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D. R. POPESCU – 70
Deja ’70? Nu-mi vine sã cred. Parcã mai ieri publicam în
Literatorul o tabletã despre acest prozator care împlinea, pe
tãcute, 60 de ani. ªi, iatã, acum calendarul îmi spune cã autorul
Leului albastru ºi al excepþionalului ciclu romanesc care începe
cu F ºi se încheie cu Împãratul norilor împlineºte 70 de ani. Nu
ºtiu de ce m-oi fi mirând atât când, în fapt, am trecut nu de mult
timp prin aceleaºi surprize. Noi ne mirãm, ne scandalizãm, zicem
cã nu se poate, e prea de tot, este un abuz inadmisibil, iar
timpul îºi vede liniºtit de treabã. Timpul are acest cusur cã nu
ia în seamã emoþiile, neliniºtele, regretele noastre. În fine, ceva
ce merge, inexorabil, într-o lume în care, altminteri, toate se
încurcã, se stârvesc, vorba lui Mateiu Caragiale ºi se destramã.
Doar timpul, din nefericire, nu oboseºte.
D.R. Popescu trece, aºadar, zilele acestea pragul pe care, în
mod firesc, ar fi trebuit sã-l treacã, dacã ar fi fost încã în viaþã,
prietenii ºi colegii sãi de generaþie: Nichita Stãnescu, Marin
Sorescu, Nicolae Velea, Teodor Mazilu, Sorin Titel, Ion Bãieºu ºi
încã mulþi alþii. Ei s-au grãbit sã pãrãseascã aceastã lume amestecatã
ºi nesigurã pe care încercaserã s-o facã suportabilã prin talentul,
inteligenþa ºi bunãtatea lor. Generaþia ’60. D.R. Popescu este unul
din punctele ei de reper. Un mare prozator, ignorat azi cu obstinaþie
prosteascã de cei care scriu prin gazete despre literatura contemporanã, lãudându-se ei în de ei pânã la greaþã ºi ridicol.
Ciclul epic pe care l-am citat mai înainte, dar ºi alte volume
de nuvele ºi romane apãrute înainte ºi dupã, aratã un prozator
original, greu de fixat într-o formulã care sã mulþumeascã pe
toþi. Cultivã stilul parabolic, amestecã ingenios proza fantasticã
cu proza de atmosferã, în fine, construieºte o tipologie memorabilã ºi fixeazã în spaþiul literar românesc o þarã imaginarã
care este a lui, numai a lui, uºor de identificat: este spaþiul
oltenesc-transilvan, nu departe de locul în care Dunãrea intrã
în România, o lume amestecatã, conflictualã, conspirativã, bogatã, frumoasã, plinã de crime misterioase ºi de iubiri devastatoare. F, Vânãtoare regalã sunt, în felul lor, cãrþi esenþiale pentru
literatura românã.
Omul este timid, are viciul discreþiei ºi a încheiat, am impre-

sia, un contract de fidelitate, pe viaþã, cu literatura. Spre deosebire de mulþi, foarte mulþi scriitori din generaþia sa, n-a avut ºi
nu are vocaþia boemei. N-a fost zãrit niciodatã în cârciumã,
când îl întrebi ce face rãspunde evaziv, dacã-i dai întâlnire nu
întârzie niciodatã, dacã promite cã face ceva, face, nu te duce
cu vorba ºi nu amânã la infinit, cum face de regulã scriitorul
român. Scrie mult ºi scrie bine, are timp sã citeascã ºi pe alþii,
ca dovadã cã, atunci când îi dai o carte, îþi telefoneazã dupã
oarecare timp ºi îþi spune, cu delicateþe, ce crede despre ea...
Un prozator special, un mare scriitor, în fapt, ºi un om, când îl
cunoºti îndeaproape, prietenos, deloc retractil ºi prezumþios,
cum pare la prima vedere. L-am cunoscut mai bine în ultimul
deceniu ºi, pot spune fãrã nici o exagerare, cã a fost printre
puþinele descoperiri bucuroase, în lumea literarã post-decembristã. Îl cunosc, evident, de mult, am scris aproape despre
toate cãrþile sale, începând, cred, cu Zilele sãptãmânii, o prozã
predistã care anunþa un talent remarcabil.
ªi-a confirmat, ulterior, talentul ºi l-a îmbogãþit în chip
considerabil.
Ca Preºedinte al Uniunii Scriitorilor, în vremuri grele, vremuri
complicate, a dus corabia cu abilitate, în stilul sãu, „sucit“ –
cum îi ziceau unii – învãluit ºi eficient. S-a descurcat ºi, împreunã cu el, noi, ceilalþi, am trecut prin ceea ce am trecut, încercând sã facem cât mai puþine concesii. Rãmâne, dacã rãmâne,
opera noastrã. Câtã este ºi aºa cum a reuºit sã fie în luptã cu
cenzura ideologicã ºi cu cenzura interioarã (cenzura creatorului). Opera noastrã se confruntã, azi, cu o nouã sensibilitate
esteticã ºi cu valul de revizuiri critice ºi morale. Rezistã? În ce-l
priveºte pe D.R. Popescu, n-am nici o îndoialã: romanele lui îºi
pãstreazã actualitatea esteticã. Parabolele lui îmi par ºi astãzi
inspirate, cu o simbolisticã misterioasã, plinã de farmec. Desenul din covorul lui epic este complicat, cu multe arabescuri,
lucrate cu migalã ºi cu un gust al secretului care solicitã imaginaþia lectorului.
La mulþi ani, domnului D.R. Popescu! Mulþi ºi buni! Pactul
dumitale de fidelitate cu literatura sã continue cât mai rodnic.

Nicolae Iliescu

A DESCHIDE O TEMÅ
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Pe ruta Pãtârlagele-Câmpuleþ-Turnuvechi, la mijloc de Timp
împuºcat de înserarea distribuitã în mod egal deasupra
acoperiºurilor suferinde, sub mantia de argint selenar
eminescian ºi sub bocceaua de stele, administratorul de vorbe
iuþi ºi de fapte voit nelãmurite care rãspunde la numele de
Dumitru Radu POPESCU deschide o carte, mãturând paginile
ºi fãcând din ele mistere de lut ars.
Desigur, aº putea sã schimb câmpul pseudo-epic ºi sã spun
cã, de departe, cel mai iscusit meºter de acoperit adevãrul cu
o mantie strãvezie de cuvinte halucinante, din stirpea artezianã
arghezianã este dumnealui, mai sus citatul. Sau, mã rog, unul
dintre cei mai fistichii din urbea Limbii Române. Ca ºi nea
Fane-Fãnuº Neagu, D.R. Popescu mestecã un monolog surd,
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bombãnit ºi poleit în cerneala talentului sclipitor. Dar, dacã la
marele brãilean vorba vine din rãsadurile de slove ºi din cronica
grâului, la DRP totul vine din cãrþi ºi din folclor, din vechii greci
ºi din Hamlet. Diminuare ºi degradare ale caracterului individual prin maldãrul de cuvinte, ar zice unul care i-a citit pe
nemþii cei filosofi ºi firoscoºi!
Acuºica, la o vârstã rotundã, nu de preþiozitãþi ºi de
elucubraþii de-astea critico-eroi-comice are nevoie dânsul, ci
de o urare de împlinire a zilelor ºi a nopþilor ºi de o transformare a lor în trãznetul altor pagini, pline de o scânteiere argintie
ºi rãcoroasã.
Si ce e mai simplu ºi mai din suflet decât un „La mulþi ani!“
plin de iubire ºi de încredere?
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ENESCU, DISCIPOL AL ARMONIEI

Petre Remus Troteanu (1885 – 1957) –
Vas cu flori pe fond verde
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blicate, dimpreunã cu alte confesiuni apãrute în strãinãtate. Generaþia tânãrã de azi ar putea, citindu-le, sã
descopere un model de existenþã ºi, fiind vorba de artã,
un model de succes românesc. Mai ales cã noi, românii,
ne-am logodit cu nenorocul ºi, în opinia generalã, ne
însoþim mai mereu cu eºecul. Nu cred, în sinea mea, cã
românii au vocaþia nefericirii ºi a rateului, dar ce e sigur
este faptul cã poezia ºi muzica noastrã au ceea ce
Enescu numeºte, s-a vãzut, „nota plângãtoare“, adicã
dorul, definit tot de el în chipul urmãtor: „acel ceva care
nu se poate stinge“. Nu se poate stinge sau nu se poate
atinge? În definitiv, este cam acelaºi lucru...
Cum apare în aceste confesiuni muzicianul despre
care Saint-Saëns a spus odatã cã „compune cum mãrul
produce flori“? Apare ca o naturã armonioasã ºi puternic
motivatã, un spirit care nu trece prin crize genialoide, un
creator care are sentimentul cã nu este singur pe lume ºi
nici nu vrea sã facã pustiu în jurul lui... Un muzician care
vrea sã împace lumea, nu s-o dezbine... Se observã în
confesiunile lui Enescu o gravã, înaltã, exigentã modestie
faþã de lucruri. Nu vrea sã le domine, nu le dispreþuieºte,
nu le refuzã, vrea doar sã le cunoascã ºi sã se înþeleagã
cu ele. Acest mod de a te situa faþã de lucruri confirmã
ideea lui Nae Ionescu (un filosof pe care Enescu l-a cunoscut bine, în situaþii nu totdeauna favorabile pentru el!)
despre noi, creºtinii rãsãriteni, care vrem sã înþelegem,
sã trãim ºi sã pãtimim universul ce ne poartã, spre
deosebire de occidentali, care vor doar sã cunoascã (sã
clasifice raþional) lucrurile din afarã.
Nu ºtiu dacã este adevãratå sau nu aceastã disociere
(a cunoaºte nu înseamnã, oare, ºi a înþelege, a apropia,
a asuma obiectul cunoaºterii?), dar ce este sigur este cã
G. Enescu manifestã în tot ce spune o surprinzãtoare
umilinþã faþã de lucruri. A pãtruns în cercurile artistice
cele mai înalte din Franþa, a cântat peste tot în lume ºi a
avut un uriaº succes, a format elevi care au devenit
muzicieni iluºtri, ca Yehudi Menuhin, în fine, contemporanii
au vãzut în el, încã din tinereþe, un maestru respectat ºi
dorit... Enescu a primit cu modestie aceste onoruri ºi
n-am observat în discursul sãu public nici o notã discordantã, un acces de orgoliu agresiv, aºa cum se întâmplã
uneori cu marii creatori... De unde-i venea aceastã forþã
moralã ºi aceastã înþelepciune care nu totdeauna este
posibilã ºi nici profitabilã în artã? O explicaþie ar putea fi:
din natura lui armonioasã, din spiritul lui stabilizator, din
credinþa sã-ºi stãpâneºte bine meºteºugul... Chiar dacã,
urcat pe scenã, spune el undeva, are momente de neliniºte ºi face mari eforturi pentru a-ºi stãpâni emoþiile...
Câteva amãnunte din biografia lui ºi din ceea ce
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S-au împlinit 50 de ani de la moartea lui George
Enescu, ieºit din spaþiul cultural miraculos al Bucovinei.
Se nãscuse la Liveni-Vârnav, lângã Dorohoi, ca fiul unui
„agricultor“, proprietar a 100 de ha. Bunicii lui, de ambele
pãrþi, fuseserã preoþi ºi el însuºi, nepotul, declarã în mai
multe rânduri cã este spirit religios, chiar mistic ºi cã
respectã tradiþiile ortodoxe. Cãsãtorit cu o prinþesã,
Maruca Cantacuzino, despre care contemporanii spun
cã era snoabã ºi autoritarã, Enescu nu se leapãdã de
obârºia sa ºi, când cucereºte notorietatea universalã, nu
ezitã sã precizeze (cu oarecare ostentaþie chiar) cã se
trage dintr-o familie de „agricultori“ ºi cã muzica popularã,
cu nota ei „plângãtoare“, a jucat un rol important în
formarea gustului sãu muzical...
M-a intrigat puþin aceastã insistenþã ºi, pentru a mã
lãmuri mai bine asupra modului în care marele compozitor
ºi interpret gândeºte ºi trãieºte arta lui, am citit (ºi, în
unele cazuri, am recitit) interviurile pe care le-a publicat
în douã tomuri, în 1988 ºi 1991, doamna Laura Manolache. Sunt interviurile (în numãr de 142) acordate de
George Enescu gazetelor româneºti din 1898 pânã în
1946. O lecturã, în bunã parte, fascinantã. Ar trebui repu-
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Barthes numeºte biografemele celui care produce un
discurs. Lui Enescu îi place sã lucreze în timp ce plouã
sau viscoleºte sau în dimineþile mohorâte. Se închide
atunci în casã ºi, cu sentimentul unei singurãtãþi bucuroase, compune. Se aseamãnã, la acest capitol, cu
Alecsandri, care mãrturiseºte cã-i place sã scrie în iernile
viforoase, într-o camerã bine încãlzitã ºi cu o canã de
ceai în faþã... Un sentiment comun de izolare creatoare
ºi un spaþiu de securitate modest... Enescu spune, apoi,
cã descoperã motivele muzicale plimbându-se fãrã þintã...
Gândeºte arta muzicalã ca o operã de educaþie ºi de
formare a gustului omenesc, nu-i plac romanþele ºi nu
eliminã ideea de a populariza (el spune chiar: a vulgariza)
marea muzicã. Întrebat dacã femeia joacã sau nu un rol
în viaþa artei, Enescu dã un rãspuns surprinzãtor: „Femeia?, pentru mine n-are nici o legãturã cu arta [...]. Femeia
e prea frumoasã ºi o respect prea mult ca sã-i fac insulta
s-o socotesc prilej sau mijlocitoare pentru condiþia artei“
Curioasã opinie. Ea contrazice o tradiþie puternicã în
arta europeanã, contrazice chiar o mitologie care se sprijinã pe ideea cã iubirea miºcã stelele ºi alte astre ºi cã,
în centrul lumii solare a artei se aflã femeia, zeiþa inspiraþiei... Ea se cheamã o datã Laura, altã datã Beatrice...
Enescu nu amestecã însã planurile, plaseazã femeia dincolo de marginile artei, fãrã a-i retrage însã admiraþia
sa... Idei, himere, viziuni. Creatorii români sunt foarte
inventivi la acest punct. G. Cãlinescu scria, prin 1945 –
1946, cã rolul femeii exemplare este sã inspire pe marele
creator, sã trãiascã în preajma lui ºi sã nu se amestece
în treburile societãþii...
La 27 mai 1932 Enescu a fost ales membru al
Academiei Române ºi la 22 mai 1933 a þinut discursul
sãu de recepþie (despre Iacob Negruzzi, scriitorul al cãrui
fotoliu îl ocupa). Cu aceastã ocazie, spune aceste superbe
propoziþii despre spiritul românesc ºi despre limbajul
muzicii: „Acel cãruia graiul românesc îi datoreºte atât de
mult are astãzi aici de urmaº pe cel mai umil slujitor al
muzicii, al unui graiu izvorât din inimã ºi menit s-aducã
dragoste ºi-nfrãþire printre cei cari îi desparte credinþi ºi
obiceiuri deosebite. Muzica este un geniu în care
s-oglindesc, fãrã posibilitate de prefãcãtorie, însuºirile
psihice ale omului, ale popoarelor. Prin ea sufletul blajin
ºi visãtor al românului a devenit cunoscut lumii, fãcând
pe strãini sã exclameze: «Un popor care cântã doina atât
de duios trebuie sã fie nobil ºi bun la inimã!». Încã din
cea mai veche antichitate, poezia ºi muzica, cuvântul ºi
tonul au mers mânã-n mânã, adesea contopindu-se,
completându-se. Cuvântul aruncã luminã vie asupra
sentimentelor, descriindu-le, precizându-le-n adâncimile
sufletului, muzica pãtrunde, misterioasã, în cele mai tãcute
taine ale simþirii. Din îmbinarea cuvântului ºi-a muzicii
s-au nãscut ºi se vor naºte opere divine, nemuritoare.
Astãzi, pentru întâia datã, Academia Românã, sanctuar
al cuvântului, îºi deschide porþile spre a primi muzica
sub cupola sa. Este o zi de dulce bucurie, când în templul
cugetãrii ºi al înþelepciunii, solemn pãºeºte Euterpe,
muza mândrã ºi binefãcãtoare!“.
În 1945, întrebat de Ion Biberi despre „lumea de mâine“,
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Eduart Såulescu (1884 – 1949?) –
Curtea din spatele casei

se aratã mai degrabã sceptic: lumea s-a sãlbãticit, arta
ºi-a pierdut importanþa, mitul lui Orfeu (mitul creatorului
care îmblânzeºte fiara din om) este pe cale sã moarã, în
fine, marele muzician sperã sã se producã „o întoarcere
la sensibilitate“ ºi sã se nascã „o nouã credinþã în demnitatea omului“. Sperã, dar nu are nici o certitudine cã
sãlbãticia va fi înfrântã. Nu s-a înºelat...
Cum ne apare, azi, Enescu în ceea ce am putea numi
tipologia marilor valori româneºti? Ce-l apropie ºi ce-l
diferenþiazã de alþi creatori din secolul trecut? Vedem mai
uºor ce-l diferenþiazã, decât ceea ce împarte cu ei. Nu-i,
de pildã, un geniu astenic ca Bacovia, nu inspecteazã
sordidul, zonele putrede ale realului ca Arghezi ºi nici nu
dialogheazã pe faþã cu Dumnezeu pentru a putea sã se
îndoiascã ºi, apoi, sã reînnoiascã credinþa lui, nu-i un
profet supãrat pe modernitate, ca Iorga, un spirit care nu
cunoaºte noþiunea de limitã, un Jupiter care devorã spaþiile
ºi timpurile istoriei, un geniu acumulator ºi dominant; se
aseamãnã, pânã la un punct, cu Sadoveanu, spirit blajin,
lent, tot acumulator ºi posesiv, dar fãrã mari drame
interioare. Enescu nu-i nici tradiþionalist, nici modernist
ºi nu are nici un apetit ideologic; el este „omul artei lui“,
este un om, cum am zis, al echilibrului ºi un discipol al
armoniei. Credinþa lui este cã muzica este fãcutã sã
împace pe om cu el însuºi ºi cu lumea ce-l poartã...
Muzica – spune Enescu – este „singura mea scuzã de a
încurca lumea“... A încurca lumea iniþiind omul în splendorile, armoniile, inefabilului ei. Splendidã încurcãturã...
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UN DESTIN EXEMPLAR: GEORGE ENESCU

Deºi 2005 este declarat „Anul George Enescu“,
cu o pudicitate inexplicabilã, presa scrisã, cât ºi cea
vorbitã sau televizatã nu au întâmpinat cum s-ar fi
cuvenit comemorarea unei jumãtãþi de veac de la
trecerea în eternitate a celui mai mare muzician
român, genialul George Enescu.
Ici-colo, mici licãriri au pulsat prin pagini pestriþe,
nepregãtite pentru eveniment, ºi mereu repetente.
Textul de mai jos nu se vrea decât un modest
medalion (de poet), amintitor al vieþii ºi etapelor
creative enesciene ºi un omagiu presupus în faþa
operei sale, care se aflã astãzi într-o extraordinarã
recepþie mondialã, în primul rând cu „Oedip“, recunoscutã ca una din culmile creaþiei muzicale ale
mileniului abia încheiat – ºi nu numai.
George Enescu a trãit 74 de ani, dintre care, 70 –
oricât de incredibil ar pãrea – i-a dãruit Muzicii! Aºadar,
un copil din cel mai nordic þinut al Moldovei avea sã
pãºeascã decis, la vârsta de numai 4 ani, pe nobilul ºi
tumultuosul drum al armoniilor sonore. Oare ce semne
premonitorii îi vor fi orânduit anii prunciei – într-adevãr,
neobiºnuitã – celui care avea sã devinã, dacã am cita
numai cuvintele lui Pablo Casals, „unul dintre cele mai
mari genii ale muzicii moderne în sensul bun al cuvântului“, a cãrui creaþie poate fi asemuitã cu „opera marilor
maeºtri precum Beethoven, Mozart ºi Haydn“?
Viaþa lui George Enescu avea sã fie rodul marii nãdejdi
a pãrinþilor sãi – Costache ºi Maria Enescu –, cãrora toþi
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George Enescu cu Yehudi Menuhin, elevul såu

cei ºapte copii le muriserã unul dupã altul – doi la o vârstã
foarte fragedã, iar ceilalþi cinci rãpiþi de o groaznicã molimã
în 1878.
George Enescu, cel de-al optulea copil, s-a nãscut la
19 august 1881 în satul Liveni-Vârnav din fostul judeþ
Dorohoi. Pårinþii sãi – tatãl învãþãtor, cu câþiva ani de
studii la seminarul preoþesc ºi abil interpret la vioarã, de
romanþe ºi cântece patriotice, adeseori acompaniat la
chitarã de soþia sa – au investit în educaþia unicului fiu
tot harul ºi devoþiunea lor, pentru creºterea acestuia în
cea mai perfectã ºi privilegiatã atmosferã familialã. Abia
strãmutat la Caracalia, sat învecinat Livenilor, micuþul
George, în vârstã de 3 ani, e fascinat de polifonia unui
taraf lãutãresc. În consecinþã, tatãl îi cumpãrã un instrument cu trei coarde, pe care micuþul interpret îl aruncã
în foc cu un orgoliu suveran, socotindu-l nedemn pentru
puterile sale. Într-adevãr, la patru ani, pe o altã vioarã, de
data aceasta adevãratã, descoperã, de unul singur, legile
armoniei ºi, într-o zi, îi cântã tatãlui sãu, pe o singurã
coardã, valsul Valurile Dunãrii . Uimit ºi bãnuitor în
acelaºi timp în ce priveºte neobiºnuita pricepere a
odraslei sale, Costache Enescu îºi prezintã fiul celui mai
cunoscut profesor al Conservatorului de muzicã din Iaºi,
Eduard Caudella, care, impresionat, îl îndeamnã sã înveþe
notele muzicale. Dupã trecerea unui singur an – timp în
care în casa Enescu a apãrut ºi o pianinã –, Caudella
constatã cã progresele micului George depãºesc orice
aºteptare. Ba mai mult, are preocupãri componistice! citez
din memoriile enesciene: „...n-aveam alãturi de mine pe
nimeni pentru a mã ghida ºi totuºi avui încã de copil
ideea fixã sã devin compozitor. Sã fiu numai compozitor
[...]; un copil este mic, se crede cã el poartã în sine
visuri minuscule. Ce eroare! Am citit în unele biografii cã
Mozart ºi Saint-Saenz compuneau, la începuturile lor,
cântece de leagãn, mici dansuri. Eu, care nu eram nici
Mozart, nici Saint-Saenz, aveam oroare de aºa ceva ºi
scriam... opere! Opere oarecum speciale, e adevãrat,
pentru cã cea mai scurtã avea 12 mãsuri. Manuscrisul
celei mai lungi îl pãstrez ºi acum. Citesc pe copertã:
«Þara Româneascã, operã pentru pian ºi vioarã de George
Enescu, compozitor român, în vârstã de cinci ani»“.
Caudella îºi dã seama cã are în faþa sa un copil minune
ºi îl îndeamnã, neîntârziat, cãtre înaltele ºcoli de muzicã
ale Vienei.
La 5 octombrie 1888, Enescu este înscris la cursul
preparator de violinã al Conservatorului din Viena, avându-l
ca profesor pe Sigmund Bachrich, violonist în renumitul
Quartet Rose al Operei vieneze. Dupã numai 2 ani de
studii stãruitoare, el absolvã cursul obligatoriu ºi urmeazã,
în continuare, cursul superior de violinã al prof. Josef
Hellmesberger - junior, unul din viitorii lui mari prieteni,
alãturi de care va concerta mai târziu chiar la prima sa
apariþie la Bucureºti, pe scena Ateneului Român, în martie
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1894. Urmeazã, totodatã, cursul de armonie ºi compoziþie
al prof. Robert Fuchs, prin clasa cãruia, nu demult, mai
trecuse ºi Hugo Wolf, precum ºi Gustav Mahler. Departe
de pãrinþi, plin de un mistuitor dor de þarã, Enescu se
dãruieºte cu totul studiului ºi visului sãu interior, creaþiei,
încercând sã-ºi autoeduce firea înclinatã spre reverie ºi
înduioºare. Aceasta este epoca în care ia contact cu
marile capodopere, compune uverturi, frecventeazã
concerte ºi spectacole de operã, descoperã ºi se lasã
cucerit de muzica lui Wagner ºi Brahms, ba chiar îl cunoaºte pe marele Johannes Brahms, în ultimii ani de viaþã
ai acestuia, când încã mai putea sã asiste la repetiþiile
orchestrei elevilor, la pupitrul cãreia Enescu, care cânta
la vioara întâi, a interpretat, alãturi de colegii sãi çi în
prezenþa autorului, Simfonia I . Talentul lui Enescu este
repede semnalat ºi recunoscut în cercurile muzicale ale
Vienei, fiind definit la vârsta lui de 9 ani drept „un Mozart
român“ ºi devenind împreunã, cu colegul såu mai mare,
Fritz Kreisler, unul dintre favoriþii serilor concertistice vieneze. Absolvã cu strãlucire Conservatorul, ºi micului
Enescu i se decerneazã Gesellschaftsmedaille, distincþie conferitã numai talentelor de excepþie din Austria
ºi aproape niciodatã strãinilor. Dupã un an, la sfatul ºi la
recomandarea lui Hellmesberger - junior cãtre Jules
Massenet, se înscrie, în 1894, la Conservatoire National
Musique et de Declamation din Paris.
La Paris, tânãrul de numai 13 ani, dar cu precocitate
ieºitã din comun, avea sã se confrunte cu marea tradiþie
culturalã parizianã, care îl stimuleazã în cãutarea propriului såu drum. Are profesori admirabili, ei înºiºi mari
personalitãþi (Massenet, Gabriel Fauré, André Gédalge,
Martin Pierre Marsick).
Parisul este pentru el un mediu extraordinar de emulaþie, neinfluenþându-l, însã, în substanþa sa creatoare. „În
fond – spune Enescu –, dacã este adevãrat cã iubeam
Parisul, mã simþeam – artisticeºte vorbind – cam strãin.
Lumea era prea celebrã pentru mine, care rãmãsesem,
în ciuda atâtor kilometri parcurºi, micul bãiat, duios ºi
încãpãþânat, care vãzusem lumina acolo, departe, pe
ºesurile României“.
Era clar cã în sufletul lui Enescu se aprinsese definitiv
– dincolo de desãvârºirea în mânuirea viorii – suflul,
marele suflu al creaþiei. Însuºi remarcabilul pedagog
Gédalge va mãrturisi, mai târziu, comparându-l cu ceilalþi
elevi ai sãi: „Unicul dintre toþi care, dupã pãrerea mea,
are o personalitate adevãratã ºi nu-mi dã deloc impresia
cã deformeazã ideile curente pentru a face sã parã noi,
este Enescu. În fond, ºi iatã gândul meu, el este singurul
care are într-adevãr idei ºi suflu“.
Astfel, primii ani de ºedere la Paris sunt rodul unei
febrile activitãþi creatoare ale cãrei începuturi se regãsesc
în perioada vienezã, de când dateazã, în embrion, ºi
Poema Românã. Se afirmã alãturi de colegii sãi de
clasã: Maurice Ravel, Roger Ducasse, Emile Vuillermoz
ºi alþii, în cercurile muzicale franceze. Documente descoperite recent atestã cã la 15 ani oferea publicului din Paris
primul sãu recital de autor. La 6 februarie 1898 încheie
prima sa mare lucrare, Poema Românã, opus 1, prezentatã în cadrul celebrelor Concerte Colonne, dirijate
de însuºi Edouard Colonne. Succesul este, de fapt, un
triumf. Cronicari francezi au credinþa cã au asistat la „apariþia unui nou Beethoven pe firmamentul muzicii“. Dupã
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câteva sãptãmâni, îºi va prezenta compoziþia pe scena
Ateneului Român, autorul apãrând pentru prima datã în
postura de dirijor. Ministrul Instrucþiunii publice, Spiru
Haret, oferã o recepþie în onoarea tânãrului artist; se
deschide, totodatã, o subscripþie publicã pentru cumpãrarea unei viori Stradivarius pentru George Enescu.
Avea 18 ani ºi se afla în pragul unei recunoaºteri
internaþionale.
Nu trebuie înþeleasã gloria lui Enescu la o vârstã atât
de tânãrã ca lipsitã de piedici. Avea sã aibã ºi el aceeaºi
soartã pe care o påtimiserã atâþia mari muzicieni, a cãror
operã a trebuit sã aºtepte mult pânã sã obþinã înþelegerea
contemporanilor. Un admirabil ºi temerar Octet precum
ºi pastorala Fantezie întâmpinã rezistenþã la înþelegerea
contemporanilor. La absolvirea clasei de vioarã a Conservatorului din Paris obþine, totuºi, premiul I ºi, totodatã,
alte douå premii Jules Garcin ºi Monnot. Prezentarea
în primã audiþie, la Nouveau Théâtre a unei noi lucrãri,
Sonata a II-a , interpretatã la vioarã de Jaques Thibaud,
acompaniat la pian de autor, avea sã pecetluiascã o
prietenie pentru o viaþã întreagã între cei doi mari artiºti.
Tot din aceºti ani dateazã ºi începutul rãsunãtoarelor
recitaluri date de Enescu ºi Alfred Cortot, evenimente
muzicale care aveau sã-çi câºtige o mare faimã în viaþa
artisticã europeanã.
Reîntoarcerile pentru scurt timp în þarã îi trezesc
mereu interes pentru tezaurul popular. Astfel încât, între
1901 ºi 1902, creeazã cele douã Rapsodii, prin intermediul cãrora spiritualitatea româneascã avea sã fie
receptatã la scarã internaþionalã, în una din multiplele ei
manifestãri. La începutul anului 1903 obþine Premiul I la
Concursul internaþional organizat de revista Musica din
Paris, cu Suita a II-a. Totodatã, genialul interpret la vioarã
este solicitat tot mai des de cei mai mari dirijori ai lumii.
Prezenþa lui onoreazã scenele Europei ºi, mai apoi, a
îndepãrtatei Americi. Când, în 1907, este descoperit un
manuscris necunoscut al lui Mozart, interpretarea în primã
audiþie a concertului este încredinþatã violonistului român.
Cu toatã strãlucirea pe care a dat-o mânuirii acestui
instrument, vioara, precum mai târziu pianului, dar ºi artei
dirijorale, Enescu a dorit întotdeauna sã se consacre numai
compoziþiei. Era conºtient de marele sãu har. „Faþã de
lume poate cã nu cultiv decât spinii. Dar florile le rezerv
creaþiei“. Viaþa i-a oferit doar „mijlocul de a deveni independent“.
Într-adevãr, lucrãrile lui componistice încep sã figureze
cu mare frecvenþã în repertoriile multor teatre muzicale
ale lumii. Gustav Mahler îl prezintã pentru prima datã
publicului new-yorkez, în 1911, prin Suita I , inaugurând,
astfel, în America, cunoaºterea ºi preþuirea – mai ales în
calitate de compozitor – a marelui nostru compatriot.
Deseori, afiºele îl anunþau spectacular în dimensiunea
lui uimitoare de violonist, dirijor, pianist ºi compozitor. Cu
aceeaºi strãlucire a fost însã ºi organist, violoncelist,
cornist, flautist, artist plastic (se pãstreazã câteva interesante compoziþii de picturã din anii copilãriei), dar ºi
poet (unele lucrãri sunt compuse pe versuri proprii), fãrã
a mai insista asupra stilului concis ºi expresiv totodatã
al apariþiei sale publicistice. Edituri din þarã ºi strãinãtate
îi tipãresc lucrãrile. Devine, rând pe rând, membru de
onoare al mai multor academii. În acest iureº, îi rãmâne
puþin timp pentru creaþie, pe care, totuºi, nu întotdeauna
5
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Hora Unirii de George Enescu (manuscris autograf)
1918. Astfel, în 1920 este ales preºedinte al Societãþii
Compozitorilor Români, proaspãt înfiinþatã; în 1921,
dirijeazã spectacolul inaugural, cu Lohengrin, al Operei
Române de Stat din Bucureºti; e ales, în 1931, rector de
onoare al Academiei de Muzicã din România; în 1933 e
ales membru titular al Academiei Române, al cãrui
membru onorific fusese numit încã din 1916; în 1944 e
ales preºedinte al noii Filarmonici din Bucureºti. Laurii
recunoaºterii internaþionale nu întârzie: obþine, în 1933,
Marele Premiu al Discului francez; în 1937, juriul internaþional al Expoziþiei din Paris îi decerneazã, de asemenea,
Marele Premiu, Academia Charles Cros decerneazã
Marele Premiu al Discului pe anul 1949 cuplului Céliny
Chailley – Richez ºi George Enescu, pentru Sonata a
III-a pentru pian ºi vioarã în caracter popular românesc; cu o jumãtate de an înaintea morþii, în noiembrie
1954, Association d’entraide des auteur de musique
professionnels de la SACEM îi decerneazã premiul
Paganini, în valoare de 50.000 fr.
Timpul ºlefuise pe faþa genialului creator însãºi efigia
muzicii, aºa cum aveau s-o descrie numeroºi contemporani, dintre care çi Yehudi Menuhin, elevul cel mai apropiat al lui Enescu. Sunt ani crepusculari, în care mai prind
viaþã nostalgicele Suita Sãteascã, Impresii din copilãrie
ori Simfonia a IV-a (neterminatã), pe versuri de Eminescu,
Vox Maris ºi altele; sunt anii gloriei senine, a împlinirii
armonioase. Suferinþa i-a umbrit ultimii ani. Dar mai mult
decât ea, dorul ºi neputinþa, din cauza bolii, de a se reîntoarce în þarã. Sfârºitul l-a gãsit tot în Franþa. Era în
noaptea de 3 spre 4 mai 1955. Mormântul lui se aflã în
Cimitirul Père Lachaise din Paris.
PRO

mãrturisit, o va cultiva cu aceeaºi dãruire. Însã mai presus
decât toate, stãruitor ºi tãinuit, dar sigur ºi acumulând
intensitãþi grave, creºte ideea viitoarei sale opere Oedip,
pentru care ºi solicitase un libret, prin anii 1911 – 1912,
poetului Edmond Fleg.
Enescu nici o clipã nu ºi-a uitat patria care l-a nãscut.
„Îmi iubesc pãmântul natal, nu pot sta nicãieri, printre
strãini, mai mult de douã luni, paºii mei pornesc singuri
înapoi spre þara mea, de care mi-e dor, mi-e dor“.
Odatã cu declanºarea Primului Rãzboi Mondial, în
1914, într-adevãr, paºii îl îndeamnã cãtre þarã. Aflat pe
drumurile întoarcerii îºi începe încã de pe puntea pachebotului cu care traversa Mediterana suita eroicã de concerte, ale cãror fonduri sunt donate Crucii Roºii Române,
pentru îngrijirea rãniþilor ºi ajutorarea vãduvelor ºi orfanilor
de rãzboi. Retras la Iaºi, odatã cu decretarea mobilizãrii
generale, în 1916, Enescu înfiinþeazã, cu aprobarea autoritãþilor militare, o orchestrã alãturi de care începe peregrinarea din spital în spital, ori direct pe câmpul de luptã,
încercând astfel prin vraja cântecului ºi a armoniei sã
aducã la capãtul rãniþilor puþinã alinare.
Se cunosc cazuri miraculoase, când prezenþa ºi
muzica lui Enescu au reanimat sufletele ºi voinþa de a
trãi a unor adevãraþi muribunzi.
În toþi aceºti ani, aºa cum avea s-o facã ºi în timpul
celui de Al Doilea Rãzboi, fãrã a se ocroti, necãutând
niciodatã adãpostul ºi odihna, el dã dovada unui adevãrat
soldat ºi patriot al muzicii, de tenacitate exemplarã pe
care cautã sã o imprime ºi celor din jurul lui. An de an,
prezideazã comisiile de decernare a premiului de compoziþie ce-i purta numele, înfiinþat de el încã din 1913,
prin care a stimulat apariþia multor talente autohtone,
precum Mihail Jora, Stan Goleçtan, Dinu Lipatti, Dimitri
Cuclin, Alfred Alessandrescu, Ionel Perlea, Paul Constantinescu, Mihai Brediceanu etc. La sfârºitul rãzboiului avea
deja încheiatã o altã capodoperã, Simfonia a III-a, a
cãrei primã audiþie are loc sub bagheta autorului, în 1919,
la Bucureºti.
De acum, frecventele drumuri peste ocean ale lui
Enescu rãspund unor solicitãri tot mai dese ºi se interfereazã cu turneele în oraºele þãrii sale. Este epoca unui
adevãrat apostolat dãruit zeiþei muzicii. Ani lungi este
profesor la Institutul instrumental din Paris, la Universitatea Harvard din Statele Unite, la Brighton în Anglia,
la Siena – în Italia. Sunt acum anii în care desãvârºeºte
ample lucrãri muzicale ce aveau sã intre în tezaurul celor
mai mari creaþii ale tuturor timpurilor. Astfel, în câþiva ani
definitiveazã arhitectura capodoperei sale Oedip, tragedie
liricã despre care adeseori spunea: „Oedip este opera
vieþii mele“. 13 martie 1936, ziua în care a avut loc senzaþionala premierã a acestei capodopere la Opera Mare din
Paris, s-a înscris ca o datã importantã în istoria muzicii.
Dupã premierã, i se conferã, pentru a doua oarã, Ordinul
Legiunea de Onoare. „Datoritã lui George Enescu –
scria Malherbe – România nu mai are nimic de invidiat,
chiar din punctul de vedere al spiritului celor mai însemnate popoare“. În þarã este sãrbãtorit ca un erou naþional.
La 4 decembrie 1937 se cãsãtoreºte cu Maria RosettiCantacuzino (Maruca).
Enescu nu a lipsit niciodatã de la marile momente
care erau menite sã consolideze viaþa spiritualã a
societãþii moderne din România reîntregitã dupã anul
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Eugen Barbu

PAGINI DE JURNAL – 1968
4 august. Sãraru doarme la mine, la Poiana. Are moralul
bun. Am auzit atâtea despre el, cã nu mai vreau sã ºtiu nimic.
Toþi spun cã-i þigan, nu oltean. Mie mi-a plãcut uneori. Avea
humor, era un bun gazetar, m-am ajutat cu el.
***
5 august. Bucureºti. Mã vãd cu Marian, cu Oprea, Beldeanu
ºi Vrânceanu. S-au salvat Gica Iuteº (ovreicã) ºi Violeta
Zamfirescu. Vrânceanu ºi M.N. Rusu, nu. Îi persuadez sã se
adreseze justiþiei, dar fac pe ei de fricã. Îi priveºte.
***
Conflict Jebeleanu-Bãnuþã. Primul vrea sã fie tipãrit (Seria
Opere în nouå volume). Cere 450.000 de lei avans. Pe loc!
– N-am, zice Bãnuþã. Ce fac cu ceilalþi scriitori? Ei nu trebuie
sã mãnânce?
– Publici fasciºti.
– Eu? Ieºi! Nu mã-nvãþa ce sã fac!
– A-nnebunit, zice curva de Vasile Nicolescu (despre Jebe),
asta numai pentru cã Nr. 1 l-a luat în vizitã la Galaþi cu el. Dar e
cam mult, o jumãtate de milion, chiar dupã o astfel de vizitã.
***

6 august. Marian îmi cere Principele. E clar cã e de la
Poliþie.
***

7 august . Apãrut volumul de teatru Biniºor . Dat peste tot
cu epigrame. Unul lui Popescu – Dumnezeu. La Cinematografie,
douå filme aprobate Pe ploaie ºi D-ra Aurica. Plus Haiducii ºi
Cuza.
Stancu a scos din repetiþii Prãvãlia cu scarã de la Naþional.
Are de mult 2 posturi: director la T. Naþional ºi Preºedinte al
U.S.
Se pregãteºte Groapa la Giuleºti.
***
8 august. Imprimãri la Radio. Plecat Poiana. Am o emisiune în fiecare sãptãmânã. Stancu de la Otopeni protesteazã
pentru cã înjur prea des la radio. Cum înjur adicã? Sunt niºte
chestii fãrã nici un fel de adresã. Porcul! Nu mã iartã, dar nici
eu nu o sã-l iert!
***
Se zice cã Stancu s-a lãudat cã nu a citit ºi nu va citi în veci
marxism. A auzit Nr. 1. L-a chemat la el ºi l-a frecat. Se pregãteºte
Jebeleanu sã-i ia locul. Prieteni, prieteni, dar brânza-i pe bani.
***

9 august. Poiana. Scriu Principele în continuare.
***
10 august. Documentare. Nicolae Costin m-a dezamãgit.

11 august. Scris capitolul despre canal în grai cronicãresc. N-am încã o justificare istoricã pentru el, dar gãsesc eu
ceva pânã la urmã.
***
Pentru cultul personalitãþii e tot ce poate fi mai potrivit.
***

12 august. Paralel, poeþi actuali. mai nimic. Logoree nesupravegheatã. Incantaþii de sunete. Mare decepþie! Dimov.
Un calofil, atât. Nici o transfigurare. nici o idee poeticã.
***

13 august. Beldeanu transmite mesaje fierbinþi din partea
lui Stancu ºi Horea. Trei ore discuþii. Vor cu orice chip sã colaboreze la România literarã, pe care de un an ºi jumãtate se
cãznesc sã o scoatã!
Stancu lui Horea:
– Mã duc la Barbu ºi-l pup în cur! Voi nu sunteþi ziariºti. El
mi-o scotea pânã acum.
Triste anecdote.
Cât priveºte colaborarea, nici gând. Geo Dumitrescu, aflat
la spitalul Elias, trimite mesaje amicale. Într-o ºedinþã de Birou
mi-a propus sã plec la Pen Club. S-a opus violent Marin Preda.
N-aº fi mers nicãieri, dar ura lui e tristã. Existã între giganþi un
respect reciproc. Þãranul nu ºtie asta. Eu n-aº fi spus niciodatã
cã nu vreau în ce-l priveºte.
***

14 august . Luceafãrul în noua formulã, a coborât de la
tirajul de 13.000 la 2800 exemplare! E un record. Admirabil se
poartã toþi cei expropiaþi! Streinu, Piru, Marian Popa, Lãncrãnjan, Oprea. Mai puþin Miºu Stoian, care a publicat la Geo
Dumitrescu.
***

15 august. Oprea e mulþumit. O orã pe sãptãmânã, 3200
salariu. Edenul! Muzeul Literaturii Române. Mi-ar plãcea ºi mie.
Lãncrãnjan e dus în Ardeal ºi scrie.
***
Discuþie cu Mihai Sânzianu, desenatorul de la Gazeta
literarå . L-au dat afarã, ca ºi pe Darie Novãceanu. Pe acesta, pe
Sânzianu afirmã el, pentru cã a fost vãzut cu mine pe stradã. Ca
în legendã. Sunt ºi ambuscaþi din ãºtia care vor sã mã facã
responsabil de soarta lor. Violeta s-a salvat cu Gica Iuteº printr-o
relaþie care merge în preajma lui Nr. 1.
***

16 august. Dau un interviu revistei Astra din Braºov.
Nepublicabil. Anunþ cã nu voi participa la Conferinþa scriitorilor,
care se anunþã, nu ºtiu de ce. Îl fac responsabil pe Mizil de cele
întâmplate. Îi atac pe Preda ºi pe Bogza.

PRO
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Întors la Poiana. Marcian de la Uniunea Scriitorilor mã invitã
ieri la un coktail la Uniune, cu Gallimard. Cum era sã apar eu cu
Stancu alãturi, dupã tot ce s-a întâmplat?
***
Continui sã scriu. 350 de pagini. Sunt stors. Înaintea finalului la Principele . Poate mi-am fãcut bine alungându-mã de la
Luceafårul. Aº mai fi bodogãnit-o cu romanul ãsta multã vreme.
A lucrat furia foarte mult. O largã respiraþie ºi asaltul ultim.
Scena decapitãrii mele: dupã prezentarea demisiei trebuia
semnatã decizia de înlocuire a mea.
Ghiºe: Eu nu semnez, sunt de la Partid.
Stancu: Eu nu semnez, sunt Preºedintele Scriitorilor.
Pop Simion: Eu nu am stiloul la mine.
Horea, care relateazã toate astea lui Beldeanu: – Eu am
scris toatã noaptea. Dacã nu ar fi fost Titi Florea care sã mã
împingã în final la demisie, nu ar fi fost nici unul în stare sã
spunã în faþa mea cã trebuie sã plec! Dar nu regret nimic!
Rezoluþia, tot cu litere cu cernealã roºie, aparþine lui Fulga. Se
propune eliberarea tovarãºului Eugen Barbu din funcþia de
redactor-ºef al revistei Luceafãrul.
***
17 august. Bogza îi dedicã lui Stancu ºi lui Preda un
articol. Jebeleanu o poezie lui Geo Dumitrescu. Ca pederaºti ce
sunt. Pe trupul meu sunt scrise toate aceste poeme ºi articole.
***
Poeþii în continuare: Vulpescu n-a mai progresat. Scrie cu
tehnicã, dar e un poet livresc, ca ºi Liviu Cãlin. Elin, slab,
Grigurcu, o catastrofã. În Vasari lucruri interesante despre
pictori.
***
Mi se face o curte cu draci, dar asta numai pentru a se
repara frontul ideologic care s-a rupt în douã. Eu nu sunt dispus
la nici un fel de concesie. Vreodatã nu va fi un precursor mai
teribil decât mine!
***
18 august. Cei de la Ateneu atacã noul Luceafãr ºi
camarilele. O vor pãþi sãracii. Nu-i cunosc pe bandiþi...
***
Cronica o scaldã. La Tribuna, atacuri directe la adresa gãºtii.
Påunescu e fåcut praf, ca çi Ivåncescu, care a devenit Æinta
tuturor ironiilor.
Ben Corlaciu, fost amic a lui Geo Dumitrescu, îmi declarã cã
e virulent barbist. Numai sã nu fie o farsã.
La Luceafårul continuã vânãtoarea de vrãjitoare. O corectoare e înlocuitã cu Ileana Grigorovici, cea care m-a atacat în
douã rânduri. Li se dã, la fiecare, câte o ciosvârtã. Un anume
Popescu, corector ºi el la Gazeta literarå, cel ce i-a vândut pe
Oprea ºi pe Lãncrãnjan, este avansat.

rãmâne, restul plictis de zile mari. Erudiþia nu te salveazã întotdeauna. Încercat Celibatarii de Matherlant, imposibil. Muntele
Magic al lui Thomas Mann, ca ºi când ai ronþãi nisip. De ce
dracu l-am recitit de atâtea ori pe Mateiu ºi pe ãºtia nu-i pot
duce la capãt? Ori eu nu am gust, ori ei nu au talent. Între Gide
ºi Dosoftei, Ion Ghica ºi Odobescu, îi prefer pe ultimii.
Se vorbeºte de creºterea partizanilor mei. Unde erau, când
aveam nevoie de ei? Nu o sã fac niciodatã politicã literarã. Nu
m-am visat preºedinte al Uniunii Scriitorilor. Nu am avut ambiþii
mari, doream doar sã scot la luminã niºte neajutoraþi literaþi,
care erau mereu daþi la fund.
***

20 august. De asearã la Bucureºti, Beldeanu îmi transmite
salutãrile lui Ghiºe. Merci! Ion Horea ar fi devenit curajos (o sã
moarã cineva), ameninþã pe cei de la România Liberå. E îngrozit
de ovrei, de banda Pãunescu-Ivãnceanu. Aºa le trebuie la ardelenii ãºtia, care se cred trãgãtori de sfori. Ar fi fericiþi sã existe
o posibilitate de împãcare chiar îndepãrtatã, dar eu le tai
macaroana, spunându-i acest lucru lui Beldeanu, cã nu prezintã
pentru mine un lucru profitabil.
***
La România Liberå, Valeriu Cristea ºi ceilalþi critici „refuzã”
sã scrie despre ªoseaua Nordului chiar dacã ziua de 23 August
se apropie ºi era bine sã facã ºi ei niþel pe linie.
***
21 august. De çase luni ignor subiectul cehoslovac.
Naivii ãºtia de bãutori de bere ºi mâncãtori de cremvurºti,
credeau cã vor reuºi sã reinstaureze democraþia de pe vremea
lui Masaryk? S-au înºelat amarnic. De 1 Mai am defilat ºi i-au
dat lui Dubcek flori ºi au strigat ce-au voit. Televiziunea se
transformase în ceva uimitor. O democraþie romanticã, frumoasã, nimic de zis, în sine, dar vai ce a urmat! Se cerea
desfiinþarea Miliþiei ºi a Partidului, ori asta era de neimaginat,
când în spate erau ruºii.
Dupã tratative, acum o sãptãmânã sau douã, ruºii pãreau
împãcaþi. S-au retras, au cerut garanþii, dar comedia a urmat.
Azi trupele ungare-bulgare, polone germane (est) ºi ruse au
intrat ºi au ocupat Cehoslovacia, spre uimirea întregii lumi.
Atacul a purtat pecetea hitleristã.
Desant aerian pe aeroportul din Praga. Cârnãþarii n-au tras

***

19 august. Popper, la Europa Liberå îi instigã pe tinerii
poeþi. „De ce nu faceþi ca scriitorii din Cehoslovacia? Voi vreþi
numai traduceri ºi voiajuri. Te cred ºi eu, ce credea ea Mãrioara,
cã alde Ivãnceii ºi Þepenegii vor sã intrãm în puºcãrie?
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Aurel Bordenache (1903 – 1987) – Album
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***
Gide, ªcoala femeilor – Robert, proza, un rahat. Jurnalul

SAECULUM 6-7/2005

inedit
un foc. Poate cã s-ar fi ivit un fel de spaimã de rãzboi sau de
rezistenþi în aceastã parte a lumii ºi ciolovecii ar fi dat înapoi,
spunând: „pardon”. Dar n-a fost aºa. Au stat cu mâna în fund.
Caracterul slav nu se dezminte. Lecþia ungarã era prea vie ca
cineva sã mai aibã chef de tancuri ºi bombe. Au capitulat ºi
asta a fost tot.
Azi de dimineaþã, Ceauºescu a þinut un discurs fulminant
în Piaþa Palatului fãrã nici un fel de anunþ special. Eram pe
stradã cu Beldeanu. Ne-am dus, atraºi ca de un magnet, spre
locul unde se adunau masele scoase din fabrici. Era frumos.
Omul a fost mãreþ, lumea l-a aclamat cum nu a fãcut-o niciodatã.
I-am dat imediat un telefon lui Ghiºe la CC, spunându-i cã orice
s-ar întâmpla, sã se bizuie pe mine, indiferent de ceea ce va fi!

pleacã. La TV, program ambiguu: simfonii, voci, în rest, neantul.
Dupã 12 ani, se reediteazã cazul Ungariei. Tâlharii, tâlharii. Mi
s-a urât sã trãiesc. Voi mai termina Principele?

***

la Poiana. Îi spun ºoferului Ilie sã fure pentru mine un numãr
de maºinã italianã (am un Fiat) cu care putem sã ne strecurãm
pânã la Poiana în caz de primejdie. La Uniunea Scriitorilor ºtiu
de asemenea o maºinã de copiat acte, cu care am putea scrie ºi
rãspândi manifeste. Rãmân în Bucureºti totuºi.

22 august. Noaptea cea grea a trecut. Acum totul e calm.
Discursul de la Marea Adunare a Nr. 1 e mai moale. Cehii n-au
opus nici o rezistenþã. Dubcek ºi ceilalþi lideri liberali sunt arestaþi. Ni s-a cerut intervenþia în Cehoslovacia cu trupele, am
refuzat. Prizonierii cehi din conducere au fost cãraþi pachet la
Moscova. Tito a ripostat slab, ceea ce l-a obligat pe Ceauºescu
sã slãbeascã alura. Au fost puþine lupte, a ars clãdirea Radiodifuziunii din Praga. 14 morþi, din care doi copii. Mai mulþi
rãniþi. Noi aveam un tratat de alianþã militarã cu cehii, dar nu
am putut interveni în favoarea lor, bineînþeles. Americanii ºi
aliaþii lor s-au declarat neutri: porcii. Ca totdeauna, lumea
occidentalã dovedeºte cã nu are nimic sfânt. Pânã nu-i calcã în
picioare cineva, nu vor miºca un deget. dar le va veni rândul
într-o zi ºi aceea zi va fi pentru mine (deºi n-o doresc, pentru cã
ar însemna moartea noastrã definitivã) când voi avea eu dreptate, necrezând în promisiunile ºi instigaþiile lor venite pe calea
undelor. Dupã Yalta, numai imbecilii mai pot iubi civilizaþia
apuseanã ºi pe reprezentanþii ei. Roosevelt, Churchill ºi ceilalþi
sunt mai vinovaþi decât Stalin (de Gaulle era pe timpul Yaltei un
tip fãrã cuvânt). Vor urma în curând. Nu-mi este fricã.
***
Tomozei îmi cere telefonic o lucrare de poziþie în chestiunea
cehã. Într-o jumãtate de ceas i-am predat materialul.
***
23 august. La radio, muzicã simfonicã de doliu. Am fost
la meetingul din Sala Palatului. A vorbit Maurer sobru, sofisticat,
fãcând elogiul lui Ceauºescu. Acesta, îngrijorat, arbora o minã
tristã. Tot prezidiul avea acelaºi chip. Mulþi dintre cei din acea
tribunã cred cã ar fi aplaudat o invazie ruseascã ºi la noi.
***
Mi se face silã de tot. Poporul ceh, evident, a dat dovadã de
o mare laºitate. Calm, liniºtit, resemnat. Asta ajunge? Bunul
plac în plin secol 20, intri unde poþi, vâri pumnul în gurã ºi
gata! Cum vom mai putea noi rosti cuvântul comunism fãrã sã
simþi o mare jenã? Comuniºti care se ocupã între ei?
***
O mare laºitate în jur. Toþi vorbesc, toþi se aratã viteji, dar nu
avem o armã. dacã cineva intrã peste noi, cu ce ne vom bate?

PRO

***
M[arga] pleacã la Berlin cu avionul, la o galã de film. Trebuia
sã plece pe 21, dar totul s-a amânat din cauza evenimentelor.
Berlinul nu primea nici un avion. Acum e rugatã sã se ducã,
pentru cã absenþa delegaþiei noastre s-ar interpreta prost ºi
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24 august. Zile dramatice, de aºteptare încordatã. Cu
urechea la radio. La Moscova, interminabile tratative. Se fac
liste de înfierare a atacului, care se publicã. Suntem câþiva care
ºi-au pus pielea în joc. La România Literarå, semnãm eu, Titus
Popovici, Marin Preda, Stancu; Geo Bogza ºi cu Jebeleanu o
fac pe bolnavii, leprele. Ca ºi Geo Dumitrescu.
***

25 august. Încordare maximã. Mã gândesc la o retragere

***

26 august. Reiau Principele în condiþiile de teroare din
aceste zile. Am atât de puþine zile în faþã, poate.
***

27 august. Cehoslovacia a clacat. Trupele de ocupaþie
vor rãmâne acolo multã vreme. Se instituie cenzura, în mare
grabã. Occidentul, ridicole proteste. Ceauºescu e atacat cu
înverºunare de presa frãþeascã. Sãraru, prudent, vine ºi el ieri
la Bucureºti. Am stat de vorbã cu Þepeneag ºi cu Neacºu, de
data asta respectuoºi. Au venit la mine pentru semnãtura de
solidarizare. I-am trimis acasã la Beniuc, ca sã facem haz.
***
28 august. Totul e pierdut în Cehia. Tristeþe deplorabilã.
Acum aºteptãm lovitura în stomac. Vom scãpa ºi de data asta?
Nimeni n-o crede.
***
Aproape, foarte aproape de finalul Principelui. Invitat la
toate ziarele sã colaborez. Refuz. Lãncrãnjan publicã la Cronica
ºi Steaua. Oprea (nevastã rusoaicã deºi el e oltean) cere
absenþã. Beldeanu, nu! O sã ne ia dracu pe toþi, dar merge cu
curaj înainte.
***

29 august. Azi la prânz, terminat Principele (prima formã).
Nu-mi place destul. Îl voi rescrie.
***
Zvonuri ºi ºtiri la radio. Se spune cã vom fi atacaþi la rândul
nostru. Se fac ºedinþe, se iscãlesc memorii etc. Se protesteazã,
dar asta nu poate opri forþa brutalã. Ironia este cã oamenii cei
mai liberali sunt puºi sã spele closetele ideologice. Unde sunt
alde Voicu, alde cei ce mã atacau pe mine, ei fiind de fapt cei
mai înverºunaþi adepþi ai stilului cehoslovac. ªi-au pus coada
pe spinare.
***

30 august. ªedinþã de opt ore la Uniunea Scriitorilor. Am
lipsit noi, Lãncrãnjan, Oprea, mai puþin Sãraru. Sunt primiþi la
înghesuialã în partid: Bãnulescu, Ivasiuc, Pãunescu, Aurel
Dragoº Munteanu, adicã grupul protestatar cel mai violent. Nu
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***
S-a reîntors M[arga] de la Berlin. A tras o spaimã, pentru cã
nu ºtia dacã evenimentele îi vor permite întoarcerea. Totul e
trist, ca în urmã cu opt ani.
***
31 august. Poiana. Prin Dinu Cocea, Geo Dumitrescu îmi
trimite salutãri ºi îndemnuri de pace.
***
Mã întâlnesc la Bucureºti, cât am stat, cu Sicã Alexandrescu,
care-mi spune cã Prãvãlia a fost scoasã de la Naþional încã o
datã. Pe de altã parte, prin el, Sicã, Stancu îmi trimite cele mai
bune gânduri. Moare de dor sã mã vadã. Farseur de mâna a
çaptea. Cicã suferã de ochi ºi pleacã în Elveþia sã se opereze de
cataractã. Cred cã îi e fricã de ruºi.
***
Se zvoneºte cã au fost doborâte douã avioane sovietice.
La radio, Johnson, preºedintele SUA, dã avertismente. Nu mai
sunt posibile asemenea agresiuni. Ba sunt al dracului de posibile! Cretinilor!
Concentrãri de trupe ruseºti în Basarabia. La graniþa cu
Ungaria au fost topite cu laser douã tancuri maghiare (cu arma
laser fãcutã de Agârbiceanu, soþul Monei, care a murit de cancer). Pe Prut se spune cã ºi ruºii au constatat cã avem asemenea
arme! Agitaþii maghiare în Transilvania.
***
1 septembrie. Iancu la mine. Mai toarnã cu maia pe la
Uniunea Scriitorilor. Sãraru neschimbat. Tot fute vânt. Viseazã
o gazetã pe care nu o vom avea.
***
Joi seara, la ziariºti. Tabacu, mort beat, îmi sãrutã mâna. Eu
l-am fãcut comunist, eu sunt ãl mai mare etc. etc. Oniricii îmi
trimit ºi ei declaraþii de dragoste, dar la ce-mi folosesc?
***
Situaþia politicã s-a mai potolit. Poate avertismentul lui
Johnson sã fi lucrat, dar e prea mare tensiunea în lume. Nu-mi
arde de nimic. Sunt incapabil sã recitesc Principele. Ar fi ºi
prea devreme.
***
2 septembrie. Bucureºti. Atmosferã apãsãtoare de teamã. Fete superbe se dezvelesc inconºtient. Ce tinereþe care
poate fi ucisã oricând!
***
3 septembrie. Au ºi apãrut dezertorii. Mulþi spun cã nu
are nici un rost sã ne opunem ruºilor. mai ales evreii, bineînþeles.
Ei pactizeazã întotdeauna. Cu nemþii, în Primul Rãzboi Mondial,
la Iaºi, cu apã fiartã pe soldaþii români ºi aºa mai departe.
10

***
Obiectivul rusesc a crescut. Sunt vizate Austria ºi Jugoslavia,
de noi ce sã mai vorbim! Dar vãd cã protestele sunt doar verbale.
La merge jocul.
***
Zvonuri despre demisia lui Brejnev de ce? Doar a triumfat.
Neconfirmat articolul din Express , despre neostalinismul
pãturilor muncitoreºti ºi mijlocii, care vãd prãbuºirea imperiului
lui Stalin. Durii au câºtigat teren. pe de altã parte, Bulgaria ºi
Ungaria se uitã la noi, ca la un cadavru.
Deºi s-a bãut de împãcare, procesul Neagu-Rãdulescu-Fraþii
Grigoriu are loc, o comedie în fond. Pledeazã pentru Neagu,
Carandino, cabotin pus pe afirmare la bãtrâneþe. Mai mult a
stricat.
***
5 septembrie. Sunt chemat la Scânteia tineretului de
N. Dragoº. Discuþie de douå ore. Voi scrie de la 14 septembrie,
zilnic. Ar fi drept sã spun cã primul care m-a chemat dupã
plecarea de la Luceafårul a fost totuºi Grigorescu, care era la
Radio. Mi-a propus colaborare sãptãmânalã, pe care o am ºi
acum. M-am mirat, dar asta e realitatea. Poate era pus de cineva.
***
Sãraru e numit la Radio redactor-ºef al programului de radio.
Poate de aici vom porni din nou o revistã, un cenaclu, o salã de
teatru.
***
Ecouri de la ºedinþa de la U.S. la care nu am participat. 14
înscriºi în partid. Acolo, Paul Goma a revelat cã din delaþiunea
lui M. Gafiþa însuºitã de M. Novicov, a fãcut 11 ani de puºcãrie,
iar familia lui a fost deportatã în Rusia. Cum de nu l-au ºi pe
unul ºi pe altul?
***
Pãunescu citeºte la un festival de poezie poemul Fratele
mai mare care, dacã ar fi fost difuzat în direct, ar fi adus pe ruºi
în þarã. Le-o zice de la obraz. E ºi sublim ºi nebun.
***

6 septembrie. Iancu relateazã cã l-a cãutat pe Beniuc
pentru a-l angaja în gãrzile patriotice. Rãspunsul calmucului:
„Iancule, te caut eu peste câteva zile, acum plec la mare. ªi
apoi ce mai ai tu nevoie de un cal bãtrân?“
Cât o fi sperat el în zilele astea?
Zaharia Stancu, apropos de bulgari, care cer restul
Dobrogei: – „Totdeauna am spus cã ideea asta de Dobrogea e
o idee tâmpitã de-a lui Maiorescu!“
ªi ãsta e comandantul nostru, al scriitorilor!
Când a fost sã se împartã arme scriitorilor, a sãrit ars: Lui
Horia (fiu-sãu) nu-i daþi! Nu-i daþi! El e medic. E medic! La 1
octombrie el pleacã în Elveþia, cu toatã familia. Ãsta da, patriot...
***

7 septembrie. Pe la 11.30 se descarcã o ºarjã la o fabricã
din Cotroceni. Totul aduce cu zgomotul unor avioane grele
care trec. Ascultãm terorizaþi pânã ne dãm seama de realitate.
Zvonuri despre schimburi de focuri la graniþã, morþi, rãniþi.
Încercarea de a se bombarda Jugoslavia. De atacuri respinse.
***
Un rãzboi rece, continuu, alimentat de zvonuri. Opt zile de
la terminarea Principelui nu reuºesc sã recitesc mãcar o paginã.
PRO

ne rãmâne decât sã ieºim la pensie. Unde-i Ivãnceanu, unde-i
Þepeneag, unde-i Oiºteanu, cehii noºtri? Stau pe vatrã. Acum
nu-l mai au în faþã pe Barbu, îi au pe ruºi. Ceea ce e cu totul
altceva. Jebeleanu, ca sã nu fie fotografiat la ºedinþa de înfierare
a URSS, se îmbatã cui ºi e gãsit în curte cu hãlãucioaica lui de
gât. Cred cã a simulat ca sã scape de rãspunderea care îi revenea
dupã aceastã ºedinþã. Novikov e demascat în ºedinþã, cã a
contribuit la condamnarea lui Goma pentru 11 ani (la instigaþia
lui Gafiþa). Se varsã lacrimi, totul e fals, patetic, ieftin.
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Sâmbãtã, Nic. Stoian îmi cere sã-i fac o rubricã la Viaþa studenþeascã. Voi da cele citite la radio. Dacã nu, la Tribuna.
***

12 septembrie. Edy scrie la Paris despre cele ce se petrec
aici, la noi, în împrejurãrile date.
***
Se spune cã relaþiile bune cu Israelul ne-au salvat oarecum
de la dezastru (prin influenþarea lui Johnson). Dacã-i aºa, trebuie
sã-i iubim ºi pe evrei. Un oarecare servilism faþã de bulgari ºi
unguri. Eu înþeleg diplomaþia, dar parcã nu ar strica niþicã demnitate.
***
Înmulþirea semnelor de demenþã colectivã la apariþia în
localuri publice. Unul îmi scrie versuri ca la dame, alþii mã privesc
ca pe altceva. E jenant.
***

13 septembrie . Radio-ul îmi comandã un serial de 13
serii cu Haiducii pentru TV. Discuþie cu Grigorescu ºi cu Valeriu
Pop. Reparaþii.
***
Sãraru e instalat. Excelent. Îl vizitez.

Nicolae Stoica (1903 – 1988) – StråduÆå în Italia

***
Invitaþie de colaborare ºi de la Cronica lui ªtefanache,
tardiv. Totul vine de sus, de la Nr. 1, care nu a uitat cã sunt
nedreptãþit.
***

Stau ºi zac într-o cãdere nervoasã teribilã.
Din informaþii, mulþi ofiþeri (foºt) securiºti îi aºteaptã pe
ruºi. Câºtigau mai bine, spun, pe vremea acestora, nu erau
obligaþi sã respecte legea, sã facã patru copii, sã plãteascã
chirii mari. Nr. 1 ar trebui sã fie informat despre toate aceste
lucruri.
***
8 septembrie. Plecare la Poiana. Vreme frumoasã într-o
tragicã toamnã.
***

9 septembrie. Întoarcere seara. Citit Principele cu greutate. Mâine îl dau la dactilografiat.
***
10 septembrie. Iancu: Radu Popescu a fãcut o cerere
de împrumut în numele fiului sãu la Fondul Literar, deoarece a
depãºit plafonul permis. Fiul (Petru) a protestat energic pentru
aceste escrocherii ale tatãlui. Ce naºte din pisicã...
***

11 septembrie. Terminat de citit Principele: Sper cã o
sã placã. Nu sunt mulþumit cu totul. Nu ºtiu ce lipseºte acestei
cãrþi. Voi afla peste 6 luni când o voi reciti în spalt.
***
Afacerea Sãraru la radio decurge perfect. 40 de milioane de
rulat, douå reviste, colecþii de opere radiofonice, sediu propriu
etc. etc. Susþin totul din umbrã.

PRO

***
Trimis cinci articole la Scânteia tineretului . Vom vedea.
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14 septembrie . Plecare la Slãtioara cu Ilie, Sãraru,
Beldeanu ºi Dinu. Aer frumos.
***
Marian Popa, într-o convorbire de mai demult. Naþiunile
mici ar trebui sã disparã, ce-i cu teoria asta falsã a istoriei?
Falsa literaturã etc. Teribilismele returului. Nu realizeazã ce-ar
însemna integrarea ruseascã? Pãcat de talentul lui.
***
La Slãtioara e o toamnã fãrã pereche.
***

15 septembrie . Un învãþãtor, Ridiche, de la Slãtioara,
nemulþumit cã nu a fost numit ºef al gãrzilor patriotice (Oh,
fudulia olteanã!) spune cã þãranii nu s-ar fi luptat cu ruºii. Întâi
ar desfiinþa GAS-urile. ªi nu le-ai spune cã pânã atunci ar veni
tãtarii ca sã le ia pãmântul?
***
Un ofiþer spune cã de 23 August ruºii ar fi vrut sã rupã
frontul la Prut, doar cu douã divizii, care ar fi fost tocate de ai
noºtri. Plus aviaþia, care ar fi mers direct de la defilare pe front
(înarmatã cu ce, cã bombe nu aveau la defilare). Prea se minte
mult.
***
Vizitã la atelier la Ogrezeanu. Mai cumpãr alte vase. Aici
vine Dorina Rãdulescu cu Gogu. Vor sã facã un atelier de creaþie.
O ºi vedem pe M-me Gogu, fãcând oale de noapte cu floricele,
populare. Cã neaoºe cum e ea...
***
11
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16 septembrie. Sarabandã. Lamy Damian mã cautã
pentru o colaborare cu Edit. Cum mã uitaserã ei pe mine, micuþii.
Sâmbãtã, la ªosea, întâlnire cu Pop Simion ºi Iancu (mergeau
la pescuit) la Cãlimãneºti. Rece, abia i-am dat mâna. Se insinua
la Sãraru. Iancu vorbea despre o ºedinþã la Mizil, în care s-a
recomandat ca cei din M.S. sã aibã grijã de grupul Barbu.
– Toþi am greºit, zicea el dulce.
– Noi, nu! am precizat eu, ca sã aibe Pop securistul, ºi
Iancu, din aceeaºi armã, ce raporta.
Totul rece pentru cã guzganul de Pop, s-a purtat îngrozitor
în ce mã priveºte, din laºitate.
Doi nebuni din provincie la mine acasã, dimineaþa. I-am dat
afarã. Adoraþia începe sã mã sugrume.

de mult sã-l vãd. Renunþ cu plãcere la tot.
***

27 septembrie. Conferinþa Scriitorilor va avea loc de azi
într-o lunã. Nr. 1 o doreºte. Fãrã noi! Jebeleanu în mare flirt cu
ºeful, doreºte sã profite. N-are decât!
***

28 septembrie. Telefon de la Ady Fianu. Îi spun cã nu
mai colaborãm, dacã Geo Dumitrescu se comportã ca un
cãcãnar.
***
Balº vrea sã scriu Sportul la Gazeta Literarå. Ciuciu...

***
17 septembrie. Tratative discrete prin Beldeanu cu Geo
Dumitrescu. Cer respect, tratament egal, un interviu. Geo îi
spune lui Beldeanu cã e copleºit, lãudând intuiþia mea în ce
priveºte viaþa literarã. N-am încredere în acest individ.

***
Am renunþat la colaborarea la Radio. Se pare cã se joacã cu
mine, sã mã amãgeascã.

***
18 septembrie. La mine, Pãunescu cu un fotograf, ieri.
Am dat interviul pentru Gazeta literarå. Destul de tare. Nu vor
suporta.
Scriu la maºina de scris în faþa lui Pãunescu rãspunsurile.
E uluit de operaþie. Tot spunea el cã-mi scriu alþii cãrþile.

vilei. Pagube. Zilnic articole în Scânteia tineretului. Sunt ºi
opozanþi la treaba asta. Cine scrie atât la un ziar? Stalinismul
nu permite aºa ceva.

***

***
Sãraru e respins de Tribuna ºi de Viaþa studenþeascã cãrora
le-a oferit Cronica dramaticã. I se plãtea ºi lui poliþe vechi.

tipãrit douå odatã, ca sã fie...
***
20 septembrie. Caut regizor pentru comanda la TV (Haiducii). 120 de serii. Patron: Ion Grigorescu. Deocamdatã nu
gãsesc un om serios care sã mã secondeze.
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***
septembrie. Poiana. Nae. E frig, frumos.
***

22 septembrie. Nae oral. Trebuie strunit. Mai mult nu
poate face.
***

23 septembrie. Telefon Geo Dumitrescu. Sã ne vedem
joi seara. Condiþii la interviu. De acord.
***

24 septembrie. Interviul se amânã cu o sãptãmânã.
Bine, nu fac fiþe.
***

25 septembrie . Întâlnire cu Oprea ºi Lãncrãnjan pe
stradã. Sunt supãraþi pe flirtul meu. ïn interviu fac din Lãncrãnjan un mare prozator, ceea ce nu este, ºi îl redau în circulaþie,
dar el nu pricepe nimic. Vor sã ne dãm la fund de tot. Asta nu e
bine. E ceea doresc inamicii noºtri.
***

26 septembrie. Scris prima serie din Haiducii pentru
TV.
***
Geo Dumitrescu nu mai dã semne, bineînþeles. Nu þin atât
12

***

30 septembrie. Nici un semn de la Gazeta literarå. Afiºe
anunÆå apariþia curând a României literare.

***
Groapa s-ar juca la Giuleºti.
***

1 octombrie . Principele zace la dactilografã de trei
sãptãmâni.
***
Lecturi dezordonate Cãlinescu: Estetica basmului o plãcere.
Un excelent Horaþiu. Gide. Fructele pãmântului. Noile fructe
Jurnalul de la pag. 1000. Nu e romancier, orice, ar face. Sec,
plat, fãrã talent literar. Jurnalul e splendid ca inteligenþã ºi
prezenþã bãþoasã. Pavese: Meseria de a trãi, un fleac. Un Petre
Bellu, scuturat. Sociologist, plin de ifose.
Romane. Femei singure, Focurile ºi luna (proze ofilite).
Trecut la Memoriile lui Goldoni, deºi mã tenteazã Istoriile
florentine ale lui Machiavelli.
***
2 octombrie. Dau prima colaborare la România literarã.
Sportul contra interviului. Au tãiat puþin din el.
***
3 octombrie. A apãrut interviul. Pozã meschinã. Multe
opoziþii. Jebeleanu, Bogza, Stancu ºi-au retras colaborarea la
România literarå. Ãºtia fasciºti. Vor exterminarea mea ºi mai
vorbesc despre intoleranþã!
***
4 octombrie. Lãncrãnjan îmi face o vizitã. Nu mai crede
cã am fãcut rãu cã nu am dat interviul. Elogiul pe care i l-am
fãcut l-a convins.
PRO

19 septembrie. Încep Fiºele la Viaþa studenþeascã. Am

***

29 septembrie. Poiana. O ciupercã mi-a mâncat podelele
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5 octombrie. Era sã ne curãþãm... Greºeala lui M[arga]
pe ºoseaua Ploieºti: evitarea unei lãzi de struguri la 100 km la
orã. ne rãsucim în loc. Din fericire, nu a venit nimeni pe banda
din faþã. Oprim la marginea unui pod. Am simþit cã suntem
nimic.
***
Poiana. Trist, dupã acest atentat al morþii. Totul are un gust
amar.
***
6 octombrie . Nae, filmele pentru TV. Cãþelul Gicã mã
priveºte melancolic. A simþit ceva?
***

7 octombrie. Dacã eram îngeraºi? M. se duce la bisericã,
crede cã cineva îi vrea moartea.
***

8 octombrie. Mi se aduce ºpaltul Sportului. Corlaciu,
Sânziana, Oprea mã vor considera trãdãtor.
***
Întâlnire cu Geo Dumitrescu în faþã la Gazeta literarå, pe
stradã. Ne purtãm demn, fãrã protocol. Îmi povesteºte ce i-am
fãcut. Eu la fel. El vrea sã termine cu Stancu ºi trupa de bãºinoºi.
Stancu a sfârºit prin a publica lângã mine, fãrã fiþe. A fost

sfãtuit de cine trebuia. Au venit ºi el, ºi Bogza, ºi Jebeleanu,
spãºiþi, cu materialele.
***

9 octombrie. Am trei rubrici: România literarå, Viaþa studenþeascã, Scânteia tineretului (zilnic). E o partidã grea, dar o
duc. Vreau sã-i termin.
***

10 octombrie . A apãrut România literarå. O decepþie.
32 de pagini. Eu, pe ultima. Marin Preda publicã un atac la
adresa spiritului primar, agresiv (adicã al grupãrii noastre); ei
sunt intelectuali rasaþi, el, analfabetul. Trimiteri de Nae Ionescu.
Articolul e scris de Crohmãlniceanu, e limpede pentru mine.
Revista Tomis e numitã direct, ca adversarã de cãtre jidovitul
de Þãrãnoi.
***
Titus Popovici, într-un interviu, dã ºi el pe ocolite în gruparea noastrã. Ion Horea, de asemenea. Trei atacuri în revista
la care colaborez, iatã un record!
***

11 octombrie . Altã canalie: Ivaºcu. Dupã atacul lui
Manolescu, fund mare pe la Contemporanul, despre presa
literarã. Vechiul Luceafãr era o gazetã personalã! Ei ºi. Ce voiau
sã fie? Dar de ce nu tac în timp ce pe mine mã pune sã colaborez
cu ei? Cine-i pune?

PAGINI DE JURNAL – 1970
Pop Simion ºi Zaharia Stancu ascultã, dar nu iau cuvântul;
le convine rãzmeriþa. În spate e ºi Rãdoi de la Municipiu, plus
Berghianu, cãruia poetul Pãunescu îi plimbã copilul pe bulevard.
Lui i-au dat ºi casã pe lângã Scala. În rest au mai vorbit Ion
Alexandru ºi I. Gheorghe, cu bun simþ, dar fãrã sã se apere.
Totul a durat 7 ore.
***

7 aprilie. Reichman cu nevasta la Bucureºti. Tot aiurit.
Poiana. Lecturi întinse pentru Principele, care stã.
Cornescu intrã în polemicã. Strãveziu, acuzã cã Luceafårul
face ca pe vremuri. Bine ar fi sã facem ca pe vremuri. Dar cine
ne lasã?
***

8 aprilie. Cenaclu mediocru. Scandal, neliniºte, zvonuri
în urma întârzierii apariþiei Luceafårului sâmbãtã. Autor – Bujor
Sion.
***

9 aprilie. ªedinþã de birou la U.S. Cer îndepãrtarea de la

PRO

ºedinþã a lui Leo Dumitrescu. Cel care a organizat ºedinþa cu
tineretul. Se fac propuneri pentru postul de redactor-ºef la
România literarå
literarå: Mihnea Gheorghiu sau Ioanichie Olteanu.
Stancu declarã cã, cu 2 zile înainte, în faþa lui Mizil se gândise
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la aceiaºi oameni. Ce canalie! Îºi sacrificã propriii partizani. Era
mort, negru de supãrare. Îl învãþ eu minte.
***
Pop Simion e afectat cã nu-l bag în seamã. Te cred ºi eu,
dupã ce l-a pupat în fund pe Preda. Dupã ce acesta l-a batjocorit,
vrea sã mai stau cu el de vorbã.
***
Adriana Kisellef mi-l aduce pe Radu Gyr la redacþie. Ce mai
mutrã de ovrei ºi la ãsta! E spãlat, neaoº, curios. Cultivat. Tip
de genul complicat al lui Crevedia, care face trimiterea unei
epistole lui Eliade, un adevãrat caz. Renunþ mental la orice fel
de recuperare a individului. Astfel de tipi mã încremenesc, deºi
nu s-ar spune cã nu sunt amabili.
***

10 aprilie. Împãcarea. Fraþii Grigoriu-Neagu Rãdulescu.
Se bea o gãleatã. Fraþii cântã în cor, sunt ca trei îngeri. Mã
gândesc: mare eºti, nene Iancu. Vezi-ne. S-au fãcut fotografii.
Vom publica sâmbãtã poza Fraþilor. Totul e vesel în aceastã
puºcãrie...
***

11 aprilie. Banchet de înmormântare, asearã, la Casa
13
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16 aprilie. Primesc o scrisoare din Constanþa de la un
grup de elevi. Sunt fãcut de Messia roºu. Mi se promite tãierea
capului, când vor veni evenimentele din Ungaria 56 la noi.
Frumos, ce sã zic. Elevi sã fie sau altfel de grup?
***
Mã chinuie Principele! Odobescu e o revelaþie cu stilul lui
fastuos. Iorga, plictisitor cu Cantacuzinii lui, Giurescu de necitit.
***

24 aprilie. Plenara Partidului în urmã cu câteva zile. Au

Dem Demetrescu (? – ?) – Adam çi Eva
Scriitorilor. Prezideazã Geo Dumitrescu, care a fost luxat magnific de mine. Consilierii sãi: Pãunescu, Fulga, N. Jianu.
Vorbesc cu Mihnea, nu prea se înghesuie, el are crize de
ministru.
Discuþie despre viitorul film cu haiduci. Trimit pe cei doi
cretini la plimbare. Vor bani pe idei proaste. Pomeni nu mai fac.
***
12 aprilie. Plecare la Poiana. Revista e iar jumulitã. Nu le
mai trece!
***
13 aprilie. Lecturi pentru Principele: De la Arta religioasã
la ªcoala greceascã. (Academia) Plutesc într-o magmã de
informaþii.
***
14 aprilie. Edy Reichman cu nevasta la mine. Îi car la
Braºov. Tipul e prea febril pentru mine. Ea e prea frumoasã
pentru un tip ca el. E ceva suspect în legãtura asta. Voi afla mai
târziu (ori fata era lesbianã). Apare ºi Iancu cu unul de la
Securitate; „întâmplãtor” vor sã ºtie ce complotãm noi? Mã fac
cã nu observ. Ce dracu vor sã ºtie?
***
15 aprilie. Cenaclu infect. Unul, talentat. Plictis, ratare
pe plan doi. Nimic.

fost dezvãluite crimele fãcute de Dej, moartea lui Foriº, a mamei
acestuia, ucisã cu ranga ºi mama înecatã; apoi crima împotriva
lui Pãtrãºcanu împuºcat în ceafã, la Jilava. Toate acestea ca
rãspuns la cele ce se petrec în Cehoslovacia cazul, Masaryk. Se
citeazã neamestecul ruºilor în cazul Pãtrãºcanu ºi vina moralã
a lui Dej, Kiºinevsky ºi Drãghici.
Ultimul e eliminat din CC ºi alte demnitãþi. Vorbeºte ºi
Teohari Georgescu, ovrei descompus, chel, cu pantalonii în
vine. Recunoaºte cã e vinovat în cazul Foriº, dar cã a amânat
cu 4 ani uciderea lui Pãtrãºcanu. Lumea îl aplaudã din rutinã,
dupã ce a luat cuvântul. În felul acesta se smulge vãlul ruºinii
de pe imaginea acestor ani. Se spune cã Drãghici nu a vrut ºi
nici acum nu a recunoscut cã e vinovat. El a primit ordin, atât.
Ceauºescu apare din nou ca un tip mesianic, pus pe democratizare ºi adevãr. Îl admir pentru curajul sãu nebun de a înfrunta
împotrivirea generalã a bãtrânilor, care voiau sã se treacã peste
aceste cazuri. Îl secondeazã Bodnãraº ºi nu Maurer, care dintr-o
greºitã loialitate, îl scuzã pe Dej, ca ºi pe Pârvulescu, Chivu
Stoica ºi alþi vinovaþi. Totul se desfãºoarã într-o atmosferã de
tulburare ºi enervare generalã. Presa strãinã pândeºte, evident,
din lojile de sus ale Sãlii Palatului. Titus mi-l aratã pe unul din
salã, un colonel, ceafã în trei rânduri, tunsoare militarã. Ãsta l-a
împuºcat pe Pãtrãºcanu! E prea de tot sã mai fie adus ºi în
salã. Crimele lui Drãghici sunt prescrise, pentru cã nu au fost
cercetate 10 ani (ªi ce dacã?) ºi se prescriu conform Codului
penal. De la Maurer citire. Ciudat, nimeni nu doreºte rãzbunare,
ori sunt prea mulþi vinovaþi în aceastã salã? Se anunþã procesul
Canalului. Pe când Antonescu, Mihalache, Maniu ºi ceilalþi?
***

1 mai. Defilare ternã. Mulþime, flori. La Poiana, încerc un
volum doi la Facerea lumii. Filipache al meu ar fi la începutul
acestor pagini la canal. O silã imensã mã opreºte încã sub
impresia celor auzite la Sala Palatului. Marian Popa îl admirã pe
Drãghici, în care vede un criminal perfect. Are niºte idei, nebunul
ãsta! Gheorghe e maoist. Viseazã spânzurãtori. Ce tineret sãrit
la minte. Dacã ar fi fost tot aºa în urmã cu 20 de ani?
***

3 mai. Lecturat pentru Principele despre magie. În buletinele secrete se poate citi cã aventura cehoslovacã nu prea le
e pe plac.
***
5 mai. Cazul Masaryk naºte o polemicã ruso-cehoslovacã
acerbã. Se zvoneºte despre trupe muscãleºti la graniþa cehã.
***
7 mai. Nu fac nimic, citesc din când în când. Privesc grãdina de la Poiana. Sunt trist de moarte. Omul trebuie distrus. Ce
cuvinte ipocrite. Omul, ce mândru sunã acest cuvânt (Gorki).
PRO

***
14
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Ranga ºi pistolul! Flori, defilãri, vorbe mari, sãrãcie, deznãdejde.
Ce trebuie sã fie romanul meu Frica? O delaþiune totalã a metodelor...
***

9 mai. Polemicele la Luceafårul continuã. Filmele mele,
scuipate. Despre Goethe nimic. Pedeapsa tãcerii, ªoseaua
Nordului, nimic.
***

11 mai. Cazul Dongorozi, Ion Dongorozi, fiul scriitorului,
oncolog persecutat 12 ani. În Familia, Romulus Zaharia scrie
un reportaj. Trimit o scrisoare cãtre Bârlãdeanu. Cazul e
înfiorãtor. Omul a murit de foame, persecutat pentru cã aproape
descoperise leacul cancerului. Citesc autobiografia acestui om.
Cazul Soljeniþin e un fleac. Voi publica-o?
***

15 mai. În jur, numai fleacuri ºi turnãtori. Oameni de doi
bani. Achiþei, Sãraru, Arbore ºi alþii. Mã vâneazã atent. Le voi
ceda revista, în cele din urmã îmi amintesc de familiile lor, de
copiii lor. Atac la Europa Liberå Popper, Monica Lovinescu,
Aurora Cornu. ªi asta, care voia sã-mi facã felul la 2 mai pe plajã
în faþa lui M. pentru cã Marin Preda nu prea avea cu ce? Nu
suntem scoºi din batracieni, adicã verzui... Voi rãspunde.
***

16 mai . Çedinþã la Casa Scriitorilor. Vorbesc. ªtefan
Popescu (poet), închis trei ani, cã l-a scos pe Dej din închisoare
ºi a scos primul numãr din România liberã. Voitinovici,
procurorul general, care condamna cu toptanul ºi trimetea la
canale. Petre Pandrea, care a stat la puºcãrie ani grei, fiind
cumnat cu Pãtrãºcanu. Totul e stricat de intervenþia grupului
Pãunescu, Dimov, Þepeneag, Chiriþã care mã numesc „Beria
mic” al literelor! Toþi ascultã fãrã sã protesteze. Mi se pune în
spate cã am premiat-o pe Lica Gheorghiu la Mamaia, parcã
decizia a fost a mea. Rãspund violent ºi lui Dimov ºi lui
Crohmãlniceanu, care atacã de alãturi. Vorbeºte excelent
Lãncrãnjan. Macovescu, ministrul culturii, e lamentabil. Se
scuzã pentru cazul Lãncrãnjan.
***
17 mai. Cazul Dongorozi e scos din Luceafårul. Sunt implicate nume mari. Pe urmã se aratã din asta o nepãsare crasã.
Oamenii din þarã îl belesc (doctorii noºtri invidioºi), cei din
afarã îl laudã, unii sunt laureaþi ai Nobelului. Cretinii noºtri îl
aruncã ca pe o minge. Mulþi dintre noi ar trebui sã ne sinucidem
dacã am avea conºtiinþã.

de Nr. 1 în România, dar ovreii îºi fac numãrul. Ce a supãrat cel
mai mult conducerea de partid a fost cã masonul Eftimiu a
menþionat cã e ofiþer al Legiunii de Onoare! Asta era, copii!
Cine nu are încã aceastã decoraþie sã spunã! la plecare, Bujor
mã felicitã pentru Rãzbunarea haiducilor ºi trimite complimente
soþiei. Ce futere cu stil...
***

21 mai . Enervare. De la Leul albastru nu am mai fost
frecat aºa. N-am dormit. De unde sã ºtiu eu cã Legiunea de
Onoare iritã înaltele feþe? Era sã plec la Porþile de Fier pentru
un reportaj, dar renunþ de silã.
Mâine, la 10.00, Nr. 1 convoacã Biroul Uniunii Scriitorilor.
Cu ce gurã voi vorbi?
***

23 mai. Prima furie mi-a trecut. Çapte ore a durat ºedinþa.
Stancu l-a convins pe Mizil sã aducã la ºedinþã ºi Biroul de
partid, adicã pe ungurul Szas Ianoº, ovrei înrãit, cu Geo
Dumitrescu, Jebeleanu ºi Cezar Baltag, toþi din ceata lui. Deodatã
am rãmas în inferioritate. Plus Geo Bogza împotriva mea, prezentându-mã ca pe un pericol naþional, ca pe omul care a înrãutãþit relaþiile dintre scriitori (teza Monicãi Lovinescu). Pentru mine,
au pledat Oprea, Pop Simion ºi Chiriþã, care ar fi trebuit sã
intervinã când am înfierat maniera în care se discuta, dar au
tãcut, Mihnea neutral, laº. Era el însuºi acuzat. Ce am spus? Cå
totul e corupþie, cã Stancu nu se consultã cu nimeni, decât cu
amicii lui, cã e mai rãu decât Beniuc, cã îºi publicã cãrþile în
strãinãtate, dând banchete la librarii aduºi în þarã pe banii
Uniunii Scriitorilor, cã totul e murdar ºi urât. Evident, Nr. 1 s-a
indispus pentru cã nu-i plac lucrurile care nu merg. La concluzii,
Omul meu cel drag le-a dat dreptate. Marin Preda, care spunea
despre mine cã sunt un pesimist agresiv, a ascultat, iar eu, nu.
Eu greºeam când afirmam cã totul e dirijat de Europa Liberã ºi
de cei ce informeazã de aici asupra a tot ce se întâmplã la noi,
iar ei pãreau oameni ponderaþi. Totul pare pierdut, dar cel puþin
am spus ce aveam de spus. Despãrþirea rece.
***
Azi mi-am scris demisia de la Luceafårul. Oprea ºi Dinu mã
opresc. Mihnea trimite mesaje disperate sã m-astâmpãr. Am
voit în prima clipã sã le trimit carnetul de partid ºi de scriitor.
Sunt oprit energic de ceilalþi.

***
18 mai. Atacul la Popper rãmâne, dar sunt scoºi din cauzã
cei de aici, complicii lor. Rãu se face. Oricum, reuºesc sã strecor
poezia lui Arghezi Vestitorul, care e colosalã. parcã a fost scrisã
ieri.
***
19 mai. Poiana. Frig. Dinu Cocea, Opriº, Nae. Se face lectura autobiografiei Dongorozi. Uluialã totalã la cei de faþã.

PRO

***
20 mai. Sunt chemat la CC de Bujor Sion ºi admonestat
de ce am publicat interviul lui Victor Eftimiu, care e slugos cu
de Gaule. Pretext evident, generalul a fost primit cu mari onoruri
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Dimitrie Satchin (? – ?) – Peisaj cu un çlep
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***

25 mai. Plec la Poiana precipitat. Oraºul vuie cã m-au

4 iunie . ªedinþã de Birou 11.00 dimineaþa. De faþã

decapitat. Spaimã la cei din jurul meu. Nu-mi va veni uºor fãrã
revistã, dar lipsa de demnitate nu-mi stã bine.

Laurenþiu Fulga (acuzatorul principal), Eugen Simion, Ion Horea
(comisia de anchetã pentru revistele literare). În rest, Biroul:
Horia Lovinescu, Marin Preda, Zaharia Stancu, Mihnea Gheorghiu, Oprea, Breitenhoffer, Lety Ianos ºi alþii. Oprea îmi aratã
finalul textului raportului. Ghiºe cere cu litere roºii retragerea
mandatului redactorului-ºef al revistei Luceafãrul. Cãrþile sunt
deci jucate. Ridic un mic incident juridic asupra datei întrunirii
Comitetului. Stancu sare ca ars. iar joacã teatru cu demisia.
Pleacã afarã, chipurile, indignat de cele ce auzise. E cãutat de
Florea (Titi), omul lui de la Municipiu. Ceilalþi rãmân pe loc.
Balaci e indignat de faptul cã Preºedintele a fost jignit. Se reia
ºedinþa dupã o orã, timp în care Fulga îmi cere demisia, fãcându-mi un adevãrat proces. Îl privesc cu uluire. De unde a mai
sãrit? O fãcea pe patriotul cu mine, ba într-un fel care-mi amintea
cã fusese „verde”, ceea ce nu prea am înghiþit la viaþa mea.
Acum e o fiarã de acuzator, ca Vîºinsky la procesele politice ale
lui Stalin. Se citeºte referatul (total). O infamie! Luceafãrul a
stricat viaþa armonioasã a literaþilor. Cã de fapt tirajul revistei e
de 3000 exemplare (Minciunã sfruntatã strig eu: notele de
comandã aratã exact cã tipãrim sãptãmânal 13.000 exemplare.
Bãnulescu lui M.N. Rusu dupã ce s-a vãitat public cã a
plecat cum a plecat de la Luceafårul pe vremea mea (a plecat
cã nu se mai dezbãta ºi-ºi urmãrea nevasta ºi la closet pentru
cã era gelos), îi spunea acestuia care se mirã de ce pot sã dea
o paginã Heidegger ºi noi nu putem s-o facem.
– Pentru cã voi eraþi o revistã oficialã!
Are dreptate.

***

26 mai. Mihnea la vilã. Patru ore de prelucrare. Trebuie
sã-mi fac autocritica. De ce? Cu ce am greºit? Sã schimb faþa
revistei. Dar revista e cea mai bunã dintre publicaþiile noastre,
tocmai pentru cã are ºira spinãrii. Mihnea îmi mai spune cã l-a
chemat vineri ºeful ºi l-a întrebat ce fac? E la munte, a rãspuns
el. Sã se lase de fleacuri ºi sã scrie ce trebuie! Uºor de zis! Am
fost deci îmbãlsãmat pentru ca la ºedinþa de marþi sã tac, sã
rabd ºi sã înghit.
***

27 mai. Opinia publicã, care mã înjura pânã acum, trece
deodatã de partea mea. – „Le-a zis-o! Nu-l suportã pentru cã e
drept! Dar mie ce-mi foloseºte? Porcii de oameni! se bucurã
secret când le miroase a victimã! Pentru mâine se dã ca sigurã
demiterea de la Luceafårul”.
***

28 mai. ªedinþã calmã, bine pilotatã de Mihnea, care vine
cu dispoziþii secrete. Stancu, negru. Nu au mai putut aduce
lãutarii ca la ºef. Nu se dã nici o decizie. Totul e disimulat. Se
discutã în general despre toate lucrurile, spre disperarea lui
Preda, care urlã. Comisia de presã propusã de Stancu era
scandaloasã. a cãzut cu succes. I-am spus clar cã nu e obiectiv.
Oricum, el pierdea la acest joc. În ce mã priveºte, am riscat ca
sã nu-i vadã el Nr. 1 cum sunt. ªi i-a vãzut. Mihnea spune cã Ion
Pas a vorbit bine despre mine la Nr. 1. Pe Stancu l-a înfuriat.
Adversarii s-au dezumflat. O ºedinþã de comitet, în care vor
încerca din nou sã mã decapiteze, se anunþã. Mizil se pare cã
doreºte sã scape de mine, dar e cineva mai mare decât el.
Oricum, temperamentul mi-a jucat festa.
***

30 mai. Oprea e prea înspãimântat. Lãncrãnjan se simte
marele nedreptãþit. Redacþia, fidelã în general, mai puþin M.N.
Rusu. Mihai Popescu mã cautã ºi-mi spune cã e dispus sã se
arate cu mine. Îmi plac gesturile de solidaritate, dar chiar atât
de prost stau?
***
Marian Popa se poartã ca un provocator. Vrea sã mã audã
înjurându-l pe Nr. 1. Acesta poate greºi faþã de mine, dar eu nu
am sã fiu supãrat din cauza asta. Mai presus de toate, la Nr. 1
îmi place patriotismul sãu ºi în faþa unei cauze, chiar unele
greºeli în ce mã priveºte, nu mai au nici o importanþã. Cum o sã
mã supãr pe el? El e Þara!
***
31 mai. Plecare la Poiana.
***
1 iunie. Locul e superb, gard nou, flori, terase, pomi, un
zid viu de brazi care înconjurã locul. Au sosit ºi statuile lui
Apostu pe care mi le oferã: un scaun dacic, o femeie culcatã, o
stelã ºi un nud cu struguri.
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***
iunie. Întoarcere la Bucureºti.
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Eugen Simion

MARIN SORESCU: UN MILITAR CARE DEZERTEAZÅ,
UN MARE POET CARE-ÇI DICTEAZÅ MOARTEA...

PRO

Se ºtie cã biografia nu explicã opera unui scriitor ºi cã, de
la Baudelaire încoace, poetul modern nu are o biografie la înãlþimea creaþiei sale. Mai mult: biografia poetului este produsul
operei sale. Ea îºi creeazã legenda de care are nevoie. Marin
Sorescu n-a avut timp sã intre în legendã, este însã aproape de
noi ºi, de putem spune astfel, face încã parte din existenþa
noastrã. Ce ºtim, totuºi, despre familia, studiile, începuturile
sale literare, despre viaþa lui intimã? Puþine lucruri. Aflãm câte
ceva din scrisorile pe care fratele sãu, George Sorescu, le-a
publicat de curând (Marin Sorescu în scrisori de familie, 2001).
Ce este sigur este cã era de o discreþie proverbialã, fapt ce
contrasta izbitor cu limbuþia, indiscreþia bucureºteanã în mijlocul cãreia se instalase dupã încheierea studiilor universitare.
Prietenii sãi – printre care îmi place sã mã numãr – glumeau pe
seama „secretoºeniei“ permanente a lui Marin Sorescu. El nu
spunea, de pildã, niciodatã unde pleacã ºi de unde vine. Vorbeai
azi cu el ºi mâine aflai întâmplãtor cã, între timp, plecase într-o
cãlãtorie în Mexic. Îl întâlneai peste trei sãptãmâni pe stradã ºi,
întrebându-l cum a fost, rãspundea vag: bine, bine... Rãspunsul
era, tot aºa invariabil vag: lucrez la ceva, o sã vãd ceva mai
încolo ce-o sã iasã... Se aseamãnã, din acest punct de vedere,
cu Marin Preda, ºi el foarte discret când era vorba de proiectele
sale literare. „Cum merge romanul, domnule Preda?“ „Încet,
mon cher, încet“ sau „nu prea merge, mon cher, personajul
meu refuzã sã se mai confeseze“, rãspundea el, ºi schimba
numaidecât vorba. Nu dezvãluia nimic despre tema cãrþii, nici
despre tipologia ei... Cu atât mai puþin despre viaþa sa intimã.
Secret absolut... Faptul cã Preda ºi Sorescu veneau din lumea
þãrãneascã (o lume în care principiul de viaþã este sã faci fãrã
sã te ºtie lumea) ar putea fi o explicaþie. Nu ºtiu dacã este
explicaþia esenþialã (ºtiu atâþia alþi scriitori, veniþi din acelaºi
mediu, care au vocaþia indiscreþiei!). Sigur este cã Marin Sorescu
tãcea ºi fãcea. Fãcea, adicã opera lui pe tãcute, încet ºi temeinic.
Aflarea în treabã nu era ºi filosofia lui... Nici a lui Preda, alt þãran
de care n-au loc, azi, târgoveþii vieþii noastre literare, spirite
mediocre ºi scriitori submediocri...
Citesc acum scrisorile lui Marin Sorescu ºi descopãr cã
ironistul n-a avut o adolescenþã paradisiacã ºi cã perioada
studiilor sale universitare a fost, realmente, un coºmar. Primele
epistole, adresate fratelui George (prietenul ºi sprijinitorul lui),
sunt din 1953. Marin ªt. Sorescu este elev la Liceul Militar din
Predeal ºi, din amãnuntele pe care le dã, se înþelege cã nu are
deloc vocaþie de pandur. Se simte în armatã „ca viermele în
hrean“. În noiembrie 1954 este „lãsat la vatrã“ ºi îºi anunþã
fratele mai mare cã este gata sã scoatã apã din piatrã, cã frigu-i
dã ocol ºi parale n-are-un pol... A ajutat la munca agricolã, a
cules porumbul, a dat cota cãtre stat ºi, din ceea ce a mai
rãmas (mai nimic), pregãteºte o pâine nouã... Umor puþin cam
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trist. Din notele editorului deduc cã lãsatul la vatrã a fost, în
cazul soldatului Sorescu ªt. Marin, cu cântec. Ajuns la Bulzeºti
dupã terminarea studiilor, el trimite prin poºtã hainele militare
ºi, eliberat de o povarã, se gândeºte la cariera sa civilã. Numai
cã armata îl declarã dezertor pe ereticul Sorescu. Mergând la
Bãlceºti, localitatea de pe Olteþ, pentru a-ºi procura actele
necesare, este arestat pentru neprezentare la unitate, dus, apoi,
la Jandarmeria din Craiova, apoi la Bacãu, Sibiu ºi Cluj. Fratele
George, alertat de mamã, Nicolina Sorescu, îl viziteazã în arest
ºi-i duce pentru întremarea fizicã un pui fript ºi o pâine de þarã
(probabil pâine din noua recoltã, aceea pe care o aºtepta demobilizatul Marin). Scapã, în fine, din arest graþie unui colonelliterat care, pentru a se convinge cã dezertorul Sorescu ªt.
Marin are talent poetic, îl pune la probã: sã compunã, timp de
douã ore, o poezie... Soldatul compune într-o orã ºi poezia
este, dupã cât se pare, convingãtoare... Sentinþa comisiei: „liber
sã mergi la facultate“...
În iulie 1955, tânãrul Sorescu, scãpat de hangarele militãriei,
îºi pune cu seriozitate problema admiterii sale la facultate:
„Vreau sã intru cu orice preþ“ – scrie el fratelui sãu. Are în
vedere Facultatea de Filologie din Bucureºti, apoi se decide
pentru Iaºi. O trecere (o operaþiune) cu mari consecinþe pentru
el. Aici îºi face cultura generalã, aici începe sã scrie, aici se
logodeºte, în fine, tot aici leagã prietenii pe care le pãstreazã
pânã târziu. Cineva, dornic de speculaþii, ar zice cã spiritul
pandur de care vorbeºte Ralea sau spiritul cobiliþar pe care-l
exaltã Petre Pandrea cautã alianþã cu spiritul elegiac al Moldovei.
Nu ºtiu cum stau în realitate lucrurile ºi ce rezultat au pe lume
alianþele spirituale, dar pot sã spun cã ironistul Marin oltean
Sorescu era un timid ºi un singuratic milos. Am scris ºi altã
datã despre aceastã dimensiune a spiritului sãu. Ager la minte
ºi muºcãtor în limbã, i se face deodatã milã de adversarul pe
care trebuie sã-l atace. Unde este spiritul pandur, cum se
manifestã vestita þâfnã ºi agresivitate olteneascã? Dacã existã,
se manifestã în opera sa ºi numai însoþitã de râsul lui plin de
farmec. Nu râsul rãu, zeflemitor, ci mai degrabã râsul izbãvitor,
verva inteligentã, cu partea ei de profunzime metafizicã. Omul
rãmâne, în acest timp, modest, puþin bãnuitor, timid – cum am
scris – în relaþiile cu cei din jur. Vorbeºte în ºoaptã ºi comunicã,
mai totdeauna, fãrã sã înfloarescã fraza. Lasã „literatura“ pe
seama literaturii.
***
Marin Sorescu a debutat în 1964 cu Singur printre poeþi,
dupã ce colegii sãi de generaþie (Nichita Stãnescu, Cezar Baltag,
Grigore Hagiu, Gheorghe Tomozei, fãrã a mai vorbi de cel care-i
precedase cu geniul lui tânãr ºi tragic, Nicolae Labiº) îºi
fãcuserã deja un nume în poezia tânãrã. În acelaºi an publicã
prima ei carte de versuri ºi Ana Blandiana, iar peste un an
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Parcã se miºcã valuri pe Murãº sau Trotuº...
De-un morcov, eu pegasul legând, ca de-un þãruº,
La sufletul în voie, ca, însetaþi, drumeþii,
La ciuturi, sã se umple de sentimentul pieþii...“
Aº putea cita ºi din alte poeme foarte reuºite, cum sunt
acelea în stil Arghezi, Miron Radu Paraschivescu, Ioan
Gheorghe, Adrian Pãunescu, Baudelaire, François Villon (în
varianta Romulus Vulpescu)... ingenioase, paradoxale, cu o
ironie superioarã. Este limpede cã Marin Sorescu îºi pregãteºte,
copiind ºi parodiind pe alþii, propriul stil liric. Stilul i-a evoluat
între timp ºi a devenit azi un punct de reper în poezia româneascã postbelicã: Stilul Sorescu... Cum l-am putea defini?
Dupã stilul ludic, parodic din Singur printre poeþi, Sorescu a
trecut la o poezie pe care am numit-o, ºi eu ºi alþii, fantezistã ºi
ironicã (Poeme, Moartea ceasului, Tinereþea lui Don Quijote
18

etc.). O poezie demitizantã, nu lipsitã, am spus de atâtea ori, de
o metafizicã interioarã. G. Cãlinescu o definea în felul urmãtor:
„O capacitate excepþionalã de a surprinde fantasticul lucrurilor
umile ºi latura imensã a temelor comune; este entuziast ºi beat
de univers, copilãros, sensibil ºi plin de gânduri pânã la marginea spaimei de ineditul existenþei, romantic în accepþia largã
a cuvântului“. Definiþia este bunã, dar nu în totalitate. Sorescu
nu este nici entuziast, nici romantic ºi, dacã este sã vedem o
constantã a stilului sãu poetic, aceasta este respingerea stilului
sublim propriu unei bune pãrþi a modernitãþii. „Strigãtul de
admiraþie în faþa sublimitãþii“, de care vorbeºte G. Cãlinescu,
nu apare niciodatã singur în poeme soresciene. Este însoþit de
ironie, ºi ironia miºcã sensurile, deturneazã sublimul. Mai
potrivit mi se pare sã observãm în poemele din aceastã fazã
(pânã la volumul La Lilieci, 1973) prezenþa parabolicului în
locurile spiritului ludic. Poemele spun, cu adevãrat, ceva profund, ascund o moralã, dau, în fine, un sens mai înalt expresiilor
înveselitoare, paradoxurilor, absurditãþilor calculate din limbaj.
O comentatoare, Andrea Genovese (66 Poèmes, traduits du
romain par Jean-Louis Courriol, Centre d’Études des interactions culturelles, Université Lyon 3), îl defineºte pe Sorescu ca
pe un moralist, un „esperantist“ liniºtit, un revoltat „mythofag“
în descendenþã suprarealist. Referinþele nu sunt cu totul
absurde. Un suprarealist, Sorescu nu este, e limpede, deºi el
pune în discuþie modelele ºi stilurile constituite ale poeziei.
Din avangardã, ia gustul pentru insolit ºi cultul pentru paradox, ca ºi un sentiment mai general de revoltã. Dar revolta
sorescianã, aici comentatoarea are dreptate, este îmblânzitã
de ironie. „Mythofag“ Sorescu este în mãsura în care mitofagia
îl ajutã sã-ºi construiascã propria mitologie liricã.
***
Marin Sorescu a continuat sã scrie pânã în preajma morþii
sale. Cu câteva ore înainte de a se sfârºi dicta încã versuri
soþiei sale, versuri cuprinse, apoi, în volumul Puntea (1997).
Caz, probabil, unic în literaturã. Oricum, eu nu cunosc un alt
mare poet care sã noteze sur le vif fantasmele, ideile, stãrile lui
dinaintea morþii în niºte poeme din care a alungat (cum era de
altfel firesc) orice urmã de retoricã. Afarã doar de ceea ce numim
retorica sinceritãþii. Aceasta se simte, cu adevãrat, în fiecare
vers scris cu sânge ºi disperare. O disperare în care nu pãtrund,
totuºi, ura, blestemul, frica bestialã. Aº putea spune o disperare
bunã, omeneascã, dacã n-aº ºti, bineînþeles, cã disperarea se
însoþeºte rar cu bunãtatea. ªi, totuºi, Marin Sorescu are încã
puterea, chiar pe patul morþii, sã zâmbeascã ºi sã-ºi încercuiascã
imensa neliniºte cu o ironie, de data aceasta nu ezit sã spun,
plinã de milã ºi de bunãtate omeneascã. Acest fapt aratã
adâncimea ºi forþa spiritului sãu.
Puntea este o carte a morþii, cum îi ºi spune într-un poem
Marin Sorescu, o carte scrisã de un Iov care are curajul sã-ºi
numere bubele ºi zgaibele care i-au nãpãdit trupul. Spiritul,
singur în „nevoinþa“ lui, dialogheazã cu Dumnezeu ºi dialogheazã, mai des, cu sine în legãturã cu încercarea prin care
trece. Încercare, încã o datã, imposibilã, venitã deodatã, nu se
ºtie de unde, ca o ispãºire nedreaptã. Poetul pune toate aceste
neliniºti în scurte poeme aritmice ca niºte suspine întrerupte
de reflecþii despre existenþã ºi inexistenþã. Nu par a fi lucrate à
mort, cum sunt de regulã poemele lui Sorescu, în ciuda libertãþii
ºi fragmentarismului lor programatic, sunt doar niºte notaþii
neîncheiate, grãbite, concentrate în jurul unei teme copleºitoare
care vine ºi revine.
PRO

(1965) intrã vijelios în arena literarã mai tânãrul Adrian
Pãunescu. Vor apãrea, în curând, ºi alþii. E un moment colectiv
bun (mai bun, oricum, decât cu un deceniu în urmã), un moment – care, se spunea atunci – „de dezgheþ“. ªi literatura
profitã. O generaþie (numitã generaþia tânãrã) de poeþi ºi critici
literari iese la luminã, lepãdându-se, mai pe faþã, mai ascuns,
de rigorile realismului socialist... Ei schimbã temele literaturii
ºi recheamã modelele interzise ale modernitãþii (Arghezi,
Bacovia, Blaga, Barbu, dintre români). Un proces, mai general,
de sincronizare a literaturii române... Tinerii scriitori sunt cei
care îndrãznesc cel mai mult ºi care profitã, bineînþeles, de
aceastã deschidere... În zece ani ei reuºesc sã recupereze modelele modernitãþii ºi sã deschidã calea postmodernitãþii.
Dimov, Nichita Stãnescu ºi Marin Sorescu sunt, fiecare în felul
lui, cei care pregãtesc ºi, în parte, ilustreazã aceastã trecere.
Cel dintâi prin barochismul lui oniric, al doilea prin reciclarea
stilurilor tradiþionale (În dulcele stil clasic) ºi jocurile limbajului
(începând cu Epica Magna), iar Sorescu începe prin La lilieci
(1973) un ciclu poetic nou în care reabiliteazã epicul, biograful
ºi ludicul într-o poezie care, aparent, renunþã la toate formele
de seducþie ale lirismului. A refuza este un alt mod de a recompune...
Debutul lui, este, în multe privinþe, atipic. Poeþii din generaþia
lui voiau (ºi au reuºit) sã reinventeze lirismul printr-o infuzie de
subiectivitate (poezia reînvaþã sã vorbeascã la persoana întâi
singular) ºi de mituri ale modernitãþii. O modernitate târzie, în
fapt, o neomodernitate reinventatã, aici, în literaturile din Est
într-un moment în care, în Occident, devenise deja obiect de
studiu. Sorescu începe din alt capãt al modernitãþii; compune
niºte pilde critice în versuri, adicã parodiazã modelele poetice
existente. Un procedeu liric pe care, cu alt prilej, G. Cãlinescu la numit „uitarea în model“. Aceasta înseamnã depãºirea pastiºei
(care are simplul scop de a produce efecte umoristice) ºi, din
interiorul unui model, recrearea unui alt poem cu materiale
deja folosite. Dacã analogia nu tulburã prea mult sensurile, am
putea spune cã tânãrul Sorescu executã la pian, în stilul sãu, o
partiturã veche. ªi se întâmplã ca parodia, înþeleasã în acest
fel, sã fie mai expresivã decât textul iniþial. Iatã, de pildã, pastiºa
modelului poetic neoclasic, în varianta Ion Horea. Este, aici,
un splendid poem al roadelor, este ºi un poem ironic ºi fantezist
în marginea neoromantismului þãrãnesc:
„Când toate-n jur sunt coapte, belºugului dând cep,
Ai fost vreodatã-n piaþã, tu, omule, te-ntreb?
Ai mers uºure-acolo, ca la un clar de lunã,
Þinând cu-nriorare umanã plasã-n mânã?
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Marius Sala

ISTORIA CUVINTELOR
Nume de mâncãruri. II

PRO

Am prezentat în numãrul precedent câteva nume de
mâncãruri moºtenite din latinã ºi am observat cã ele sunt
puþin numeroase (copturã, fripturã, turtã sunt transmise
ºi altor limbi romanice; cir, zeamã, plãcintã existã numai
în românã). Mai numeroase sunt numele de materii prime
din care se pregãtesc mâncãrurile. În acelaºi articol le-am
menþionat numai pe cele panromanice, cele moºtenite
de toate limbile romanice (lapte, apã, ou, fãinã, miere,
mei, nap, peºte, must, vin). Am precizat acolo cã unele
nume de materii prime, deºi sunt panromanice, la noi au
o rãspândire geograficã redusã (ai „usturoi“, arom. fauã
„bob“, lard „slãninã“, por „praz“).
Continui cu alte cuvinte moºtenite din latinã. Alimentul
de bazã, pâine < lat. panis, este moºtenit de toate limbile
romanice, la fel ca numele uneia din cele douã mese
principale, cinã < lat. cena (este panromanic ºi verbul (a)
cina < lat. cinare.) Prânz este ºi el moºtenit din latinã (<
prandium), dar numai în limbile romanice orientale
(dalmata, italiana, sarda).
Tot panromanic este lat. carnem > rom. carne. Un
derivat neatestat al lui carnem, * carnaceus, stã la baza
rom. cârnaþ. În sfârºit, amintesc cuvântul moare „zeamã
de varzã“ < lat. muria, transmis ºi altor limbi romanice.
De subliniat rãspândirea geograficã din românã: el s-a
pãstrat în Transilvania, acolo unde circulã ºi alte cuvinte
moºtenite din latinã (ai, curechi, cute).
În Transilvania circulã, astãzi mai rar, cuvântul vipt,
termen curent pentru „hranã, în general“, fiind moºtenit
din lat. victus, care înseamnã acelaºi lucru (s-a transmis
numai în românã, italianã ºi spaniolã). În românã, la
început (Psaltirea Hurmuzachi), vipt avea sensul din latinã
„aliment, rod al pãmântului; grâu, cereale“. Astãzi ºi-a
restrâns sensul la cel de „hranã pentru om“ (în graiurile
transilvãnene, unde el mai este ºi astãzi folosit, se spune
a lua în vipt „a lua în pensiune“), fiind în opoziþie cu nutreþ
„hrana animalelor, furaj“, care este, de asemenea, moºtenit
din lat. nutricium. Acesta din urmã, moºtenit numai de
românã, este un derivat de la nutrire „a hrãni, a nutri“,
verb transmis tuturor limbilor romanice. Deci, înainte de
influenþa slavã, în românã existau pentru „(a) hrãni“ ºi
„hranã“ un verb, (a) nutri, ºi douã substantive, vipt ºi
nutreþ, toate moºtenite din latinã. Cuvintele slave au luat
locul lui (a) nutri ºi vipt (dar nu l-au eliminat pe nutreþ).
Sunt panromanice cele douã verbe principale pentru
a denumi procesul de pregãtire a mâncãrii: (a) coace <
lat. coquere ºi (a) frige < lat. frigere. În ceea ce-l priveºte
pe (a) fierbe < lat. fervere, el s-a pãstrat în ariile laterale
ale romanitãþii (rom. (a) fierbe, sp. hervir, pg. ferver), iar
în centru a rãmas lat. bullire (fr. bouillir, it. bollire), o
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inovaþie care apare la Vitruvius, celebru arhitect din timpul
lui Caesar. Nici (a) pisa < lat. pi(n)sare ºi pãsat < lat.
pisatum nu s-au pãstrat decât în unele limbi romanice.
O situaþie specialã prezintã (a) frãmânta, cuvânt sigur
moºtenit din latinã. Nu s-a ajuns însã la un consens
asupra cuvântului latinesc care stã la baza termenului
românesc. Cele trei etimoane propuse (fermentare „a
dospi“, *fragmentare „a sfãrâma, a fãrâmiþa“, *frementare
< frementum „sfãrâmare, fãrâmiþare“) prezintã neclaritãþi
formale sau semantice. În plus, nici unul din cele trei
cuvinte n-a fost moºtenit în vreo limbã romanicã. Verbul
latinesc pentru „a frãmânta“ era subigere. Acesta s-a
transmis unor limbi romanice, printre care ºi româna (în
forma (a) soage), dar a evoluat spre sensul „a da formã
aluatului de pâine“ (apare la Dosoftei ºi în unele graiuri).
În limbile romanice, pentru „a frãmânta“ au apãrut creaþii
noi: sp. amasar < masa „pastã“, it. impastare, mescolare,
fr. pétrir.

Nume de mâncãruri. III
La lista cuvintelor ce denumesc materii prime adaug
unele care nu sunt moºtenite de toate limbile romanice.
Aluat vine din lat. *allevatum < allevatus „ridicat,
înãlþat”, derivat de la levare „a ridica”, transmis românei
(în forma (a) lua) ºi altor limbi romanice. Deosebirea de
sens se explicã prin faptul cã levare primise, de timpuriu,
ºi sensul de „a fermenta”, pe care îl gãsim aproape în
toate limbile romanice, unde derivatele lui levare au sensul
de „drojdie” (fr. levain, sp. leudo).
Osânzã „grãsime de porc neprãjitã” < lat. axungia
(existã ºi în aromânã) este pãstrat ºi în alte limbi
romanice, la fel ca unturã „grãsime animalã” (în aromânã
ºi meglenoromânã au aceeaºi formã). Grãsime este
format pe teren românesc de la gras < lat. grassus,
cuvânt panromanic.
Frupt (din expresia a mânca de frupt „lapte ºi
derivatele sale”) provine din lat. fructus „produs, în
general”, care ºi-a restrâns sensul, în limbajul pãstorilor,
la „rodul oilor”, adicã „lapte”, de unde apoi sensul special
„mâncare, bucate de dulce”. Pentru sensul primitiv al lui
frupt s-au împrumutat din slavã rod, roadã. Fruct este un
împrumut ulterior din latinã, aºa cum o dovedeºte faptul
cã grupul ct, devenit pt în cuvintele moºtenite (cf. noctem
< noapte), s-a pãstrat nemodificat.
Cereale
Cereale. S-au pãstrat doar patru, cu acelaºi sens
din latinã. Mei < lat. milium, este panromanic, în timp ce
pãrinc „un soi de mei” < lat. panicum s-a transmis numai
unora dintre limbile romanice, ca ºi orz < lat. hordeum ºi
secarã < lat. secale. ªi grâu este moºtenit din latinã (lat.
granum), dupã pãrerea celor mai mulþi specialiºti. Trebuie
precizat cã lat. granum s-a transmis tuturor limbilor
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romanice, unde continuatorii lui pãstreazã sensul originar
al cuvântului latinesc, care era „grãunþ, bob” (fr. grain, it.,
sp. grano). Acest sens apare ºi în pluralul românesc al
cuvântului (grâne „cereale”, adicã „orice fel de grãunþe”).
Sensul de plantã erbacee din ale cãrei boabe se face
fãinã existã numai în românã (el este prezent ºi în
albanezã, unde grun, gur înseamnã ºi „grâu”, ºi „cereale”).
Este o evoluþie semanticã care nu pune probleme. Este,
în schimb, complicat de explicat pierderea lui -n-. Mã
rezum sã arãt cã dispariþia lui n a avut loc ºi în alte douã
cuvinte: brâu < lat. brenum ºi frâu < lat. frenum.
Legume
Legume. Alãturi de ai „usturoi” > lat. a(l)lium, cuvânt
panromanic, avem în românã ºi cuvinte transmise numai
unora dintre limbile romanice: ceapã < lat. caepa,
curcubetã < lat. cucurbita, curechi < lat. *coliculus, lãptucã
< lat. lactuca, legumã < lat. legumen, linte < lat. lentem,
pepene < lat. *pepinem (cu dificultãþi fonetice), ridiche <
lat. radicula, varzã < lat. viridia.
În legãturã cu varzã, de remarcat cã s-a produs o

schimbare de sens faþã de latinã, unde viridia însemna
„verdeaþã”. În limba veche, vearzã se folosea cu sensul
originar de „verdeaþã”, la fel ca în aromânã, unde vearzã
înseamnã ºi azi „verdeaþã”. Restrângerea sensului la o
anumitã legumã aminteºte de situaþia lui granum
„grãunte”, ajuns sã însemne „grâu”. De remarcat, pe de
altã parte, cã în Transilvania ºi Moldova circulã cuvântul
curechi provenit, la fel ca it. colechio, din *coliculus (lat.
clas. cauliculus), diminutiv al lat. caulis „varzã“, moºtenit
în alte limbi romanice occidentale (fr. chou, sp., pg. col).
Din seria numelor de legume moºtenite din latinã fac
parte ºi douã cuvinte pãstrate doar în aromânã: þeaþire
„nãut” < lat. cicer, -is (nãut din dacoromânã este un
împrumut din turcã) ºi fauã „bob, plantã leguminoasã” <
lat. faba (bob este un împrumut din v. sl. bobu). Amândouã
cuvintele latineºti sunt moºtenite ºi de alte limbi romanice
(faba este chiar panromanic). Ele vor fi reluate ca exemple
pentru a arãta cum s-au pierdut unele cuvinte latineºti în
urma contactului dintre românã ºi limbile învecinate.

Mircea Radu Iacoban

PREA MULTÃ ÇTIINÞÃ STRICÃ!
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creionul, multe pagini urmând a fi reconstituite dupã ciorne
greu de descifrat. (A fost necesarã ºi comandarea unor matriþe
de linotip special, pentru literele bizarelor limbi.) Datoritã
cercetãtorului Cicerone Poghirc ºi a redactorului Mihail
Grãdinaru, cartea (1060 pagini!) am izbutit s-o tipãrim în mai
multe ediþii. Nu fãrã peripeþii. Principala obiecþie a Cenzurii:
lipsesc (eroare ideologicã!) cugetãrile... marxiste. Am „driblat“
Cenzura, introducând în Prefaþã fraza (mincinoasã) „cartea
este neterminatã: autorul intenþiona sã aducã lucrarea pânã
la gândirea secolului XX“ ºi schimbând titlul din Dicþionarul
înþelepciunii în Un Dicþionar al înþelepciunii. Vor fi existând,
nu-i aºa, ºi altele mai... marxiste. (Dupã un sfert de veac,
constat cã au început sã aparã ediþii-pirat, la Chiºinãu ºi prin
cele Americi.) Cum legislaþia culturalã de atunci obliga autorul
unei traduceri sã obþinã de la Ministerul Culturii (CCES) certificat
de traducãtor spre a putea fi remunerat, cu câþiva ani înainte
de moarte, bãtrânul Simenschy s-a urcat în tren ºi s-a dus la
Bucureºti. Acolo, la minister, a completat formularul în baza
cãruia urma sã fie examinat de adevãraþii specialiºti în
domeniu. La rubrica „limba pentru care se solicitã certificat“,
profesorul a scris: sanscrita, persana, spaniola, neogreaca,
greaca veche, latina, italiana, germana, franceza, engleza,
daneza. Babiloniana, chineza ºi egipteana, pe care le stãpânea
doar „mulþumitor“, nici nu le-a mai trecut. La Minister a urmat
un moment de derutã ºi spaimã generalã, dupã care onorata
Comisie pur ºi simplu... s-a ascuns. Certificatul s-a semnat cu
grãbire, fãrã nici o examinare (cine s-o facã?); toatã lumea era
dornicã sã scape cât mai repede de bizarul ºi incomodul
solicitant. Vorba lui Goethe: „Cu cât ºtiinþa se extinde mai
departe, cu atâta se ivesc mai multe probleme“...
PRO

N-a întârziat niciodatã o secundã: îþi puteai potrivi ceasul
dupã intrarea profesorului Simenschy în amfiteatru. Am avut
norocul sã-i fiu student. Abia se întorsese la catedra
universitarã, dupã un „stagiu“ mizerabil de... contabil la un
G.A.C., unde fusese exilat pentru ciudata vinã (la modã în
deceniul 5) de „obiectivism burghez“. „Obiectivistul“ a þinut
ani în ºir evidenþa fãtãrilor la oi ºi a zilelor-muncã la colectivã,
fãrã a înceta, de fapt, sã trãiascã în lumea lui – aceea a
lingvisticii generale ºi comparate, în care n-a avut (mã tem cã
nici acum n-are) egal, darãmite rival. Potrivit de staturã,
arborând mereu acelaºi modest ºi ostenit costum bleumarin
cu dunguliþe gãlbui, ºi vesta traversatã de lanþul
ceasului-ceapã, cu capac clãmpãnitor, Simenschy a fost
singurul profesor care îºi þinea cursurile fãrã nici o foaie de
hârtie în faþã. Împreunã cu dascãlul nostru izbuteam
uimitoarea cãlãtorie în împãrãþia sunetelor, înþelegând
etimologii ciudate, descoperind legãturi ºi filiaþii sonore între
spaþii geografice extreme, urmãrind traseul sinuos al evoluþiei
cuvântului ºi, mai ales, intuind raportul dintre efemeritatea
alcãtuirilor politice ºi temeinicia statornicã a limbii. „Nu citiþi
niciodatã cãrþi bune“ – ne-a speriat ºi, totodatã, îndemnat
profesorul – „dacã aþi avea trei existenþe, tot n-aþi avea timp
sã le citiþi pe toate cele foarte bune“. Capacul argintat al ceasului de buzunar avea sã-l închidã definitiv în 1968. În acelaºi
an s-a izbutit, la Iaºi, înfiinþarea Editurii Junimea. Una dintre
primele griji ale fostului sãu student, acum director al Junimii,
a fost tipãrirea monumentalului Dicþionar al înþelepciunii , la
care Simenschy trudise 56 de ani, adunând ºi ordonând
tematic 6000 de cugetãri, din 14 limbi, unele de mult rãposate.
Întreprindere dificilã, fiindcã era vorba de caiete scrise cu
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fragmente despre traducere

Irina Mavrodin

FAMILIARITATE VS DEPEIZARE: UN TEST
PENTRU TRADUCÃTORUL DE LITERATURÃ

PRO

Premisa implicitã – aici explicitã, cãci din când în
când simt nevoia sã o reamintesc la modul explicit – de
la care pleacã orice comentariu al meu despre traducere,
este cå traducåtorul, în decursul practicii sale de traducere, devine cu necesitate teoreticianul propriului sãu act
de traducere. Altfel spus, treptat, prin repetata sa acþiune
de a traduce, el îºi pierde „inocenþa“ originarã, pe mãsurã
ce câºtigã o anumitã „ºtiinþã“, conºtientizând ceea ce
face.
Lucrând, el îºi va da seama cã, odatã cu fiecare cuvânt
tradus, trebuie sã facã o opþiune, dar ºi cã aceastã suitã
de opþiuni în aparenþã de detaliu, se înscriu în cel puþin
douã mari opþiuni: opþiunea de a aduce textul tradus spre
cititor sau cea de a-l aduce pe cititor spre textul tradus.
Ce înseamnã asta în termeni mai limpezi? A aduce
textul tradus spre cititor, fãrã a fi propriu-zis o „adaptare“
(formã radicalã de aducere a textului tradus spre cititor),
este totuºi un fel de modulare, de îmblânzire a lui în direcþia unei familiaritãþi. Cititorul – îºi spune, implicit, un traducãtor care opteazã pentru o asemenea soluþie – trebuie
menajat, contactul lui cu textul (tradus) nu trebuie sã fie
ºocant, el trebuie sã regãseascã în acest text mãcar
câteva repere care sã-i fie foarte familiare. Mentalul lui
nu trebuie sã se simtã (peste mãsurã de) depeizat când
parcurge un text care-l introduce într-un spaþiu cultural
diferit de al sãu, uneori foarte diferit. Pentru a-i oferi acest
confort al unei familiaritãþi cu noul spaþiu cultural, traducãtorul recurge, mai mult sau mai puþin conºtient, la anumite strategii care vizeazã, toate, apropierea dintre cele
douã spaþii, cititorul rãmânând teoretic imobil, în miºcare
fiind doar noul spaþiu cultural adus cãtre el. Formula moderatã – cea mai curentã – opereazã mai ales la nivelul
lexicului, în maniera cea mai directã, cea mai simplã:
sunt, în general (mã refer aici la textul literar), evitate cu
strãºnicie neologismele, mai ales cele rare, dar nu numai,
utilizate fiind sinonime cãutate într-un registru uºor desuet, registru care, nu se ºtie de ce, le pare a fi, multor
traducãtori, mai „românesc“. Majoritatea neologismelor
din limba românã fiind de origine latinã (venite mai ales
prin francezã), traducãtorul se va situa, treptat, într-o ambianþã slavizantã. De exemplu, între „nãdejde“ ºi „speranþã“, el va prefera aproape totdeauna primul termen (pe
modelul acesta am putea mult continua cu exemplele).
Dar existã ºi alte situaþii, încã mai concludente, poate:
între „codru“ ºi „pãdure“, el va alege „codru“ (îmi bazez
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afirmaþiile pe numeroase confruntãri de texte traduse cu
originalul, texte traduse de o gamã largã de traducãtori,
dintre care mulþi scriitori), cu sentimentul – pe care i-l dã
o întreagã literaturã folcloricã etc. – cã, alegând „codru“,
româna lui e mai „curatã“ ºi totodatã mai „coloratã“, dar
ºi cu inconºtienta / conºtienta idee cã termenul „codru“ e
mai puternic conotat ca spaþiu familiar unui cititor român.
Un alt exemplu, cu o rezolvare mai dificilã, pentru cã,
asemenea multor altor termeni, cel la care ne vom referi
aparþine spaþiului ortodox, desemnând o realitate specific ortodoxã, dar ºi fiind puternic conotat de o încãrcãturã
„românizantã“: traducerea lui „prieur“ prin „stareþ“ (ºi aici
exemplele pot fi multiplicate), zona „bisericeascã“: ortodoxie vs catolicism fiind o piatrã de încercare pentru traducãtor ºi un test în ceea ce priveºte poziþia sa faþã de
cele douã opþiuni mai sus pomenite.
Cealaltã poziþie: a-l aduce pe cititor spre textul tradus
presupune o concepþie practic opusã, deoarece ea nu
numai cã nu urmãreºte sã ofere cititorului confortul unei
familiaritãþi cu spaþiul cultural din care vine textul tradus,
ci, dimpotrivã, ea vrea sã menþinã o depeizare, o diferenþã,
o straneitate chiar. ªi asta tocmai pentru a feri textul
tradus de orice conotaþie care ar trimite la spaþiul cultural
de origine, al cãrui bruiaj oricum se produce, prin însãºi
limba – cu structura ei specificã – în care textul e tradus.
Conotaþia – „românizantã“, în cazul nostru, trebuie aºadar
limitatã pe cât posibil, în însãºi materia lingvisticã cu
care lucreazã traducãtorul (nu „codru“, ci „pãdure“, etc.).
Aceastã straneitate poate cuceri zone tot mai întinse
ºi tot mai profunde, invadând însåºi þesãtura sintacticã a
textului. Un exemplu important mi se pare a fi textul proustian, care constrânge fraza româneascã la o anumitã
topicã stranie, labirinticã, dificil de asumat pentru cititorul
român. Dar sã nu uitãm cã Proust însuºi îºi ºocase cititorul, violentând sintaxa limbii franceze, efect care trebuie
pãstrat în limba românã. Traducãtorul care a mers cãtre
prima opþiune, va încerca sã simplifice fraza, sã uºureze
lectura, sã o aducã la structurile ce-i sunt familiare cititorului român. Eroare fundamentalã, care a fost deja fãcutã
în vechea traducere (Radu ºi Eugenia Cioculescu), explicabilã, poate, prin faptul cã acum mai bine de ºaizeci de
ani, când a fost fãcutã aceastã traducere, prevala concepþia care tindea spre „adaptarea“ – mai mult sau mai puþin
decisã – textului originar la exigenþele imaginarului dominat
în spaþiul „þintã“.
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Irina Petraç

„CARTEA, PE SCURT, FACE PARTE
DIN PORTRETUL MEU“ (II)*
Convorbire realizatå de Alexandru Deçliu

– Despre lecturile din copilãrie, adolescenþã ce
ne puteþi spune?
– Sunt atât de veche cititoare – am învãþat sã citesc
pe la 4 – 5 ani, deci citesc de mai bine de o jumãtate de
veac! –, încât lectura îmi intrã în definiþie ºi nici nu mai
sunt în stare s-o descriu în termeni de bine ºi rãu, bun ºi
mai puþin bun. Citesc, deci exist (îmi vine în minte cã, în
Evul Mediu, cei care ºtiau sã citeascã nu puteau fi condamnaþi la moarte!). Am început cu literele ruseºti – la
începutul anilor ’50, nu cred cã erau multe casele în care
* Dintr-o carte de interviuri aflatå în pregåtire
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PRO

Irina Petraç la 18 ani

sã nu gãseºti vreo carte / broºurã în limba rusã! –, mi se
pãreau un fel de flori. Întâi le-am desenat, apoi am aflat
treptat cum le cheamã. Curând, le-am deprins ºi pe cele
„româneºti“, citeam din ziar cu voce tare de câte ori aveam
prilejul. Iar prilejurile nu întârziau sã se arate. Ai mei erau
mândri de ce sunt eu în stare ºi îmi cereau sã citesc, ca
un fãcut, de câte ori se întâmpla vreun vecin ori vreo
rudã prin preajmã. Eram, pe atunci, uºor bâlbâitã. Om
fiind, adicã fiinþã-care-are-enorm-de-multe-de-spus – se
zice cã aºa ar fi apãrut limbajul articulat, îmi place ideea!
–, turuiam cu atâta vitezã cã se încãlecau cuvintele în
dezmãþ. În copilãrie, citeam într-adevãr de plãcere – în
primii ani ai carierei de cititoare, nu ºtiam nici cã Cineva
a scris cartea ºi nici ce se mai întâmplã înainte de a
ajunge ea sub ochii mei. Cãrþile erau un soi de oameni
ele însele, niºte fiinþe cu existenþã autonomã, care mã
lãsau sã mã apropii ºi sã le mângâi, ca ºi cum ar fi fost
pisici sau iepuraºi. Pe la vreo 8 ani, am aflat de existenþa
autorului cu ajutorul fraþilor Grimm – ºtire în stare sã mã
arunce în perplexitate, cãci nu puteam pricepe cum au
reuºit sã scrie împreunã pe aceleaºi file ºi cu niºte cuvinte
care sã se împace. Nu spun cã azi aº înþelege mult mai
bine co-autorlâcul... Cãrþile primite ori împrumutate erau
mici prãzi de cuceritor, le luam cu amândouã mâinile ºi
mã retrãgeam într-un ungher sã stãm singure, ochi în
ochi. Mi-a plãcut întotdeauna sã citesc în singurãtate,
înconjuratã de o lume atenuatã ºi prietenoasã: pe iarbã,
în grãdinã, sub un soare orbitor strecurat prin þesãtura
pãlãriei de paie, cu zgomotele obiºnuite ale pãcii – zumzet, ciripit, glasuri îndepãrtate strigându-se peste garduri,
clopotele turnului sãsesc, o melodie la radioul din casã;
apoi în camera mea, cu obloanele trase cât sã pãtrundã
o jumãtate de lume ºi de zi, sã mã simt departe ºi aproape
în acelaºi timp. Marile ºi tãcutele sãli de lecturã de mai
târziu, cu locuri izolate pentru fiecare cititor tãcut ºi foºnet
complice de file întoarse, îmi plac la fel de mult. E aceeaºi
închidere-deschisã pe care o pot adopta ca descriere
succintã a relaþiei mele cu lumea.
Adolescentã, citeam ore în ºir pânã când mâna sprijinitã în bãrbie atingea pentru o clipã, cutremuratã, tigva. O
ºtiam înlãuntrul meu, la pândã, rãbdãtoare. Cititul ºi gândul
morþii au stat mereu alãturi de când îmi aduc aminte de
mine. ªi îmi aduc aminte de mult de tot. Apoi, se pare cã
m-am nãscut profesoarã, vorba surorii mele, Ana, pe care
mã tem cã o exasperam, pe vremuri, cu sfaturi ºi muºtruluieli. Foarte curioasã din fire, mi-am vârât mereu nasul
ºi în lucruri care nu mã chiar priveau (deºi am bãnuiala
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PRO

persistentã cã nu prea existã lucruri care sã nu te priveascã atâta vreme cât eºti viu), însã tot ce aflam trebuia sã
predau imediat cuiva. Bunã conducãtoare de texte, mã
jucam de-a ºcoala cu toþi copiii din vecini ºi le povesteam
ce tocmai aflasem din cãrþi. Am înþeles cã statul-meu-cunasul-în-cãrþi de dimineaþa pânã seara era urmãrit în târg
cu interesul pe care îl arãþi oricãrei ciudãþenii. Când,
printr-a doua, internatã fiind pentru o operaþie de apendicitã
(singura mea internare, dacã nu socotim trecerea pe la
maternitate la naºterea Laurei –, dar despre relaþia mea
cu propriul trup ºi cu revoltele lui o sã-þi povestesc mai
încolo), am citit într-o singurã zi toate poveºtile Fraþilor
Grimm, un singur volum mare, mare ºi gros, vestea a
fãcut înconjurul târgului în aceeaºi searã.
Biblioteca publicã era, pentru noi, a doua casã. Împrumutam cãrþi periodic, ca într-un ritual. Mersul la bibliotecã
era un accent intens al programului sãptãmânal. Mama
era prietenã cu bibliotecara ºi aveam voie sã scotocesc
ore în ºir în depozit. O plãcere de care mã bucur ºi azi
dupã plac – firesc, am avut mereu un statut privilegiat la
toate bibliotecile mele. La Litere (adicã, la Filo, cum zice
generaþia mea), în timpul studenþiei, dar ºi în cei zece
ani la catedrã, mai apoi la Biblioteca judeþeanã, unde am
fost câþiva ani bibliograf, la biblioteca Centralã Universitarã, am avut / am prieteni buni printre bibliotecari ºi am
avut / am voie sã le scormonesc comorile. Îmi plac ºi
fiºierele, mã încântã ºi uºurinþa cu care se descurcã un
calculator printre fiºe ºi cote, dar rãmân cu o „sete“ – mi
se tot pare cã mi se ascunde ceva, cã au rãmas uitate
rafturi întregi de minunãþii. Ca ºi cum ai privi marea ori
cerul printr-o sticlã matã. Ca ºi ele, Biblioteca e fãrã margini ºi fãrã fund, dar ochiul liber îþi dã mãcar senzaþia cã
vezi / pipãi totul. Cãrþile, sunt sigurã, vorbesc ºi închise
fiind, aºteptând cuminþi între coperte. Simt nevoia sã le
vãd ca ºi cum aº vrea sã le citesc pe buze ce(-ºi) spun
chiar înainte de a le deschide. A citi cãrþile cu buricele
degetelor, zice Umberto Eco: „Biblioteca unei case nu
este doar un loc în care sunt adunate cãrþile: este ºi un
loc care le citeºte pentru noi. Sã mã explic. Cred cã tuturor
celor care au în casã un numãr destul de mare de cãrþi li
s-a întâmplat sã trãiascã ani de zile cu remuºcarea de a
nu le fi citit pe unele, care ne-au privit ani de zile de pe
rafturi ca pentru a ne aminti de pãcatul uitãrii noastre...
Într-o zi, luãm din întâmplare una dintre cãrþile astea neglijate, începem s-o citim ºi sã ne dãm seama cã ºtiam
deja tot ce spune. Acest fenomen ieºit din comun.... are
trei explicaþii raþionale. Prima este cã tot atingând cartea
aceea de mai multe ori în cursul anilor, mutând-o, ºtergând-o de praf sau doar dând-o la o parte pentru a putea
lua alta, ceva din cuprinsul ei s-a transmis prin buricele
degetelor la creier, ºi noi am citit-o prin pipãire, ca ºi
când ar fi fost scrisã în alfabetul Braille... A doua explicaþie
este cã nu-i adevãrat cã n-am citit cartea respectivã: de
câte ori era mutatã ºi ºtearsã de praf, îi aruncam o privire,
citeam coperta, o deschideam la întâmplare, ºi tot aºa
puþin câte puþin am absorbit mare parte din ea... A treia
explicaþie este cã o datã cu trecerea anilor citeam alte
cãrþi în care se vorbea ºi despre ea, încât fãrã sã ne dãm
seama am aflat despre ce trata...“ ªi încheie: „Dacã o
bibliotecã foloseºte aºadar la cunoaºterea conþinutului
unor cãrþi niciodatã citite, ceea ce ar trebui sã ne îngrijoreze nu este dispariþia cãrþii, ci a bibliotecii din casã“. De
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acord. De acord.
Îmi plãceau chiar ºi Cercurile de citit de prin ’50 ºi
ceva. Vecinii se întâlneau serile ca la un fel de ºezãtori,
cu ceaiuri ºi prãjiturele, ºi ascultau pagini citite cu voce
tare. Nu mi se pare nici azi un lucru rãu. Mama citea
Moara cu noroc ori Baltagul, în serial, poezii de Eminescu ºi Coºbuc... Vocea ei popula miraculos încãperea,
îi creºtea neaºteptat volumul, o deschidea spre spaþii ºi
timpuri complementare. O încercuia, aº zice, cãci Cercul
de lecturã nu putea fi decât rotund, nu aveam nici o
îndoialã. Am simþit totdeauna cititul ca mijloc de a
reconstitui adevãratul plan al locului meu limitat. Lanþ de
întredeschideri spre celelalte locuri ale mele, lãsate
deoparte, în temporarã uitare, de alegerea destinalã a
unui anume loc ºi timp. Un fel de ieºire din hotare pentru
o mai bunã, lucidã re-aºezare între limite.
Cititul de plãcere în vremea socotitului de averi în
plus ori în minus e sau devine, recunosc, o îndeletnicire
cam frivolã (Auzi, dom’le, de ce le arde ãstora!). Apoi,
cititul pur ºi simplu e limpede cã nu existã. Îl cred, nu
doar pe cuvânt, pe Matei Cãlinescu – pentru critic, dar ºi
pentru cititorul obiºnuit, existã doar re-citire. Nu descoperim decât ceea ce ºtim deja (vorba lui Eminescu, în
Caiete ), cunoaºterea nu poate fi inocentã, iar enciclopedia personalã, livrescã ori nu, funcþioneazã nesmintit.
Dacã ar fi sã aleg cine e mai important, scriitorul ori cititorul
(fie el ºi critic literar), aº spune pe negândite cã, fireºte,
scriitorul! Neapãrat cu o precizare – ºi criticul e scriitor.
Nu-i nici o glumã – aºa cum nu sunt în stare sã spun
iute, iute, dacã X poartã ori ba ochelari, obiectul fãcând,
cumva, parte din trupul celor printre care trãiesc, tot aºa
nu gândesc calitatea de scriitor pe genuri ºi specii literare.
De altminteri, trebuie sã recunoºti cã e greu sã numeºti
un scriitor mare care a scris pe o singurã coardã, fãrã
nici o excepþie. Dacã instrumentul verbal îþi e la îndemânã,
eºti scriitor. Uneori, o paginã de criticã, istorie ori teorie
literarã poate fi mai expresivã, mai emoþionantã chiar
decât una de prozã ori decât un poem. Îmi place ideea lui
Adrian Marino: „deoarece eul creator adoptã o atitudine
literarã unicã, singura de altfel posibilã, rezultã cã literatura
nu are, în esenþã, decât un singur gen: mono- sau autolog,
corespunzãtor categoriei «lirice» unice de emoþie ºi
percepþie. Peste tot, una ºi aceeaºi situaþie existenþialã,
în prezentãri tehnice diferenþiate: lirism substanþial, lirism
declarat, lirism narat, lirism în conflict cu alte lirisme,
lirism ridiculizat. Spiritul care se exprimã, care se exprimã
succesiv, care se exprimã contradictoriu, care se exprimã
caricatural“. Mai mult decât atât, dacã ai un har artistic,
le ai pe toate sau multe dintre ele, chiar dacã în doze ºi
cu performanþe diferite. Un bun fel de a te exprima îþi dã
uºurinþã ºi în celelalte feluri. E o rãscruce de drumuri /
cãi, fãrã nici o fundãturã. Un foarte bun cititor ar trebui sã
ajungã, încet-încet, el însuºi scriitor, de vreme ce, prin
lecturã, chiar este puþintel. Citirea e ºi ea mod de exprimare de sine prin alegerea ºi culegerea pe care le presupune. Chiar ºi etimologic (legere).
La început, a fost tihna lecturilor ascultând de rafturile
Bibliotecii publice din Agnita: toate poveºtile Fraþilor
Grimm, tot ce se gãsea din Mark Twain, Hauff, Dumas,
Stendhal, Balzac, Tolstoi, Turgheniev, Cehov ºi aºa mai
departe. Mai apoi, la facultate, am simþit diversitatea ºi
noutatea textelor cãzând asuprã-mi în avalanºe greu de
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rilor. Foarte curând, devenisem sursa ºi garanþia celorlalþi:
„întreab-o pe Irina“, „dacã Irina zice aºa, aºa e“ erau
formule curente. Lucrurile nu s-au schimbat de tot niciodatã. Totuºi, cel mai mult îmi place sã-mi vãd în liniºte
de-ale mele; asta poate ºi fiindcã mi-au cãzut mereu
treburile altora pe cap ºi am avut adesea de-a face cu
mulþimi de oameni aºteptând ceva de la mine. N-am
profitat cu adevãrat de ascendentul pe care-l cãpãtasem
(îmi reproºa un prieten, cândva, cã nu mã port nici ca o
femeie frumoasã, nici ca una deºteaptã, admiþând cã
eram ºi una, ºi alta – adicã, nu cer nimic în plus faþã de
ce dobândesc firesc prin truda mea...), dar m-am simþit
mereu rãspunzãtoare. Aºa oi fi ajuns critic literar...
Apropo de rolul cãrþilor, mi s-a întâmplat sã aud
reproºul cã aº ºti totul din cãrþi, nu din viaþã. E adevãrat
cã nu pot trasa prea clar graniþa, dar nu cred cã aº fi mai
cu capul în nori din cauza lecturilor. Dimpotrivã. Am o
fire foarte practicã ºi conectatã la real, sã zicem, chiar
dacã într-un fel personal ºi liber, cum þi-am spus deja.
Cititul nu m-a împiedicat de la nici o meºterealã, e altã
faþã dintre mai multele feþe ale vieþii mele, nicidecum în
scandal ori în divorþ unele cu altele. Cel mult, scris-cititul
vitraliazã celelalte gesturi, le dã o altã adâncime. Pot
„scrie“, de pildã, în timp ce croiesc / cos o rochie nouã
pentru Laura ori nãscocesc un nou fel de mâncare. Pot
vopsi, picta, asculta muzicã, pune murãturi, repara vreo
lampã de birou etc., etc. ºi sã „scriu“ în acelaºi timp.
Toate celelalte acte nu mã „ocupã“ pe de-a-ntregul, iar
acest fel de a scrie le dã gesturilor mele practice o aurã
specialã ºi un nou înþeles. Sunt un fel de sinonime pipãibile ale cuvintelor ce-mi zumzãie în minte ºi pe vârful
limbii.
Cartea, pe scurt, face parte din portretul meu, cam ca
în Bibliotecarul lui Arcimboldo. Formãrile îmi sunt legate
de cãrþi. Dar, nu-i aºa, ºi de-formãrile: sunt uºor încovoiatã de la aplecatul asupra cãrþilor în toate formele lor,
port ochelari tot mai grei în dioptrii de la cititul pe hârtie ºi
pe monitor, degetul mijlociu de la mâna dreaptã are o
bãtãturã de pe vremea scrisului cu pixul. Casa mi-e plinã
nu doar de cãrþi, ci ºi de locuri de citit ºi de scris, de
unelte ale scris-cititului. E o casã de cititor.
– Cum selectaþi autorii despre care scrieþi? Procedaþi la ierarhizarea lor pe rafturi de valoare?
– Profesoarã fiind prin fire ºi vocaþie, cum spuneam,
am fãcut „criticã“ de timpuriu. De când mã ºtiu, am citit
cu gândul de a reþine ce e de reþinut pentru a vorbi / scrie
/ explica altora. Când citesc o carte fãrã creion în mânã
am sentimentul cã mã dedau unei orgii, cã particip la un
lucru interzis – plãcerea acestor ore furate lucrului e,
tocmai de aceea, uluitoare.
Ca editor, am citit / citesc sute ºi sute de manuscrise
– nu chiar cãrþi, aºadar, fiindcã puteam interveni, nu doar
în imaginaþie, asupra alcãtuirii lor. Mã simþeam / mã simt
aºezatã la o Mare Vamã, rãspunderea e uriaºã. Sau ar
trebui sã fie. Azi, cine îºi „comandã“ o carte pe banii lui e
prea puþin dispus sã-þi asculte cârtirile. Ca redactor, citesc
cu ochii în patru. Adicã, mai atent decât se cuvine unei
lecturi menite interpretãrii, deci plãcerii.
Ca ºi cronicar literar, citesc pe alese (cu precizarea
cã, din ’89 încoace, nu mai pot nicidecum pretinde cã
ºtiu toate titlurile care apar în þarã; deci, e o alegere marcatã de subiectivitate istoricã). Iau cartea din teancul
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stãpânit. ªi am rãmas în aceastã alertã permanentã.
Alegerea e tot mai grea ºi mai dureroasã. Presupune
renunþãri multe, n-ai cum citi tot ºi nici mãcar marile cãrþi
nu le mai poþi stãpâni pe toate. Masa mea de lucru se
surpã de cãrþi aºteptând sã-mi gãsesc timp pentru ele.
ªtiu cã doar unele vor fi alesele ºi mã simt vinovatã pentru
celelalte.
Cãrþi mari, fãrã de care nu-mi imaginez viaþa – nu
paradisul, care n-are nimic cu omul care sunt, în afarã
de, poate, povestea cu pomul cunoaºterii –, sunt nenumãrate, biblioteci întregi. În Fabrica de literaturã, am
dat ºi o listã de capodopere, recomandãri de lecturã pentru
tineri. Am pus acolo cam tot ce mi-a plãcut ºi cred cã
meritã citit. Dar, iartã-mã, nu pot fi pânã la capãt pateticã.
La o adicã, omul îºi poate imagina viaþa fãrã o grãmadã
de lucruri care par, altminteri, indispensabile. Chestia asta
se numeºte adaptare. Sau, vorba bunicii mele, „nu-i da
omului ce poate duce“. Distanþa pe care mi-o dã gândul
permanent al muritudinii mã face sã fiu ori sã par nepãsãtoare când e vorba despre felurite bãtãlii de-o clipã ºi
cu mize, pentru mine, îndoielnice, în care se ambaleazã
prieteni de-ai mei. Deºi þin la moºtenirea artisticã a
omenirii, nu cred cã trebuie pãstrat ºi conservat totul, cu
orice preþ. Acest cu orice preþ îmi dã fiori. Am toatã încrederea cã, în durata lungã a istoriei, rezistã ce meritã sã
reziste (vezi funcþia hordicã a ritmului autentic descrisã
de Marcel Moreau; dacã tot am deschis paranteza, sã-þi
mai transcriu aici un excelent elogiu al pulberei, pe care
îl pot asocia ideii de veche bibliotecã personalã, în care
limitele ºi nelimitatul îþi sunt deopotrivã aproape: „pulberea
cenuºindu-mi mobilele în acest apartament care-i asigurã
aºternerea... Dacã socotesc pulberea fascinantã e ºi
fiindcã blânda ºi puþin cunoscuta ei frumuseþe îºi ia în
liniºte ºi rãbdãtor locul la întâlnirea de fiecare zi cu obiectele pe care le iubesc, companionii fantasmelor mele ºi
martori ai singurãtãþii ºi iubirilor mele. Nu ºtiu de unde
cade astfel, dar am certitudinea cã vãlul ei aproape iluzoriu nu poate fi ridicat decât prin imaginaþia acutã pe care
o am despre declinul meu ºi despre sfârºitul meu“). Foarte
îndrãgostitã de cãrþi, de picturã, de muzicã, nu cred,
totuºi, cã vreo capodoperã va influenþa mersul firesc al
Universului cãtre cine ºtie ce alt big ori litle bang. Vreo
comèdie tehnicã ar putea avea mai degrabã urmãri
planetare, cosmice. Aºa stând lucrurile, ar fi bine dacã
am fi mãcar în stare sã facem Arta pãrtaºã importantã a
vieþii fiecãrui om. În preajma istoricã, ar putea însemna
ceva. Un sentiment planetar al frumosului cotidian, iatã
un lucru pentru care meritã trudit. Cum? Habar n-am!
Poate, cel mult, prin exemplu personal.
– Le recunoaºteþi vreun rol în procesul formãrii
dvs. literare?
– Nu-mi place formularea procesul formãrii literare,
dar încerc sã-þi rãspund. Cãrþile au fost foarte importante
pentru mine dintotdeauna. ªi nu e vorba de formarea
exclusiv literarã. Citesc cu mare interes ºi cu plãcere
cãrþi / reviste de toate felurile: psihologie, medicinã, fizicã.
S-a întâmplat, astfel, sã ºtiu de multe ori lucruri pe care
cei din jur nu le ºtiau. Nu mã fãcea asta nicidecum înfumuratã, nu mã simþeam superioarã, ci mai greu de amãgit.
Aºa se face cã am cãpãtat devreme o anume siguranþã
de sine, cãci punctul meu de vedere conta de multe ori ºi
în faþa alor mei, ºi în faþa vecinilor, a colegilor, a profeso-
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ofertelor, o degust pe vârful limbii, o plimb spre cerul gurii
ca pe o licoare ºi aºtept sã-mi transmitã un imbold. De la
rãsfoire / citire în diagonalã, trec la lectura plãcutã, dar
cu scop: cronica. Fireºte, se mai întâmplã ca degustarea
sã fie nedreaptã ºi sã socotesc, pripit, poºircã ceva ce
are doar îndrãzneala unui buchet inedit. Dupã o vreme,
revin. Când cronica e aproape scrisã, apare, uneori, ideea
lansãrii cãrþii. Mã aflu, atunci, într-un aproape-impas. Adesea, dupã ce închei de vorbit despre o carte sau despre
autorul ei, cineva se apropie ºi îmi cere textul pentru
vreo revistã. Rãspund scurt cã nu am nici un text. Nu-mi
fac însemnãri când am de „vorbit“ despre o carte. Vorbesc
liber, scoþând în faþã un accent ori altul, în funcþie de
auditoriu, de loc ºi timp, de umoare (a mea ºi a celorlalþi).
Dacã ºi scriu despre carte, reiau, eventual, câte ceva
din cele vorbite ºi compun textul. Niciodatã invers. Cãci
relaþia mea cu cartea cititã o datã ºi încã o datã în vederea
scrisului e, la început, una „oralã“. Câtã vreme nimic nu
e scris din „convorbirea“ noastrã, ea e liberã ºi se petrece
în siguranþa situaþiei comune, e un fel de co-prezenþã
„fizicã“, de referinþã de gradul întâi, cum ar spune Paul
Ricoeur. Ne înþelegem din jumãtãþi de frazã, din priviri,
aº spune, nimic nu e destinal, cãci nu stã scris. Din clipa
în care compui un text despre o carte, cazi în ambiguitatea constrângãtoare a þesãturii sale. S-a construit o
reþea cu nenumãrate înþelesuri posibile, dar toate înscrise
în rigoarea aparent definitivã a unei logici verbale. Cu
textul cronicii în gând, mi-am pierdut inocenþa. ªi iluziile.
Trebuie sã þin seama de el chiar contrazicându-l. Alãturi
de cartea comentatã, e ºi el un text numai bun pentru
interpretãri. ªi-a câºtigat autonomia ºi pretinde, la rândul
sãu, lecturi deschise.
Cãrþile din literatura universalã mi-au rãmas mai ales
lecturi de plãcere – nu mai þin de mult cronica traducerilor,
iar timpul mã obligã la selecþii drastice. Desigur, aºa culeg
repere pentru literatura românã. E un act util. Aici, utilul
ºi plãcutul sunt, oricum, de nedespãrþit. Existã, apoi,
autori pe care îi caut ºi-i citesc ºi de plãcere, fiindcã
întâlnirile mele cu scrisele / spusele lor sunt atât de multe,
încât sunt tentatã nu doar sã-i recitesc oricând (cum se
întâmplã cu Caragiale, de pildã, care intrã într-o categorie
specialã), ci sã citez ºi chiar sã recit (aproape) totul.
Cronica e prea puþin pentru astfel de cãrþi. Pot scrie bine
(?) când plãcerea lecturii nu depãºeºte net plãcerea
interpretãrii. În aceste cazuri, reacþia mea ar putea acoperi, vorba lui Chesterton, o carte întreagã. Sã pomenesc
aici doar câteva nume, în devãlmãºie: Saramago, Marcel
Moreau, Pleºu, Cosaºu, spaþii mari din Cãrtãrescu. O
carte cititã cu plãcere, eliberându-mã anume de datoria
de a scrie cronicã, a fost Uºa interzisã a lui Gabriel
Liiceanu. Dacã înºir rapid ºi de-a valma minþi pe care le
preþuiesc – Blaga, Bacovia, Blecher, Sebastian, Camil
Petrescu, Kafka, Dostoievski, Rilke, Einstein, Shakespeare, Cehov, Henry James, Moreau, Freud, Saramago,
Oscar Wilde, Bruckner, Kadare, Eliade, Sinclair Lewis,
Noica, Liiceanu, Andrei Cornea, Radu Cosaºu, Alain
Bosquet – lista mãrturiseºte singurã cã directeþea ºi
umorul (auto)ironic evreiesc mi-au plãcut întotdeauna,
tot aºa cum îmi plac abisala precizie nemþeascã, spaþiile
ruseºti în patru dimensiuni, grelele falduri sud-americane
ori dichisitul, rebelul, finul conservatorism englez.
– Dormiþi, aveþi vise; dimineaþa mai þineþi minte
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ce-aþi visat?
– Cel mai adesea adorm uºor, dupã ce îmi recapitulez
cele fãcute / gândite ºi nefãcutele pentru a doua zi. Nu
am insomnii, cãci mã duc la culcare ca în slujbã oniricã.
Vreau sã spun cã ºtiu cã mã îndrept spre tura / truda de
noapte a existenþei mele. Visul e, pentru mine, un spaþiu
/ timp de o stranie bogãþie. Cred în visele retrospective,
nu prospective. Iar retrospecþia o împing mult înapoi,
poate pânã în trecutul generaþiilor succesive care m-au
precedat. Nu-mi pot explica altfel complexitatea lor
ficþionalã. Visez de când mã ºtiu numai ºi numai colorat,
cu nenumãrate nuanþe – ºtiu cã multã lume viseazã
alb-negru ºi pot înþelege cum e gândindu-mã la filmele
alb-negru; cu puþinã imaginaþie, le uiþi lipsa de culoare.
ªi visez mult. Nu cred cã am petrecut vreo noapte
neînsoþitã de vise. Sunt atât de dense ºi uneori mergând
pânã în pragul coºmarului, încât nu arareori mã duc seara
spre ele ca la o întâlnire, ca la o petrecere, ca la un film.
Dupã ce tocmai scrisesem aceste lucruri despre mine,
visãtoarea, am descoperit, cu încântare, în cãrþulia densã
a lui Cãrtãrescu, De ce iubim femeile, însemnarea
despre visãtorii de calibru, care merg spre somnul cu
vise ca spre o înfruntare. ªtiu ce vrea sã spunã.
O memorie vizualã bine mobilatã, o capacitate câteodatã obositoare de a conecta imagini între ele, de a
vedea desenul din covor ºi acolo unde nu este, cum ar
spune Mircea Eliade, îmi încarcã nopþile cu lanþuri de
caleidoscoape. Visul e un loc, un þinut, un tãrâm, în care
timpul lucreazã cu alte unitãþi de mãsurã. Dacã peisajul
este spaþiu / timp, cãci timpul nu are chip fãrã locurile
amintirii, ºi se reþin din jur locurile, ungherele care trimit
în vreun fel la culcuº, în amintirea celui dintâi, a pântecelui, cald, umed, ocrotitor – toate casele adevãrate sunt
calde, ocrotitoare, umezite de arome. Ei bine, visul e
casa noastrã secretã.
Fireºte, multe sunt legate de vechea mea îndeletnicire
de cititoare. Sunt un fel de metafore ale lecturii, contaminãri ale gesturilor nesupuse cititului. De pildã, visul mic
ºi ascuþit – care mã trezeºte cu un fior – despre plapuma
pe care n-o pot strânge prea tare în jurul meu fiindcã
n-aº mai putea întoarce pagina; cel cu pelerina cea frumoasã, moale, unduitoare, admiratã de ceilalþi – eu zic:
„staþi cã încã n-aþi citit-o“ ºi mã trezesc cu sentimentul
cã am descoperit un mare adevãr – toate lucrurile sunt
mai frumoase dacã sunt citite; visul cu raftul de cãrþi: se
întâmplã ceva în vis ºi constat cã etajera nu mai e pe
hol, unde tocmai am meºterit-o (da, da, am meºterit-o
eu singurã, ai înþeles bine, îmi place sã-mi fac singurã
mici mobile, etajere, mãsuþe, scãunele etc., foarte utile
ºi extrem de personalizate, respectând doar în mare
regulile / reþetele tradiþionale, adicã ale altora) din scânduri
mirosind puternic a lemn; Laura îmi spune, în vis, cã mã
aflu într-o poveste dinainte de existenþa etajerei. Mã întorc
în prezent (tot în vis), ea tot nu e, dar se re-întrupeazã
treptat, întoarcerea / revenirea mea spre prezent nu e
bruscã, are nevoie de timp – un timp al amintirii? Lucrurile
existã câtã vreme le þii minte ºi þi le aminteºti, altminteri
se pierd. În uitare. Înþeleg foarte bine ce vrea sã spunã
Umberto Eco: „sã-þi aminteºti e o muncã, nu un lux“ ºi
„dacã nu te întorci înapoi, nu poþi merge înainte“. Ba, mai
mult, „facultatea memoriei e mãreaþã, complexitatea ei
nesfârºitã ºi adâncã inspirã aproape un sentiment de
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distanþã. Revin, din astfel de vise, la cel cu casa-cumulte-încãperi, pe care o am, e a mea, dar am uitat-o.
Mereu aceeaºi uimire – cum am putut uita de toate aceste
încãperi, de terasele deschise spre mare, de pãdurile la
doi paºi, toate ale mele? Atunci ajung, în fine, în ultima
încãpere, cea opritã, ca în poveºti. Acolo e mereu uºa
care nu poate fi încuiatã, care deschide ameninþãtor ºi
nu poate fi închisã, aruncând în aer rostul de adãpost al
celorlalte încãperi. Mã zbat s-o prind în þâþâni, s-o fac sã
stea în canat, sã închidã, sã apere. În van. Cade, e îngustã, elasticã, alunecoasã, mã lasã în voia unui afarã
strãin ºi rãu. Adesea, deschide spre o scarã suspendatã,
frântã înainte de a ajunge jos, lãsându-mã între etaje, cu
golul dedesubt. Ori îºi alãturã despicãturi sinistre în pereþi,
prin care se poate pãtrunde. Nu sunt ieºiri de siguranþã,
ci intrãri nevegheate de stãpânii casei mele. Sunt toate
vise pe care le leg de vechea / violenta / inexplicabila (nu
ºtiu ce anume a nãscut-o, ce întâmplare a dezlãnþuit-o)
mea claustrofobie – nu-mi plac lifturile, încãperile foarte
joase, locurile din spate ale unei maºini cu uºi doar în
faþã, culoarele înguste, peºterile, hainele strâmte etc. În
mod straniu, tot claustrofobie aº numi ºi spaima de spaþii
deschise, de câmpuri ca o tipsie, fãrã dealuri în jur. Mã
sufocã ºi unele, ºi altele. Casa „mituticã“, visatã de
Eminescu, îmi e pe mãsurã, dacã are ferestre mari ºi uºi
de deschis / închis locul dupã plac. Cred cã îmi convine
o apãrare / ocrotire necopleºitoare, care sã nu-mi
incomodeze gesturile diurne ori nocturne, o libertate sub
control, aº zice. Pe care privirea roatã s-o poatã cuprinde
ºi care sã lase întreagã taina / ameninþarea de dincolo
de ea.
Cum nu-mi pot imagina ceva mai dezgustãtor decât
patima beþiei ºi abia de pot accepta cã e, oarecum,
scuzabilã când e vorba de nume ilustre, am, uneori, vise
în care pedepsesc beþivani jalnici, decãzuþi din demnitatea de om-care-gândeºte. Tata, foarte cumpãtat ºi preþuind mai presus de orice mintea limpede, ºtia sã se
bucure de un pahar de vin bun, adesea fãcut de el singur,
ºi de buna dispoziþie colectivã pe care un pahar-douã o
pot condimenta discret. Mã alãturam lui în câte o poveste
lungitã pânã în noapte în vacanþele studenþeºti. Vinul
bun era un însoþitor discret al poveºtilor, niciodatã iþit,
vulgar, în primplan. Nemãsura, excesul, nestãpânirea au
fost mereu socotite, în casa noastrã, lucrurile cele mai
rele, semn cã nu-þi eºti stãpân, cã accepþi sã nu fii acolo
când spui, faci, simþi ceva. Accepþi sã te abandonezi, sã
te lepezi de tine. Pedeapsa din aceste vise scurte ºi, te
asigur, eficiente e de o violenþã care spune ceva despre
apriga mea jumãtate maramureºeanã. Lovesc scurt, sec
ºi repetat, cu deznãdejdea neagrã a celui care ºtie cã nu
(mai) existã altã cale, pânã la transformarea beþivanului
într-un terci duhnind a alcooluri proaste ºi stãtute. Privirea
înceþoºatã, vorbele îngãlate, neputinþa încropirii unui gând
omenesc sunt relansatori care mã ajutã sã duc treaba la
bun sfârºit... Chiar dacã nu sunt nicidecum violentã în
viaþa la lumina zilei, nu pãstrez, când mã trezesc, nici o
umbrã de pãrere de rãu, nu roºesc la eventuale argumente
umanitare, nu-mi regret lipsa de „înþelegere“. A înþelege
e, pentru mine, strict ºi definitiv legat de mintea treazã.
De la ea pornind, pot avea toatã compasiunea din lume
pentru slãbiciunile omeneºti de tot soiul. Deºi migrenele
m-au chinuit toatã viaþa, n-am luat niciodatã un somnifer,
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spaimã.“ Dar e o spaimã bunã, bogatã, gustoasã.
Apoi nenumãratele reveniri ale visului în care îmi ridic
uºor genunchii la piept ºi încep sã plutesc razant cu
pãmântul – zborul se petrece totdeauna în locuri cu iarbã
ºi flori, cu fântâni ºi tufe înflorite ºi nu e niciodatã înalt,
departe de pãmânt. Îmi zic, fericitã, uite cã zbor ºi nu e
în vis, ce încântare, eu care crezusem cã numai în vis
poþi zbura! (vorba lui Adrian Popescu, „nu am dovezi, dar
îmi aduc aminte...“) Sunt atât de convinsã cã e aievea,
încât mã trezesc cu ochii plini de lacrimi. Lacrimile
dezamãgirii – vreau sã revin în starea de veghe pentru a
verifica iute realitatea zborului, deºi cu inima strânsã,
cãci þin minte „deja“ cã nu-i adevãrat, de unde ºi lacrimile.
Visuri care revin periodic, în variante uºor modificate:
visul cu pivniþa / beciul în care cobori adânc, adânc, iar
jos sunt fãpturi tãcute, fãrã ochi, ameninþãtoare. Mereu
aceleaºi detalii – lumânãri, umbre transparente, aºteptãri
fãrã nume. Apoi cãderile de pe verande înalte, secundele
nesfârºite ale cãderii, cu inima cât un purice, gâtuitã,
sufocatã, înnebunitã de groaza atingerii pãmântului ºi
dorind sã se întâmple odatã. Sã ies din lumea-care-cade.
Visul cu noaptea pustie, eu în mijlocul oraºului, singurã,
încercãrile repetate ºi repetat eºuate de a ajunge acasã
– totul are ceva cald / ameninþãtor, un miros de animal
hãituit, de lucruri bine ºtiute, dar de neºtiut. ªtiu, net, cã
am mai visat toate astea, cã nu-s adevãrate, dar realitatea
lor e, cumva, pipãibilã. Toate miresmele îmi sunt familiare
pânã la greaþã. Paºii îmi rãsunã pe caldarâm, îi aud, îi
simt cu un fior, mã ºtiu urmãritã, încolþitã, întorc brusc
capul ºi atunci o vãd – cupola înaltã, grea, jumãtatea de
sferã a catedralei, luminatã de jos, cu o luminã verzuie,
de mlaºtinã rece, se înalþã la un singur pas lângã mine,
tãcutã, insinuantã, strivitoare. În schimb, turnul bisericii
sãseºti îmi apare în vis mereu vãtuit, ocrotitor, cu umbre
sepia ºi cu o duioºie / înduioºare de ceva pentru totdeauna
pierdut. Imaginea lui se leagã de copilãrie, de pãrinþi, de
locul meu. Clopotele de turlã sãseascã sunt ale mele,
cântã pe limba mea. Ele au ritmul sferturilor de orã, intrã
în componenþa orelor mele. Nu au nimic de sãrbãtoare
ori de alarmã a tuturor, nu sunt comunitare decât în
subsidiar... Alteori, mã aflu într-un loc strãin, pe o stradã
în pantã suitoare în faþa mea. Pãºesc grãbitã sã vãd ce
e dincolo de culme, trec printre copaci, mã împiedic, ajung
în fine, deja cu rãsuflarea tãiatã, gata sã primesc imaginea. Sunt sus, e o prãpastie dreaptã în faþa mea, iar jos,
masivã, sumbrã, teroare mutã, cu un zâmbet ironic în
colþul cupolei, o catedralã care amestecã toate catedralele pe care le-am vãzut aievea ori în filme ºi albume.
Uneori îºi schimbã înfãþiºarea într-un joc misterios – râd
de fiecare datã, uºuratã, da, ºtiu, e acelaºi vis. Îmi place
aroganþa lor, tot aºa cum îmi plac palatele, castelele,
neapãrat cu ziduri vechi pãtate ici colo de verdele vreunei
iedere. Îmi par munþi trucaþi, încropiþi de mâna omului.
Le simt viaþa secretã, le ºtiu foarte apropiate ºi strãine în
acelaºi timp. Cãlãtoriile din vis sunt atât de labirintice,
cu atât de aglomerate detalii arhitectonice, cu istorii complicate ale locurilor pe care le vãd, încât mã întorc istovitã,
epuizatã ca dupã o cãlãtorie adevãratã. ªi la fel de plinã
de zvonuri despre alte lumi. Între „þãrile“ visate ºi cele
vãzute aievea nu fac (aproape) nici o diferenþã. Mã atrag
ca alteritãþi misterioase ale locurilor mele, alteri pe care
eul meu integrat îi þine la respectuoasã ºi prevenitoare
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un sedativ. Chiar ºi în durerea atroce, aleg sã fiu acolo,
cu mine.
Cred, cum spuneam, în visul retrospectiv, nu prospectiv. Totuºi, mã vãd obligatã sã recunosc cã am avut nenumãrate stranii vise prevestitoare, nu din categoria celor
pe care le ajustezi dupã eveniment, involuntar, ca sã iasã
pasienþa. Am avut de fiecare datã martori, le-am povestit
ºi s-au dovedit imediat cu înþeles. Uite un exemplu: în
dimineaþa lui 18 ianuarie 1999, m-am trezit brusc cu o
vagã neliniºte. Era încã devreme. Am închis la loc ochii
ºi am cãzut într-un coºmar scurt ºi dens: eram lângã o
clãdire mare care se prãbuºea lent ºi implacabil. Îi
vedeam bucãþile de tencuialã desprinse cu mici trosnete,
fisurile din pereþi, podelele despicate pe sub care curgea
o apã tulbure, noroioasã. Adrian Popescu, Angela, soþia
lui, eu, Eugen Uricaru, Luci Papahagi, zgribuliþi, priveam
neputincioºi nãruirea. Un telefon negru þârâia strident pe
o scândurã udã desprinsã din podea. O voce femininã,
strãinã, mã anunþa cã nu se mai poate face nimic. Visul
avea detalii înspãimântãtor de sticloase, teribile. Am
povestit visul în drum spre editurã, cu o insistenþã cobitoare. Mã obseda. La redacþie, a sunat telefonul. O voce
femininã (era Marta Petreu), pe care n-am recunoscut-o
în prima clipã, stupoarea ºi durerea îi frânseserã timbrul,
mã anunþa cã a murit Marian Papahagi. La Roma, în acea
dimineaþã. La ora coºmarului meu. Mai târziu, la cimitir,
am ascultat, zgribulitã, înfioratã, cât de greu a fost sãpatã
groapa cãci de sub scândurile puse de gropari þâºnea
mereu o apã noroioasã ºi se surpau pereþii...
Au mai fost ºi altele, multe ºi mãrunte, aºa încât nu
de puþine ori am putut spune: „ªtiu. – De unde? eram
întrebatã. – Am visat...“ Cu toate astea, nu cred în visele
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prospective. În ale mele vãd mai degrabã niºte ciudate
ºi interpretabile coincidenþe. Recunosc, pe de altã parte,
cã îmi place sã mã joc de-a ºtiutul ºi de-a prezicerea.
Joc încurajat de Jocul cel mare al întâmplãrii care a fãcut
sã se împlineascã multe dintre presimþirile mele ºi sã
capãt, astfel, un nemeritat credit. Intrând în jocul meu,
apropiaþii îmi cer sfatul când pleacã la drum ºi se gândesc
de douã ori înainte de a-l face dacã mãrturisesc cã am
un feeling negativ... Nu citesc în stele, nici în cafea nu
mai citesc. Am fãcut-o în studenþie – seara, la cãmin,
spuneam tot felul de poveºti lãsându-mi imaginaþia sã
citeascã semne în zaþul de cafea ºi ajutând-o cu ce ºtiam
ºi bãnuiam despre „clientã“. Apropo de coincidenþe stranii,
îþi mai povestesc douã întâmplãri. Într-o searã de iarnã,
la Agnita, erau la mine câþiva colegi de liceu, aflaþi, ca ºi
mine, în prima vacanþã studenþeascã. La miezul nopþii,
mi-a venit ideea sã facem spiritism. Am legat o cheie
într-o carte, am lãsat-o sã atârne liber de ºnur, am aprins
lumânãri, am murmurat texte magice gen abracadabra ºi
am început sã punem întrebãri spiritului, numãrând cu
înfrigurare pe jumãtate jucatã micile rãsuciri ale cãrþii
suspendate: ce note vom avea la examenele urmãtoare,
peste câte luni ne însurãm / mãritãm... Unui coleg, bun
sportiv ºi bãiat cu mare trecere la fete, îi prezisesem,
spre hazul tuturor, cã se va însura peste trei luni. Râsete,
chicoteli, tachinerii. Rãspunsul spiritului era al naibii de
nepotrivit cu personajul nostru. Când, peste trei luni, o
colegã mã cãuta la Cluj sã-mi spunã cã X tocmai s-a
însurat, în împrejurãri cam melodramatice, e adevãrat,
cu onoare de reparat ºi alte asemenea, mai cã m-am
simþit vinovatã... De-a lungul anilor, am mai ghicit cu
pomuleþul lui Jung. Citisem undeva cum se procedeazã
ºi cât de multe ºanse îi acorda Jung în descrierea unui
caracter ºi a evoluþiei sale. Exersasem din plin cu studenþii
strãini – era o formulã excelentã de conversat în româneºte pe contextul personalitate / caracter. Ei bine, în
vara lui ’85, Marius Robescu se afla la Cluj, la ceva
întâmplare culturalã. Spre searã, a venit la noi acasã ºi
am stat de poveºti la un pahar de vin. Din vorbã în vorbã,
am ajuns la pomiºor. A þinut sã-i ghicesc cum e ºi ce va
fi cu el. Tot râzând ºi vorbind în dodii, ca oamenii încã
tineri aflaþi la taifas, i-am ghicit cum e, apoi i-am spus,
râzând, cã mi se aratã cã nu prea are viitor – nu ºtiu ce
înseamnã asta, însã pomuleþul lui nu-i lasã spaþiu (timp?)
prea lung. A pãlit, dar am crezut cã e reacþia fireascã la
glumele mele cam macabre. Când am aflat, mai târziu,
cã e bolnav, am avut o tresãrire de vinã. În octombrie,
cum ºtii, murea mult înainte de vreme. Când eu glumeam,
îºi ºtia deja boala, iar pomiºorul meu fusese, fãrã sã
ºtie, nedelicat.
– De când n-aþi mai visat-o, dragã Doamnã Irina
Petraº, pe bunica dvs.? Dar pe mamã?
– Cum visele sunt locurile mele cele mai importante –
singurele care au rãmas mereu ale mele, celelalte, locurile
reale ºi formatoare, dispãrând o datã cu vârstele mele
succesive undeva înãuntrul minþii –, e firesc, pentru mine,
ca ele sã fie mereu locuite / populate de fiinþele cele mai
ale mele, pãrinþii. Murind, amândoi mi s-au încredinþat.
Partea mea de moarte a crescut, însã nu macabru, nu
înspãimântãtor. Fãrã-de-rãspunsul morþii lor mi-a crescut
nemãsurabil rãspunderile. Am rãmas urma lor aici ºi le
þin locul atâta timp cât departele e încã departe. Cumpãna
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totul era în regulã. Minus bãtrâneþea. Agonia a durat, sub
ochii noºtri, trei sãptãmâni. Încet-încet, viaþa se scurgea
dintr-un trup care intrase în grevã, întâi singur, fãrã voinþa
de a trãi, apoi luând-o ºi pe ea. Vorbea adesea, în ultimii
ani, despre oameni care muriserã greu, zbãtându-se,
urlând, schimonosindu-se. Se temea sã nu i se întâmple
ºi lui astfel. A murit simplu, într-o clipã. Chipul i s-a înseninat, liniile feþei au cãzut netezind pielea ºi întinerindu-l.
O moarte frumoasã. Laura a murmurat: „I-ar fi plãcut sã
se vadã“. Îi ieºise bine ºi ultima muncã. Ultima meºterealã de om fãrã stare.
Ei, bine, imaginea celor douã morþi petrecute sub ochii
mei nu mã (mai) pãrãseºte. Vãd mereu fiecare detaliu ºi
neputinþa mea în faþa treptatei, sfâºietoarei lor plecãri.
Murind, cum spuneam, mi s-au încredinþat. Cele mai
tulburãtoare vise ale nopþilor mele încãrcate de imagini
sunt cele cu moartea ºi învierea lor repetatã, cu amãnunte
mereu mai sfâºietoare, întâmplãri în care nu pot interveni
ºi în miezul cãrora ajung mereu prea târziu pentru a mai
putea face ceva. Neputinþa mea în faþa muririi lor, nu a
morþii în general, e o vinã aproape insuportabilã, alunecând
în coºmar. Uneori, scenariul se umanizeazã, dar lucrurile
nu-s nicidecum mai bune, cãci visul propune atunci
varianta uitãrii mele vinovate. În vis, îi uit, cum nu i-am
uitat niciodatã, vii sau morþi, iar aceastã uitare ficþionatã
oniric e cel mai atroce dintre coºmaruri. Toate încercãrile
de a ajunge la ei sunt grele, imposibile – telefonul nu are
disc ori îi sunt cifrele alandala, uit numãrul ºi îl tot refac
înnebunitã de urgenþa de a le auzi glasul, semn cã totul e
în regulã; autobuzele mã scot afarã din oraº, mã poartã
în cartiere necunoscute ºi ameninþãtoare, mã lasã în
câmp, e mereu noapte, frig ºi urât, inima mi-e grea („am
inimã rea“, se spune pe la noi când tristeþea fãrã nume ºi
presimþirile negre se amestecã), încerc sã fug, genunchii
se înmoaie, noroiul e negru ºi lipicios; vreau sã le duc
ceva bun, dar orice aleg e vechi, stricat, se împrãºtie în
resturi urâte, degradate. Dacã ajung la ei, scena e atât
de atroce, încât mã trezesc sufocatã de durere. Scenele
de la spital ori de acasã ale morþii lor, scene „fireºti“,
adicã normale, cu acea normalitate rece ºi matematicã a
îngrijirilor ultime faþã de muribunzi ºi morþi, sunt acum, în
coºmar, întâmplãri din viaþã, din viaþa mea cu ei. Mama
zace într-un colþ de camerã, slãbitã ºi resemnatã, uitatã
de luni în ºir, tata atârnã în balcon, într-un soi de hamac
mizer, cade ºi recade din viaþã în moarte, asigurându-mã
cã totul e în regulã, balconul se surpã ºi nu-l pot opri,
casa nu mai e a noastrã, e un loc-de-trecere cu reguli
strãine, nu pot reface relaþia noastrã de altãdatã. Uºurarea
din zori cã totul a fost doar un vis abia de mai poate pune
lucrurile la locul lor.
Aºadar, îi gândesc ºi-i visez mereu pe morþii mei
apropiaþi. ªi încerc sã mã amãgesc cã, în gândul meu
pentru ei, încape ºi o urmã de gând al lor pentru mine.
ªtii Scrisoare mamei, povestirea lui Pirandello? În
aceastã prozã, i se adreseazã mamei moarte mãrturisindu-i cã îl îndurereazã, mai ales, nu faptul cã ea, mama,
fãpturã de carne ºi sânge, a încetat sã existe pe acest
pãmânt, ci cã nu mai este gândul ei la fiul rãmas în viaþã.
Mama, moartã, continuã sã trãiascã în amintirea fiului,
în schimb fiul a încetat sã existe în calitatea de fiu-gânditde-o-mamã. Cu alte cuvinte, existenþa noastrã depinde
strict de cei care ne gândesc, este o relaþie, nu o stare.
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despre care vorbeam înainte de a ºti cu adevãrat cum e
dupã ce pãrinþii nu mai sunt ºi-a reaºezat braþele. Unul
dintre ele s-a încolãcit, dublu, în mine. O mare tristeþe,
dar ºi o stranie seninãtate, decurgând din „vina“ supravieþuitorului, mã ajutã sã pãstrez echilibrul. Cred cã
trecutul, tot trecutul intrã definitiv în descrierea ta.
Indiferent din ce unghi l-ai privi, oricât de largã ºi „istoricã“
ar fi perspectiva, de trecut nu te poþi despãrþi, nu-l poþi
renega, nu poþi fugi lãsându-l în urmã. Dar poþi sã-l
regospodãreºti înãuntrul tãu. Sã-l cercetezi bucatã cu
bucatã ºi sã-l pui într-o rânduialã care sã nu te împiedice
sã faci pasul urmãtor cu el alãturi, acolo. Doar aºa capãtã
sens ºi gestul lui ªtefan Gheorghidiu de a se rupe de
trecut (vorbesc, cum vezi, despre oameni în carne ºi
oase sau despre personaje din cãrþi cu sentimentul unei
„realitãþi“ egale a relaþiei mele cu ei).
Când e vorba despre pãrinþi, despre împreunã-le pe
care îl credeai veºnic, trecutul, amãnunþit pe-ndelete, în
clipe ruminante, însenineazã rãspunderile tale de supravieþuitor ºi fac ruptura îndurabilã. În ambele sensuri –
mai uºor de suportat, dar ºi rezistentã în timp, ca o cicatrice. Martor al unei dureri care te-a lãsat mai vulnerabil
ºi mai puternic, în egalã mãsurã. Mai vulnerabil la zvonurile morþii – lucru, pentru mine, mirabil, cãci conºtientizarea morþii ca parte a vieþii e cea mai bunã cale spre o
trãire lucidã, omeneascã a timpului lumii –, dar ºi mai
indiferentã la mofturile ºi capriciile vieþii în lume... Revenind, îi visez noapte de noapte. Visele mele sunt mereu
complicate, cu multe amãnunte, colorate, încâlcite,
dense. Ei nu lipsesc niciodatã, în nici o noapte. Mã întrebi
de bunica de parcã ai ºti cã am avut una singurã, mama
mamei, cãci tata a rãmas orfan de la 11 ani, aºadar pe
bunica al cãrei nume îl port nu am cunoscut-o ºi nu o
visez. Pe Bunica – pe Maria Siminii – o visez adesea.
De cele mai multe ori, mã visez rãtãcind pe uliþele
Nocrichului, în care ajung mereu din întâmplare cu cine
ºtie ce treburi, ºi încerc sã gãsesc drumul, sã aflu ce
mai face, sã-i duc niºte dulciuri (cred cã am mai povestit
– era mare cititoare de poveºti ºi meºterã în fãcut dulciuri
mai puþin obiºnuite la þarã: lichior de ouã ori de ciocolatã,
tort de ciocolatã, dar ºi hencleºe, fireºte, despre care o
sã-þi mai povestesc). O gãsesc foarte bãtrânã, slabã,
uitatã, tristã ºi, cu inima strânsã, îndrept ce se poate
îndrepta.
Ai mei au murit amândoi, am vorbit în ªtiinþa morþii
despre moartea lor. Mama s-a despãrþit de viaþã cu un
soi de împãcare pe care a avut-o dintotdeauna. Multele
ei suferinþe au purtat-o pe la doctori doar când nu se
putea altfel. Îºi oblojea singurã toate rãnile ºi-ºi recãpãta
repede buna dispoziþie ºi înþelegerea pentru toate ale lumii
de îndatã ce rãul trecea. Îi plãcea sã fie compãtimitã,
însã pe ton de micã bârfã, într-o complicitate caldã cu
rãul atât de firesc printre oameni. Bãtrâneþea o obosea.
În ultimele zile, la spital, când durerile au încetat sub
medicaþie, a adormit calmã, deschizând din când în când
ochii sã ne caute zâmbind. Zâmbind fãrã nici o spaimã.
Când i-am strecurat printre buzele arse de sete un strop
de zeamã de cireaºã, a reuºit sã ºopteascã – „e bun!“.
Aºa fusese o viaþã întreagã, gata sã se bucure de micile
bucurii, mai ales când bucuria ei ne bucura ºi pe noi. Un
pic înainte de moarte, tata a cãzut într-o apatie stranie.
Examenul medical nu arãta nici o stricãciune „acutã“,
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REGIONALISM ªI LITERATURÃ

PRO

Multiculturalismul ºi aculturaþia fac parte, astãzi, dintre
conceptele curent vehiculate, pãtrunse ºi în domeniile
literaritãþii, alãturi de acela, extrem de cuprinzãtor, de globalizare. În acelaºi spaþiu aº aºeza ºi termenul, la fel de
frecvent utilizat pe plan european, de „regionalism literar“.
Din pãcate, definirea unora dintre aceºti termeni lasã mult
de dorit, motiv pentru care cu greu pot fi utilizate în chip
profitabil. În ceea ce o priveºte, literatura românã înþelege
tot atât de greu ce poate însemna termenul de „regionalism literar“. Conceptul este vehiculat totuºi de mai multã
vreme, l-a abordat ºi subsemnatul, spre a-i demonstra
aspectele fragile, în volumul Perspective critice
critice, Iaºi,
Editura Universitãþii Al. I. Cuza, 1998, p. 185 –192. Cred
însã cã se impune clarificarea lui. Nu ne propunem acum
acest lucru, dar nu putem sã nu încercãm o aproximare,
pornind de la o definiþie pe care Mircea Vulcãnescu a
încercat-o în 1934, dar referindu-se la conceptul de generaþie (literarã). Aceasta ar fi, dupã Vulcãnescu, „o grupare
socialã bio-psiho-istoricã, în care predominã oamenii de
aceeaºi vârstã, care se manifestã simultan, spontan, cu
conºtiinþa solidaritãþii lor de vârstã“. Aºadar, parafrazând
cele de mai sus, o regiune literar-geograficã ar cuprinde
o grupare socialã bio-psiho-geograficã, în care predominã
oamenii din aceeaºi regiune, care se manifestã simultan,
spontan, cu conºtiinþa solidaritãþii lor geografice. Ar fi
vorba, dacã analizãm în profunzime elementele acestei
definiþii, de un fenomen de centrifugare literarã.
De la bun început, trebuie spus cã, în literatura românã,
acest fenomen s-a produs, însã la o scarã demnã de
semnalat, abia dupã Primul Rãzboi Mondial, o datã cu
unirea tuturor provinciilor în care se vorbea majoritar limba
românã.
Spre deosebire de alte literaturi europene, pânã în
1918, în literatura românã s-au manifestat puternice
tendinþe centripetare, chiar de la începuturile scrisului cult
ºi ale tiparului, adicã din primele decenii ale secolului al
XVI-lea. Nu poate fi însã invocatã, ca explicaþie a acestora, existenþa unei conºtiinþe naþionale, aºa cum este
înþeles termenul în timpurile moderne, ci doar de conºtiinþa
unitãþii de religie ºi de limbã. Procesul a fost facilitat ºi
de impulsurile venite din partea Reformei, receptatã favorabil în toate provinciile locuite de români, deºi numai
sub raportul necesitãþii de a traduce textele sacre în limba
maternã ºi nu avea în vedere adoptarea principiilor teologale corespunzãtoare.
Afirmarea identitãþii de religie ºi de limbã este generalã ºi prezentã în numeroase texte, mai ales în prefeþele
ºi postfeþele care însoþesc primele tipãrituri româneºti,
datorate, în majoritate, diaconului braºovean Coresi.
Acesta nu considerã limba în care scrie ºi tipãreºte nici
„valahã“, nici „moldoveneascã“, nici „ardeleneascã“, adicã
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nu foloseºte un etnonim identitar subiectiv-regional, ci
unul obiectiv-etnic. Astfel, tipãrind, la 1561, un Tetraevanghel, Coresi afirmã urmãtoarele: „am scris aceste
evanghel
sfente cãrþi de învãþãturã sã fie popilor rumâneºti sã înþãleagã, sã înveþe rumânii cine-s creºtini etc.“ (apud
Gheorghe Mihãilã, Între Orient ºi Occident
Occident, Bucureºti,
Editura Roza Vînturilor, 1999, p. 249). Tipãrind, în 1567
(sau 1568), o altã carte de cult, un Molitvenic
Molitvenic, tot Coresi
insistã asupra faptului cã a tradus „pre limbã rumâneascã“.
Autoritatea textului religios a dus la folosirea, în secolele
al XVI-lea ºi al XVII-lea, numai a glotonimului „rumâneascã“ (ºi, mai rar, „româneascã“) ºi a etnonimului „rumân“ (cu varianta, rarã, „român“). La Orãºtie apare, în
1582, aºa numita Palia, care cuprinde cea dintâi versiune
estament ºi în a cãrei prefaþã
româneascã a Vechiului T
Testament
se precizeazã cã tipãritura se adreseazã „fraþilor români“
ºi – cum se insistã – „pre limbã rumâneascã“ (cf. Gheorghe
Mihãilã, op. cit., p. 258- 260).
Dar înainte de tipãriturile diaconului Coresi ºi ale autorilor Paliei
Paliei, textele sacre fuseserã traduse ºi în Maramureº, unde au circulat sub formã de manuscrise, ale
cãror copii s-au rãspândit în mai toate þinuturile româneºti. Este vorba despre „textele rotacizante“, numite
astfel din cauza unor particularitãþi fonetice regionale
specifice. Specialiºtii în literatura veche considerã cã
Psaltirea Scheianã ºi Psaltirea Voroneþeanã, douã
texte din aceastã categorie, au fost cunoscute atât de
Coresi, cât ºi de autorii Paliei de la Orãºtie, care, folosindu-le, au eliminat programatic regionalismele rotacizante, cu intenþia de a lãrgi aria cititorilor ºi fundamentând
astfel limba românã literarã.
Tot în sensul îndepãrtãrii trãsãturilor vizibil regionale
vor acþiona, peste un secol, ºi cei care vor alcãtui aºa
numita Biblie de la Bucureºti
Bucureºti, apãrutã în 1688. La întocmirea acesteia, s-au avut în vedere experienþele anterioare
nu numai în ceea ce priveºte nivelarea particularitãþilor
regionale lingvistice, ci ºi în ceea ce priveºte folosirea
unor texte care aparþineau unor cãrturari din toate cele
trei mari provincii româneºti: fraþii Radu ºi ªerban Greceanu ºi Constantin Cantacuzino, din Þara Româneascã,
episcopul Mitrofan ºi Nicolae Milescu, din Principatul
Moldovei, traducerile anterioare din Principatul Ardealului.
Unele particularitãþi lingvistice munteneºti introduse în
textul astfel compus s-au rãspîndit, datoritã circulaþiei
intense a Bibliei, pe întreg teritoriul de limbã românã,
unde au fortificat normele anterioare ale limbii literare.
Recenta ediþie criticã a unei pãrþi din Biblia de la
Bucureºti pune în evidenþã cu claritate modalitãþile variate de unificare a regionalismelor (cf. mai ales ultimul
volum: Biblia 1688
1688. Pars XI: Liber Psalmorum, Iaºi,
Editura Universitãþii Al. I. Cuza , 2003, 572 p. in folio;
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comparaþie limba românã literarã ºi nu graiul bãnãþean.
Acesta este folosit, cu parcimonie totuºi, doar în scop
de amuzament. Spre exemplu, revista-magazin Tibiscus,
care apare la Uzdin, are grijã sã precizeze, de fiecare
datã când include astfel de producþii, cã acestea sînt „în
grai bãnãþean“.
Un fenomen asemãnãtor se petrece în alt segment
din literatura românã, pe care, de asemenea, îl putem
considera dialectal. Este vorba de literatura aromâneascã,
produsã de scriitorii originari din sudul Dunãrii. A început
sã fie practicatã din a doua jumãtate a secolului al
XIX-lea, cel dintâi autor fiind, probabil, Costa Belimace
(1848 – 1932 ), urmat de numeroºi alþii. Literaturã în
aromânã se scrie ºi astãzi (cf. Un veac de poezie aromâneascã, antologie de Hristu Cîndroveanu, Bucureºti,
Editura Cartea Româneascã, 1985). Recent, a apãrut o
substanþialã Antologia poeziei strãine în grai aromân
aromân,
Bucureºti, Editura Fundaþiei Culturale Aromâne
Dimîndarea pãrinteascã, 2000. Aceeaºi editurã a tipãrit
ºi alte volume de literaturã scrise în aromânã.
Dincolo de acest aspect înfloritor, se ridicã unele chestiuni de substanþã. În primul rând, aceea a apartenenþei:
este vorba de o literaturã independentã sau de una care
face parte integrantã din literatura general româneascã?
Rãspunsul este condiþionat de modul în care este înþeles
statutul aromânei, de limbã ori de dialect. În al doilea
rând, este vorba de renunþarea, în special de cãtre autorii
de versuri, la particularitãþile prozodice specifice ºi de
adoptarea prozodiei daco-româneºti, probabil pentru
eliminarea trãsãturilor vizibil regionale ºi pentru alinierea
la modelul general românesc. În al treilea rând, este vorba
de autori care trãiesc ºi scriu exclusiv pe teritoriul actual
al României, comunitãþile aromâneºti din Balcani
numãrând doar doi sau trei autori ocazionali.
Dacã particularitãþile lingvistice ºi experimentele
estetice pot fi considerate criterii intrinseci ale unor tentative literare regionaliste, folosirea particularitãþilor culturale ºi geopolitice aparþin, fãrã îndoialã, unor criterii
extrinseci, apãrute ºi dezvoltate dupã unirea din 1918.
Aceasta a strâns între aceleaºi graniþe provincii care,
precum Bucovina, Basarabia, Banatul, Ardealul, aveau
anume particularitãþi culturale, datorate unei aculturaþii
explicabile din punct de vedere istoric. De aici, au rezultat
puseuri de antagonism literar ºi cultural faþã de Bucureºti,
considerat un centru incomodant. Aceastã chestiune este
ridicatã agresiv de numeroase publicaþii, însã nu numai
din provinciile amintite, ci din absolut toate provinciile
aflate în componenþa noului stat. De exemplu, revista
Festival, care apãrea la Silistra, publicã, în 1936, un articol
semnificativ intitulat Asaltul provinciei
provinciei. La Sibiu, este
editatã, între 1932 ºi 1934, revista intitulatã provocator
Provincia literarã, în ale cãrei pagini se teoretizeazã pe
marginea rolului nu numai de receptor, ci ºi de creator, al
provinciei. Între 1928 ºi 1938, la Cîmpulung apare o revistã cu un titlu identic. Concomitent cu Societatea Scriitorilor Români, al cãrei sediu era la Bucureºti, se înfiinþeazã
Societatea Scriitorilor Bãnãþeni (Altarul), Societatea
Scriitorilor Olteni, Societatea Scriitorilor Dobrogeni,
Societatea Scriitorilor Basarabeni. Tendinþele de
centrifugare sînt numeroase. Sesizându-le, Pompiliu
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ediþie îngrijitã de un colectiv de la Universitatea Al. I.
Cuza din Iaºi, de la Universitatea Albert Ludwig, din
Freiburg, de la Institutul de Filologie Românã Alexandru
Philippide ºi coordonat de Alexandru Andriescu ºi Paul
Miron; volumul este al ºaselea apãrut în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, patronatã de Universitatea
Al. I. Cuza, din Iaºi, ºi de Universitatea Albert Ludwig
din Freiburg).
Prin procedeul folosirii selective a unor particularitãþi
lingvistice din toate þinuturile româneºti, Biblia de la 1688
a deschis ºi calea pentru folosirea mai ales a regionalismelor lexicale ca sursã de îmbogãþire a limbajului
literaturii artistice. Din literatura religioasã, procedeul a
trecut în literatura laicã, încît aproape toþi marii scriitori
importanþi din secolele urmãtoare îl vor adopta. Datoritã
acestora, criteriul estetic va deveni cea mai importantã
modalitate de utilizare artisticã a diferenþelor lingvistice
regionale, cu deosebire în domeniile lexicului ºi foneticii
ºi nesemnificativ în domeniul gramaticii. Le-au întrebuinþat autorii de comedii, precum Vasile Alecsandri, sau
prozatorii care urmãreau efecte realiste, precum Duiliu
Zamfirescu ºi Liviu Rebreanu. Le-au folosit, de asemenea,
Tudor Arghezi ºi Marin Sorescu, într-o tentativã de aprofundare a posibilitãþilor ºi limitelor experimentului. Exemplele de acest fel se pot înmulþi, toate ducînd la aceeaºi
concluzie: în scopul diversificãrii efectelor estetice ºi
rãmânând între graniþele limbii literare, scriitorii români
apeleazã la o scarã redusã la elemente regionale (mai
ales fonetice ºi lexicale).
Pe regionalisme îºi fundamenteazã însã în totalitate
limbajul artistic aºa numita literaturã dialectalã
româneascã, creatã exclusiv în Banat, la finele secolului
al XIX-lea ºi între cele douã rãzboaie mondiale. Cel dintâi
autor care a apelat în mod programatic la particularitãþile
regionale a fost, se pare, Victor Vlad Delamarina (1870 –
1896). Elogiindu-l într-un articol apãrut în revista Convorbiri literare, din 1898, Titu Maiorescu îl considerã
drept „primul nostru poet dialectal“ ºi, generalizînd experienþa artisticã a foarte tânãrului ofiþer de marinã, susþine
cã „dialectele îndeosebi sunt un izvor de întinerire pentru
toatã fiinþarea limbei literare“. Doar alþi câþiva poeþi au
apelat apoi, în Banat, în special la fonetisme ºi lexic
particulare, pentru a încerca sã obþinã în exclusivitate
efecte comice (cf. Eugen Beltechi, Limbã literarã ºi
dialectalã, în volumul Limba românã ºi varieliteraturã dialectalã
tãþile ei locale
locale, Bucureºti, Editura Academiei Române,
1995, p. 90 – 96). A avut loc, dimpotrivã, un fenomen
surprinzãtor: apariþia, tot în Banat, a aºa numiþilor „poeþi
þãrani“, care produceau însã versuri nu în grai local, cum
era de aºteptat, ci în limba literarã (cf. Plugarii condeieri
condeieri,
ediþie de Gabriel Þepelea, Bucureºti, 1944).
Acest proces de centripetare se manifestã actualmente cu putere în aºa numitul Banat sârbesc, unde,
dupã Primul Rãzboi Mondial, a continuat sã trãiascã o
numeroasã populaþie româneascã. Cu toate dificultãþile
generate de statutul de minoritar, aceºtia au dezvoltat o
puternicã miºcare literarã, extrem de activã în ultimii ani
cu deosebire în localitãþile româneºti din Voivodina ºi din
jurul oraºului Novi Sad. Numeroºii scriitori din aceastã
regiune au avut ºi au în continuare ca termen ideal de
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Constantinescu publicã, în 1927, articolul Regionalism
Scrieri, ediþie îngrijitã de Constanþa Constantiliterar (cf. Scrieri
nescu, vol. VI, Bucureºti, Editura Minerva, 1972, p. 204
– 214). Prin „literaturã regionalistã“, criticul înþelegea
scrisul beletristic din ceea ce el numea trei „ramuri regionale“ ale literaturii române: moldoveneascã, munteneascã
ºi ardeleneascã. A fost tentat sã afle ºi unele diferenþieri
estetice: scriitorii moldoveni ar fi înclinaþi cãtre patriarhalitate, lirism ºi feerie, cei din Muntenia – cãtre realism
ºi satirã, cei din Ardeal – cãtre didacticism etic; acestora
le adaogã ºi „regionalismul oltean“, pe care îl socoteºte
„agresiv ºi infatuat“. Astfel de generalizãri, superficiale
ºi uºor de amendat, au mai fost fãcute ºi de alþii. Mai
consistentã este însã observaþia lui Pompiliu Constantinescu referitoare la caracterul tradiþionalist al literaturii
publicate în provincie. Încît, considerã cu dreptate criticul,
regionalismul a ajuns sã se confunde cu spiritul conservator ºi sã fie o frînã pentru literatura modernã. Aºadar,
aceasta nu se poate face pe baze regionaliste.
Pe o poziþie contrarã se va situa însã Alexandru Dima.
Aflat atunci la Sibiu, el publicã, în 1935, articolul-manifest Localismul creator. Apãrut mai întâi în Familia , a
fost reprodus apoi în Blajul ºi în prestigioasa Revista
Fundaþiilor Regale, ceea ce denotã cã rãspundea unui
larg interes în materie. Alexandru Dima aprecia cã
„localismul“ (alt termen, probabil, pentru regionalism) va
aduce literaturii româneºti „o mai profundã ancorare în
realitate, în concret, în viaþa autenticã ºi imediatã“. Prin
acest argument, considerat fundamental, teoria „localismului creator“ se situa într-un amplu context cultural,
specific literaturii române interbelice ºi care includea, între
altele, aprinse dezbateri pe tema coexistenþei generaþiilor
de creatori sau pe tema mijloacelor de augmentare a
„autenticitãþii“ artei.
Este de subliniat faptul cã niciodatã participanþii,
extrem de numeroºi ºi de calibre foarte diferite (Mircea
Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Tudor Vianu, Camil
Petrescu, G. Cãlinescu, Constantin Noica, Mircea
Vulcãnescu º.a.) nu au invocat vreun specific regionalist
pentru a singulariza literatura apãrutã la Cluj, la Timiºoara,
la Chiºinãu, la Iaºi, la Cernãuþi. Era însã evident cã se
încerca fie aflarea, fie crearea, unui specific literar zonal.
Aºa se explicã, între altele, apariþia unor denumiri precum
„literatura bucovineanã“, „literatura ardeleneascã“, „litera-
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tura bãnãþeanã“ sau „literatura basarabeanã“. Dar acestea
aveau în vedere nu definirea unor trãsãturi literare particulare Bucovinei, Ardealului sau Basarabiei, ci literatura
apãrutã între limitele istorice ale provinciei respective.
Procedeul era comod, dar a generat proteste ºi ambiguitãþi.
Eforturile de afirmare ale unor zone geografice explicã ºi
apariþia, dupã 1935, a miºcãrii literare Iconar, în Bucovina
sau, tot atunci, la Sibiu, a grupãrii Thesis ºi, ceva mai
târziu, tot acolo, a Cercului literar. Dar nici unul dintre
adepþii „localismului creator“ nu ºi-a declinat apartenenþa
la literatura românã. Dimpotrivã, între foarte numeroasele
publicaþii apãrute în mai toate oraºele, se practica un
intens schimb de autori, inclusiv cu Bucureºtiul. Se cuvine
subliniat faptul cã toate aceste miºcãri repudiau modernismul ºi cosmopolitismul, cãutând noi forme de limbaj
poetic, tot atît de radicale precum cele combãtute,
afirmând un estetism pur, întemeiat pe un specific
românesc pe care îl doreau neîntinat de interese
extraliterare. Este motivul pentru care, de exemplu,
membrii Cercului de la Sibiu ºi-au intitulat Ardealul
estetic manifestul pe care l-au lansat în 1943 (Viaþa, din
13 mai 1943). Ei accentuau astfel asupra faptului cã
urmãreau crearea unui specific local artistic, nu etnografic.
Unele manifestãri de localism au fost influenþate, pe
anumite segmente, precum Cercul de la Sibiu, nu atât de
literatura, cît mai curând de cultura germanã, în
vecinãtatea cãrora au apãrut. Entuziasmul provincial a
fost însã foarte mare cu deosebire în rândul scriitorilor
minori. Dintre aceºtia, un George Popa era de pãrere cã
se poate vorbi de „noua zodie a literaturii ardelene“
(George Popa, Noua zodie a literaturii ardelene
ardelene, în
Eu ºi Europa , an. I, 1936, nr. 4).
Dupã 1950, o datã cu impunerea regimurilor comuniste, problema specificitãþilor regionale a cãzut de la
sine, deoarece oficialitãþile nu admiteau decât existenþa
unui singure dimensiuni, aceea a partizanatului ideologic
transregional ºi chiar transnaþional. Va fi reluatã dupã
1990, când au apãrut diferite proiecte regionalist-literare.
Recent, la Timiºoara, Cornel Ungureanu ºi-a propus
sã realizeze o „geografie literarã a României“, care sã
surprindã „deschiderile pe care le realizeazã spaþiul
românesc cãtre alte culturi. ªi, în acest timp al globalizãrii,
felul în care scriitorul român exprimã spaþiul sãu matricial“.
Se susþine ferm cã nu se urmãreºte nici un fel de „regionalizare“, nici un fel de „federalizare“ (cf. Cornel Ungureanu,
Geografie literarã
literarã, Timiºoara, Editura Universitãþii de
Vest, 2002, p. 5 ºi p. 9 – 10). Dar studiile cuprinse în
volum se îndepãrteazã mult de intenþiile afirmate în
prefaþã. Asistãm chiar la un recul: „o (posibilã) geografie
a literaturii române“ (p. 203). În final, ar reieºi cã aceastã,
chiar dacã este doar „posibilã“, geografie a literaturii
române ar urma sã se ocupe de modalitãþile în care
scriitorii au inclus în operele lor specificul reliefului regional: fie câmpia, fie munþii, fie oraºele. Sunt actualizate
astfel preocupãri mai vechi ale exegeþilor români. Încã în
1933, Pompiliu Constantinescu s-a arãtat interesat de
Peisajul românesc în literaturã , iar în 1942, de
Literatura ºesului românesc (Pompiliu Constantinescu,
op. cit., vol. VI, p. 39 – 42, 204 – 214), considerând cã
muntenii ar prefera ºesul, moldovenii ºi ardelenii ar fi orofili
º.a.m.d. Preocupãri asemãnãtoare va arãta, mult mai
târziu, ºi Gheorghe Macarie, în volumul Geografie
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Moldoveneascã, pe un teritoriu din stânga Nistrului, care,
istoric vorbind, nu aparþinuse niciodatã Principatului
Moldovei, deºi acolo locuiesc, minoritari fiind, români
ardeleni, stabiliþi de-a lungul secolelor. Actualmente, se
autointituleazã Republica Transnistreanã. În acea „republicã autonomã“, Uniunea Sovieticã a implantat o literaturã de propagandã pro-sovieticã, definitã drept „literaturã moldoveneascã“, despre care oficialitãþile sovietice
susþineau cã ar fi scrisã în „limba moldoveneascã“ ºi cã
ar fi parte integrantã a „literaturii sovietice“, deoarece ar
fi consangvinã nu cu literatura românã, dar cu literaturile
slave (rusã ºi ucraineanã). Era vorba, aºadar, nu de o
literaturã regionalã româneascã, ci de o literaturã naþionalã
de sine stãtãtoare în cuprinsul literaturii sovietice. A fost
creatã ºi o Uniune a Scriitorilor Moldoveni, care însã îºi
avea sediul la Moscova ºi se considera adversara Uniunii
Scriitorilor din Basarabia, cu sediul la Chiºinãu (aflat,
atunci, în România). Dupã 1940, anul ocupãrii Basarabiei
de cãtre trupele sovietice, aceastã uniune a fost
transferatã de la Moscova la Chiºinãu ºi a fost consfinþitã,
oficial, drept patroana „literaturii sovietice moldoveneºti“.
Acei scriitori care au rãmas sub regimul de ocupaþie de
la Chiºinãu ºi care au susþinut cã nu existã nici „limbã
moldoveneascã“ ºi nici „literaturã moldoveneascã“ au fost
deportaþi, unii murind în gulagurile siberiene. Oficialitãþile
sovietice de la Chiºinãu au decretat cã, pe teritoriul dintre
Prut ºi Nistru, existã o literaturã ºi o limbã „moldoveneºti“,
diferite de cele româneºti. Aceastã aºa zisã „literaturã
moldoveneascã“ ºi-a anexat, fãrã vreo explicaþie, câþiva
mari scriitori români din secolul al XIX-lea, nãscuþi în
Moldova din stânga Prutului ºi care nu trecuserã niciodatã
dincolo de Prut, precum Mihai Eminescu ºi Ion Creangã.
Rezumând acest proces, desfãºurat pe parcursul a
aproape opt decenii, constatãm cã Uniunea Sovieticã a
înfiinþat, la început, o literaturã de tip regional, bazatã pe
principiile sistemului literar propriu ºi definitã cu un etnonim
parþial („moldoveneascã“), a cãrei denumire a extins-o
apoi asupra literaturii româneºti care a funcþionat
dintotdeauna pe teritorii româneºti. Acest anexionism
literar regionalist avea scopuri geopolitice imposibil de
negat.
Dupã 1990, la Chiºinãu s-a declarat decesul acestei
literaturi, consideratã de import, ºi s-a afirmat existenþa,
în nou apãruta Republica Moldova, a unei literaturi
româneºti, scrise în limba românã ºi parte componentã
a literaturii general-româneºti. A fost însã vorba de un
interludiu fericit, cãci, dupã instalarea lor la putere,
actualele autoritãþi de la Chiºinãu au preluat tactica fostelor
autoritãþi sovietice, propunând, recent, legi care sã susþinã
existenþa unei „limbi moldoveneºti“, a unei „literaturi
moldoveneºti“, limba majoritãþii (adicã limba românã) fiind
apreciatã drept limbã minoritarã. În aceste condiþii, se
înþelege exact substratul agitãrii unui aºa numit „specific
literar basarabean“, despre care se discutã stãruitor.
Acreditarea acestuia este destinatã sã acorde gir academic unei fraude bolºevice. Este celãlalt aspect al
regionalismului literar, datoritã cãruia un întreg segment
al literaturii române va dispare din istoria literaturilor
europene. Pentru cã nu va putea fi acceptatã, de exemplu,
definirea lui Mihai Eminescu drept „scriitor român ºi
moldovean“, aºa cum au fãcut autoritãþile de la Chiºinãu
pânã în anul 1990 ºi cum, probabil, vor proceda, din nou,
în viitorul apropiat.
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literarã. Orizonturi spirituale în proza româneascã
(Bucureºti, Editura Albatros, 1980). Însã în toate cazurile
amintite, nu s-a ajuns la nici un rezultat concludent în
ceea ce priveºte afirmarea vreunui specific regional
geografico-literar.
Mai puþin simplist pare sã fie un alt demers, în curs
de afirmare editorialã prin colecþia A treia Europã,
susþinut de o revistã cu acelaºi titlu ºi de un proiect de
cercetare al Universitãþii de Vest, din Timiºoara. Teoreticienii cercului au încercat definirea conceptului. Cea mai
recentã tentativã i se datoreazã lui Cornel Ungureanu,
prin volumul Mitteleuropa periferiilor (Iaºi, Editura
Polirom, 2002, 391 p.). Aceastã „a treia Europã“ ar fi
delimitatã de o geografie specificã a imaginarului literar,
aºa cum s-ar fi manifestat acest imaginar în imperiul
austriac ºi apoi în acela austro-ungar ºi cum ar dãinui el
pânã în prezent. În mod limpede, este vorba despre încercarea de realizare a unui model literar regional, dupã
modelul euroregiunilor economice. A treia Europã ar
cuprinde numai scriitori de la marginea sud-esticã a
imperiului dezintegrat în 1918: germani (Sacher-Masoch,
Hermann Broch), români (Slavici, Rebreanu, Blaga, Sorin
Titel, Petre Stoica), sârbi (Vasko Popa, Danilo Kiš), unguri
(Konrad György), al cãror cerc este lãrgit prin includerea
unor croaþi (Miroslav Krle• a), cehi (Jaroslav Hašek) ºi
polonezi (Witold Gombrowicz). Toþi ar fi caracterizaþi
printr-un imaginar care, se susþine, cuprinde fantasme
imperiale, spaime ale periferiei, nostalgii ale ordinii
º.a.m.d. Însã acestea nu ar fi prezente în toatã opera
scriitorilor amintiþi, ci numai în anumite segmente. Nu
sînt explicate motivele pentru care au fost excluºi scriitorii
italieni care au activat în Toscana, Veneþia, Lombardia,
provincii care au fãcut ºi ele parte din imperiul amintit.
Rezultã cã aceastã Mitteleuropa se defineºte prin fragmente disparate ºi transnaþionale, deoarece un scriitor
nãscut, chiar de curând, pe teritoriul fostului imperiu ar fi
într-un procent „regional“ ºi în altul „naþional“. Ca atare,
un roman precum Pãdurea spânzuraþilor
spânzuraþilor, de Liviu
Rebreanu, ar face parte din Mitteleuropa periferiilor, în
timp ce Rãscoala, romanul aceluiaºi Rebreanu, ar aparþine numai literaturii române, deoarece nu cuprinde
elemente ale imaginarului generat de fostul imperiu,
considerat de Cornel Ungureanu „un spaþiu sacru“ (Cornel Ungureanu, op. cit., p. 12
Ne-am apropiat, în acest fel, de o altã sursã a regionalismului literar, anume folosirea acestuia în scopul promovãrii unor interese extraestetice, mai precis – de ordin
geopolitic. Fenomenul se manifestã cu intensitate maximã în Republica Moldova. Este vorba de o zonã extrem
de fierbinte ºi de actualã, despre care am discutat pe
larg în studiul nostru „Regionalismul basarabean“ –
concept literar sau concept geo-politic?, apãrut în
volumul Basarabia. Dilemele identitãþii, ed. Flavius
Solomon ºi Alexandru Zub, Iaºi, Fundaþia Academicã A.
D. Xenopol, 2001, p. 301 – 306. Deoarece, sub acest
aspect, în þara respectivã, situaþia se deterioreazã în
continuare, voi rezuma, cât se poate de succint, faptele.
Voi încerca sã demonstrez modul în care „specificul literar
regional (local)“ este inclus într-o strategie strãinã de literaritatea însãºi, fiind canalizat în aºa mod, încât sã devinã
chiar inamicul specificului literar naþional.
Prelungind interesele geopolitice ruseºti, Uniunea
Sovieticã a înfiinþat, dupã 1920, o aºa numitã R.S.S.A.
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PERSPECTIVE ASUPRA RÃZBUNÃRII
ÎN OPERA LUI CIORAN
„Rãzbunarea este o necesitate, cea mai intensã ºi cea mai profundã care existã“. (Cioran)

PRO

Ne propunem sã schiþãm principalele aspecte sub
care rãzbunarea funcþioneazã în opera lui Cioran ca
principiu ontologic (legat în principal de domeniul fiinþei
ºi de mecanismele de construire a identitãþii) ºi ca principiu artistic (aparþinând în special domeniului creaþiei).
Vom analiza modul în care Cioran vede în actul de a
scrie o formã de rãzbunare împotriva oricãrui tip de sistem, împotriva istoriei, progresului, realitãþii sau împotriva
divinitãþii. Negaþia va fi privitã ca modul cel mai adecvat
de creaþie pentru omul modern care vede în exprimare
un act de eliberare, un act terapeutic.
Ne vom axa cercetarea pe câteva consideraþii fãcute
de Cioran în capitolul intitulat Odiseea ranchiunei, din
volumul Istorie si utopie (publicat în limba francezã în
anul 1960). Acest capitol poate fi citit, în opinia lui Michel
Jarrety, ca „o lungã ºi destul de violentã dezvoltare a
unei arte de a fi tu însuþi refuzându-i pe ceilalþi“ (La morale dans l’écriture Camus Char Cioran, PUF, Paris,
1999, p.146). Vom face unele referiri ºi la alte scrieri ale
lui Cioran precum Îndreptar pãtimaº (1940 – 1944),
Tratat de descompunere (1949), Ispita de a exista
(1956) ºi la diverse pagini din Caiete (1957 – 1972).
Este important sã subliniem încã de la început ideea
cã, în întreaga sa operã, Cioran asociazã rãzbunarea
domeniului moralei. Folosim termenul de moralã în
accepþiunea sa curentã de ansamblu de norme, de reguli
de conduitã proprii unei societãþi date, dar ºi în sensul
filosofic de „teorie a binelui ºi a rãului, care fixeazã prin
enunþuri normative scopurile acþiunii umane“.
Cioran pune întreaga existenþã umanã sub semnul
ranchiunei, termen care cuprinde în însãºi definiþia sa
noþiuni precum rãzbunare, ofensã, memorie, fiind „amintirea pregnantã, cu dorinþa de rãzbunare, pe care o pãstrãm în urma unui prejudiciu, a unei ofense“. În opinia lui
Cioran, viaþa ar putea fi vãzutã ca o „odisee a ranchiunei“:
„O ranchiunã stabilã, vigilentã poate constitui ea însãºi
armatura unui individ: slãbiciunea de caracter începe de
cele mai multe ori printr-o memorie slabã. Sã nu uiþi injuria
este unul dintre secretele reuºitei, o artã pe care o posedã
fãrã excepþie oamenii cu convingeri puternice, deoarece
orice convingere este alcãtuitã în principal din urã ºi, doar
apoi, din dragoste.“ (Cioran, Œuvres, Œ, Paris, Gallimard, 1995, p. 1027).
Scriitorul dezvoltã, într-o manierã fragmentarã (ce
rezultã din preocuparea acestuia pentru tot ce este neterminat, nedefinitiv, instabil), mai multe reflecþii asupra
resorturilor rãzbunãrii. Atitudinea ºi afirmaþiile sale poartã
însemnul contradicþiei care caracterizeazã de altfel
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întreaga operã, „sistemul“ pe care îl elaboreazã cuprinzând
numeroase paradoxuri, construite probabil dupã modelul
indeciziilor hamletiene: „Sã nu te rãzbuni este lucrul cel
mai dificil, cel mai puþin natural care existã. Însã, rãzbunându-te, te pui exact la nivelul celui pe care vrei så-l
sancþionezi.“ (Cioran, Cahiers 1957 – 1972, C, Paris,
Gallimard , 1997, p. 437). Cioran pare sã deformeze
celebra formulã hamletianã „A fi sau a nu fi“ în „A te
rãzbuna sau a nu te rãzbuna“ ºi adãugã cã în aceastã
oscilaþie constã adevãrata problemã a moralei.
Luând ca punct de referinþã atitudinea personajului
shakespearian, atitudine care rezultã din dezabuzarea ºi
deziluzia resimþite de acesta, Cioran considerã cã rãzbunarea reprezintã „o eliberare din care nu poþi sã-þi revii.
Fie cã te rãzbuni, fie cã nu te rãzbuni, eºti nefericit. Poate
cã e mai bine sã alegi nefericirea de a nu te rãzbuna“ (C ,
503). Totuºi, autorul culegerii de aforisme intitulate într-un
mod cât se poate de semnificativ Despre neajunsul de
a te fi nãscut (1973), titlul care pare a fi ecoul „nefericirii
de a nu te rãzbuna“, înþelege cã nici una dintre cele douã
variante posibile nu este în mãsurã sã confere individului
fericirea; astfel, rãzbunarea ºi renunþarea la rãzbunare ar
fi surse de nemulþumire. În aproape toate scrierile sale,
Cioran dã impresia cã favorizeazã una dintre cele douã
atitudini posibile, ceea ce îl determinã pe cititor sã aibã
certitudinea unui anume parcurs, care este însã repede
contestat de apariþia contrariului såu. Cioran pare sã
aleagã rãzbunarea, considerând cã cel care nu se rãzbunã
ºi care nu reuºeºte sã uite, chiar sã ierte ºi sã ignore
definitiv instinctul de rãzbunare, continuã de fapt „sã întreþinã gânduri de rãzbunare“, ceea ce „pe plan spiritual,
este mai grav decât sã se rãzbune. Deoarece odatã ce e
consumatã rãzbunarea, te refaci moral; speranþa unei
«regenerãri» rãmâne în orice caz; în timp ce frãmântarea
interminabilã a rãzbunãrii te învenineazã ºi te împiedicã
sã progresezi spiritual. Asasinul este mai aproape de
mântuire decât obsedatul de crimã“ (C , 529).
Scriitorul întrevede de asemenea posibilitatea unei
dorinþe acerbe de a rezista impulsului de rãzbunare. Renunþarea la aceasta, resemnarea, iertarea, sinonime cu
„a ºti sã încasezi fãrã sã rãspunzi, fãrã chiar sã întrevezi
eventualitatea unei rãzbunãri“ (C , 453), reprezintã o
adevãratã artã pe care autorul „se chinuieºte sã o înveþe
de multã vreme, fãrã a reuºi însã, cu excepþia unor puþine
momente“, în care nu-ºi poate da seama „dacã victoria
nu este rezultatul laºitãþii“ (C , 453).
Cioran face o nouã distincþie, de data aceasta între
renunþarea la rãzbunare ºi laºitate, cea din urmã fiind „o
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cedeazã impulsurilor ranchiunelor, respingând sistematic
influenþa acestora. „Când eram tânãr, ranchiunele erau
vivace ºi fecunde: mã stimulau; bãtrân, ele nu mai au
vigoare ºi nu mai apar decât sub formã de accese
accese, frecvente sau rare, dupã caz. Nu mai e nici o continuitate,
nici o permanenþã. Un fenomen de devitalizare“ (C , 854).
Aceste stimulãri îi apar ca niºte „accese“ ºi nu mai
constituie o stare de spirit constantã. Scriitorul vede în
aceastã liniºtire un semn de devitalizare pe care îl
identificã ºi la fenomenele de civilizaþie.
Pentru Cioran, politeþea, sociabilitatea, amabilitatea,
civilizaþia presupun îngrãdirea violenþei naturale, fiindcã
„a exista înseamnã sã refuzi orice relaþie liniºtitã, ºi nu
mai mirã pe nimeni, în consecinþã, cã din ce în ce mai
mult, laudele apar în toate formele de separare puternicã
de celãlalt, precum intoleranþa, invidia sau detestarea,
ca ºi cum o formã de vitalitate ar fi menþinutã“ (M. Jarrety,
op. cit., p. 147). În capitolul intitulat Opinii asupra toleranþei, din prima carte scrisã în limba francezã, Tratat
de descompunere (1949), Cioran stabileºte o listã cu
semnele vitalitãþii, reprezentate de „cruzime, fanatism,
intoleranþã“, cãrora le opune semnele decadenþei: „amabilitate, înþelegere, indulgenþã“ (Œ , 728-729). Omul civilizat dã dovadã de o extenuare vizibilã, este împiedicat
de noile legi morale sã reacþioneze prin acte, prin gesturi
de rãzbunare. Este mai degrabã obligat sã se supunã
acestui act „contra naturii“, care este iertarea, gest mult
mai dificil de asumat decât simplul gest al rãzbunãrii.
Rãzbunarea presupune ºi revizuirea raportului care se
stabileºte între individ ºi semeni; ca „semn al existenþei
unei voinþe proprii“, rãzbunarea pare a fi o necesitate
absolutã: „Cât mai pãstrezi voinþa proprie ºi cu cât îi eºti
fidel (acesta este reproºul care i s-a fãcut lui Lucifer),
rãzbunarea este un imperativ, o necesitate organicã ce
defineºte universul diversitãþii, al «eului», ºi care nu ar
avea nici un sens în universul identitãþii. Dacã este adevãrat
cã «respirãm într-Unul» (Plotin), contra cui ne-am mai
rãzbuna dacã orice diferenþã s-ar estompa, dacã am trãi
în indiscernabil ºi ne-am pierde contururile? De fapt,
respirãm în multiplu; regnul nostru este al «eului» ºi nu
existã salvare prin «eu»“ (Œ , 1022). Majoritatea consideraþiilor lui Cioran asupra celorlalþi sunt în strânsã legãturã
cu rãzbunarea: „Ideea aproapelui nu evocã ideea de viitor
ci de rãzbunare, legea nescrisã a oricãrei comunitãþi
reducându-se la: Urâþi-vã unii pe alþii
alþii. Însã ceea ce
permite sã suporþi ura, ceea ce permite sã eviþi sã fii înghiþit
ºi anihilat, este compensaþia imaginarã a rãzbunãrii,
aºteptarea ceasului în care umilitorul va fi umilit“ (C, 554).
Prezenþa celuilalt este acceptatã doar cu preþul exisPRO

resemnare în imediat“, în timp ce renunþarea la rãzbunare
s-ar traduce prin uitarea definitivã: „Sã renunþi la rãzbunare, nu pe moment ci pentru totdeauna, sã primeºti toate
loviturile pentru totdeauna“ (C , 453). Totuºi, rãzbunarea
este omniprezentã ºi constituie „pericolul de care se
lovesc toate utopiile“, „obstacolul major ºi invincibil în
calea instaurãrii Paradisului“ (C , 453).
Dorinþa de rãzbunare este profundã, intrinsecã naturii
umane, fiind greu de reprimat sau de îmblânzit: „Ceea ce
este mai profund în noi, este dorinþa de rãzbunare. A fi
nefericit, înseamnã sã fii în imposibilitatea de a te rãzbuna,
înseamnã sa amâni la nesfârºit rãzbunarea“ (C , 528).
Aceasta pune stãpânire încetul cu încetul pe spirit ºi pe
suflet, submineazã autoritatea individului, puterea acestuia, devenind astfel un duºman redutabil: „Vreau sã îmi
reprim rãzbunarea, însã ea acþioneazã în secret, ºi mã
rãzbun fãrã sã o ºtiu în momentele în care mã felicit, în
care mã laud cã sunt mai avansat în înþelepciune decât
oricare alt muritor. Sângele îmi transportã rãzbunarea;
aceasta îl îngroaºã, îl îngreuneazã“ (C , 454).
Soluþia pe care o propune Cioran se rezumã la gãsirea
unei poziþii intermediare între rãzbunare ºi iertare: „Cu
cât ne preocupãm mai mult de rãnile noastre, cu atât ele
ne par inseparabile de condiþia noastrã de condamnaþi.
Detaºarea maximã la care putem aspira este sã menþinem o poziþie echidistantã între rãzbunare ºi iertare,
între furie ºi generozitate, care sunt de asemenea ofilite
ºi vide, fiindcã sunt destinate sã se neutralizeze una pe
cealaltã“ (Œ, 1034). Scriitorul mediteazã asupra cauzelor
care determinã apariþia sentimentelor de rãzbunare ºi
analizeazã „rãnile în orgoliul propriu“ care se manifestã
de obicei în doi timpi: indignarea (impulsul de a reacþiona)
ºi digerarea (semn de înþelepciune): „Reacþionez la «indiscreþii», la umilinþe, ca orice altã persoanã sensibilã. Însã
dupã ce am suferit, îmi revin, mã gândesc. Pretenþiile
mele de detaºare mã ajutã mereu, nu sã parez loviturile,
ci sã le «diger»“ (C , 539).
Existã în acelaºi timp la Cioran o predilecþie pentru o
stare de revoltã permanentã care îi animã din interior atât
existenþa, cât ºi scriitura. Rãzbunarea, actul de a se rãzbuna, constituie leitmotivul existenþial ºi scriptural, cuvântul de ordine care rezumã viziunea sa asupra vieþii.
Aceastã atitudine combativã conteazã mult mai mult
decât existenþa unui duºman adevãrat sau a unui subiect
de nemulþumire: „M-am trezit cu o nevoie de rãzbunare.
Însã nu ºtiu contra cui sã mã rãzbun“ (C , 274). Furia ºi
deznãdejdea declanºeazã apariþia unor stãri de spirit
imposibil de stãpânit sau de controlat: „De dimineaþã pânã
seara, nu fac decât sã mã rãzbun. Contra cui? Contra
ce? Nu ºtiu sau am uitat, deoarece le vine la toþi rândul…
Furia disperatã, nimeni nu ºtie mai bine ca mine ce înseamnã. Oh! Rãbufnirile deznãdejdii mele!“ (C , 16).
Pentru Cioran, rãzbunarea se defineºte nu doar ca
principiu de viaþã, ci ºi ca regulã de bazã a omenirii. Ea
constituie „elementul fundamental al universului moral“
(C , 237) ºi rezultã din incapacitatea omului de a îndura
orice afront: „Cu cât înaintez, cu atât gãsesc cã ceea ce
este mai profund în om, este dorinþa de a se rãzbuna.
Nimeni nu «digerã» o insultã, nici o umilire, oricât de
nesemnificativã ar fi“ (C, 237). Cu trecerea timpului, Cioran
pare sã renunþe la atitudinea de „revoltã“ ºi nu mai
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tenþei, chiar imaginare, a posibilitãþii de rãzbunare: „Într-un
suflet atins de vidul lumii, obsesia rãzbunãrii e o hranã
dulce ºi întãritoare, un element substanþial în clipe, o
furie ce naºte sensuri peste nonsensul general“ (Œ, 535).
Gândul la celãlalt bântuie spiritul lui Cioran ºi nu mai este
perceput ca un apropiat, ci ca un duºman: „Vrãjmaºi gãseºti pe unde vrei. Gândul rãzbunãrii întreþine o flacãrã
continuã, o sete absolutã ºi, mai mult decât orice plãcere,
te aºeazã prezent în lume, linguºindu-þi nãzuinþele ºi anii,
cãci tânãr, lacom de rosturi ºi de rãsturnãri, spre ce-ai
creºte avânturile urii ºi-ale furiei contrariate!“ (Œ, 535).
Intoleranþa este vãzutã ca o caracteristicã a omului. Dacã
„orice contemporan este odios“ (Œ , 1025) fiindcã ni se
aseamãnã, pentru cã prin însãºi existenþa sa ne face sã
ne confruntãm cu propria noastrã realitate, atunci ura ºi
dispreþul faþã de celãlalt îºi gãsesc logica.
Existenþa celuilalt hrãneºte invidia pe care o resimte
orice individ; trebuie sã ne temem de celãlalt. Astfel, necesitatea rãzbunãrii, a excluderii, a neacceptãrii semenilor
este confruntatã cu ideea de iertare. Aceasta poate surveni, însã ceea ce este mai dificil ar fi sã uitãm cã am
iertat: „Ceilalþi gãsesc cã este normal sã îþi ierþi duºmanii.
Însã chiar aº vrea sã-i vãd cã urmeazã astfel de reguli
frumoase. Putem ierta un duºman; însã, aºa cum spunea
Mauriac, nu putem uita cã l-am iertat. Nimic nu e mai
impur decât iertarea“ (C , 853). Cioran recomandã calea
iertãrii, numai pentru cã este cea mai grea de strãbãtut ºi
de acceptat. Rãzbunarea ca regulã fundamentalã a
omenirii este confruntatã cu opusul sãu: „Trebuie sã iertãm, pentru simplul motiv cã este dificil ºi chiar imposibil.
Toata lumea este meschinã ºi nu se gândeºte decât la
rãzbunare. A nu te rãzbuna este singurul act moral,
gestul cel mai frumos pe care l-ai putea comite. De câte
ori resimþi nevoia de a te rãzbuna, ar trebui sã te gândeºti
cã ea aparþine celorlalþi, cã este uºor, deoarece toþi
reuºesc acest lucru, ºi cã nu existã nobleþe decât în
singularitatea iertãrii […]“ (C , 854).
Gândul la celãlalt presupune în acelaºi timp o redefinire
a scriitorului în raport cu propriul eu. Cioran nu este niciodatã mulþumit de sine ºi urmând modelul lui Nietzsche,
Baudelaire ºi Dostoievski, care ne-au învãþat sã acceptãm
sã trãim separaþi de propriul nostru eu, preferã la rândul
sãu ruptura constantã de sine. Aceastã distanþare implicã
un sentiment de urã constantã de sine. Într-un text scurt
de aparenþã clasicã, intitulat A te urî (din volumul Ispita
de a exista), Cioran afirma, deformând sintagma cartezianã „Cuget, deci exist“: „Mã urãsc, sunt om; mã urãsc
în mod absolut, sunt om în mod absolut. A fi conºtient,
înseamnã sã fii rupt de tine, înseamnã sã te urãºti“ (Œ ,
946). Aceastã fisurã implicã neaderarea la ceea ce
înseamnã progresul lumii ºi realitatea acesteia: „Deoarece
chiar ºi pentru un zeu nu este bine sã fie singur, iar aceasta
semnificã pe scurt: sã creãm lumea ca sã avem pe cine
ataca, asupra cui sã ne exercitãm verva ºi insultele. ªi
când lumea dispare, rãmâne, fie cã suntem oameni sau
zei, aceastã formã subtilã de rãzbunare: rãzbunarea
noastrã, ocupaþie care te absoarbe, în nici un
împotriva noastrã
fel distrugãtoare deoarece demonstreazã cã încã mai
pactizãm cu viaþa ºi cã mai aderãm la ea tocmai prin
chinurile pe care ni le aplicã“ (Œ , 1031). Suferinþa, ca
„singurã modalitate de a obþine senzaþia de a exista“ (Œ ,
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831), este o altã formã de activitate a sinelui împotriva
sa. Cioran suferã de maladia de a trãi, boala ale cãrei
cauze trimit la trecutul sãu, la ruptura voluntarã cu þara
sa de origine. Creaþia, asociatã suferinþei, poartã însemnele eºecului ºi reprezintã o creaþie de mântuialã: „A crea
înseamnã sã-þi transmiþi suferinþele, înseamnã cã vrei
ca ºi ceilalþi sã se înece în ele ºi sã le asume, sã se
impregneze cu ele ºi sã le retrãiascã“ (Œ , 1031).
Nemulþumirea de sine implicã la nivelul scriiturii lucrul
cu imaginea omului învins, „condamnat din orgoliu la
absurditatea liniºtii, înþelese ca un fel de autopedepsire“
(M. Jarrety, op. cit., p. 119). În capitolul A gândi împotriva
sa din Ispita de a exista, Cioran vede în violenþã, în
dezechilibru, sursa descoperirilor fãcute de individ;
negarea modelului ºi a autorului absolut, a creatorului,
devine o regulã dupã care funcþioneazã orice act creator:
„Datorãm cvasitotalitatea descoperirilor noastre violenþelor, exacerbãrii dezechilibrului nostru. […] Atins de blestemul ataºat actelor, violentul nu-ºi forþeazã natura, nu
merge mai departe de sine, decât pentru a se întoarce
ca agresor, furios, urmat de actele sale, care vin så-l
pedepseascã pentru cã le-a comis. Nu existã operã care
sã nu se întoarcã împotriva autorului sãu: poemul îl va
strivi pe poet, sistemul pe filosof, evenimentul pe omul
de acþiune. Se distruge oricine care, rãspunzând vocaþiei
sale ºi îndeplinind-o, se agitã în interiorul istoriei: se
salveazã doar acela care îºi sacrificã talentul ºi înzestrãrile
pentru ca, eliberat din calitatea sa de om, sã se poatã
abandona în fiinþã.“ (Œ , 821).
Cioran se defineºte ca „un veleitar al violenþei“ (C ,
760) ºi concepe scriitura ca un mijloc de rãzbunare. Întreaga sa operã stã sub semnul acestei dialectici între
rãzbunarea exterioarã (orientatã înspre lume ºi înspre
ceilalþi) ºi rãzbunarea interioarã (a se rãzbuna împotriva
sa). Rezumându-ºi cãrþile, Cioran le defineºte ca „produsul“ unei rãzbunãri, care implicã o anume formã de
eliberare. Scriitura apare în dimensiunea sa terapeuticã,
autorul cãutând prin intermediul acesteia o adevãratã
salvare: „Rãzbunarea este o eliberare. Sã nu te rãzbuni,
înseamnã sã te otrãveºti“ (C , 760). A se elibera ºi a se
detaºa de propriile angoase, a le da o formã („Gestaltung“
în sensul sãu dinamic, de acþiune, ºi nu în sensul exprimat
de aspectul nominal, static), reprezintã tot atâtea semne
de agresiune, de revoltã care asigurã scriitorului o stare
de echilibru: „Sã scrii este marea resursã atunci când nu
eºti un obiºnuit al farmaciilor; sã scrii înseamnã sã te
vindeci. Vã dau un sfat: dacã urâþi pe cineva fãrã ca sã
vreþi în mod special sã-l omorâþi, scrieþi de o sutã de ori
numele lui urmat de «am sã te omor». La capãtul unei
jumãtãþi de orã, vã calmaþi. A formula, înseamnã sã te
salvezi, chiar dacã nu mâzgãleºti decât niºte prostii, chiar
dacã n-ai nici un talent. În azilurile de nebuni, ar trebui
date tone de hârtie de înnegrit fiecãrei persoane internate.
Exprimarea ca terapie“ (Cioran, Entretiens , E, Paris,
Gallimard, 1995, interviu cu Gerd Bergfleth, 1984, p. 156).
Scriitura, creaþia, apar ca manifestare a tensiunilor
interioare ºi sunt garantul unui anume echilibru, al unei
liniºtiri interioare atât de cãutate: „Pentru mine, a scrie
înseamnã sã mã rãzbun. Sã mã rãzbun împotriva lumii,
împotriva mea. Aproape tot ce am scris a fost rezultatul
unei rãzbunãri. Deci, o eliberare. Pentru mine, sãnãtatea
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caz, aºa cum susþine Michel Jarrety, sã lucreze împotriva
scriitorului ºi sã-l facã sã devinã altul, într-o eliberare
spontanã: „Mai mult, morala în scriiturã s-ar traduce
printr-o ‘idelitate a formei graþie existenþei“, ºi în consecinþã, „un mod de autenticitate care se afirmã în exces“
(p. 113). Cioran doreºte indiferenþa ºi preferã negaþia, ca
libertate tonicã, etapã obligatorie spre indiferenþã: „Cu
ceva mai multã cãldurã în nihilism, mi-ar fi posibil, negând
totul, sã mã eliberez de îndoieli ºi sã le depãºesc. Însã
nu am decât gustul negaþiei, nu am ºi talentul“ (Œ , 759).
Cioran se doreºte nu doar un „Privat Denker“ (E, 103),
ci ºi un „philosophe-hurleur“ ale cãrui „idei latrã ºi nu
explicã nimic“ (C , 14). Negaþia devine o modalitate de a
revendica ceea ce îl îndepãrteazã de la sine: „A distruge,
înseamnã sã acþionezi, sã creezi în rãspãr, este, într-un
mod cu totul special, sã-þi manifeºti solidaritatea cu ceea
ce este“ (Œ, 1107). Modalitãþile de negare sunt reprezentate de folosirea unor termeni diametrali opuºi, de întrebuinþarea sarcasmului, a anatemei, negaþia fiind însoþitã
la nivelul scriiturii de o a doua negaþie – „cea care contestã
– lumea, pe Dumnezeu, progresul Istoriei – prin refuzul
de a le recunoaºte o realitate completã, ºi, în acelaºi
timp, cea care triumfã din ea-însãºi prin aceasta a doua
eliberare care constituie bucuria însãºi de a-i denunþa
absenþa sau prezenþa“ (M. Jarrety, op.cit., p. 130).
Negaþia neagã creaþia ºi constituie în acelaºi timp
sursã de creaþie. Actul creator este conceput sub semnul
rãului. Cãderea în timp conferã individului o senzaþie
legatã de „neajunsul de a se fi nãscut“, un fel de blestem
aruncat de Demiurgul cel rãu. Creaþia omului, rãzbunându-se pe aceastã creaþie ratatã, încearcã sã îmbunãtãþeascã defectele unui „demiurg blestemat“ (C , 213). ªi
totuºi, prezenþa creatorului primordial este necesarã
tocmai pentru ca toþi ceilalþi creatori sã aibã „ºansa de a
arunca pe umerii acestuia responsabilitatea mizeriilor
noastre, de a-l acuza ºi de a-l insulta, de a nu-l cruþa nici
un moment, nici mãcar în rugãciunile noastre“ (Œ, 1031).
Negaþia reprezintã astfel condiþia esenþialã de întoarcere
la origini ºi de restabilire a unei vitalitãþi pierdute. Progresul
anuleazã tot ceea ce þine de libertatea primordialã ºi, din
acest motiv, prezenþa celuilalt, a Barbarului, este necesarã pentru a reda energia pierdutã acestei „civilizaþii
rãsuflate“ (Œ, 832).
În concluzie, odiseea ranchiunei presupune o repunere
în discuþie a întrebãrilor legate de necesitatea, semnificaþia ºi importanÆa rãzbunãrii, negaþia constituind un aspect fundamental al operei lui Cioran ºi un principiu de
creaþie prin excelenþã. În opoziþie constantã împotriva
omului, Istoriei, progresului, realitãþii ºi împotriva lui Dumnezeu, Cioran propune de fapt o formã de negaþie aproape
universalã care îºi gãseºte echivalentul stilistic în afirmarea contrariului fiecãrei idei susþinute ºi în refuzul
oricãrei aderãri la o anume atitudine: „ªi totuºi, tot ce am
învãþat, tot ce ºtiu, l-ar fi condus pe un altul direct la
plenitudine, la plenitudinea vidului, adicã la înþelepciune“
(C, 459). Aºa cum afirma Michel Jarrety, este mereu vorba
de un altul, ºi nu de Cioran însuºi, „îndepãrtarea de starea
de revoltã semnificând pentru acesta îndepãrtarea de
viaþa însãºi“ (p. 164). Acest mod particular de a trãi denotã
o atitudine în care întrevedem poate cea mai potrivitã
formã de rãzbunare a omului modern!
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constã în agresiune. Nu mi-e teamã de nimic mai mult
decât de prãbuºirea în calm. Atacul face parte din
condiþiile echilibrului meu“ (C , 253-254). Putem asocia
acestor afirmaþii câteva idei exprimate de Pierre Bertrand
în eseul despre scriitura ca exerciþiu de supravieþuire,
Le cœur silencieux des choses (Montréal, Liber, 1999):
„Scriem pentru a vindeca o ranã. Pentru a face în modul
nostru o micã revoluþie în lume, pentru a face ca realitatea
sã se miºte, pentru a introduce ceva de nedefinit fãrã de
care nu putem trãi“ (p. 145 – 146). Cioran încearcã, la
rândul sãu, prin scris, aceasta revoluþie personalã, aceastã revoltã existenþialã, atacul, agresiunea implicând o
„stare explozivã, febrã sau crispare, stupoare schimbatã
în frenezie, un climat de reglare de conturi în care invectivele înlocuiesc palmele ºi loviturile“ (Œ , 1625), atmosferã indispensabilã actului de creaþie.
Astfel, negaþia, în forma sa extremã de manifestare,
reprezentatã de distrugere, trebuie sã devinã creaþie.
Scriitura compenseazã excesul ºi este complementarã
vieþii, iar cele mai neînsemnate activitãþi sau senzaþii
resimþite de-a lungul anilor sunt activate ºi devin materiale
ale operei. Cioran pare sã lase iniþiativa de creaþie acestui
complex afectiv ºi existenþial, cãrþile dând impresia cã
se scriu singure: „Scriu pentru a mã debarasa de o povarã
sau cel puþin pentru a o mai uºura. Dacã n-aº fi putut sã
mã exprim, m-aº fi dedat la mai multe excese. Filosoful
subiectiv porneºte de la ceea ce simte, ce trãieºte, de la
capriciile ºi neliniºtile sale. Putem obiectiva ceea ce
simþim sau putem ascunde. De ce aº face-o ? Ceea ce
am resimþit de-a lungul anilor s-a transformat în cãrþi ºi e
ca ºi cum aceste cãrþi s-ar fi scris de la sine“ (E , 156).
Creaþia oferã scriitorului posibilitatea unei reînnoiri perpetue a stãrii de spirit, o adevãratã terapie prin intermediul
cãreia este îngrijit ºi vindecat un suflet rãnit. Întreaga sa
operã pare sã conþinã un vocabular al violenþei, reprezentând o anume stare de rebeliune contra lumii ºi propriului eu: „Pentru ca scriitura sã fie eliberare, pentru a te
putea construi, trebuie totuºi sã te distrugi“ (M. Jarrety,
op.cit., p.154).
Libertatea de creaþie îi permite lui Cioran sã-l „concureze pe Dumnezeu, sã-l depãºeascã chiar printr-o singurã
virtute de limbaj“ (Œ, 1625), însã ea poate antrena de
asemenea o distrugere fiindcã „supremul este astfel atins
prin cuvânt, prin simbolul însuºi al fragilitãþii! […] Cuvintele
ca agenþi ai unui extaz întors“ (Œ, 1626). Cuvântul devine
singura posibilitate de rãzbunare care i-a mai rãmas
individului. Surâsul, politeþea, duplicitatea sunt contrare
naturii omului, acesta putând sã mai reacþioneze doar
prin intermediul expresiei. Actul de rãzbunare fizicã
fiindu-le interzis, oamenii cautã o scãpare în creaþie, în
CUVÂNT ºi în virtuþile sale. Omul creeazã încercând sã
imite astfel gestul zeilor. Cioran aparþine acelei categorii
de scriitori care condamnã actul ºi rezultatul creaþiei, însã
continuã sã creeze: „Nimic nu ne face mai nefericiþi ca
datoria de a rezista fondului primitiv, chemãrii originilor.
De unde aceste frãmântãri ale individului civilizat redus
la surâs, ataºat politeþii ºi duplicitãþii, incapabil sã anihileze
adversarul altfel decât prin cuvinte, destinat calomniei ºi
disperat cã trebuie sã ucidã fãrã sã acþioneze, prin singura
virtute a cuvântului, acest pumnal invizibil. Cãile cruzimii
sunt diverse“ (Œ , 1019). Funcþia scriiturii ar fi în acest
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Irina Petraç

UNGHERUL FERICIT*
Henry James, americanul trãitor ani lungi în Anglia, scrie o
prozã excepþionalã despre aceastã stranie re-întâlnire cu locurile
tale, cele pe care, pãrãsindu-le, le-ai trãdat, trãdând, prin alegerea ta, ºi un alter-ego (sau mai mulþi), cu alt destin ºi altã creºtere.1 Personajul lui James din Ungherul fericit / The jolly
corner (traducerea secvenþelor îmi aparþine), cedeazã „capriciului de a-ºi revedea casa, ungherul fericit
fericit, cum îl numea de
obicei cu tandreþe, în care vãzuse lumina zilei, în care diverºi
membri ai familiei sale trãiserã ºi muriserã, în care îºi petrecuse
vacanþele unei copilãrii ultrastudioase ºi culesese florile
mondene ale unei adolescenþe înfrigurate.“ Secondat tandru
ºi discret de o prietenã din tinereþe, recupereazã cunoºtinþele
lor, prezenþe din altã lume, „prezenþe cu totul eclipsate, în cazul
lui, de experienþele bãrbatului ºi libertatea rãtãcitorului, eclipsate
de plãceri ºi infidelitãþi, de întâmplãri ale vieþii, ciudate ºi de
neînþeles pentru ea, într-un cuvânt, eclipsate de Europa
Europa, însã
mereu nealterate, vii ºi dragi, graþie pioasei veghe a spiritului
de la care nu abdicase vreodatã.“ Re-locuirea casei de altãdatã
se petrece urmând scenariul unei stranii vânãtori, eurile trãdate
sunt prãzi ale re-memorãrii, dar ºi fantome bântuindu-l / hãrþuindu-l / vânându-l pe cel de acum: „era ca ºi cum ar fi deschis
o uºã îndãrãtul cãreia nu se aºtepta sã gãseascã nimic, uºa
unei încãperi goale ºi cu storurile lãsate, ºi ar fi dat acolo, cu o
tresãrire abia reþinutã, peste o prezenþã înfiptã în mijlocul camerei ºi privindu-l fix din penumbrã.“ „O veche amintire rãtãcea
aiurea, asemeni unui om foarte bãtrân, întârziat pe afarã, pe
care l-ai întâlni din întâmplare ºi faþã de care ai simþi nevoia sã-l
protejezi ºi sã-l însoþeºti, grijuliu, sã ajungã viu ºi nevãtãmat la
adãpost.“ Casa copilãriei nu înceteazã sã-ºi implore stãpânul
„cu un mesaj onest, asemuindu-se, în ochii lui, cu cel al unui
bãtrân servitor de încredere care ar fi cerut o viaþã întreagã un
certificat ori o pensie de bãtrâneþe.“ O casã a obiectelor de
odinioarã, încãrcate de urme ale unui ºir de generaþii (ca la
Bianca Balotã, de pildã), cu o valoare pe care doar sentimentul
indecis ºi indicibil al rememorãrii li-l conferã: „Vorbi despre
valoarea lucrurilor pe care le descifra în aceste locuri, numai
privind pereþii; forma încãperilor, scârþâitul podelelor, simpla
atingere a vechilor mânere placate în argint ale uºilor de mahon,
care mai pãstrau apãsarea mâinilor moarte demult. Cei ºaptezeci
de ani pe care îi reprezentau aceste lucruri, analele a trei generaþii [...], impalpabila cenuºã a demult stinsei sale tinereþi pluteau
în aer ca niºte fluturi minusculi [...]; descoperi o mare savoare,
mult farmec cultivat, absurzi fiori secreþi în acest mod de a se
abandona obsesiei sale[...]; cel mai mult îi plãceau amurgurile,
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* Irina Petraº (fragmente din cartea Despre locuri ºi locuire, în curs
de apariþie la Editura Fundaþiei Ideea Europeanã)
1
Despre aceastã alegere tragicã prin care condamni la inexistenþã infinite alte posibilitãþi ale drumului tãu vezi ºi jurnalul lui Gabriel Liiceanu,
Uºa inter
zisã.
interzisã
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scurtele înserãri de toamnã... Putea sã rãtãceascã în voie,
aºteptând, ciulind urechile la fiecare sunet, simþindu-ºi atenþia
încordatã, mai finã decât oricând înainte, palpitând în ritmul
casei pustii. Îi plãceau orele fãrã luminã ºi i-ar fi plãcut sã poatã
prelungi la nesfârºit încântãtoarea profunzime crepuscularã.
Mai târziu – rareori înainte de miezul nopþii, însã atunci pentru
o veghe prelungitã – pândea cu lumânarea lui tremurãtoare.
Se miºca încet, ridica lumânarea sã poatã vedea cât mai departe,
sã scotoceascã pretutindeni, atât cât putea, culoare, holuri,
deschideri dintr-o încãpere în alta. Prelungea astfel ºansa,
spectacolul, cum îl numise, care sã provoace revelaþia aºteptatã.
Era o experienþã pe care, descoperise, o putea lucra perfect,
fãrã sã-i solicite întreaga atenþie. Nimeni nu bãnuia nimic“.
„Era mai întâi sensibil la rãsunetul metalic al bastonului sãu pe
marmura veche a pardoselii holului – mari careuri negre ºi albe
care-l încântaserã în copilãrie... Era un sunet reverberând
asemeni unui clopot îndepãrtat, suspendat cine ºtie unde, în
adâncul casei, al trecutului, al acestei mistice alte lumi care ar
fi putut înflori pentru el dacã n-ar fi abandonat-o, pentru mai
bine sau mai rãu. De fiecare datã primea impresia cu acelaºi
gest – îºi aºeza fãrã zgomot bastonul într-un colþ – simþind
locul, o datã mai mult, asemãnãtor unui uriaº bol de cristal
preþios, concav, pe care l-ar fi fãcut sã cânte un deget umed
plimbat pe buza lui. Cristalul conþinea, parcã, acea altã lume
misticã ºi murmurul indicibil ritmat era suspinul, geamãtul
patetic, abia sensibil chiar ºi pentru urechea sa exersatã, al
tuturor vechilor virtualitãþi ignorate.“ „Se surprindea, uneori,
dupã ce îºi aºeza lumânarea pe colþul cãminului ori în vreo
scobiturã, retrãgându-se într-un intrând ori în umbrã, ascunzându-se dupã o uºã ori în vreun ungher, ca pe vremuri dupã
vreun bolovan ori dupã vreun copac. Se surprindea þinându-ºi
respiraþia ºi trãind bucuria clipei...“
„Conþinutul psihic e organizat de cãtre relaþiile emoþionale
timpurii, ceea ce face ca structura psihicã sã fie trecutã din
generaþie în generaþie prin pasajul de trecere îngust al copilãriei“ (Lloyd deMause, citat de ªtefan Borbély2 ). „Memoria conºtientã (pe care se articuleazã experienþa existenþialã, viaþa ca
atare) e întotdeauna predeterminatã de memoria afectivã a
asociaþiilor subliminale“, detaliazã ªtefan Borbély. Cu alte cuvinte, „memoria conºtientã se formeazã selectiv, prin tipare
incontrolabile, mai persistente în timp fiind informaþiile care
nu vin «nepregãtite», ci se muleazã pe tiparele deja existente
ale subconºtientului. De unde o consecinþã abruptã: cã memoria realã a individului sau a grupului e echivalentã cu fluxul
diacronic al fantasmelor pe care ei le genereazã“.
Locul e, în cele din urmã, un nume pentru ceva mult mai
complicat. Îþi apare astfel o datã cu înaintarea în vârstã, când
timpul ºi locul nu te mai slujesc cum pãreau s-o facã: „mã

2

ªtefan Borbély, Visul lupului de stepã, Eseuri, 1999
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casei englezeºti, la patio-ul spaniol – Karel Èapek, cãlãtorul,
credea cã englezul ºi spaniolul sunt cei mai pãtrunºi, fiecare în
felul lui, de sensul adânc al casei, al adãpostului – centru al
existenþei umane –, dar ºi la sala cu coloane ºi bãi în care
romanul îºi primea oaspeþii. Felul de a dura ºi gândi propria
casã spune multe despre fiinþa omeneascã, în istoria speciei,
dar ºi în cea a individului. Gãoace ocrotitoare de care te
îndepãrtezi în expediþii centrifuge, în copilãrie, loc de întâlnire
cu ceilalþi la maturitate, tot mai mult vizuinã care nu te mai
poate apãra de nimic, pe mãsurã ce trec anii.
Universul existã în mãsura în care limba ta dã nume la ceea
ce simþurile tale percep confuz. Limba reconstruieºte obiectele
ºi noþiunile lumii exterioare. Dupã Sapir4, „lumea realã“ e în
mare mãsurã construitã dupã habitus-ul lingvistic al diferitelor
grupuri culturale. Natura este decupatã de fiecare individ dupã
liniile trasate de limba sa maternã. „Nici un individ, crede
Whorf 5, nu e liber sã descrie natura cu o imparþialitate absolutã;
dimpotrivã, e forþat sã subscrie la anumite moduri de interpretare chiar ºi atunci când se crede mai liber.“ De altminteri,
copilul deschide ochii într-o lume deja organizatã de limba
comunitãþii ºi deprinde, o datã cu limba, ºi aceastã organizare.
O anumitã evidenþã fizicã nu va conduce la o aceeaºi imagine
a universului decât dacã temeiurile lingvistice sunt similare.
Nu se poate pune întrebarea „ce e timpul“ – credea
Heidegger, într-o conferinþã anterioarã lui Sein und Zeit – fiindcã
ar însemna sã postulezi, implicit, cã timpul este. Dacã, însã,
întrebarea e avansatã într-o discuþie care urmãreºte sã identifice
locul timpului în viaþã, se pot aproxima rãspunsuri. Cãci timpul
/ moartea e, într-un fel, viaþa însãºi ºi înþeleasã nu doar ca
progres dinspre naºtere, ci ºi ca regres înspre sfârºit, ca trecere.
Moartea e murirea ca ºi calitate dintre toate „mai“ specificã
vieþii ca devenire. Timpul însuºi ca durare e, pentru om, ºi
îndurare, adicã suferinþã care lasã urme. Experienþa e ceva care
nu este decât prin cicatricele, semnele, dârele pe care le lasã.
Levinas vorbeºte despre moarte ca rãbdare a timpului, mizând
pe ambiguitatea aceasta bogatã. Pe un soi de îngãduinþã
acordatã omului, timpul consumându-l lent, treptat, într-o
înaintare pas cu pas a morþii prin viaþã pânã la moartea întreagã
a trupului ºi minþii. Dar ºi pe participarea omului, care suportã
timpul, îl rabdã, îi acceptã condiþiile, îl chiar ignorã. Viaþa e, în
cele din urmã, un contract, un pact cu timpul, cãci nu existã
obligativitatea absolutã a trãirii vieþii. Omul are libertatea de a
rezilia în orice clipã „înþelegerea.“ Piedicile puse de moralã ºi
religie în calea ideii suicidale nu sunt decât dovezi cã aceastã
libertate e resimþitã ºi recunoscutã ca redutabilã. Sã accepþi
pactul cu timpul ºi cu viaþa ta de muritor în deplinã singurãtate,
în asumatã singurãtate, fãrã avocaþi ºi suporteri, fãrã giranþi, e,
poate, varianta cea mai demnã de a trece.
Altfel spus, eternitatea nu e în viitor, ci într-un prezent
conþinând în sine, prin efortul selectiv, constructiv ºi valorant
al memoriei, tot trecutul. Fiindcã raporturile noastre cu timpul
ºi eternitatea nu sunt nicidecum susceptibile de o soluþie
adecvatã, recursul la memorie ºi la cuvântul potrivit ºi sincer
este singurul instrument acceptabil ºi accesibil. A fi sincer
înseamnã a fi în deplinã cunoºtinþã de cauzã, a refuza amãgirea.

4
E. Sapir, Selected Writings of..., in Language, Culture and Per
Per-sonality, Berkeley, 1949
5
Benjamin Lee Whorf, Language, Thought and Reality, 1959
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întreb asupra unui lucru când nu mã mai serveºte cum mã
obiºnuisem“ (Ortega y Gasset).
Pentru Heidegger, zidirea / durarea ºi locuirea sunt modul
omenesc de a fi în lume. Jones3 interpreteazã casa ca metaforã
a modului în care existã fiinþele umane în lume – dar oare fiinþa
în lume înseamnã a locui ori a rãtãci? Casa / acaså negatã prin
exil ºi prin drum / cãlãtorie se rãzbunã, oricât de târziu, oricât
de timid. Exilatul e cel fãrã acasã, drumeþul e cel fãrã casã. Nici
exilul, nici cãlãtoria nu sunt forme rele ale locuirii (George Sand:
„Ce poate fi mai frumos decât un drum? Este simbolul ºi imaginea vieþii active ºi variate“), ci alt fel de forme, de multe ori
pline de rod. Însã ele nu pot anula „Coasta Boacii“ din biografia
personalã.
Viitorul ar putea aduce cu sine întoarcerea omenirii la
copilãrie ºi naturã. Deocamdatã, cum moartea nu acceptã relaþii,
ne este viitor fãrã a fi cu adevãrat, cãci nu e un partener sociabil;
bãtrâneþea, îmbãtrânirea, ca drum-spre-moarte, sunt, mai degrabã, ipostaze ale viitorului nostru. Ele descriu înaintarea
noastrã cu faþa spre trecut (Augustin, Confesiuni: „prezentul
trecutului este memoria, prezentul prezentului este intuiþia,
prezentul viitorului este aºteptarea“).
Înclin sã cred cã eul meu adânc þine de miresme, unghere
fericite, sentimente ceþoase, mici experienþe tulburi traduse cu
limbajul atunci la îndemânã. Primii ani se petrec într-o þesãturã
deasã de mici fire colorate. Eºti prins ca o insectã în plasa
pãianjenului. Zbaterea ta te elibereazã temporar din plasa
începuturilor, dar vei pãstra toatã viaþa amintirea / amprenta ei.
Fiecare fiinþã umanã are nevoie sã fie situatã într-un anume
spaþiu ºi timp. Spaþiul poate fi o locaþie fizicã: o încãpere, un
teatru, o bibliotecã, sau poate exista pur ºi simplu doar conceput de mintea omeneascã. Locul e anterior tuturor lucrurilor
ºi orice lucru se aflã undeva într-un loc. Nevoia situãrii, a amplasãrii þine de nevoia de interacþionare, de relaþie creatoare cu
lucrurile. Spaþiul funcþioneazã în temeiul unor legãturi intrinseci,
care ne furnizeazã parametrii pentru activitatea noastrã „semnificativã“ în lume. Suntem nãscuþi într-un anume spaþiu ºi
timp ºi creºtem în interacþiune deopotrivã cu ceilalþi oameni ºi
cu locaþiile în care suntem plasaþi.
Indivizii sunt scufundaþi în spaþiu, din spaþiu obþinem informaþia necesarã construcþiilor noastre fizice ºi mentale,
acestea din urmã mergând dincolo de datele furnizate de simþuri, dar pãstrând fine legãturi cu ele. În civilizaþiile occidentale,
conceptul de spaþiu e dominant, gândim spaþiul ca entitate
omogenã, în care individul se miºcã fãrã a-i rupe continuitatea.
Asta ºi fiindcã ne scapã amãnuntele despicãrii aerului de trupul
deplasându-se dintr-un loc în altul. Pot imagina viermuiala oamenilor pe strãzi ºi ca deschidere / închidere de ape, precum în
poveºtile cu inºi pãtrunzând în oglinzi fermecate, fluide, în
stare „sã se facã la loc.“ Cãci, din perspectivã omeneascã privind,
spaþiul poate sã încapã oricât de multe „lucruri“, nu se umple,
aºa cum, de pildã, un loc poate fi arhiplin, cãci îl vedem în
orizontalitatea alãturãrilor umãr la umãr, ca suprafaþã.
Casa e loc de retragere, de ocrotire, dar ºi de deschidere
spre ceilalþi. Aceastã dublã gesticulaþie – închidere / deschidere,
izolare / socializare – i-a fost mereu proprie, chiar dacã accentele
au suferit modificãri. Mã gândesc la încãperea cu ºemineu a
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Dezamãgiþi de realitãþile epocii postceauºiste ºi mai
ales de felul în care sunt priviþi ca persoane, criticii români
(avem în vedere, în primul rând, Cititul ºi scrisul de N.
Manolescu, Iaºi, Ed. Polirom , 2002, Moartea lui Mercuþio de Eugen Simion, Bucureºti, Ed. Nemira, 1993 ºi
Fata morgana, romanul lui D. Micu, apãrut la Bucureºti,
Ed. România Press, 2003), au recurs dupã ’89 la autodefinire prin întemeierea unei lumi proprii pe cale livrescã.
Cum eseurile autobiografice, un fel de fraþi mai mici ai
autobiografiei, apãreau în perioada postdecembristã (chiar
ºi astãzi) drept textele autentice prin excelenþã, eliberate
de pretenþii de reprezentare „realiste“ ºi moralizatoare, se
explicã de ce un Manolescu sau un Simion au fost tentaþi
sã abordeze „genul“ în acest efort de recuperare a identitãþii
profunde. În condiþiile în care autobiografiile presupun
constrângeri formale, deontologice ºi, nu în ultimul rând,
economice chinuitoare, acest tip de ego-prozã, ce mizeazã
pe ficþionalizare explicitã, este vãzut ca o descãtuºare
mult râvnitã în teritoriul imens al literaturii.
Dincolo de diferenþele considerabile, în prozele celor
trei critici se remarcã felul apropiat în care cei trei autori
gãsesc sã sondeze lumea de dinainte ºi de dupã ’89 ºi
pe ei înºiºi ca pe un organism fragmentar ºi haotic, luând
în serios spaþialitatea profundã a eului ºi conºtientizând
existenþa intervalului lãuntric care face posibilã descentrarea ºi dispersarea subiectului.
Eul profund (omul care scrie) nu se mai ruºineazã ºi
nu-l mai ascunde de ochii lumii pe fratele sãu, eul biografic, eul superficial (omul care trãieºte în umbra operei
critice), aºa cum s-a întâmplat înainte de revoluþie. Temele celui din urmã sunt preluate ºi scrise în proza celui
dintâi. Aºa se face cã presiunea acestui eu profund este
atât de mare, încât se resimte chiar în operele care se
doresc a fi ficþiune purã, cum este romanul Fata morgana, unde autorul se autoficþionalizeazã într-un personaj,
Mihai Trifu (profesor universitar, licenþiat în Litere), pânã
într-acolo încât alege sã facã treptat din Trifu dublul sãu
negativ, dispus la un ºir nesfârºit de acuplãri. Efortul de
recuperare a identitãþii se transformã la D. Micu într-un soi
de malaise de l’identité. De altfel, înaintea lui Micu ºi mai
ales înaintea optzeciºtilor, astfel de „mistificãri“, de
„travestiuri“ neaºteptate au fãcut carierã, începând cu Mihail
Sebastian, care face din falsul jurnal De douã mii de ani
un eseu romanesc cu mai multe formule epice (ca ºi Fata
morgana), una dintre ele fiind aceea de tip diaristic.
Robert Musil inventeazã ºi el un Trifu al sãu. Este
vorba despre un personaj / narator, Monsieur le Vivisecteur (luat, în fapt, din Nietzsche), care sã vorbeascã
în locul lui despre aventura unui analist al sufletului (un
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analist pe viu), la începutul secolului XX. Un tip de confesiune deghizatã, „o scriiturã prefãcutã“ este ºi jurnalul
lui Witold Gombrowicz, care introduce un metajurnal în
interiorul jurnalului, dupã cum D. Micu construia, prin
Cãmaºa lui Nessus
Nessus, un metaroman în roman.
Un alt numitor comun constã în aceea cã N. Manolescu, D. Micu, E. Simion, resimt ca necesarã relaþia
dintre scriiturã ºi identitate., vãzând în creaþie confirmarea
libertãþii grilei lor teoretice, a persoanei lor (ficþiunea ºi
literatura nonfictivã ca forme de „relaxare“ a sistemului
teoretic ºi de revelare a identitãþii profunde).
Gestul lor imediat – de a-ºi demitiza propria imagine
publicã, aceea de critici cu sistem, dispuºi neîncetat sã
ne ofere tipare demne de urmat – se înscrie într-un proces
mai amplu, acela de revizuire ºi chiar reconstrucþie a
identitãþilor, proces care, dupã ’89, a antrenat atât personalitãþi a cãror existenþã se încheiase deja (revizuire post
mortem) cât ºi multe dintre persoanele publice contemporane nouã (scriitori, gazetari, oameni politici).
Toþi trei, într-o Românie a derutei ºi a derizoriului post
’89, s-au aflat, asemenea tuturor scriitorilor, în faþa unei
încercãri capitale: nu le ajungea sã confecþioneze o formã
„dupã chipul ºi asemãnarea lor“, mai trebuia sã le insufle
ºi viaþã, cu atât mai mult cu cât, recuperarea tardivã a
unor biografii problematice, marcate de o colaborare prea
strânsã cu regimul totalitar, a declanºat o serie de reacþii
care încercau sã acrediteze ideea inoportunitãþii oricãrei
discuþii pe marginea discontinuitãþilor identitare.
Când criticul se va fi sãturat de prezent, de agresiunile
colegilor de „breaslã“, ale contemporanilor sãi în general
pe de o parte, ale propriului sistem critic, pe de altã parte,
va cãuta refugii sau compensaþii în istorie (evocã
presiunea regimului totalitar ºi încearcã sã gãseascã
explicaþii favorabile pentru eventualele colaborãri mai
strânse cu acesta) ori în imaginar. Dacã acest din urmã
fenomen este unul prea bine cunoscut, care se verificã
prin lecturã, film, etc. (cartea, filmul, televiziunea sunt la
concurenþã, dar sunt unite ca surse de imaginar compensatoriu – în condiþiile în care lumea realã este compromisã, aºa cum s-a întâmplat în epoca postceauºistã),
promisiunea reconstruirii poveºtii totalitariste este una
hazardatã, întrucât este chestionat demersul însuºi de
rescriere a istoriei.
Animaþi de entuziasmul general al trecerii de la o societate închisã de tip totalitar (în care istoria era rescrisã
pentru a se reduce pluralitatea discursurilor la unul singur)
la tipul de societate deschisã, liberã, ce propunea ca întâi
câºtig revizitarea periodicã a istoriei, criticii literari omit
un lucru esenþial în abordarea istoricã, anume definirea
perspectivei (a învingãtorilor, a învinºilor) din care este
fãcutã.
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care motiveazã lectura, iar când acesta este o persoanã
publicã sau critic cu sistem teoretic, probabilitatea ca
scrierea sa sã aibã succes ºi impactul scontat este mai
mare. Explicaþia ar putea fi cãutatã în nevoia de identificare cu textul care ar constitui, se crede, una dintre raþiunile pentru care existã consumatori de literaturã.
Succesul în vânzãri pare sã nu fie o prioritate în cazul
textelor în prozã aparþinând criticilor; este însã vãditã
intenþia promovãrii / consolidãrii unei identitãþi favorabile
în rândul lectorilor. Aceastã întrebare despre exterioritatea
oricãrei priviri interioare, despre impactul ei asupra exteriorului dupã ce ea însãºi suferea amprenta Celuilalt
asupra sieºi, este în acelaºi timp, ºi veche ºi nouã. George
Herbert Mead (Mind, Self and Society
Society.. From the stand
point of a social behaviorist, Chicago, 1934) spunea
cã orice individ se aflã în cãutarea unei audienþe – eul
este mai întâi Altul. În cazul nostru, criticul probeazã
perspectiva interlocutorului pentru a putea anticipa
reacþiile celuilalt. Dacã în conturarea propriului „peizaj“
notaþia pare sã fie realistã, constrânºi poate de faptul cã
sunt persoane publice cu o biografie verificabilã, nu se
poate afirma acelaºi lucru în consemnarea fapticului.
Scãpaþi „teferi“ din aceastã sarabandã pe care pãrea
cã nimeni n-o mai poate opri („Suntem mai încãtuºaþi
decât dacã ne-am afla fãþiº sub stãpânire ruseascã“4 ,
declara la un moment dat Flavia, una dintre soþiile personajului central din romanul lui D. Micu), criticii ºi istoricii
literari fac abstracþie de ceea ce cititorul aºtepta sã gãseascã în paginile lor, nu-ºi mai pun problema adevãrului
pentru cã au alte scopuri. Pentru E. Simion, de pildã,
este vorba de legitimarea propriei persoane ºi a grupului
sãu (în acest sens trebuie înþeleasã concepþia sa despre
menirea criticului exprimatã în repetate rânduri în Moartea
lui Mercuþio: „Critica, de orice fel, nu este niciodatã ireproºabilã, dar criticul trebuie sã meargã, cred, în sensul
acestei utopii: sã facã în aºa fel încât sã creadã cã adevãrul existã ºi judecata de valoare poate fi ireproºabilã.
Chiar dacã totul este o iluzie
iluzie. Însã iluziile cãlãuzesc paºii
adevãrului“5).
Ducând cu sine conºtiinþe teribile, a inutilitãþii scriiturii,
spre exemplu (e situaþia lui E. Simion care în Fiinþa papivorã mãrturisea: „Am orele mele slabe, am zilele mele
de panicã ºi, de multe ori, când mã apropii de foaia albã,
am sentimentul acut al zãdãrniciei […] E greaþa de literaturã.“6), a mediocritãþii-în ceea ce-l priveºte pe D. Micu
(„Sunt banal, sunt mediocru. Asta-i realitatea. Banalul,
mediocritatea sunt înscrise în codul meu genetic.“7),
Moartea lui Mercuþio ºi Fata morgana pun în luminã
spirite care se apropie treptat de înþelegerea singularitãþii
lor, fapt trãit ºi simþit ca o fatalitate ºi de Rousseau în
Confesiuni: „Nu sunt fãcut ca nici unul dintre cei pe care
i-am vãzut; cutez sã cred cã nu sunt fãcut ca nici unul
dintre cei care existã. Dacã nu preþuiesc mai mult, cel
puþin sunt altfel“.

4

D. Micu, Fata morgana, p.547
E. Simion, Moartea lui Mercuþio , p.160
6
E. Simion, op. cit., p.262
7
D. Micu, op. cit., p.423
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Dimpotrivã, în semn de rupturã / revoltã împotriva trecutului, ei îºi asumã libertatea unui sine fãrã ºi împotriva
societãþii comuniste ºi sfideazã o societate fãrã ºi împotriva sinelui, cum este societatea postdecembristã. În
realitate, aratã Leon Wieseltier în Împotriva identitãþii,
numai cine are o privire constelativã poate sã rezolve
minusculele preschimbãri dintre înãuntru ºi în afarã ºi
astfel sã joace (sã scrie ºi mai ales sã rescrie) spre beneficiul sãu: „Identitatea e cãlduþã. Ea transmite un sentiment al interiorului, dar acest sentiment vine din exterior.
Interiorul ºi exteriorul trebuie cartografiate cu grijã“.1
Aceastã „conexiune“ interior – exterior lipseºte din
prozele criticilor ivite dupã ’89. Ei au manifestat deschidere spre problema efectelor pe care le-au produs încorsetarea ºi cenzura comuniºtilor asupra identitãþii, dar
fãrã a sonda ºi investiga modalitãþile narative anterioare.
Au fost cu toþii prea ocupaþi de momentul în care Celãlalt
a dispãrut, uitând ºi periclitând fiinþa profundã a omului,
dar fãrã a þine cont cã aceastã poveste totalitarã nu este
unicã; se produce o fragmentare atât la nivelul textului,
cât ºi la nivelul tehnicilor narative.
Demersul lor este lãudabil în mãsura în care ei încearcã sã respecte principiul verosimilitãþii, atât în legãturã
cu propria persoanã, precum ne declarã D. Micu ( „Mã
confesez pentru a mã clarifica. Mã supun unui autoexamen din nãzuinþa de-a afla cine sunt ºi ce pot sã-mi
pretind.“2) sau Ion Negoiþescu („În Autobiografie voi spune
totul despre mine, chiar ºi cele mai inconfortabile lucruri“3).
„Spovedania“ nu ar avea sens în absenþa unei audienþe. Dacã figuri politice, precum Corneliu Vadim Tudor sau
Adrian Pãunescu, au mizat pe lacunele memoriei colective ºi pe indiferenþa societãþii civile, recurgând la televiziune, radio, presa scrisã în reconstruirea propriei imagini
(dincolo de care se ascund identitãþile personale autentice,
cele reale ºi nu cele inventate ad usum Delphini), þinta
autorilor acestor texte (Moartea lui Mercuþio, Cititul ºi
scrisul, chiar ºi Arhipelag interior de Virgil Nemoianu,
Timiºoara, Ed. Amarcord, 1994) este însuºi cititorul, mai
familiarizat desigur cu ei din cronicile, studiile ºi istoriile
literare. Cum scopul scriiturii este altul, tipul de lecturã
solicitat este ºi el diferit. Nu face însã excepþie de la
îndeplinirea unei condiþii pe care se socoteºte, îndeobºte,
cã ar presupune-o orice act de lecturã, ºi anume acela
de a fi, în esenþã, un act de comunicare; o abordare mai
pronunþat pragmaticã, în care accentul cade pe receptorul
mesajului literar, dar nu pe actul propriu-zis al receptãrii,
ci pe atitudinea pe care lectorul-receptor o adoptã în cursul
participãrii sale la comunicare. A citi literaturã fãrã nici
un fel de interes faþã de identitatea autorului poate fi cel
mult un deziderat sau mãcar o atitudine autoimpusã de
un cititor care, spre a fi pe deplin conºtient de ea, ar
trebui sã fie ºi un lector relativ avizat. Chiar în condiþiile
unei asemenea alegeri, chestiunea apartenenþei de gen
a autorului pe care îl citim este unul dintre primele impulsuri
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II. Criticul român între persoanã ºi persona
M. Krieger, într-unul dintre cele mai incitante capitole
ale Teoriei criticii, Criticul ca persoanã ºi persona ,
analiza personalitatea criticului confruntat cu relaþia de
incompatibilitate dintre obiectul estetic / literar (privit din
unghiul ontologic-contextualist) ºi realitatea externã acestuia. În lupta cu ele, arãta Krieger, conºtiinþa criticului se
divizeazã dramatic între „persoana“ sa (corespunzãtoare
id-ului psihanalitic ce se manifestã prin tentaþia impresionistã de a reacþiona în mod specific, diferit, în cazul fiecãrei experienþe estetice) ºi „persona“ care îi solicitã fidelitatea faþa de propriul sistem. Cu alte cuvinte, dacã persoana, ceea ce eu aº numi „datul“ subiectiv al criticului,
reprezintã întregul sãu bagaj emoþional cu sentimentele,
intuiþia ºi mentalitatea sa, cu opiniile legate de gust, de
percepere, persona, acþionând ca un super-ego, nu e altceva decât masca, expresia exterioarã, elementul public.
În realitate, tema criticului (tema biograficului) adusã
in discuþie de Krieger nu reprezintã o noutate. În secolul
al XX-lea, Sainte-Beuve ºi Proust au fost preocupaþi de
disocierea dintre eul biografic ºi eul profund, discuþia fiind
reluatã ulterior de Valéry ºi de alþi esteticieni ai epocii.
Nici criticii români n-au rãmas insensibili la aceastã „demarcaþie“. În prefaþa sa la Genurile biograficului, E.
Simion (se) întreba retoric: „Cum putem sã le separãm
ºi, la drept vorbind, cât de vinovat este Sainte-Beuve de
faptul cã, în comentariile lui de luni, fãcea un portret al
omului care scrie. Nu meritã, oare, eul biografic
biografic, adicã
omul trimis la plimbare, sã ne interesãm de soarta lui?
ªi apoi: cine scrie memoriile
memoriile, autobiografiile
autobiografiile…, a
cui operã este opera nonfictivã, opera de confesiune: a
eului profund (eul pur) sau a detestabilului eu biografic
grafic?“8 O explicaþie posibilã pare sã ne ofere tot Krieger,
potrivit cãruia este critic literar valoros acela care „nu se
lasã înºelat“9, altfel spus, acela care nu-ºi absolutizeazã
nici experienþa proprie, gusturile, nici propria grilã teoreticã,
care poate sã scrie ºi simte nevoia sã scrie ºi altceva
decât cronicã, istorie literarã etc. Este ceea ce le reuºeºte
lui N. Manolescu, E. Simion ºi D.Micu .
Dupã eforturi de lecturã ºi sintezã criticã (pe care cel
mai probabil le-au presupus cãrþi precum Arca lui Noe
Noe,
române, Poeþi romantici
romantici,
Istoria criticã a literaturii române
Scriitori români de azi etc ), pagini de autoficþiune precum Fata morgana – D. Mcu, eseuri autobiografice precum cele din Cititul ºi scrisul – N. Manolescu, ori cele
adunate în Moartea lui Mercuþio – E. Simion, nu reprezintã decât modalitãþi de odihnã a spiritului. Indirect, astfel
de scrieri oferã publicului larg certitudinea cã literatura
românã cunoaºte istorici literari avizaþi care n-au devenit
cu totul robi ai propriului sistem critic, care n-au renunþat,
cu alte cuvinte, la scrierea ºi lectura „de plãcere“.
Roland Barthes vorbise ºi el de plãcerea textului, de
necesitatea de a nu deveni prizonierul propriului sistem
critic, în timp ce Genette, descriind cele trei funcþii ale
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Murray Krieger, Teoria criticii, Bucureºti, Ed. Univers, 1982,
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9
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Vasile Veliseratu (1895 – 1978) – Familia (detaliu)
criticii în studiul Structuralism ºi criticã literarã (funcþia
axiologizantã sau „gazetãreascã“, funcþia ºtiinþificã, teoreticã sau „universitarã“ ºi funcþia literarã), atrãgea atenþia
cã, pentru a fi un critic literar de valoare, trebuie „sã-þi
placã propriu-zis textul fãrã a-l falsifica“. Pentru satisfacerea acestei condiþii este necesarã asigurarea unui
echilibru între cele douã niveluri aduse în discuþie de
Krieger în Criticul ca persoanã ºi persona
persona, cel emotiv
ºi cel teoretic, grila:
„Cititorul critic sofisticat este prins între douã experienþe: pe de o parte, miºcãrile, starturile false, întreruperile
nefericite ºi intruziunile sau revendicãrile personale care-l
induc în eroare, pe de alta, complexul total, organizat, cu
dimensiuni multiple, care – odatã creat ºi descoperit – îl
cheamã, promiþându-i sã-l elibereze“10 . Punerea în acord
a persoanei cu persona ar trebui sã reprezinte, cu alte
cuvinte, dezideratul fiecãrui critic. Pentru N. Manolescu,
E. Simion ºi alþi colegi de breaslã, ficþiunea ºi scriitura
confesivã constituie garanþia acestui „pact de identitate“
între persoana ºi persona lor. Cum ficþiunea este ºi o
premisã a împlinirii aspiraþiei spre lumi alternative, iar
scriitura confesivã un garant al satisfacerii nevoii de exhibare a eului adânc, de mãrturisire ºi de confruntare cu un
nevãzut alter-ego, presimþit între necunoscuþii cititori ai
acestui fel de literaturã, este firesc „gestul“ criticilor de a
coborî de pe piedestalul de exegeþi experþi ºi riguroºi,
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M. Krieger, Teoria criticii , p.79
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D. Micu, Fata morgana, p. 613
E. Simion, Moartea lui Mercuþio, p. 268
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Ibidem, p. 268
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D. Micu, op. cit., p. 556
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N. Manolescu, Cititul ºi scrisul
scrisul, p. 31
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E. Simion, op. cit, p. 5
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Dumitru Marinescu (1845 – 1923) – Feerie
propria poveste de viaþã, ca segment al capitolului mai
larg al „discursului istoric“ este unul subiectiv) sã recurgã
decât la reinventarea acestor spaþii.
Este unul dintre motivele pentru care, departe de a ne
oferi sugestia unei identitãþi multiple, exemplare, care sã
punã în acord perfect omul „de lume“ cu omul „care scrie“,
ceea ce rezultã nu este decât o pozã, cu contururi ºi
umbre amplificate continuu, dar pânã la un punct, cãci
jocul fiecãrui critic se pomeneºte „dévoilé“ – fie de complexul izolãrii, ca la D. Micu, fie de un soi de vanitate –
este cazul lui Simion, care reproduce, între eseurile din
Moartea lui Mercuþio, un interviu (publicat în Flacãra,
1981), în care, la întrebarea lui George Arion privind experienþa de prozator din Timpul trãirii, timpul mãrturisirii,
rãspunde despovãrat de haina modestiei: „Experienþa s-a
terminat în aceastã carte. Nu promit cã voi reveni. Sunt
critic literar, deci nu-mi lipseºte simþul epic
epic. Vreau sã
fiu un prozator de idei, un portretist care lucreazã cu
modele ilustre.“17
La N. Manolescu „trãdarea“ vine dinspre propria grilã
teoreticã. În Cititul ºi scrisul, pe care ºi-o dorise dedicatã
în exclusivitate experienþelor lecturii, eseistul, eliberat de
obligaþia de a justifica estetic opera (operaþie ce rãmânea
în seama cronicarului literar), este constrâns de „formaþia“
sa criticã; simte o vãditã nevoie de a face trimiteri livreºti,
de a lãmuri ºi a acoperi un spaþiu întins de probleme, de
la discursul îndrãgostit al Marianei Alcoforado la discursul
epic neîncheiat al Sufletelor moarte.

17

E. Simion, Moartea lui Mercuþio, p. 338
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pentru a se reconstitui ºi reconstrui (în opere precum
Cititul ºi scrisul, Moartea lui Mercuþio) altfel decât aºa
cum se „oferiserã“ în cronicile literare, în critica de întâmpinare etc.
Premisa iluminãrii interioare este, potrivit lui Paul
Ricœur, confruntarea dintre idemitate (rãspunde la întrebarea „Ce este?“) ºi ipseitate („Cine face?“, „Cine este
autorul acþiunii?“). Acest conflict agonal, departe de a fi
reabilitant, este mai degrabã împovãrãtor ºi deconcentrant. Opera nu e decât un Celãlalt rãzvrãtit. Eul pur este
pus în umbrã pentru a face dezvãluiri tot despre angoasele
criticului. Inutilitatea reconstrucþiei identitare prin creaþie
este una dintre acestea: „Într-o zi, încântat cã fiºele umpleau tot mai multe plicuri, îl fulgerã din senin întrebarea:
în ce scop? Cui ºi la ce va servi atâta material?“.11
Aceeaºi angoasã a incertitudinii identitare ºi la E.
Simion: „în loc sã fiu mulþumit, cum s-ar cuveni, am o
stare de anxietate, de «inconfort» interior.“12 Paul Ricoeur
vorbea de „ficþiunile pierderii identitãþii“ în condiþiile în care
ipseitatea a pierdut suportul idemitãþii. În Cititul ºi scrisul,
Moartea lui Mercuþio, Fata morgana , descompunerea
formei narative, duce în cele din urmã la deconstrucþia
naraþiunii ºi la ceea ce Ricoeur numeºte „criza închiderii“.
Autenticitatea fermecãtoare ºi profundã a ficþiunii
criticilor este realã, dar nu rezultã din aºezarea faþã în
faþã a idem-ului ºi ipse-ului lor (e un efort care nu le reuºeºte, scriitura se întoarce împotriva criticului însuºi,
împingându-l la confesiuni de tipul: „scrisul mi se pare ºi
mie […] expresia unui mare orgoliu“13 sau – ca la D.
Micu – trãdeazã propria dramã interioarã: „Dupã 10 ani,
nimic, nu mai am nici o iluzie. Scriu totuºi.
nu mai sper nimic
De ce? Fiindcã nu am ce face, nu ºtiu face altceva. Scrisul mã narcotizeazã“14), ci fie din „apropierea“ dintre autor
ºi personajul sãu, la D. Micu, fie din complicitatea cu
cititorul (mai evidentã la N. Manolescu): „Vã rog sã nu
vorbiþi. Eu o sã fiu primul care o sã vã râd în nas.“15
Cum „criticul simte nevoia sã vorbeascã ºi despre
sine, nu numai despre alþii“16, E. Simion ºi-a arogat ºi el
acest drept în „câteva eseuri din Moartea lui Mercuþio
care depãºesc sfera literaturii“, dar nu fac decât sã
demonstreze cã, fugind ºi ferindu-se de literaturã, textele
acestea „personale“ sfârºesc prin a deveni literaturã ºi
prin a-ºi fixa o poeticã aparte, aceea a spontanului.
Nu fac rabat de la aceastã regulã nici prozele de tip
subiectiv, Fata morgana ºi Cititul ºi scrisul, scrise de
douã spirite analitice, de formaþie diferitã, desigur, D. Micu
ºi N. Manolescu. Deºi îºi propun stenografierea spaþiilor
copilãriei ºi ale primei maturitãþi aºa cum au fost, prin
ochii lui Trifu în romanul lui D. Micu, luându-se pe sine
personaj în Cititul ºi scrisul, nici autorul monumentalei
Istorii a literaturii române de la creaþia popularã la
postmodernism, nici N. Manolescu nu reuºesc (dat fiind
caracterul subiectiv al oricãrei relatãri ºi discursul privind
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Cu alte cuvinte, persona, acþionând ca un super-ego,
masca, expresia exterioarã, elementul public, îi solicitã
fidelitatea faþã de sistemul sãu teoretic, faþã de statutul
de critic, aºa cum a fost el construit ºi receptat anterior
(mai mult sau mai puþin consecvent, mai mult sau mai
puþin duplicitar etc.).
Atrage atenþia faptul cã N. Manolescu ºi D. Micu
introduc, sub denumirea Fragmente dintr-un jurnal
respectiv prin jurnalul lui Trifu, pagini de jurnal într-o serie
de scrieri ºi aºa subiective, în timp ce E. Simion preferã
reunirea eseurilor sale din Moartea lui Mercuþio sub
titulatura „jurnal de idei“.
Socotit chiar ºi azi mai mult para-literaturã, „gen“ intimist, al subiectivitãþii, jurnalul – ca ºi memoriile de altfel
– a prezentat dupã prãbuºirea epocii ceauºiste marele
avantaj de a îngãdui o seamã de libertãþi celor care îl
scria. Refuzându-i-o totuºi pe aceea de a fi, de la un
capãt la altul, transcrierea unei vieþi zãmislite în imaginaþie,
variantã în care se transformã în purã scriere de ficþiune.
Încercãrile de a contura o poeticã a jurnalului, a literaturii
de confesiune în general, pun în relief câteva trãsãturi
ale acestui tip de scriere – în fond, de scriiturã – cu intenþia
de a-i acredita dreptul la existenþã autonomã. Printre
acestea, un statut temporal specific. Jean Rousset reia
observaþia lui Philippe Lejeune cã tocmai chestiunea
temporalitãþii soluþioneazã problema frontierelor între genuri: dacã biografia-confesiune, memoriile retrospectivã,
jurnalul, reiterându-ºi în fiecare zi actualitatea, pune în
scenã timpul enunþãrii sale.
Jurnalul, prin urmare, i s-ar potrivi mai bine lui Trifu,
ºi din pricina retrospecþiei minime (rétrospection de faible
portée) pe care o desfãºoarã. Într-adevãr, Jean Rousset
subliniazã cã nu e vorba decât rarisim, în jurnalul intim,
despre aºa-numitul „prezent al simultaneitãþii“, în care
enunþul sã se resoarbã în enunþare. Altminteri, aceastã
„autocontemplaþie narcisicã duce la anularea momentanã
a jurnalului“18 ªi la apariþia monologului interior. Astfel de
momente, în cuprinsul jurnalului, pot fi bãnuite, dacã nu
de intenþii de ficþionalizare, mãcar de literaturizare.
Jurnalul lui N. Manolescu (þinut între 1986 – 1987), dar
mai ales cel al lui Trifu (la „baza“ cãruia a stat un jurnal al
autorului, transferat cu detalii cu tot personajului sãu)
urmeazã aceluiaºi tipar al consemnãrii unui trecut recent,
în sensul „clauzei cotidianului“19 .Golul de notaþie, pauza
– de la câteva zile la câþiva ani – nu trebuie umplutã,
pentru cã, în caz contrar, jurnalul înceteazã de a mai fi
jurnal: Un journal arriéré n’est plus un journal, les
détails s’effacent. (Amiel)
Din acest punct de vedere, raþiunea de existenþã a
acestui tip de scriere se înfãþiºeazã mai degrabã la modul
paradoxal:un tissu continu, malgré sa fragmentarité.20
Pentru cã diarismul mizeazã tocmai pe menþinerea tensiunii între o obligaþie cotidianã a consemnãrii, care repugnã, ºi permanenta revenire la „rutina“ acestei consemnãri, Roland Barthes se îndoia chiar cã jurnalului i se
poate recunoaºte valoarea de operã, din moment ce acela
18
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care îl redacteazã nu poate face figurã de autor, adicã de
suveran ºi organizator al scrierii.
Dincolo de douã „clauze“ considerate caracteristice –
clauza regularitãþii în consemnare (a cotidianului) ºi cea
a secretului – e de bãnuit cã orice încercare de poeticã a
genului va porni ºi de la întrebarea: A quoi sert le journal?
Rãspunsurile posibile inventariate de Jean Rousset sunt
de gãsit ºi în jurnalul lui Manolescu ºi al lui Trifu sau în
„jurnalul de idei“ al lui Eugen Simion. Cunoaºterea de
sine ºi confirmarea propriei corporalitãþi ºi existenþe: aparent banal, dar nu mai puþin mãrturisit. „Am senzaþia fizicã
a unei înstrãinãri de mine însumi, a deposedãrii de propria
esenþã.“21 Jurnalul înseamnã un pariu cu tine însuþi atâta
vreme cât „un jurnal are tot atâta valoare câtã are omul
care-l scrie“22 (28 apr.) sau o soluþie de compensare la
„obsesia inerenþei în istorie a suferinþei. Inclusiv în «istoria» individualã.“ (Neptun, 5.VIII)23 ori atunci când e mãcinat de gândul eºecului profesional: „Obsesia ratãrii îl
scurmã ºi când e sub aparat […] Ziua, când nu e frig, îºi
plimbã anxietãþile afarã, pe alei. Atunci gândurile i se
limpezesc, ºi pe unele reuºeºte […] sã le treacã în
jurnal.“24
E un gest mai degrabã riscant a considera cã se poate
schiþa o imagine coerentã ºi fidelã despre personalitatea
celui care scrie jurnalul numai din datele pe care le oferã
lectura acestuia, cu atât mai mult în cazul în care el este
„încredinþat“ unui personaj de ficþiune.
Eventualul rol compensatoriu sau terapeutic pe care
l-ar avea jurnalul în viaþa individului care-l consemneazã
poate induce oricând pericolul cãderii în ficþiune ori, dupã
termenul recent, în „autoficþiune“. E ca ºi cum simplul
gest de notare a detaliilor propriei vieþi ar putea acredita
cã ceea ce se consemneazã aici este analog conþinutului
unei opere de ficþiune cum este Fata morgana. Ca ºi
cum a da formã scrisã realitãþii, aºa cum e vãzutã de un
individ, ar însemna dacã nu a o construi, a o inventa,
mãcar a o schimba, a o deforma. Mai mult, jurnalul lui
Trifu vine sã alunge sentimentul inutilitãþii, sã întreþinã
nevoia de a scrie, de a consemna („Aº fi vrut sã umplu
cu activitate utilã – ºi dacã s-ar fi putut, creatoare – toþi
porii“25), altfel spus nevoia de exprimare atât de acut
mãrturisitã prin intermediul profesorului Trifu, la care frica
de îmbãtrânire ºi de moarte sunt justificate de un anumit
sens imprimat vieþii: „Nu pot decât sã încerc a uita de
mine însumi, lãsând procesul biologic sã-ºi urmeze
cursul, fãrã a-l conºtientiza.“26 Cum orice trecut este o
descoperire, o invenþie, o robinsoniadã, este o iluzie cã
autorul propriei biografii va aºterne pe hârtie lucrurile aºa
cum au fost. Imaginaþia joacã un rol hotãrâtor („sursã“ de
subiectivitate în amintire, rememorare) de multe ori în
mod voit, conºtient pentru cã este în joc imaginea publicã
a criticului, „persoana sa“.
20
v.Jean Rousset, „Préambule”, Le lecteur intime. De Balzac
au journal
21
D. Micu, Fata morgana, p. 624
22
N. Manolescu, Cititul ºi scrisul , p. 313
23
Ibidem, p. 327
24
D. Micu, op. cit., p. 420
25
D. Micu, Fata morgana, p. 623
26
Ibidem, p. 624
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N. Manolescu, Cititul ºi scrisul („Julien Green ºi strãmãtuºa
mea”), p. 34
28
Ibidem, p. 29 – 30
29
E. Simion, Moartea lui Mercuþio, („Conflictul ideilor”), p. 14
30
E. Simion, Moartea lui Mercuþio, p. 324
31
D. Micu, Fata morgana, p. 327
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primeºte ci ºi de contextul temporal ºi spaþial în care
trãieºte, ceea ce-l determinã sã opereze o selecþie a
faptelor consemnate în scrierile sale sau sã le modifice
sensul ºi semnificaþia în funcþie de factori exteriori
(presiunea sistemului politic – mai ales înainte de ’89,
relaþii de prietenie sau de adversitate cu subiecþii cronicilor – o serie din temele lui Manolescu sau câteva dintre
eseurile din Moartea lui Mercuþio o dovedesc). Altfel
spus, existã aproape în fiecare frazã /cronicã un fundal,
idei, etc. care intrã într-un spirit al epocii ºi care ajutã la
recompunerea identitãþilor autentice.

III. T
eme, toposuri ºi motive
Teme,
Eco în Opera deschisã vorbea de opera de artã ca
metaforã epistemologicã, referindu-se la faptul cã o operã
(cronicã literarã, carte etc.) are neapãrat o istorie, o
dimensiune implicitã, conþine în ea spiritul timpului ºi al
autorului ei, vorbeºte despre epoca ei ºi despre epoca în
care autorul a trãit ºi oamenii pe care acesta i-a întâlnit,
cãci recursul la memorie nu înseamnã numai faptic, ci ºi
ceea ce eu aº numi „peizaje umane“, din imediata proximitate (familie, prieteni, ºcoalã) sau cunoscuþi tangenþial.
Cu alte cuvinte, povestea de viaþã a fiecãruia – care,
potrivit lui Paul Ricœur („Ideologia ºi utopia: douã expresii
ale imaginarului social“ în Eseuri de hermeneuticã) ar
face diferenþa între oameni – duce cu sine amprenta celor
douã tipuri de socializãri, descrise de Berger ºi Luckmann
în Construirea socialã a realitãþii. Tratat de sociologia
cunoaºterii, anume socializarea primarã, datã de cei mai
apropiaþi din familie ºi cea secundarã, este vorba de
socializarea la ºcoalã, armatã, serviciu, în cercurile de
hobby etc.
Interesant este cã dintre aceºti „alþi“ semnificativi cu
care se intrã în contact, figura tatãlui se impune. În acest
sens, E. Simion noteazã în eseul Superstiþia complexelor: „Tot ce am scris pânã acum ºi tot ceea ce voi putea
scrie de aici înainte este pentru tatãl meu, inspirat de el
ºi în amintirea lui. Mi-am iubit nespus de mult tatãl, un
om inteligent ºi un om moral, tot ceea ce ºtiu în privinþa
vieþii ºtiu de la el, amintirea lui îmi dã ºi azi curajul de a
scrie ºi voinþa de a rãmâne o fiinþã moralã“ 32 .
La Virgil Nemoianu, N. Manolescu ºi D. Micu figura
tatãlui este, de asemenea, transformatã în mit. În ceea
ce-i priveºte pe taþii celor dintâi, ei au fost intelectuali
(tatãl lui V. Nemoianu, avocat, terminase Dreptul, tatãl
lui N. Manolescu, profesor, autor de manuale – N.
Manolescu însuºi îºi aminteºte cã a învãþat dupã un
Abecedar scris de tatãl sãu – terminase Filosofia), arestaþi
(cel dintâi „doar 7 – 8 luni“) în perioada regimului comunist,
ºi-au pus amprenta în evoluþia spiritualã a fiilor. D. Micu
pare sã fi avut drept model tot figura paternã, fapt resimþit
ºi în opera sa de ficþiune prin personajul sãu înzestrat cu
o „nevoie interioarã vitalã“ de a-ºi „dovedi tatãl.“33
În portretisticã, criticii români sunt artiºti autentici.
Nicolae Manolescu amestecã locurile comune cu observaþii interesante de psihologie socialã n portretizarea
32
33

E. Simion, Moartea lui Mercuþio, p. 264
D. Micu, Fata morgana, p. 609
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Subiectivismul cunoaºte transformarea la E. Simion,
N. Manolescu ºi D. Micu într-un cult de personalitate a
persoanei I, acel eu care înfrumuseþeazã fie textele (e
cazul lui E. Simion ºi N. Manolescu), fie întâmplãrile (D.
Micu) printre care se cãlãtoreºte. În acest sens e de remarcat, atât la E. Simion ºi N. Manolescu, cât ºi în jurnalul lui Trifu, o anume întrebuinþare a deicticelor. Cea mai
frecventã este, de departe, utilizarea persoanei întâi, „eu“,
în grafii ºi frazãri variate, ceea ce la autorul cãrþii Arca
lui Noe ne aminteºte de biograficul totdeauna îmbinat
cu livrescul: „eu însã sunt un cititor atras de textele
care-mi spun ceva ºi dincolo de mecanismul de funcþionare pe care-l ghicesc în ele.“27 Aºa s-ar explica ºi „ivirea“
acestor fragmente cotidiano-biografice pline de farmec
din Cititul ºi scrisul
scrisul, acel jurnal pe care Manolescu iatã
cã îl descrie o datã cu fiecare carte publicatã: „[…] Chiar
acum îmi ridic ochii ºi-mi vãd cãrþile: cãrþile mele. Oare
n-aº suferi dacã cineva mi le-ar lua ºi mi-ar lãsa, spre
zilnicã contemplare, peretele gol?“28.
În Moartea lui Mercuþio, de asemenea, sare în ochi
aceastã predilecþie pentru deictice. De la mãrturisiri de
mi place sã vorbesc prea des despre literaturã
tipul: „Nu-mi
în faþa publicului ºi nu-mi place sã justific profesiunea
mea.“29, pânã la „Eu consider însã cã scriitorii adevãraþi
fac parte din aceeaºi partidã, ºi anume, partida literaturii
naþionale. Iatã de ce mã feresc sã accept discriminãrile
curente ºi sã judec pe scriitori dupã criterii politice.“30 ªi
mai fireascã este utilizarea abuzivã a lui eu în jurnalul lui
Trifu: „Pe plajã, m-a cuprins deznãdejdea cã nu am copii.“
(Neptun, 6.VIII)31.
Problematizând, criticii, transformaþi dintr-o convenþie
într-un fel de psihanaliºti, iau act de limitele lor, dar fãrã
acea apropiere de eul profund. Aceasta întrucât se lovesc
de o altã „sursã“ de subiectivitate, reprezentatã de faptul
cã, în procesul de rememorare, în permanenþã se rearanjeazã amintirile, în funcþie de momentul în care „subiectul“
îºi aminteºte (nu asistãm, aºadar, doar la o îmbinare ºi
prelucrare a imaginilor). În Cititul ºi scrisul, de pildã, dupã
ce N. Manolescu, la începutul cãrþii, vorbindu-ne de prima
sa amintire (de la 2 ani) ne descrisese o fotografie a sa,
ulterior va reveni, amintindu-ºi cã existau de fapt douã
astfel de exemplare (cea de-a doua aflatã fiind în posesia
unei mãtuºi).Astfel de „reveniri“ în reprezentarea trecutului
se datoreazã, semnaleazã Paul Ricœur în Time and
narrative, faptului cã mintea noastrã opereazã cu imagini
nu cu cuvinte atunci când ne amintim ceva. O explicaþie
ar putea veni ºi dinspre teoria lui Bahtin din Probleme
de literaturã ºi esteticã. În capitolul Formele timpului
ºi ale cronotopului în roman, Bahtin aratã cã modul în
care se constituie identitatea fiecãrui individ este cronotopicã. Aceastã dimensiune cronotopicã, invocatã de
Bahtin, este esenþialã, pare-se, în constituirea identitãþii
personale a criticului, modelat, constituit ºi el, asemenea
tuturor, nu doar de factorul genetic, de educaþia pe care o
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Ionel Ioanid (1839 – 1893) – Un tânår de la 1908
„strãinilor“ ºi are luciditatea delicateþii cazului sãu atunci
când e vorba de membrii familiei. Mama este definitã
prin „limbuþia ei disperatã, vãitãturile, mãrturisirile, toatã
indecenta ei încercare de a înduioºa inimile de piatrã ale
meºterilor din oraº“34, în timp ce portretul bunicii dinspre
mamã(Þ) este construit prin acumulare de detalii: „femeie
înspãimântãtor de bãtrânã, aproape cu barbã din pricina
firelor albe, multe de tot, crescute haotic în josul obrazului.“35 Umanul este la D. Micu învãluit în duioºii romantic-reflexive suspendate instantaneu cu formule de tipul
„ºi gata“: „[…] Îºi îndeplinea[Trifu] norma didacticã (ireproºabil, ce-i drept, însã nu tocmai în conformitate cu programa analiticã ºi principiile pedagogice socialiste); ºi
gata.“36 Inserãrile parantetice nu sunt decât dovezi cã
naraþiunea devine pe de-a-ntregul credibilã, ieºind din
„sfera anecdoticului, domeniu tradiþional al memorialisticii“37, potrivit lui Simion, ºi intrând în spaþiul unei superioare proze de introspecþie, autoficþiunea. Descripþia este
procedeul la care apeleazã cu precãdere autorul antologiei
Moartea lui Mercuþio
Mercuþio, aplicat ºi în cazul lui Fãnuº
Neagu: „Cu trupul mare, construit din materii ciclopice,
imprevizibil în atitudini […]“38 Astfel de personaje de basm
(persoana îºi spune mai degrabã cuvântul în aceste
cazuri) apar ºi în Scriitori români de azi: „Poetul (este
vorba de Adrian Pãunescu) are zece perechi de ochi,
zece perechi de urechi ºi o sumedenie de braþe ºi
picioare“; Ion Gheorghe e „un spirit bogomilic, de o
spontaneitate rebelã, fãuritor de mitologii neguroase.“

N. Manolescu, Cititul ºi scrisul , p. 333
Ibidem, p. 332
36
D. Micu, Fata morgana, p. 8
37
E. Simion, Ficþiunea jurnalului intim, vol. I, p. 12
38
E. Simion, Moartea lui Mercuþio , p. 321

Identificãm câteva toposuri recurente la cei trei. Unele
sunt „mãrci“ ale persoanei; aºa sunt fobiile, boala, inserþiile
lirice, trecerea timpului ºi problema morþii: în timp ce
personajul lui Micu vede în moarte o salvare din gheara
mediocritãþii dar, om cu frica lui Dumnezeu, este speriat
de perspectiva sinuciderii („Ce pot sã fac? Sinuciderea
se exclude, din principiu. Aº vrea sã mor, dar, în orice
situaþie m-aº gãsi, n-am sã-mi provoc moartea. Cred în
Dumnezeu…“39), pentru Simion, moartea este dezarmantã: „Atunci (în somn – nota mea) vin spre mine toate
eºecurile, toate obsesiile, spaimele ºi n-am nici o putere
sã le opresc. Atunci este ora cea mai slabã, mã simt
fragil, mã gândesc la moarte ºi totul în mine cedeazã“.40
Prezenþa corporalitãþii, a maladivului în ceea ce se
scrie este un indiciu al nevoii de a „înscrie în mod diferit
identitatea în text.“ (B. Didier). Dacã D. Micu rezervã douã
pagini descrierii amãnunþite a afecþiunilor lui Trifu (colitã,
urticarie, spondilozã, constipaþie etc.), N. Manolescu îºi
contemplã starea de boalã sau „profitã“ de perioada de
convalescenþã pentru a proceda la lectura altor cãrþi. Este
evidentã amprenta personei chiar în notaþiile, realizate la
modul atât de plastic, ale visceralului; simptomele unei
boli (amigdalita) sunt asociate cu înclinaþia spre halucinaþii
a lui Nabokov din Lolita: „Mi s-a întâmplat ºi alteori sã
trãiesc boala ca pe o euforie […] ªi fãrã înclinaþia spre
halucinaþie a lui Nabokov.“41
Caracteristica aceasta de scriiturã du dedans pare cã
este responsabilã ºi de o anumitã manierã de a practica
mimesis-ul. Notaþiile de naturã (imitaþiile de naturã), alt
topos comun celor trei, sunt mai degrabã asemãnãtoare
acelor Alpi ai lui Dûrer, atât de fantaºti ºi de personali,
atât de impresionanþi ºi de puþin reali. Eul-redactor al
acestuia pare sã fi traversat ºi el „Alpii“ sãi, cu aceeaºi
desãvârºitã muþenie vizualã ºi pare a se fi încãpãþânat,
la rându-i, sã îi redea în tuºe profund subiective, nici
mãcar „din memorie“, ci „din imaginaþie“.
Notaþia peisagisticã pare sã nu existe în ficþiunea
criticilor, dupã cum nici peisajul nu existã, în fapt, în arta
plasticã europeanã, înainte de romantici. La D. Micu, persona se afirmã în Fata morgana atunci când peroreazã
despre naturã: „Marele prozator nu descrie natura, ci
comunicã simþãmântul trãirii în ea ca parte, ca organ al
«puterilor», simþãmântul participãrii la biografia intimã a
pãmântului în contextul desfãºurãrilor cosmice […]“42
Nicolae Manolescu reuºeºte ºi el sã rãzbune materialul
faptic (mai ales în Fragmente dintr-un jurnal, 1986 –
1987) prin tertipurile poeziei, strecurând în „filele de jurnal“
pasaje, detalii de un lirism subþire de tipul: „Lumina lãmpii
cu abajur de pânzã ºi franjuri cãdea plãcut pe foile cãrþii,
ceasurile, multele ceasuri ale strãmãtuºii mele ticãiau
într-o debandadã liniºtitoare.“43 (15 iul).
Din când în când avem ºi la Eugen Simion astfel de
„ecouri“ dinspre persoana sa. Pasaje lirice, precum acelea
în care sunt evocate locurile natale, ne amintesc cã ne
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D. Micu, op. cit., p. 423
E. Simion, Moartea lui Mercuþio, p. 30
41
N. Manolescu, Cititul ºi scrisul
scrisul, p. 147
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D. Micu, Fata morgana, p. 581
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N. Manolescu, op.cit., p. 317
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aflãm în faþa unor scrieri aparþinând în primul rând unor
oameni care n-au renunþat nici ei la slãbiciunile, la pasiunile
ºi plãcerile lor: „M-am nãscut aici – o localitate din
Prahova, ºi cunosc bine aceste coline frumoase strãpunse de apa leneºã a Cricovului. Oamenii sunt harnici
ºi înainte de rãzboi, satele erau bogate […]“44 .
În prozele celor trei, atributele ce þin, sã zicem, de
„lumescul“ persoanei, fericirea, gelozia, cinismul, invidia,
ura, mila, gusturile sunt disecate din perspectiva ºi în
terminologia specificã personei. Invidia ºi ura sunt „pãcate
grele ºi urâte în literaturã“, gusturile þin „de starea noastrã
de spirit“, iar cinismul este, potrivit lui Eugen Simion,
„cea mai rea boalã a spiritului critic“, reprezentând de
fapt „o negaþie a criticii, disciplinã moralã înainte de
toate“45. Micu peroreazã ºi el despre pãcat ºi egalitate
(p. 571), iar Manolescu este „expert“ în gelozie care „te
face sã suferi, dar în loc sã eviþi, cauþi motive noi,
capabile s-o sporeascã. E cel mai «iraþional» sentiment.“46
În eseul Julien Green ºi strãmãtuºa mea, o descriere
„canonicã“ este întreruptã brusc pentru a aborda un
subiect cel puþin abstract, fericirea: „Piaþa strãlucea în
luminã, siluete fragile lunecau pe trotuar […]. Fericirea
înseamnã o astfel de clipã, în care parcã trãieºti prin
toate simþurile, deºi e de-a dreptul irealã. E o plenitudine
E. Simion, Moartea
a lui Mercuþio, p. 252 („Nimic despre
literaturã”)
45
E. Simion, op. cit., p. 262
46
N. Manolescu, Cititul ºi scrisul, p. 327
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Jean Neylies (1869 – 1938) – Torcåtoare

subitã ºi greu de explicat.“47
Critici cu sistem, n-au renunþat la pasiunile lor; muzica
e una dintre ele: „Azi (19 aug.) cerul este gri. Ascult–ne
mãrturiseºte Eugen Simion – o dimineaþã întreagã
Mozart.“ Despre gusturile muzicale ale lui N. Manolescu
aflãm din Fragmente dintr-un jurnal
jurnal: „Spre searã, pun
din nou la picup Sonatele 1 ºi 3 pentru vioarã ºi pian de
Bethoven […] care-mi plac la fel de mult ca 5 ºi 8 (de
care nu mã mai satur niciodatã) “.
Multe dintre subiectele care revin obsesiv þin însã de
recuzita mai „gravã“ a personei. Toþi resimt nevoia redefinirii criticii ºi a poziþiei criticului: în timp ce N. Manolescu
e fascinat mai degrabã de contradicþia criticii literare, care
trebuie sã „împace virginitatea cu experienþa“, Simion
aduce un elogiu acestei „fiinþe papivore, care este criticul,
un om, altfel zis, care trãieºte printre cãrþi ºi, oricât s-ar
împotrivi, face din existenþa literaturii propria existenþã.“
Mai acid, D.Micu nu-i iartã pe „zoilii criticii“ care „nu scriu
pentru cititori […]. Demersurile lor vizeazã satisfacerea
unor interese de moment“. Concluziile sale cad ca o
sentinþã ºi traduc acelaºi sentiment de frustrare: „Franc
vorbind, nimeni nu citeºte criticã literarã, afarã de cei
vizaþi direct de ea, ºi numai când sunt.“ (Aºa s-ar explica
poate ºi geneza romanului sãu: are mai multe ºanse sã
fie citit.) O altã „obsesie“ este aceea a limbajului. Act
demiurgic la Micu („limbajul aduce universul în subordinea
omului“), în pseudo-memoriile lui Manolescu, este asociat
întotdeauna cu nevoia vitalã de a scrie ºi a citi: „Prima
activitate pe care memoria mea o înregistreazã, în care
sunt subiect individual ºi orgolios, este scrisul. […] M-am
pomenit citind, aºa cum m-am pomenit jucându-mã:
înainte de a fi eu însumi.“
Aºadar, scrisul ca stultitia; neliniºte care, dacã n-ar
exista exerciþiul scrisului, s-ar pierde cu fiecare zi. Aceastã
stare de frenezie, conferitã de scris, nu poate fi însã
atribuitã lui E. Simion. Departe de a vedea în scris o
terapie, o recuperare (dupã cum nu este nici o formã de
libertate ci mai degrabã „o dificilã libertate, o libertate
condiþionatã care bate spre împovãrare“), autorul Scriitorilor români de azi mãrturiseºte cã „la capãtul acestui
act esenþial (scrierea) n-am sentimentul plenitudinii ºi nici
conºtiinþa cã am învins efemerul.“ Strigãt de exasperare
intelectualã, însumare de antinomii sociale, cele trei scrieri
sunt ºi embleme ale comunismului, vãzut de Nicolae
Manolescu drept „inversare malignã a capitalismului“ ºi
ale postcomunismului. Obsesia destrãmãrii, sterilitatea
alienantã, senzaþia acutã de inutilitate ºi incompatibilitate
socialã, de ratare ºi anacronie caracteriza lumea literarã
de atunci.
Criticii au fost „atinºi“ de cenzurã nu doar în ipostaza
lor de persoane, ci ºi în aceea de persona, prin restricþiile
cenzorilor („se tãiau, în articole, termeni ca altar, cruce,
patrafir, înger“), controlul publicaþiilor din strãinãtate sau
„specula de carte“: „cãutate erau celelalte, care apãreau
greu ºi mutilate, în tiraje modice. Pentru acelea se formau
cozi.“48 Ideea cititului ºi scrisului ca dulce himere ºi narcoze ale regãsirii sensului individual este cultivatã nu
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doar de Micu ºi Manolescu („Cititul ne-a întreþinut în permanenþã iluzia Occidentului ºi a lumii civilizate.“49). Eugen
Simion lasã ºi el sã se înþeleagã, în interviul cu George
Arion, cã scrisul l-a salvat de frica inspiratã de regimul
totalitar. De altfel, eºecul unei întregi categorii, oamenii
de idei, în aceastã perioadã, în care „ziarele sau cãrþile
strãine au reprezentat niºte supape ori niºte moduri de
supravieþuire.“50 Revine ca un laitmotiv în scrierile criticilor.
V. Nemoianu, de pildã, vorbeºte ºi de alte temporare evaLiberã, posturile de radio strãine în general:
dãri, Europa Liberã
„Bunicul asculta posturi de radio strãine, mai cu seamã
elveþiene […] Pândeau avid orice semn care ar fi putut
confirma speranþa lor în venirea americanilor.“51
Toate aceste detalii, care ocupã un spaþiu larg în
economia romanului Fata morgana, „foametea ºi lipsurile
de tot felul“, cozile, frigul („blocurile cu încãlzire centralã
primeau cãldurã doar între anumite ore“52), apelativele
„tovarãºe“ ºi „cetãþene“ sau cravatele tatãlui ºi cele douã
blãnuri „istorice“ ale mamei lui Nemoianu, spun mult mai
direct istoria comunismului decât orice tratat în domeniu.
Jocul persoanei cu persona se resimte inclusiv în paginile dedicate Weltanschauung-ului societãþii româneºti
actuale. Militarii „cu pistoale, urmaþi de tineri din Gãrzile
patriotice.“, un peisaj obiºnuit în decembrie’89, îi amintesc
autorului romanului Fata morgana, sub presiunea personei desigur, de un „poem de epocã“, în timp ce Eugen
Simion, mai virulent, deplânge societatea româneascã
caracterizatã de un „snobism al contestaþiei rãspândit
mai ales în rândurile celor care au profitat din belºug de
rãu – facerile dictaturii“53. Persoana lui nu poate trece cu
vederea „graba“ unora de a trage linie: „Astfel de liste
negre ascund, de regulã, o nenorocitã poftã de putere ºi
o intoleranþã organicã la democraþie.“
Nicolae Manolescu nu-ºi uitã nici el potrivnicii, biciuindu-i imediat ce se iveºte o ocazie, în „autobiografie“ sau
în paginile de jurnal: „În ochii mei, PD rãmâne un laº ºi
nu
asta nu pentru cã nu m-a ajutat când am apelat la el (nu
sigur) dar pentru cã s-a simþit obligat sã-mi strige
putea, sigur
în telefon niºte lucruri legate de pãrinþii mei, despre care
ºtia la fel de bine cã nu sunt adevãrate.“54 (15 sept.) Doctorii care n-au izbutit sã-i salveze tatãl nu sunt nici ei
iertaþi: „Mã leg prosteºte la ideea cã ºi ei sunt la fel de
ignoranþi ca ºi mine în lucrurile cu adevãrat esenþiale de
viaþã ºi de moarte.“55 (17 oct.) Astfel de confesiuni ne
oferã, mai convingãtor decât orice scriere cu pretenþii
scientiste, o idee despre persoana criticilor, despre ideologia ºi morala lor. Ficþiunea criticilor reprezintã un îndreptar estetic ce meritã a fi luat în seamã, pentru cã ne ajutã
sã descoperim un destin în luptã cu circumstanþele marii
ºi micii istorii (povestea de viaþã), chipul în care criticul
se situeazã în lume.
Scrieri precum Cititul ºi scrisul
scrisul, Moartea lui MerN. Manolescu, Cititul ºi scrisul , p. 217
N. Manolescu, Cititul ºi scrisul , p. 217
51
V. Nemoianu, Arhipelag interior, p. 111
52
D. Micu, Fata morgana, p. 498
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E. Simion, Moartea lui Mercuþio, p. 192 („Revoluþia moralã”)
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N. Manolescu, op. cit., p. 325
55
Ibidem, p. 331
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cuþio, Fata morgana pot fi studiate ca text (discurs) cu
cuþio
o expresivitate involuntarã, indirectã, dar meritã atenþie
ºi pentru cã (preiau limbajul lui Proust, Contre SainteBeuve ) pot sã ne spunã ceva despre eul profund al
creatorului în momentul lui de relaxare, deghizat în veºmintele eului biografic. Ne produc la lecturã mari surprize.
Între ele, de pildã, surpriza de a descoperi cã Manolescu
„criticul“ se estompeazã încet-încet ºi nu mai satisface
sensibilitatea esteticã a generaþiilor tinere (care-l „idolatrizau“ odinioarã, pentru a folosi termenul lui Micu), în
timp ce un Manolescu din eseurile sale autobiografice ºi
din „fragmentele dintr-un jurnal“, cu prieteni ºi potrivnici,
divinizându-ºi fiul din a n-a cãsnicie, intereseazã mai
mult.
Deºi în tipul acesta de „naraþiuni“ memorialistice
scriitorul are, aparent, mai puþine libertãþi decât naratorul
din proza de ficþiune (el opereazã cu date controlabile ºi
povesteºte o viaþã trãitã, nu imaginatã), criticii îºi iau
libertatea (probabil tot ca rãbufnire a personei) de a pune
etichete Celorlalþi ºi faptelor lor. Dacã în cazul literaturii
existã pactul ficþional, în istorie, în lipsa acestui pact
este foarte important recursul la documente reale ºi oferirea cititorului a unor date a cãror autenticitate poate fi
probatã. Altminteri, dacã se va da crezare istoriei (pe
principiul cã oferã o interpretare a faptelor, dar nu-ºi poate
permite sã inventeze), chiar dacã se acceptã cã însãºi
noþiunea de adevãr se relativizeazã în cazul istoriei, în
cazul literaturii existã riscul ca lucrul care se oferã ca
non-ficþional sã fie receptat în direcþia ficþionalitãþii ºi
invers. Însã tocmai aceastã aletheia este ignoratã de
critici în proza lor.
Ei nu þin la o reprezentare cât mai justã nici a sistemului totalitar (transmit mai degrabã presiunea aºa cum au
simþit-o ei, într-o lume în care arta devenise „o nobilã
inutilitate, un mijloc de cãpãtuialã ori o fata morgana.“56),
nici a României anilor ’90, interesaþi mai degrabã fie sã
„dea replica“ (multe din eseurile lui Simion sunt un rãspuns
la diferite articole ºi atacuri), fie sã consemneze istoria
ºi mai ales propria „istorie“, aºa cum au perceput-o ei.
De aceea N. Manolescu se bucurã cã ºi-a amintit când
s-a cãþãrat în vârful nucului la Râmnic:
„Bine cã mi-am amintit, totuºi, înainte de a fi prea
târziu. Nu mai avea cine sã scrie istoria. Din interior.
Din exterior o mai poate face fratele meu, dar el a trãit-o
altfel decât mine“. În realitate, nu fratele a trãit altfel
istoria, ci actanþii aceleiaºi istorii au perceput-o diferit ºi
s-au perceput diferit; mai mult decât atât, „subiectivitatea“
scrierilor cu caracter memorialistic rezultã nu numai din
caracterul subiectiv al relatãrii în sine sau din rearanjarea
amintirilor în procesul de rememorare, ci ºi din faptul cã,
de multe ori, ceea ce considerã autorii cã spun ºi cred
alþii despre ei ºi ceea ce cred ceilalþi într-adevãr este o
mare diferenþã. Eul prezent îºi apare sieºi, se reflectã pe
sine ca obiect al schimbului social ºi devine capabil sã-ºi
articuleze propria identitate sau ceea ce considerã el a fi
propria identitate. Este, cu alte cuvinte, o scenã pe care
intervin ca personaje active (dintre diferite ipostaze ale
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47

eseu

Tz. Todorov, Abuzurile memoriei, Timiºoara, Ed. Amarcord,
1999, p. 15
58
M. Foucault, Introducere la Arheologia cunoaºterii (1969),
Bucureºti, Ed. Univers , 1999, p.13
57

48

ºi frustrãri, insinuându-se mai degrabã în portavoce a
personei decât a persoanei, aduce în prim plan un Sine
interior impus în mod artificial. Eseurile autobiografice,
autoficþiunile criticilor, ca ºi cronicile literare, opereazã
cu verosimilitãþi, nu cu adevãruri absolute. Este vorba
mai degrabã de domenii ale aproximaþiilor, domenii ale
relativitãþii, în care realul se amestecã în chip curent cu
fantasmele, miturile.
De aceea, a descoperi, cum zice Barthes, „structura
unei existenþe“, a reconstitui destinul unui creator reprezintã un proiect intelectual valabil, dar extrem de sinuos.
Percepþia corectã ºi unitarã este datã doar de punerea în
relaþie a acestor identitãþi alternative cu identitatea esteticã ºi eticã a persoanei, cu modurile sale de existenþã,
„stadii“, în terminologia lui Kierkegaard.
Identitatea multiplã a criticului – dacã sunt create
premisele reconstituirii ei – nu este rezultatul efortului
scriptural al acestuia; semnificã de fapt însumarea multiplelor faþete oferite de cãtre Ceilalþi (ipostaza surprinsã
de ceea ce s-ar numi creaþia lor, cea dedusã din cronica
literarã, aceea de dascãl ori de persoanã publicã în general
etc.). Pe de altã parte, stãpâniþi de nãzuinþa de a reîntemeia totul (de la problema canonului literar ºi a receptãrii
critice pânã la propria aventurã spiritualã), au pierdut din
vedere jocul persoanei cu persona. Aºa se explicã frecvenþa proiecþiilor culturale ºi teoretice care nu îngreuneazã
lectura, dimpotrivã. Cititorul se lasã purtat atât de mesajul,
cât ºi de mirajul operelor. Deºi scopul scrierilor lor confesive este sã convingã, nu sã placã (dacã începe sã
placã, atunci „pute a literaturã“, zicea, cu o vorbã asprã,
Michel Leiris, autorul unui jurnal voluminos, þinut cu mici
întreruperi timp de 67 de ani), N. Manolescu & Company
nu rãmân în planul mesajului, al funcþiei tranzitive (în
termenii lui Jan Mukaøovski), ci mizeazã pe mirajul operei
(funcþia esteticã – Jan Mukaøovski), mai exact, pe ceea
ce acelaºi Jan Mukarovski numea dubla corelare la
realitate a operei literare: referenþialã (satisface funcþia
tranzitivã) ºi diferenþialã (satisface funcþia esteticã).
Critici care mai scriu ºi altceva, fãcând parte din
categoria „oamenilor cu sistem“, Manolescu, Simion ºi
D. Micu reuºesc fraze bine articulate, comentarii relativizante, pline de jocuri verbale ºi de propoziþii ce cultivã
îndoiala ºi ambiguitatea. Cititul ºi scrisul
scrisul, Moartea lui
Mercuþio
Mercuþio, Fata morgana se constituie în veritabile proze
de idei în spatele cãrora „întrezãrim“ mai degrabã persona
lor (ºi nu persoana, cum s-a vrut), o grilã teoreticã, însã
nu una care te încordeazã negativ, te „tensioneazã“ (dacã
ar fi sã ne întoarcem la Krieger: „Scopul textului este
tensiunea dintre experienþa realã a criticului ºi obiectul
normativ postulat de el“59 ); de aceea ne permitem sã
adãugãm celor 5 – 6 funcþii ale scrierilor autobiografice
identificate pânã acum (E. Simion, N. Manolescu etc.
vorbesc despre funcþia documentarã, confesivã, catharticã etc.) cel puþin alte douã: de „relaxare“» a sistemului
teoretic ºi de recuperare a identitãþii profunde. În concluzie, ceea ce s-a numit „creaþia“ istoricilor literari intereseazã nu numai pentru valoarea documentarã, dar ºi
pentru ea însãºi, ca literaturã, ca ficþiune a nonficþiunii.
59
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unei persoane – ceea ce s-a numit eul ca Matrioºcã) un
eu arhaic abia conºtient, format la începutul copilãriei ºi
un eu reflectat, imagine a imaginii pe care o au alþii despre
noi sau mai degrabã proiecþie a amintirii lor despre noi.
De aceea este foarte important jocul memorie-uitare.
În Abuzurile memoriei, Tzvetan Todorov atrãgea
atenþia cã uitarea, departe de a se opune memoriei, este
mai degrabã o faþetã a acesteia. Permanentã interacþiune
între uitare ºi pãstrare, memoria înseamnã atât utilizare
a datelor deja existente, a „arhivei“, cât ºi selecþie, ea
trebuind „sã aleagã dintre toate informaþiile primite, pe baza
anumitor criterii; iar aceste criterii, fie cã au fost conºtiente,
fie cã nu, vor servi ºi ele dupã toate probabilitãþile, la
orientarea utilizãrii pe care i-o vom da trecutului.“57 Aºa se
face cã informaþiile diverse, inserate de criticii români în
diferite scopuri (precizarea poziþiei politico-ideologice,
explicarea eventualelor colaborãri cu regimul comunist) pot
explica nu atât scriitura sau pe autorii sãi (cum s-a vrut),
cât codurile culturale ale operelor (formulã inventatã de
Roland Barthes), implicit ale creatorilor lor.
Cu alte cuvinte, critica ar fi, în termenii lui Michel
Tournier, produsul scriiturii publice, al eului biografic, iar
ficþiunea criticilor nu este altceva decât scriitura taciturnã,
rezultat al eului profund (Proust), al eului pur (Valéry – le
moi pur). Existã totuºi un transfer de fantasme, de reverii
de la textul public(critica) la textul privat, taciturn (eseuri
autobiografice, memorii, autoficþiuni etc.). Indiferent de
„formula“ aleasã (eseuri autobiografice, autoficþiune) ºi
de modul în care este spusã, cu adaosuri ºi reveniri, cu
momente de rupturã ºi crizã, povestea de viaþã a nici
unui critic nu mai este un drum continuu, o istorie globalã
a „actantului“ sãu, ci – dacã ar fi sã-l parafrazãm pe Michel
Foucault – o „istorie generalã“, care „ar urma sã desfãºoare spaþiul unei dispersii“ (Introducere la Arheologia
cunoaºterii).
Privind lucrurile în lumina acestor perspective, ºansa
criticilor sã fie crezuþi pe cuvânt este minimã (selecþia
operatã de memorie este una subiectivã, propria poveste
nu este decât o pluralitate a istoriilor, iar ceea ce se lasã
oferit în ficþiune ori în scrierea autobiograficã este, de
fapt, o „felie“ de viaþã, se înþelege, aceeaºi viaþã). Este
nevoie, subliniazã M. Foucault în Introducerea la Arheologia cunoaºterii, de un „tip de istorie propriu fiecãruia
în parte [...] care acumuleazã, progreseazã ºi rememoreazã“58 . Aceste „istorii“ construite pe anumite secvenþe
(scrieri, cronici, mãrturii proprii ºi ale celorlalþi privind relaþia
cu lumea, cu sistemul de dinainte ºi de dupã ’89 ori privind
persoana publicã a criticului) compun o serie de identitãþi
alternative cu un nucleu tare: D. Micu – omul, N.
Manolescu – tatãl etc. Urmãrindu-se o demitizare a
propriei imagini publice, subiectivismul camufleazã tocmai
fiinþa criticului. Creaþia lor, angajatã în cãutarea unei mari
individualitãþi, înþelegeri de sine, flexibilitãþi sau diferenþe,
departe de a anula graniþele dintre Sine ºi Culturã sau de
a oferi o „altã“ luminã sau înþelegere salbei de lamentãri
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RADU STANCA: DINSPRE CLASICISM
ÎNSPRE POSTMODERNISM (II)
Jocul dilematic dintre clasic ºi baroc
Contradicþiile lui Radu Stanca sunt, fãrã îndoialã, ºi cele ale
Cercului Literar de la Sibiu. Atunci când îi scria lui Henri Jacquier
despre paradoxalul mariaj dintre clasic ºi baroc ca particularitate
de esenþã a esteticii cerchiste, Radu Stanca îºi definea, într-un
fel, propria-i creaþie. Excluzându-se reciproc, cei doi termeni
realizeazã, în urma asocierii, o construcþie oximoronicã, dificil
de asimilat ºi de digerat de oricare din curentele literare, moderne sau tradiþionale. Însã nu prin vizitarea locurilor comune
s-a fãcut remarcatã miºcarea sibianã, ºi cu atât mai puþin
printr-o atitudine reþinutã în ceea ce priveºte forþarea unor limite
ale literaturii. Prea stricta disociere dintre clasicism ºi romantism, eventual baroc, ca unice ºi tipice posibilitãþi de expresie
a spiritului cultural, reprezintã, conform lui Radu Stanca, o
premisã eronatã: „Orice formã de culturã, oricât de exoticã ar fi
ºi oricât de autonomã în aparenþã, se reduce la una din aceste
atitudini fundamentale, în afarã de care nu mai e cu putinþã
nici un alt fel de sursã stilisticã. Dacã sunt totuºi unii cercetãtori
care adaugã la tandemul stilistic clasic – romantic ºi un stil
intermediar, barocul (Wölfflin), sau alþii care înlocuiesc romantismul cu barochismul pe motivul cã cel dintâi nu ar fi de fapt
decât o faþetã europeanã a celui de-al doilea (Eugenio d’Ors),
opinia despre reductibilitatea stilurilor unele la altele ºi a formelor culturale la atitudini unic explicative, e totuºi aproape
generalizatã în domeniul criticei de artã ºi nu departe de a
deveni chiar popularã“26 . Nefiind fecundã în planul cercetãrii,
al analizei fenomenelor culturale, metoda reductibilitãþii stilistice ar trebui deci înlocuitã cu aceea, „plinã de virtuþi fenomenologice“, a ireductibilitãþii stilistice.
Principiul reductibilitãþii stilurilor la atitudini fundamentale
este amendat de cãtre esteticianul Radu Stanca pentru o anume
miopie în surprinderea varietãþii fenomenelor de culturã ºi
pentru incapacitatea de a reflecta „altfel decât într’o singurã
culoare, o lume cu deosebire pitoreascã“. Pe de altã parte,
urmând principiul ireductibilitãþii stilistice , o culturã nu este
niciodatã reductibilã la un stil fundamental, unic, dimpotrivã,
ea reprezintã întâlnirea atât de productivã dintre mai multe
stiluri, dintre care, fãrã îndoialã, unul este predominant sau, în
orice caz, „mai adecvat spiritului intim al unei culturi decât un
altul“27 . În consecinþã, un stil se poate constitui dintr-o serie
de atitudini care se exclud între ele, ceea ce justificã ºi contradicþiile din interiorul esteticii cerchiste. „Legea hazardului“, ce
postuleazã aceastã teorie a ireductibilitãþii stilistice, demonstreazã cum, în lumea culturii, nu existã posibilitãþi de

previziune, lãsând loc „unui joc de latenþe ºi actualizãri, între
posibilitãþi ºi realizãrile lor“28, un fel de joc cu mãrgele de sticlã
ce încearcã a epuiza întreaga gamã de posibilitãþi pe care
varietatea stilisticã le pune la dispoziþie. Principiul ireductibilitãþii
stilistice reprezintã o noutate numai la nivelul teoriei ºi filosofiei
culturii, în practica literar-artisticã el funcþionând dintotdeauna.
Impuritatea nu este deci numai a genurilor, ci ºi una a stilurilor
culturale, clasicismul, romantismul, barocul etc. neexistând,
în fond, în stare purã, ci numai în acest joc combinatoriu, inepuizabil ºi tocmai de aceea seducãtor. La aceeaºi concluzie ajunge
ºi G. Cãlinescu în analiza celor trei tipuri universale (clasicism,
romantism, baroc), desprinse de contingenþele istorice. Tipurile
respective, afirmã autorul Principiilor de esteticã, sunt utopice,
în realitate existând numai compromisuri, amestecuri, în funcþie
de artist, de momentul istoric, de naþionalitate: „Atât de corupte
sunt tipurile în realitate, încât întâlneºti la romantici veleitãþi
de «reguli», de «ºcoalã» ºi o fidelitate faþã de teme ºi genuri
care e de esenþã clasicã. […] Rezumând minimal, clasicul este
exemplar, romanticul e combãtut de pasiuni ºi chinuit de
probleme, barochistul e gratuit. În teorie. Cãci ºi barocul e un
tip utopic, inexistent la stare purã, în realitate existând numai
compromisuri între clasic ºi baroc, între baroc ºi romantic...“29 .
Teza impuritãþii stilurilor devine astfel deosebit de fecundã în
planul creaþiei artistice, dar ºi al analizei operelor de artã,
scoþând melanjurile în cauzã (clasic – baroc, romantic – baroc,
clasic – romantic) din zona paradoxurilor stilistice.
Jocul dilematic dintre clasic ºi baroc, modalitate esenþialã
a creaþiei lui Radu Stanca, are la bazã, dupã cum deja am
subliniat, atitudini divergente – romantice, clasice, baroce etc.
– dintre care predominante sunt cele douã, cea clasicã ºi cea
barocã. Marea poezie stancianã, cea în care artistul dã mãsura
realã a valorii sale, este rezultatul acestei vocaþii majore: de a
turna în forme clasicizate „focul“ gotic al unei conºtiinþe hipersensibilizate; tratarea este însã barocã, cu largi acolade stilistice
ºi o vervã imaginativã ieºitã din comun, mutând accentul de
pe sensul general-uman al poemelor, cu profunde implicaþii
existenþiale, pe volutele decorative.
În lipsa faldurilor barochizante, poemele stanciene capãtã
un aer de vetusteþe ce fac din ele palide copii ale superbelor
sale înscenãri baladeºti sau fals-baladeºti. În acest sens, diferenþele dintre un poem precum Horoscop, interesant din punct
de vedere tematic ºi impregnat de o anumitã tensiune dramaydon sunt semnificative; amândouã
ticã, ºi sclipitorul Cor
Corydon
pleacã de la aceeaºi imagine dual-echivocã a poetului euphorionist, dar abordarea este diferitã. Faþã de poleiala izbitoare
Ibidem, p. 141
G. Cãlinescu: Clasicism, romantism, baroc în Principii de
esteticã, p. 355-356
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ydon, cu efecte de necontestat în plan artistic, verbalisdin Cor
Corydon
mul excesiv din Horoscop, dublat ºi de o sicitate a imageriei,
constituie o scãdere vizibilã din punctul de vedere al calitãþii
poetice:
„N-am semeni. Nimãnui nu seamãn.
Dar simt un glas strãin în mine.
Cu cineva sunt totuºi geamãn.
Cu cine, suflete, cu cine? […]
Pe soclul meu cu chipuri hâde
ªi panglici purpurii, de sânge,
Când ochiu-mi drept cu hohot râde,
Cel stâng se-ntunecã ºi plânge. […]
ªi cad pe culmile semeþe
Rãpus de-atâta încordare,
Zeu blestemat cu douã feþe
ªi-o singurã înfãþiºare“
(Horoscop)
ydon, însã, acelaºi motiv poetic este susþinut de o
În Cor
Corydon
antrenantã rafalã descriptivã, desfãºuratã în registru autoironic
ºi cu o aparentã gratuitate barocã:
„Sunt cel mai frumos din oraºul acesta
Pe strãzile pline când ies n-am pereche […]

Panglici, nimicuri m-acopãr,
Când calc, parcã trec pe pãmânt de pe-un soclu.
Un ochi (pe cel roz) îl ascund sub monoclu
ªi-ntregul picior când pãºesc îl descopãr,
Dar iute-l acopãr, ca iar sã-l descopãr…
Cellalt ochi, (cel galben), îl las sã se-amuze
Privind cum se þin toþi ca scaiul de mine. […]
Din mine cresc crengi ca pe pomi, mãtãsoase
ªi însãºi natura atotºtiutoare,
Ea însãºi nu ºtie ce sunt: om sau floare?
Sau numai un turn rãtãcit între case,
Un turn de pe care cad pietre preþioase?“.
ydon)
(Cor
Corydon
Predispoziþia barochizantã a lui Radu Stanca are legãturã
ºi cu arhitectura aparte a oraºului estetic, mai exact, cu viziunea
pe care poetul o proiecteazã asupra Sibiului. Negând existenþa
unui stil predominant gotic în arhitectura oraºului, concepþie
încetãþenitã ºi încã de actualitate, Radu Stanca afirmã, plecând
de la câteva observaþii fãcute pe marginea acoperiºurilor clãdirilor, cã barocul defineºte mai exact configuraþia arhitectonicã
a burgului medieval: „Acoperiºurile la Sibiu sunt ceva cu totul
deosebit de restul caselor. Construite dupã un model aproape
unic, ele se deschid întotdeauna prin doi sau mai mulþi ochi, al
cãror rost nu mi l-am putut niciodatã explica, dar a cãror privire
m-a urmãrit întotdeauna. În genere, ochii acestor acoperiºe
cautã pieziº ºi sunt ironici. Ei au ceva din gustul ºugubãþ al
desenelor unui Wilhelm Busch. Cãrãmizii, acoperiºurile sibiene
sunt de fapt singura arhitecturã a Sibiului. E greºit sã se spunã
cã Sibiul e dominat de un mod gotic. Sibiul e prin excelenþã un
oraº baroc – dovadã marea însemnãtate pe care o dobândesc
în arhitectura lui acoperiºurile…“30. Cã, arhitectural, Sibiul ar fi
preponderent un oraº baroc este doar parþial adevãrat; chiar ºi

þinând cont numai de construcþia acoperiºurilor, afirmaþia este
valabilã numai într-o anumitã mãsurã. În realitate, peisajul agitat
al acoperiºurilor din burgul medieval poartã atât amprenta
goticului, cât ºi a barocului. Tehnic vorbind, goticului îi aparþine
acoperiºul în ºa cu pante repezi, deschise spre exterior prin
ferestrele înguste ºi orizontale ale podurilor, ferestre asemãnãtoare cu niºte ochi întredeschiºi, de genul acelora pe care
Radu Stanca le desemna ca fiind baroce. Apãrut mai târziu în
acest peisaj arhitectural, prin secolul XVIII, sub influenþa barocului vienez, cãruia Sibiul i-a fost tributar ºi prin alte particularitãþi, acoperiºul mansardat, tipic baroc, cu ferestre dotate la
rândul lor cu mici acoperiºuri în trei ape, nu este cel ce revine
obsedant în descrierile stanciene. Apetenþa barochizantã a scriitorului este cea care va da naºtere unei asemenea interpretãri
a arhitecturii cetãþii sibiene, poemele sale având întrucâtva
configuraþia oraºului-poveste, în care elementul gotic este absorbit, în timp, de cel baroc. Petru Poantã observã însã cã
„stilul Bach“, atribuit de cãtre eseist Sibiului în finalul micului
sãu ghid, se referã la „sufletul“, la „arhitectura“ lãuntricã a
oraºului, ºi desemneazã – deºi arhitectonic el e considerat
baroc – esenþa sa goticã, definind goticul drept o categorie
permanentã a creaþiei31.
Traduse în plan literar, „focul“ gotic ºi volutele baroce,
constante ale creaþiei stanciene, sunt identificabile nu numai
în structura acestui joc dilematic dintre clasic ºi baroc, dar ºi în
conjugarea celor douã principii ale esteticii euphorioniste, fausticul europeanului modern, avântul nelimitat, respectiv apolinicul, ispita formalã înspre un ideal absolut de frumuseþe artisticã. Noul umanism al cerchiºtilor, soluþie unicã de fundamentare a clasicitãþii visate, alege ca modalitate de expresie
calea barocã. În acest umanism transfigurat estetic, viziunea
barocã asupra lumii încearcã sã acopere distanþa considerabilã
dintre sentimentele religioase ºi libertinaj, frumuseþe ºi
urâþenie, egocentrism ºi impersonalitate, trecere ºi eternitate.

Personaj fãrã voie prin vulgata
postmodernã
Discuþia despre o posibilã asociere a lui Radu Stanca cu
postmodernitatea, începutã cu ceva timp în urmã, poate fi
consideratã încã o „gãselniþã“ a exhibiþionismului exegetic.
Pentru un autor care a avut de înfruntat destulã vreme exigenþele canonului modernitãþii literare, fiind etichetat, în nenumãrate rânduri, drept retrograd, aruncarea în vâltoarea postmodernitãþii reprezintã, fãrã îndoialã, o provocare. În literatura europeanã „antecedente“ ale postmodernismului erau descoperite
la autori atât de diferiþi ca formulã literarã, coborând în timp
mult înainte de momentul (incert de altfel) al folosirii pentru
prima datã a termenului. Arborele genealogic al postmodernismului cuprinde astfel autori ca Sterne, Sade, Blake, Rimbaud,
Jarry, Tzara, Joyce, Pound, Broch, Queneau, Kafka etc., ceea ce
demonstreazã, observã Ihab Hassan, cã „am creat în mintea
noastrã un model al postmodernismului, o anumitã tipologie
culturalã ºi imaginativã, ºi apoi am pornit sã «redescoperim»
afinitãþile diverºilor autori ºi diferitelor momente cu acel

Petru Poantã, Cercul Literar de la Sibiu, Editura Clusium, ClujNapoca, 1997, p. 35

Radu Stanca, Sibiu, cetatea umbrelor, în Aquarium, p. 96

50

PRO

31

30

SAECULUM 6-7/2005

eseu

Alexandru Moscu (1896 – 1968) – æårancå

model“32. De aceastã atitudine nu sunt strãini nici postmoderniºtii români, lansaþi în descoperirea, printre exponenþii modernismului românesc, a unor chipuri care sã li se asemene.
În Postmodernismul românesc, Mircea Cãrtãrescu încearcã
o re-ierarhizare a literaturii române din secolul XX (deºi noþiunea
de ierarhie e inexistentã în postmodernism, întrucât nu existã
acel „establishment“ care sã fie reperul în considerarea valorii).
În acest sens, marii romancieri interbelici nu ar fi Hortensia
Papadat-Bengescu, Camil Petrescu, Rebreanu, Sadoveanu, ci
Mateiu Caragiale (preocupat, ca ºi postmodernii, pânã la
obsesie, de semnificant, ºi plasându-ºi eroii într-o lume a
extincþiei, a istoriei finale), Max Blecher (prin analogia cu Kafka),
G. Cãlinescu (Enigma Otiliei nu ar fi un roman balzacian, ci un
roman despre balzacianism, o pastiºã, o folosire a convenþiei
împotriva ei însãºi). De asemenea, marii poeþi interbelici sunt
Arghezi, obsedat de semnificant, ºi Bacovia, care îºi destructureazã programatic textele. Marii prozatori postbelici nu sunt
Marin Preda, Eugen Barbu, Constantin Þoiu etc., care nu fac
decât sã reînnoade tradiþia cu romanul modernist interbelic,
tradiþie întreruptã de obsedantul deceniu, ci prozatorii þinând
de aºa-numita ªcoalã de la Târgoviºte: Radu Petrescu, Mircea
Horia Simionescu, Costache Olãreanu, care exploreazã formele
metaficþiunii. În sfârºit, poeþii postbelici cu adevãrat mari sunt
cei doi baladiºti ai Cercului Literar de la Sibiu, ªt. Aug. Doinaº
ºi Radu Stanca (ei nu scriu balade, ci pastiºeazã structura balafeu: Spre un concept de postIhab Hassan, Sfâºiera lui Or
Orfeu:
modernism (Postfaþã 1982), în Caiete critice , nr.1-2/1986, p. 183
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descã; Mircea Cãrtãrescu subliniazã, în acest sens, diferenþele
dintre Riga Crypto ºi lapona Enigel ºi Mistreþul cu colþi de
argint), grupul de la Albatros, care se joacã ºi el cu convenþiile,
Mircea Ivãnescu ºi Leonid Dimov33 .
Oricât de bizarã sau exageratã ar pãrea apropierea cerchiºtilor de dimensiunea postmodernã, ei se întâlnesc în câteva
puncte, nu numai teoretice, cu urmaºii lor optzeciºti. Chiar ºi
integrarea lor, cel puþin a lui I. Negoiþescu, în rândul ultimei
generaþii a „sburãtoriºtilor“ lui Lovinescu argumenteazã o atare
asociere. Studiul lovinescian despre „mutaþia valorilor estetice“
anticipeazã întrucâtva coordonatele paradigmei postmoderne.
Starea de permanentã incertitudine, generatã de conºtientizarea
inexistenþei vreunui punct stabil (establishment), de unde
lumea sã poatã fi axiologizatã ºi ordonatã, e specificã conºtiinþei
postmoderne. Omul postmodern acceptã, resemnat sau nu,
eterna fluctuaþie a valorilor, pentru cã, în fapt, neexistând nici
un reper stabil, nu se poate ºti cu certitudine ce e valoare ºi ce
nu. Existã numai valori contextuale, generate de conjuncturã,
ºi nu se poate aprecia cât vor rezista înainte sã fie înlocuite cu
altele. Gianni Vattimo, în Gândirea slabã, numeºte aceastã stare
drept „tranzienþã“. El aratã cã, în situaþia datã, nu pot exista
decât valori slabe. De aici ºi permanenta oscilare a miºcãrii
iniþiate de I. Negoiþescu ºi Radu Stanca între diferitele „isme“
cu care exegeza postbelicã a caracterizat-o. Aceastã inconsecvenþã a criticii literare vine ºi ca urmare a propriilor lor incertitudini în ceea ce priveºte programul dezvoltat de Negoiþescu,
animatorul miºcãrii ºi singurul ce pare a nu abdica de la direcþia
asumatã. Evoluþiile individuale ale cerchiºtilor sunt ºi ele destul
de divergente, neputând oferi o imagine pertinentã ºi unitarã
asupra grupãrii. Dupã cum observã Petru Poantã, „un cititor,
oricât de perspicace, dar care nu ºtie nimic despre Cercul Literar
rar, nu va stabili nici o asemãnare de doctrinã între critica
exclusiv esteticã a lui I. Negoiþescu ºi hermeneutica antropologicã a lui Nicolae Balotã“34. Observaþiile se pot extinde ºi cu
referire la operele celorlalþi critici ºi eseiºti ai Cercului , Eugen
Todoran, Ovidiu Cotruº, Cornel Regman etc. Îi uneºte, în special
în faza de constituire ºi de consolidare a ceea ce ei aveau sã
numeascã „miºcarea de rezistenþã de la Sibiu“, gustul ºi pasiunea pentru literaturã, o încredere nezdruncinatã în rolul soteriologic al cãrþii ºi al culturii, erudiþia ºi lucida conºtientizare a
faptului cã lumea literarã româneascã trebuie purificatã de tarele
amatorismului de tot felul. Se întâlnesc, de asemenea, în planul
creaþiei, în aprecierea ºi valorificarea baladei, programatic
exploatatã prin studiul lui Radu Stanca despre Resurecþia baladei ºi prin creaþiile lui Radu Stanca, ªt. Aug. Doinaº, Ioanichie
Olteanu ºi Dominic Stanca, în încercarea de revalorificare a
tragicului ºi ale potenþialitãþilor artistice ale tragediei, în dorinþa
de a asigura o continuitate axiologic fondatã, pe criterii estetice,
în critica româneascã, de unde ºi speranþa lui Lovinescu, ce
vedea în ei „a patra generaþie maiorescianã“.
Deloc anacronicã, întoarcerea cerchiºtilor spre specii „învechite“ ale literaturii, apelul la surse livreºti, aparþinând antichitãþii
greco-latine, Evului Mediu trubaduresc, romantismului german
etc., nu are nimic a face cu o viziune paseistã asupra literaturii,
ci dimpotrivã, coincide cu aspiraþiile scriitorilor postmoderni.
Prin autorii postmoderni vor putea fi citiþi autori anteriori,
33
Mircea Cãrtãrescu, Postmodernismul românesc , Editura
Humanitas, Bucureºti, 1998
34
Petru Poantã, op. cit., pag.7
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dintr-un furaj axiologic copios. Ea a ajuns, în sfârºit, o logoree
ce nu mai spunea nimic…“36 . Restaurarea baladei are în vedere
aceastã imixtiune a valorilor estetice, pornind de la ideea cã, în
fond, dramaticul sau epicul nu sunt elemente mai puþin artistice
decât liricul. Prin intermediul elementului dramatic, poezia
baladescã ar fi capabilã, în acelaºi timp, sã exprime ºi alte
afecte estetice, precum tragicul ºi comicul, netransmisibile prin
„simpla comunicare elegiacã“; astfel Radu Stanca demoleazã
complet ideea specificitãþii genurilor literare, propunând o
specie, „de atâtea ori încercatã, de atâtea ori doveditã“, impurã
ca ºi conþinut liric ºi tocmai de aceea seducãtoare. Impuritatea
genurilor, ca argument al postmodernitãþii, nu funcþioneazã
însã în cazul creaþiei ºi a teoriei despre poezie a lui Radu Stanca.
ªi aceasta întrucât impuritatea genurilor nu reprezintã un scop
în sine, ca la postmoderni, cât un mijloc de accedere la o altã
valoare, care este cea eticã: „…balada […] ar putea face cu
cinste parte dintre uneltele acestui «spor poetic modern». Bineînþeles, balada conceputã de astã datã ca un «mijloc» poetic ºi
consideratã în sensul absolut contemporan al poeziei. […] În
cazul baladei avem de-a face cu un eveniment ce mijloceºte
comunicarea sentimentului, de astã datã mai discret, dar ºi
mai plin de conþinut. Bineînþeles, acest eveniment este simbolic
sentimental ºi el trebuie sã presupunã o cât mai profundã
semnificaþie umanã. Dar semnificaþie uman-poeticã“37. Scopul
poeziei nu constã, aºadar, într-o impuritate a genurilor, care
este doar un mijloc, ci într-o impuritate a valorilor, ea conjugã
valoarea esteticã cu cea eticã, indisolubile atunci când este
vorba de creaþia majorã. „Gratuitatea“ pur esteticã a postmo-

36
Radu Stanca, Resurecþia baladei, în Aquarium , Editura Apostrof ,
Cluj, 2000, p.108-109
37
Ibidem, p. 110-111
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integraþi în contextul noii realitãþi sau, dacã ar fi sã ne integrãm
în coordonatele discursului postmodern, i-realitãþi. Ideea nu e
nouã, ea venind din modernism: Cãlinescu propunea recitirea
lui Dosoftei prin Arghezi, Barbu declara cã el nu face altceva
decât sã rescrie versurile poeþilor greci. Nu diferit este demersul
lui I. Negoiþescu din a sa Istorie a literaturii române, sau acþiunile recuperatoare ale poemelor lui Radu Stanca ºi ªtefan
Aug. Doinaº.
Postmoderna teorie a valorilor slabe ale culturii e însã dificil
de aplicat pe „estetica“ cerchistã, ce se dorea în primul rând
una care sã întemeieze clasicismul românesc ºi care aparþine
mai degrabã gândirii „tari“ ºi intolerante a modernitãþii, decât
celei „slabe“ ºi tolerante a postmodernitãþii. Doar apropierea
lor de mentorul sburãtorist ar putea, eventual, permite o atare
asociere cu spiritul fluctuant al postmodernismului.
Anexarea lui Radu Stanca autorilor care anunþã apariþia
postmodernilor este argumentatã de Mircea Cãrtãrescu astfel:
baladele stanciene, la fel cu cele ale lui ªtefan Aug. Doinaº,
devanseazã cu câteva decenii exerciþiul postmodern al reciclãrii
formelor literare ale trecutului; ele ar fi, deci, niºte pseudobalade
(N. Manolescu vorbea de asemenea de „falsele balade“ stanciene), ce pãstreazã convenþia formalã, însã o întorc ostentativ
pe dos, realizând ceea ce postmodernii numesc joaca superioarã cu forma literaturii, cu convenþia semnificantã. Conform
acestei interpretãri, miza poeziei stanciene ar fi forma propriu-zisã a baladei germanice, fãrã tangenþe cu alte dimensiuni
ale poeziei care depãºesc sfera semnificantului, poetul optzecist pierzând din vedere coordonata eticã pe care Radu
Stanca îºi construieºte scenariile baladeºti.
Întâlnirea dintre Radu Stanca ºi postmodernism, în ciuda
câtorva puncte comune care ar putea justifica asocierea,
rãmâne, în ultimã instanþã, doar o extravaganþã interpretativã.
E suficient sã luãm în considerare cele patru principii care
definesc, în opinia lui Guy Scarpetta, postmodernismul, pentru
a observa în ce mãsurã creaþia stancianã corespunde tiparului.
Sintetizate de Eugen Simion în numãrul dedicat postmodernismului de Caietele critice din 1986, principiile respective
sunt: 1. impuritatea, heterogenitatea codurilor genurilor (artele
fuzioneazã, genurile sunt impure, ideea specificitãþii genurilor
e respinsã), 2. reciclajul (opus teoriei „producþiei“): artistul
postmodern nu respinge trecutul cultural, ci îl absoarbe ºi-l
redistribuie în câmpul creaþiei, 3. tratarea rãului prin rãu (pervertirea rãului, a urâtului, coruperea Kitsch-ului, nu refuzul,
ocolirea lui) ºi 4. acceptarea conºtientã a simulãrii ºi a artificiului, a intrãrii într-o nouã erã a barocului. În esenþã, postmodernismul propune o eticã ºi o esteticã a seducþiei, a jocului ºi
a impuritãþii35. Fiecare din cele patru principii ar putea fi, la un
moment dat, invocat de cãtre susþinãtorii apartenenþei lui Radu
Stanca la tiparul postmodern, dar demontat cu tot atâta
uºurinþã.
E de notorietate cã balada promovatã în cadrul Cercului
este o specie impurã din punct de vedere liric, purismul fiind
tocmai þinta eseului programatic scris de Radu Stanca: „Invazia
purismului în chiar poezia purã a secat, astfel, dintr-o datã,
toate izvoarele poeziei. […] Meºteºugul a surclasat invenþia.
[…] Poezia a fost secãtuitã în mod extrem întrucât, ca orice
operã de artã, ºi ea se hrãneºte, când a ajuns pe plan major,
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dernilor nu-ºi gãseºte în Radu Stanca cel mai fervent susþinãtor.
Actul de a scrie nu are pentru poetul euphorionist valenþele
unui simplu divertisment, ale unei ludice chemãri înspre tãrâmurile creaþiei, ci devine imperios, parte integrantã a personalitãþii sale, având un sens aproape religios. „Trebuie sã scriu,
sã scriu, sã scriu! Aceasta este mântuirea!“, îi scrie lui I.
Negoiþescu în 27 septembrie 1950, marcând atât de evident
legãtura indisolubilã dintre valoarea eticã ºi cea esteticã. Câteva
din reflecþiile pe care le face pe marginea vieþii ºi a operei lui
Edgar Allan Poe sunt relevante ºi pentru receptarea propriei
experienþe poetice ºi existenþiale; privind în viaþa lui Poe ca
într-o oglindã interioarã, tânãrul cerchist se vede sortit sã trãiascã din rãsfãþul unui destin, care nu era acela al lumii întregi, ci
era „destinul unei lumi despre care nu putea sã vorbeascã
decât lãuntricul. Acolo, în adâncul sufletului, se închircise o
mânã care avea o soartã a ei, deosebitã; o mânã care trebuia sã
scrie ºi care, dacã nu ar fi scris, ar fi sugrumat“38. Miza restaurãrii
baladei o reprezintã deci valoarea eticã, valoare tare, diametral
opusã valorilor slabe ale postmodernilor, astfel încât adevãrata
revoluþie a resurecþiei stanciene constã în „gãsirea unui discurs
literar care sã accepte grefa unui discurs moral fãrã a avea
reacþii adverse, ba din contrã, sã aibã organic de câºtigat din
aceasta“39. Sublinierea impuritãþii genurilor nu ar fi fost în nici
un caz menitã a provoca mari mutaþii în interiorul poeziei, cu
atât mai mult cu cât ideea în sine nu este o mare descoperire
postmodernã, ci þine mai degrabã de zona truismelor teoriei
literare.
În ceea ce priveºte reciclajul formelor din trecutul cultural,
acesta este poate punctul cel mai sensibil de tangenþã dintre
creaþia lui Radu Stanca, recuperatoare a unor specii consacrate
ºi mult încercate în tumultuoasa istorie literarã, balada ºi
tragedia, ºi viziunea postmodernã asupra literaturii. ªi în cazul
acesta însã, statutul axiologic al speciilor cu pricina este invocat
ca o contrapondere la direcþiile puriste din vreme; nu e vorba
de folosirea convenþiei împotriva ei însãºi, nici de simpla turnare a unei sensibilitãþi moderne în forme vechi, ci de asemenea
de recuperarea dimensiunii etice a literaturii: resurecþia baladei
ar constitui astfel „o nouã emancipare a esenþialului împotriva
neantului, a substanþei împotriva haosului“40; tragicul, la rândul
sãu, este „o problemã de conþinut, nu de formã. El angajeazã
personalitatea umanã în întregul ei ºi devine, astfel, o atitudine
faþã de lume ºi viaþã“41 .
Cel de-al treilea principiu al postmodernismului referitor la
coruperea urâtului ºi a kitsch-ului e aplicabil ºi el, e drept,
într-o mai micã mãsurã, creaþiei stanciene, cu amendamentele
ydon, acel mauvais goût,
de rigoare. Poleiala izbitoare din Cor
Corydon
afiºat ostentativ, oferã o imagine destul de clarã a kitsch-ului
ridicat la rang de categorie esteticã absolutã:

„ … Atât de graþios port cercelu-n ureche
ªi-atât de-nflorite cravata ºi vesta. […]
Panglici, cordeluþe, nimicuri m-acopãr […]
Un ochi (pe cel roz) îl ascund sub monoclu […]
Radu Stanca, Însemnãri mici din viaþa mare a lui Edgar Allan
Poe, în Acvariu, Editura Dacia , Cluj, 1971
39
Radu Vancu, Poetul Radu Stanca faþã cu postmodernismul, în
Transilvania, nr. 1/2003, p. 33
40
Radu Stanca, op. cit., p. 110
41
ragedia ºi modalitatea ei
Radu Stanca, Resurecþia tragicului. TTragedia
scenicã din perspectiva actualitãþii, în vol. cit., p. 175
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Cellalt ochi (cel galben) îl las sã se-amuze […]
C-un tainic creion îmi sporesc frumuseþea […]
Toþi dinþii din gurã pudraþi mi-s cu aur
Mijlocul mi-e supt în corset sub cãmaºe
Fumez numai pipe de opiu uriaºe
Pe braþul meu drept tatuat-am un taur
ªi fruntea mi-e-ncinsã cu frunze de laur…“ .
Dar, dupã cum demonstra Hermann Broch, unul dintre primii
„teoreticieni“ ai kitsch-ului (post)modern, acesta reprezintã
altceva decât un simplu obiect de prost gust. El implicã atitudinea kitsch a omului kitsch (Kitschmensch): este nevoia de
a se privi în oglinda minciunii ce înfrumuseþeazã ºi de a se
recunoaºte cu satisfacþie42 . Atitudinea kitsch nu este, însã, la
Radu Stanca efectul unei mentalitãþi de tip postmodern, deoarece nu presupune ambiþia convertirii urâtului ºi a prostului
gust în contrariul lor, ci þine de un cult exacerbat al diferenþei,
al individualizãrii extreme, fiind, în acelaºi timp, ºi un comportament disimulatoriu; sub poleiala orbitoare, cu tentã (auto)ironicã, persistã imaginea poetului invadat de presimþiri sumbre.
ydon (dupã
Tudor Vianu s-ar fi exprimat în legãturã cu Cor
Corydon
cum reiese dintr-o scrisoare din 6 septembrie 1954) cã ar fi un
corespondent feminin al Penei Corcoduºa din Craii de Curtea
Veche. Mai pertinentã ar fi asocierea cu un alt personaj matein,
ºi anume Sir Aubrey de Vere din Remember, care, asemenea lui
Corydon, cel „nãscut din incestul luminii cu-amurgul“, produce,
în lumina ce „sãgeteazã brusc bezna de plumb“, aceeaºi impresie halucinantã: obrajii vãruiþi de o pudrã albastrã, buzele ºi
nãrile vopsite în violet, pãrul poleit cu pulbere de aur ºi ochii
înconjuraþi de largi cearcãne negre vinete. În toate aceste reprezentãri ale artificialitãþii (ºi cu aceasta am atins ºi cel de-al
patrulea punct al definirii postmodernismului), se contureazã
liniile fundamentale ale stilului manierist în care cultul diferenþei
este predominant. Radu Stanca corespunde acestui ideal estetic ºi dacã, conform definiþiei lui Hocke, manieristul va convinge prin arta sa când este vorba de „o personalitate saturnianã, tragicã… ajunsã la eºec“43, atunci Corydon va da un
astfel de sens tragic existenþei poetului. Este o distanþã conydon,
siderabilã între voluptatea contemplãrii narcisiace din Cor
Corydon
mascã a poetului euphorionic, ºi tragica dezolare a omului
confruntat cu propriile-i temeri: „…ceea ce mi-a mai rãmas din
vanitãþi ºi ambiþii este gustul scârbit pentru o conºtiinþã zdrenþãroasã ºi un hoit bolnãvicios“44. Nimic gratuit, aºadar, în reprezentãrile artificializate din poemele stanciene; oricât de baroce
ar fi înscenãrile sale poetice, oricât de lucioase ar fi suprafeþele
stilizate ale acestor „false balade“, coordonata eticã, semnificaþia general-umanã este mereu repusã pe tapet, ceea ce
scoate creaþia sa din sfera afinitãþilor cu postmodernismul.
În lipsa unor argumente îndeajuns de puternice pentru a
justifica o atare asociere, prejudecãþile de naturã postmodernã
nu sunt neapãrat hazardate; postmodernismul rãmâne o posibilitate ºi o etapã necesarã în procesul receptãrii oricãrei opere
(fie ea postmodernã sau nu). Revendicarea lui Radu Stanca în
tabãra precursorilor postmoderniºtilor români demonstreazã
actualitatea unui scriitor nãscut din spiritul unei solide tradiþii
europene ºi menit a rezista intemperiilor criticii contemporane.
Milan Kundera: L’art du roman, Gallimard, 2001, p. 160
Gustav René Hocke, Manierismul în literaturã, Editura Univers,
Bucureºti, 1998, p.85
44
I. Negoiþescu, Radu Stanca: op. cit., p. 43
42
43
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Ioana Cozman

REFLECTAREA IDEOLOGIEI ANARHISTE
ÎN LITERATURA SECOLULUI XIX*
Tolstoi ºi „tolstoismul“
„Privindu-mi viaþa, examinând-o din punctul de vedere al
binelui ºi al rãului pe care l-am fãcut, îmi dau seama cã toatã
lunga mea existenþã se poate împãrþi în patru perioade: prima,
cea poeticã, minunatã, inocentã, radioasã a copilãriei, pânã la
paisprezece ani. Apoi cei douãzeci de ani oribili, de grosolanã
depravare în slujba orgoliului, a vanitãþii ºi mai ales a viciului.
A treia perioadã, de optsprezece ani, a durat de la cãsãtorie
pânã la renaºterea mea spiritualã: lumea ar putea-o califica
moralã, pentru cã în cei optsprezece ani am dus o viaþã familialã
cinstitã ºi regulatã, fãrã a ceda nici unuia dintre viciile pe care
opinia publicã le condamnã. Dar toate interesele mele erau
limitate la preocupãri egoiste pentru familia mea, pentru bunãstare, pentru succesul literar ºi toate satisfacþiile personale. În
sfârºit, a patra perioadã este cea pe care o trãiesc acum, dupã
regenerarea mea moralã; din aceasta n-aº vrea sã schimb nimic,
în afarã de relele obiceiuri pe care le-am deprins în perioadele
precedente“1 , mãrturiseºte Lev Nicolaevici Tolstoi (1828 –
1910) în Amintiri, carte scrisã la vârsta de 75 de ani.
Tolstoi se naºte într-o familie de nobili, cu tatã conte ºi
mamã principesã. Dupã ce urmeazã pentru scurt timp studii
universitare ºi dupã o perioadã în care gustã din viaþa mondenã
revine pe moºia tatãlui, pe care o va moºteni dupã moartea
acestuia.
Se înroleazã în armatã ºi va lua parte la campaniile din
Caucaz ºi Crimeea. Cu aceastã ocazie va scrie Povestiri din
Sevastopol, dupã ce ia parte la asediul oraºului.
Se retrage din armatã ºi va lua parte la cercurile literare
ruse, dar curând e dezamãgit de clasa intelectualã. Cãlãtoreºte
la Paris, dar e dezgustat de metodele prin ghilotinare aplicate
de francezi celor condamnaþi la moarte. Va continua sã cãlãtoreascã, dar, de data aceasta, cu scopul de a studia. Ajunge la
Londra, Bruxelles ºi din nou Paris, unde îl întâlneºte pe
Proudhon, care va avea o puternicã influenþã asupra scriitorului
rus. Tolstoi va prelua de la Proudhon ideea cum cã proprietatea
nu e altceva decât un furt ºi e o tâlhãrie sã deþii moºii.
Întors în Rusia, e preocupat de soarta þãranilor ºi încearcã
sã-i educe pe iobagi, înfiinþând o ºcoalã pentru copiii acestora.
La 34 de ani se cãsãtoreºte ºi va avea 13 copii.
În anii 1860 va compune opera care i-a adus faima, Rãzboi
ºi pace.
Dupã 15 ani de viaþã liniºtitã de familie, încep însã neliniºtile
interioare. Scrie cu greu Anna Karenina, mãrturisind o lipsã a
bucuriei de-a trãi, de-a continua o viaþã absurdã. „Ajunsesem
pe marginea prãpastiei ºi vedeam cã în faþa mea nu e altceva

decât moartea. Eu, omul viguros ºi fericit, simþeam cã nu mai
puteam trãi“2 .
Criza spiritualã prin care trece genereazã opere în care îºi
expune teoriile cu privire la religie, artã, probleme sociale. Averea
o va transfera pe numele soþiei, pentru a nu mai deþine
proprietãþi, vãzând în posesia de bunuri o imoralitate.
Comportamentul sãu e plin de paradoxuri – pe de o parte
manifestã un umanism desãvârºit faþã de cei robiþi, cãrora
încearcã sã le uºureze soarta, pe de altã parte îºi neglijeazã
viaþa de familie, ajungându-se din aceastã cauzã la o atmosferã
tensionatã în cadrul familiei.
Dupã ce îi apare romanul Învierea, Biserica îl va excomunica.
Criza din viaþa sa e tot mai puternicã ºi la 82 de ani pleacã de
acasã, dar, bolnav fiind de pneumonie, va muri la scurtã vreme,
fiind gãsit într-o staþie de tren.
O datã cu transformarea sa interioarã, Tolstoi îºi propagã
ideile în mod deschis, liber, scriind broºuri, articole, cu privire
la Bisericã, educaþie, guvern, þãrãnime, idei ºi concepþii care
vor primi mai apoi numele de „tolstoism“.
Iniþial, Tolstoi va prezenta viaþa rusã cu aspectele ei negative sau pozitive, criticând ceea ce considera a fi nedrept. A
fost puternic influenþat de principiile rousseauniene, iar, dupã
1880, gândirea se modificã în mod semnificativ. „Mi-a venit o
idee mãreaþã, sã întemeiez o nouã religie practicã ºi care sã nu
promitã fericirea în viaþa viitoare, ci sã o procure pe acest
pãmânt“, afirmã scriitorul rus.
Tolstoi va aduna pe lângã el numeroºi discipoli la locuinþa
sa de la Iasnaia Poliana. Îºi propagã noua „religie“, alungând
misticismul ºi dogmatismul cu care învãluia Biserica textul
religios. El crede într-o regenerare individualã datoratã unei
trãiri interioare profunde. Va avea legãturi cu secta duhoborilor,
oferindu-le sprijin chiar.
Ideile sale nu vor rãmâne fãrã ecou, vor apãrea numeroºi
tolstoieni care vor încerca sã-i punã în practicã o parte dintre
idei, dar fãrã prea mare succes. În special teoriile sale cu privire
la non-violenþã vor cunoaºte un puternic impact. Însuºi Ghandi,
cu care Tolstoi a corespondat, va prelua din aceste idei tolstoiene care propovãduiesc non-agresiunea.3
Acest militantism împotriva folosirii forþei are la bazã conceptul biblic de a nu te împotrivi rãului prin rãu sau agresiune.
Ideea fraternitãþii, pe care o propagã Tolstoi, o va prelua de la
N. Fiodorov, filosof cu viziuni utopice. Dar o influenþã ºi mai
puternicã va avea asupra sa Rousseau, de la care preia ideea
educãrii maselor þãrãneºti, înfiinþând acea ºcoalã pentru iobagi
la Iasnaia Poliana.4
2
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Tolstoi e impresionat de suferinþa maselor ºi realizeazã cã
atât Statul cât ºi Biserica sunt neputincioase în faþa acestei
suferinþe. Apropierea sa de socialism se face prin viziunea pe
care o are asupra proprietãþii private, pe care o condamnã ca
imoralã. El dezavueazã, de asemenea, ºi forþa autoritarã a Statului ºi a Bisericii, superstiþiile ºi dogmele, cãutând credinþa
care sã ofere fericirea ºi liniºtea prezentã.
Dar cel care va avea o influenþã majorã asupra gândirii lui
Tolstoi este filosoful anarhist francez Pierre Joseph Proudhon
(1809 – 1865), de la care va prelua sloganuri ca „proprietatea
este un furt“5 ºi teoriile acestuia legate de posesia de bunuri.
Concepþiile sale cu privire la inegalitatea socialã sunt foarte
asemãnãtoare cu cele ale gânditorului francez. Însã, la Tolstoi,
trezirea socialã se aflã în concordanþã cu trezirea spiritualã.
Aºa cum „proprietatea este un furt“, la fel, a-l priva pe om de
legãtura directã cu Dumnezeu este o hoþie. Omul are capacitatea
de a se conduce moral ºi social, de a decide singur asupra
comportamentului sãu, fiindcã, conform viziunii lui Tolstoi,
divinul se aflã înlãuntrul sãu ºi nu în afara sa. Ceea ce afirmã
scriitorul rus este cã „regatul lui Dumnezeu“ este în fiecare om,
dupã cum reiese ºi din titlul cãrþii sale, Regatul lui Dumnezeu
este în tine.6
Iar în romanul sãu Învierea scria: „Nici unuia dintre cei de
faþã […] nu-i trecuse prin minte cã acel Isus, al cãrui nume îl
pomenise preotul de atâtea ori cu glas ºuierãtor […] era împotriva a tot ceea ce se petrecea aici: interzisese nu numai
aceastã vorbãrie fãrã rost ºi vrãjitoria pângãritoare pe care o
fãceau preoþii-învãþãtori cu vinul ºi cu pâinea, dar în chipul cel
mai hotãrât nu îngãduia oamenilor sã numeascã învãþãtori pe
alþi semeni de-ai lor, îi oprise sã se roage în biserici, poruncind
sã se roage fiecare în singurãtate; interzisese înseºi bisericile,
spunând cã el a venit sã le dãrâme ºi cã trebuie sã te închini nu
în bisericã, ci întru spirit ºi adevãr; ºi, mai ales, oprise nu numai
judecarea oamenilor ºi întemniþarea lor în închisori, chinuirea,
înjosirea ºi canonirea lor, aºa cum se fãcea aici, dar ºi orice
silnicie asupra lor, spunând cã el a venit sã dea celor înrobiþi
libertatea“.7
Romanul este scris în perioada de dupã momentul când
s-a declanºat transformarea radicalã din viaþa sa. Tolstoi porneºte de la un fapt real, de ordin juridic, în jurul cãruia îºi
proiecteazã ideile sale cu privire la societate ºi credinþã.
„În tinereþe am dus o viaþã foarte stricatã ºi douã întâmplãri
mã urmãresc în mod deosebit pânã azi“, mãrturiseºte scriitorul
biografului sãu.8
Cuprins de remuºcare este ºi Nehliudov, personajul romanului sãu. O transformare se produce ºi în viaþa acestuia când
realizeazã rãul pe care i l-a pricinuit unei femei pe care a sedus-o
în tinereþe ºi care ajunge mai apoi prostituatã ºi ocnaºã.
Nehliudov este un tânãr cu o situaþie materialã foarte bunã,
nãscut în familie nobiliarã, asemeni creatorului sãu, dar sufletul
sãu pur, inocent din tinereþe este pervertit de obiceiurile aristocraþiei ºi de societatea camarazilor sãi de armatã. Astfel,
ajunge sã seducã o tânãrã de care fusese îndrãgostit cândva,
pãrãsind-o apoi ºi dezinteresându-se de soarta ei. Fata, rã-

mânând însãrcinatã ºi lipsitã fiind de mijloace pentru a se întreþine, devine în scurtã vreme prostituatã. Dupã câþiva ani
este acuzatã de furt ºi crimã ºi e condamnatã la ocnã. Nehliudov
e numit jurat la procesul ei ºi, cu aceastã ocazie, se produce în
el marea transformare care îi va schimba viaþa ºi gândirea. Se
vede singurul vinovat pentru soarta acestei femei ºi decide sã
se cãsãtoreascã cu ea pentru a-ºi rãscumpãra greºeala ºi, dacã
e nevoie, sã o urmeze pe ocnaºã în Siberia. Încercarea de a
salva aceastã femeie decãzutã îl apropie în mod deosebit de
Dumnezeu ºi de tinereþea sa uitatã, când credea cu tãrie în
egalitate ºi dreptate. „Tot pãmântul e comun, toþi au acelaºi
drept asupra lui“9, le spune Nehliudov þãranilor de pe moºia
sa, încercând sã le insufle noul spirit care l-a cuprins.
Viziunea lui Tolstoi se împleteºte în mare parte cu cea a lui
Proudhon, care considera proprietatea ca fiind imoralã, iar inegalitatea socialã o mare nedreptate ºi chiar o încãlcare a legilor
naturale. Proudhon crede cã responsabilã de aceastã inegalitate
e burghezia, cea care creeazã distanþa între cei bogaþi ºi cei
sãraci, rãpind astfel libertatea ºi egalitatea dintre oameni.
„Inegalitatea condiþiilor nu se explicã prin inegalitate
naturalã“, afirmã Proudhon.10
Pentru Tolstoi, bogãþia ºi puterea este de asemenea o sursã
de alienare, de distanþare a aristocraþiei de popor, ducând la
justificarea faptelor celei dintâi, oricât de abominabile ar fi ele,
ºi la condamnarea ºi pedepsirea celui din urmã, ca un act firesc
al judecãtorului faþã de cel ce i-a greºit. Scriitorul rus demascã
rãul acestei judecãþi pãrtinitoare, care nu face decât sã proiecteze vinovãþia doar asupra unor categorii sociale, absolvind de
orice vinã privilegiaþii societãþii.
„Se crede îndeobºte, spune Tolstoi, cã hoþul, ucigaºul, spionul, prostituata, recunoscând cã profesia lor este rea, ticãloasã, trebuie sã se ruºineze de ea. Se întâmplã însã exact
invers. Oamenii puºi de soartã ºi de pãcatele lor într-o anumitã
situaþie, oricât de imoralã ar fi ea, dezvoltã o concepþie generalã
despre viaþã, în care situaþia lor le apare bunã ºi demnã de
respect. Pentru a-ºi putea menþine o asemenea privire asupra
lucrurilor, ei se alãturã instinctiv acelui mediu care are aceeaºi
concepþie despre viaþã ºi despre locul pe care îl ocupã ei în
societate. Lucrul acesta ne mirã când e vorba de hoþi care se
laudã cu dibãcia lor, de prostituate care se fãlesc cu viaþa dezmãþatã pe care o duc sau de ucigaºi mândri de cruzimea lor.
Dar ne mirã numai pentru cã cercul lor este restrâns ºi noi ne
gãsim în afara lui. ªi, totuºi, nu se întâmplã oare acelaºi fenomen
printre bogãtaºii care se laudã cu bogãþia lor, de fapt cu jaful la
care se dedau, printre comandanþii mândri de victoriile – de
fapt, de omorurile lor, printre stãpânitorii care se fãlesc cu
puterea lor, adicã de fapt cu silnicia pe care o practicã? În cazul
acestora, nu vedem cât de denaturatã e concepþia despre viaþã,
despre bine ºi rãu, pentru justificarea propriei situaþii, decât
pentru cã grupul acestor oameni e mai larg ºi noi înºine facem
parte din el.“11
Proudhon considerã cã nedreptatea este înrãdãcinatã în
sistemul economic ºi social, fiind necesarã o revoluþie pentru
a schimba aceastã stare negativã, dar revoluþia nu trebuie sã
se manifeste prin violenþã – ideea non-violenþei fiind puternic
susþinutã ºi de cãtre Tolstoi –, ci trebuie sã se producã doar o

5

op. cit., p. 591
Crowder, George, Anarhismul clasic. Gândirea politicã a lui
Goodwin, Proudhon, Bakunin ºi Kropotkin, p.126
7
Tolstoi, Lev Nicolaevici, Învierea
Învierea, p. 159 – 160
8
Drâmba, O., op. cit, p. 88
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transformare la nivel instituþional ºi socio-economic. Un exemplu de inegalitate care trebuie înlãturatã este cel al relaþiilor
patron-angajaþi. Aceste relaþii, Proudhon le percepe ca fiind
imorale, pentru cã unii muncesc, iar ceilalþi se bucurã de rodul
muncii altora.12
Aceeaºi problemã o ridicã Tolstoi prin gura personajului
sãu care afirma în faþa þãranilor cã „cel care nu lucreazã pãmântul nu are dreptul sã-l stãpâneascã ºi cã fiecare om are acelaºi
drept de a se folosi de pãmânt.“13
Ceea ce atacã Tolstoi, ca ºi Proudhon, de altfel, nu e doar
problema inegalitãþii sociale, ci sfera preocupãrilor lor cuprinde,
de asemenea, problema religioasã, rolul Bisericii alãturi de Stat
ºi marea putere de influenþã pe care o are aceasta asupra
poporului.
Tolstoi condamnã Biserica pentru obscurantismul sãu,
pentru întunericul în care îºi menþine enoriaºii, interzicându-le
contactul direct cu divinitatea, contact propovãduit de însuºi
Cristos care spusese cã „trebuie sã te închini nu în bisericã, ci
întru spirit ºi adevãr“.14 Aceste concepþii ale sale vor duce, de
altfel, la excomunicarea sa de cãtre Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Ruse, în 1901.
Mesajul transmis de Tolstoi, ca ºi mesajul lui Proudhon,
este unul profund uman, deplângând abuzul sãvârºit de „divinitate“ împotriva omului.
Proudhon are o educaþie catolicã, dar, treptat, se îndepãrteazã de învãþãturile dobândite, condamnând inegalitãþile înfãptuite de Bisericã.
„Biserica nu-i iubeºte pe sãraci“ va declara el.15 Viaþa lui
Proudhon este marcatã de starea Franþei post-napoleoniene.
Bourbonii încearcã sã redobândeascã autoritatea, la fel ºi
Biserica, separatã de Stat, în 1805, sub Napoleon. Astfel, mulþi
dintre susþinãtorii Bisericii erau ºi susþinãtori ai regimului
post-napoleonian, vãzând în Bisericã un mijloc de a menþine
ordinea socialã.
El dezvãluie interesul politic urmãrit de Bisericã, entuziasmul
religios fiind o caracteristicã a perioadei sale de tinereþe, care
va dispãrea treptat pe mãsurã ce dezamãgirea ºi ideile egalitariste se vor înrãdãcina tot mai mult în gândirea sa.
„Fusesem martorul înflãcãrãrii, am fost, de asemenea, martorul stingerii“, declarã Proudhon, referindu-se la perioada de
înãlþare ºi apoi decãdere a sentimentului sãu religios.16 Acum
observã cu dezgust alianþa profanã dintre „Dumnezeu“ ºi rege,
alianþã care paralizeazã orice acþiune sau voinþã individualã.
„Voinþa lui Ludovic al XVI-lea bântuia în fiecare casã; era o
adorare universalã a lui Dumnezeu, preoþii, regele, prinþii…“17
Proudhon vede în toate aceste realitãþi o simplã manevrã
de sus pentru a câºtiga legitimitatea puterii deþinute, prin invocarea divinului ºi chiar „alierea“ cu acesta prin intermediul Bisericii. Însã, el vede în toatã aceastã mezalianþã o înstrãinare a
oamenilor de divinitate, Dumnezeul fiindu-le rãpit ºi „repartizat“ în funcþie de clasele sociale din care fac parte.
„Preoþii l-au luat de la ei ºi l-au fãcut Dumnezeul claselor
privilegiate, al celor bogaþi ºi al claselor de mijloc, un zeu exploa-
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tator ºi reacþionar“.18
Iniþial, Proudhon nu a atacat creºtinismul în sine, ci doar
falsitatea ºi nedreptatea propagatã de Bisericã în numele autoritãþii divine. Însã, spre mijlocul secolului al XIX-lea, se produce o schimbare în atitudinea sa. În Contradictions economiques afirma: „Adevãrata virtute înseamnã a lupta împotriva
religiei ºi a lui Dumnezeu.“19
Totuºi, el pãstreazã ideea egalitarismului ºi a iubirii frãþeºti,
principii enunþate ºi respectate de primii creºtini. Proudhon
nu neagã mesajul transmis de creºtinism, recunoscându-i
meritul de a fi proclamat „egalitatea tuturor oamenilor în faþa
lui Dumnezeu…legea naþiunilor, frãþia raselor.“20
Transformarea care se produce în concepþiile sale se datoreazã ideilor tinerilor hegelieni ºi scrierilor lui Feuerbach.
Acesta vede în ideea de Dumnezeu o creaþie umanã asupra
cãreia sunt proiectate toate idealurile ºi aºteptãrile oamenilor.
Proudhon nu aderã la ateism, ci considerã cã e nevoie de
ideea de Dumnezeu tocmai pentru a fi posibilã naºterea acestor
idealuri. Însã, în acelaºi timp, aceastã idee a dumnezeirii e dãunãtoare, fiindcã ea nu e folositã ca un ideal în sine. Omul, în
viziunea sa, trebuie sã se elibereze de toate constrângerile ºi,
devenind liber, datoria sa este „sã alunge permanent ideea de
Dumnezeu din mintea ºi conºtiinþa sa. Pentru cã Dumnezeu,
dacã existã, este esenþialmente ostil naturii noastre“.21 Însã,
teoria sa dezvãluie un paradox, întâmpinând parcã afirmaþia
fãcutã de Marx la adresa lui Proudhon, numindu-l „om al paradoxului“. Paradoxul enunþat de Proudhon constã în faptul cã,
pe de o parte, considerã ideea de Dumnezeu ca fiind o himerã,
iar pe de altã parte susþine necesitatea menþinerii acestei himere
pentru a o alunga mai apoi, atunci când omul devine „inteligent
ºi liber“.
Pentru Proudhon, moralitatea ºi cãutarea dreptãþii sunt
esenþiale, de aceea respinge ateismul pe care-l considerã lipsit
de moralitate ºi altruism. Astfel, prins între ceea ce considerã a
fi iluzia divinitãþii ºi imoralitatea lipsei divinului, cautã o cale de
a trãi în conformitate cu morala ºi dreptatea fãrã a se lãsa
pradã himerelor. Dumnezeul lui Proudhon este o creaþie omeneascã, prin urmare divinul nu se aflã deasupra a ceea ce este
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uman. Iluzia divinitãþii trebuie combãtutã, deoarece ea nu este
moralã. Proudhon susþine respectarea de cãtre om a legii morale ºi autocontrolul, dar considerã cã omul e cu adevãrat liber
doar atunci când aderã singur la aceastã lege, ºi nu în cazul în
care este constrâns de concepþii induse din afarã.
În viziunea sa, „omul nu recunoaºte altã lege decât cea
admisã de raþiunea ºi conºtiinþa sa, orice supunere din partea
sa bazatã pe alte consideraþii este începutul imoralitãþii.“ Legea
creºtinã, chiar dacã enunþã principii morale, este lipsitã de
moralitate, fiindcã e impusã de Dumnezeu. „În sistemul revelaþiei […] cunoaºterea dreptãþii ºi a moralei este fondatã din
necesitate, a priori, pe Cuvântul Domnului, explicat ºi comentat
de cãtre preoþime. Ea nu aºteaptã aprobarea conºtiinþei.“22
Chintesenþa gândirii lui Proudhon este ideea cã omul trebuie
sã se supunã doar conºtiinþei sale ºi nu legilor exterioare venite
fie ºi din partea Bisericii.
Dacã Voltaire susþinea cã, în cazul în care Dumnezeu nu
existã va trebui inventat, Bakunin va aduce o nouã idee, per a
contrario: „Dacã Dumnezeu ar exista cu adevãrat, ar trebui fãcut
sã disparã.“23
Proudhon se încrede în primul rând în raþiunea ºi judecata
umanã care se alãturã de bunãvoie moralei ºi respinge ideea
revelaþiei. Anarhismul sãu constã tocmai din aceastã încredere
imensã acordatã omului ºi capacitãþii sale de a se conduce
singur, fãrã a fi nevoie de legi care sã-i impunã conduita. Singura
lege adevãratã ºi de dorit este cea venitã dinspre conºtiinþa
umanã însãºi, oricare alta fiind o denaturare ºi o subestimare
de neiertat a fiinþei umane. „Astfel, omul este moral în mãsura
în care se supune raþiunii înþelese ca atare; el devine cu atât
mai moral cu cât, raþiunea sa extinzându-se cu fiecare zi,
îmbrãþiºeazã legea ei cu ºi mai mult curaj bãrbãtesc.“24
Proudhon respinge o credinþã în care nu ai dreptul sã întrebi
„de ce“ ºi sã þi se rãspundã. În viziunea sa, omul „se poate
pleca în faþa maiestãþii unei Fiinþe supreme, dar numai cu condiþia expresã ca Fiinþa sã binevoiascã sã-i dea o descriere a
lucrurilor.“
Proudhon adoptã ideea lui Comte conform cãreia omul
parcurge o scalã evolutivã, la baza dezvoltãrii sale aflându-se
religia, atunci când fiinþa umanã se supune fãrã conºtiinþa
deplinã a sinelui legilor primitive, impuse. Cu timpul, gândirea
omului se perfecþioneazã prin ºtiinþã ºi filosofie, ajungând sã
înþeleagã legile naturii ºi sã fie conºtient de sine. În acest stadiu,
religia devine inutilã, ba chiar o piedicã în calea dezvoltãrii
fiinþei ºi gândirii umane.
În momentul în care religia se aliazã guvernãrii, ea devine
cu atât mai periculoasã. Acestea douã, împreunã, încearcã sã
împiedice omul sã gândeascã ºi sã se conducã singur.
Proudhon îi demascã abuzurile sãvârºite, afirmând cã,
„indiferent de forma de guvernãmânt […] religia sfinþeºte orice
legislatorul îi cere sã sfinþeascã.“
Aici drumul celor doi gânditori, al lui Proudhon ºi al lui
Tolstoi, se desparte, acesta din urmã demonstrând, prin atitudinea sa, cã religia poate fi folositã la fel de bine împotriva
guvernului, ºi nu neapãrat în favoarea sa. Anarhismul lui Tolstoi
nu este unul de naturã antireligioasã. Majoritatea anarhiºtilor
resping religia, alungând-o ca pe o închistare a conºtiinþei ºi

raþiunii umane, însã acest punct de vedere nu este o condiþie
în sine a gândirii anarhiste.
Anarhismul lui Proudhon se manifestã tocmai prin aceastã
susþinere a libertãþii de conºtiinþã a omului. Pentru el, libertatea
este modulul principal al vieþii. Proudhon nu neagã importanþa
societãþii, dar nici nu e dispus sã renunþe la libertate în favoarea
acesteia, respingând astfel ideea contractualistã a lui Rousseau.
„Libertatea este inviolabilã. Nu pot nici sã-mi vând, nici
sã-mi înstrãinez libertatea“, declarã el, iar în 1848 afirma: „Libertatea, aceasta este întregul meu sistem.“25 Dar la Proudhon,
libertatea nu capãtã un sens libertarianist, pãstrându-ºi sensul
deplin moral.
„Libertatea, de care, pe bunã dreptate, suntem mândri, nu
constã în a ne elibera de legile adevãrului ºi ale justiþiei; dimpotrivã, ea sporeºte pe mãsurã ce ne apropiem mai mult de
ceea ce e drept ºi de ceea ce e adevãrat; în schimb, libertatea
degenereazã pe mãsurã ce ne îndepãrtãm de acestea“.26
Însã Proudhon respinge orice influenþã externã, orice
autoritate impusã, fie ea ºi moralã, pentru cã în momentul în
care încearcã sã se afirme devine imoralã. În De la justice dans
la révolution et dans l’église (1858) susþine cã omul poate
atinge perfecþiunea ºi poate sã-ºi pãstreze demnitatea doar
prin revoluþie, fiindcã aceasta vede moralitatea strâns lipitã de
conºtiinþa umanã, în timp ce, în cadrul Bisericii, moralitatea se
manifestã ca lege impusã, prin urmare nenaturalã. Proudhon
pledeazã pentru capacitatea ºi chiar necesitatea omului de a
se ghida moral, respingând orice fel de autoritate cu excepþia
celei a propriei conºtiinþe. „Moralitatea religioasã are ca precept Autoritatea […], moralitatea umanã are ca precept Libertatea.“ Prin urmare, moralitatea umanã dã ºansa omului sã
aleagã, îi oferã Libertatea.
Acelaºi spirit al libertãþii conºtiinþei se întâlneºte ºi la Tolstoi,
cu deosebire cã scriitorul rus nu respinge autoritatea divinã,
chiar dacã de multe ori ea e de neînþeles. Respinge dogma ºi
închistarea Bisericii, dar nu ºi voinþa divinã, acea Fiinþã Supremã
cãreia Proudhon îi cerea „sã-i dea o descriere a lucrurilor“.
Într-un monolog, personajul sãu din Învierea, Nehliudov,
îºi mãrturiseºte fericirea de a împlini voia divinã, chiar dacã
„descrierea lucrurilor“ rãmâne ascunsã minþii sale. „…Tot ce
se întâmplã în viaþã, sensul acestei vieþi este de neînþeles pentru
mine ºi aºa va ºi rãmâne: de ce au existat mãtuºile mele, de ce
Nikolenka Irteniev a murit, iar eu trãiesc? De ce am cunoscut-o
pe Katiuºa? De ce a fost toatã nebunia mea de pânã acum? De
ce a fost rãzboiul trecut? Ce rost a avut toatã viaþa mea desfrânatã din urmã? Sã înþeleg toate acestea, sã înþeleg lucrarea
Domnului nu e în puterea mea. Dar sã împlinesc voia Lui, pe
care o port în conºtiinþã, aceasta este în puterea mea, o ºtiu
prea bine ºi, când o împlinesc, sunt pe deplin liniºtit.“27
Pentru gândirea anarhistã, însã, religia are relevanþã doar
dacã ea are legãturã cu Statul, în special dacã îi oferã sprijin.
Preocuparea centralã spre care se îndreaptã atacurile anarhiºtilor e Statul. Inegalitatea economicã e vãzutã ca o consecinþã
a interesului guvernãrii. Pentru Proudhon, Statul nu-ºi are
rostul, nefiind capabil de vreun bine.
„Statul nu negociazã cu mine, nu-mi dã nimic în schimb, el
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pur ºi simplu mã jecmãneºte.“28 De aceea, Proudhon nu acceptã
ideea contractului lui Rousseau, acea înþelegere între cetãþeni
ºi stat, fiindcã acesta din urmã nu are de fapt nimic de oferit.
ªi, chiar dacã ar putea fi capabil sã ofere vreun beneficiu, el
rãmâne dãunãtor prin faptul cã nu lasã cale liberã omului de a
decide singur.
Proudhon, deºi este de acord cu ideea comunistã a egalitãþii, respinge viziunea cu privire la organizare, care rãmâne bazatã
pe stat. Prin urmare, chiar dacã inegalitatea burghezã dispare,
persistã îngrãdirea limitãrii umane în interiorul statului.
Proudhon vede societatea ca pe o proiecþie a familiei, la un
nivel grandios, având drept cap al familiei guvernul.
„Guvernul i se pãrea societãþii la fel de firesc ca ºi subordonarea copiilor faþã de tatãl lor.“ Iar dintre toate, comunismul
devine „cea mai exageratã formã de guvernare“, fiindcã îºi impune standardele în mod autoritar asupra indivizilor. Chiar ºi în
problema proprietãþii private, consideratã nedreaptã ºi inegalã,
Proudhon identificã în comunism o viziune imoralã, fiindcã
acesta, deºi condamnã deþinerea de proprietãþi de cãtre anumiþi
indivizi, susþine un alt tip de proprietate, cea a comunitãþii,
care devine astfel stãpânã nu doar pe pãmântul oamenilor, ci
ºi pe voinþa acestora. Prin aceasta, omul îºi pierde libertatea de
a gândi ºi acþiona.
„Omul este foarte doritor sã se supunã legii datoriei, sã-ºi
serveascã þara ºi sã facã plãcere prietenilor sãi; dar el doreºte
sã lucreze când vrea, unde vrea ºi cât de mult vrea […] sã
acþioneze conform judecãþii, nu la comandã; sã se sacrifice din
interes, nu din obligaþie servilã.“29
Proudhon nu e dispus sã sacrifice libertatea umanã doar
pentru a se putea elibera de dominaþia economicã ºi vede în
orice formã de guvernare, inclusiv în comunism, o limitare a
libertãþii. Pentru a-ºi susþine argumentul, preia de la Rousseau
ideea cum cã „nimeni n-ar trebui sã se supunã unei legi la care
nu ºi-a dat consimþãmântul.“ Astfel, chiar ºi guvernarea reprezentativã este respinsã, fiindcã omul nu-ºi expune ºi susþine
voinþa proprie, ci reprezentantul decide acea voinþã în numele
sãu.
Indivizii, considerã Proudhon, o datã cu gradul de dezvoltare
intelectualã ridicat la care au ajuns, încep sã judece ei înºiºi ºi
sã-ºi exerseze spiritul critic la adresa conducãtorilor lor. Dacã
înainte ignoranþa îi fãcea pe oameni sã se supunã orbeºte,
acum capacitatea ridicatã de a judeca raþional îi face sã se
revolte.
„În momentul în care omul cerceteazã motivele care conduc
voinþa suveranului sãu, în acel moment omul se revoltã. Dacã
el se supune nu pentru cã regele porunceºte, ci pentru cã
regele demonstreazã înþelepciunea poruncilor sale, se poate
spune cã de acum înainte el nu va mai recunoaºte nici o autoritate ºi va deveni propriul sãu rege.“30
Omul trebuie sã tindã spre un asemenea stadiu de dezvoltare a judecãþii sale, încât sã fie capabil sã se conducã singur.
Proudhon priveºte cu entuziasm apariþia raþiunii ca ºtiinþã ºi
vede în aceasta soluþia la problema proprietãþii ºi libertãþii.
Socialismul ºtiinþific e, în viziunea sa, cel mai potrivit pentru a
rezolva problema dintre cele douã direcþii extreme, cea comunistã ºi cea a proprietãþii private, fiind capabil sã realizeze o
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sintezã între acestea, pãstrându-se atât un spirit egalitarist, cât
ºi unul al libertãþii.
Viziunea lui Tolstoi este în mare parte una de sorginte egalitarist-socialistã, influenþatã ºi de teoriile etico-economice ale
lui Henry George (1839 – 1897), filosof ºi economist american.
Spre deosebire de idealul socialist al lui Proudhon, la Tolstoi,
moralitatea raþionalã ºi dorinþa de dreptate naturalã e înlocuitã
de moralitatea emoþional religioasã ºi un spirit al dreptãþii datorat conºtiinþei egalitãþii fiinþelor în faþa lui Dumnezeu. Preocupãrile sale faþã de soarta poporului, a þãrãnimii se datoreazã în
parte dorinþei sale de a împlini „voia Lui“, în parte teoriilor cu
privire la inegalitatea socialã ale diverºilor gânditori anarhistsocialiºti.
Ideea nedreptãþii deþinerii de pãmânt, care, firesc ar fi sã
aparþinã þãranilor, îl urmãreºte mereu dupã ce se produce în
viaþa sa acea zguduire a conºtiinþei. Aceeaºi obsesie o încearcã
ºi Nehliudov, personajul romanului sãu, care ajunge în final sã
cedeze moºiile în favoarea mujicilor sãi. Nehliudov este marcat
de gândul robiei în care trãieºte poporul cãruia i s-a rãpit singura
sursã de venit ºi care îi aparþine de drept. Trezirea conºtiinþei
sale îl face sã-ºi aminteascã de crezul sãu din tinereþe când,
citindu-l pe Henry George, a ajuns sã-ºi împartã þãranilor pãmântul pe care-l primise moºtenire de la tatãl sãu.
„…Principala cauzã a mizeriei poporului, lucru pe care þãranii
îl ºtiau ºi de care s-au plâns întotdeauna, este cã pãmântul,
singurul care-i poate hrãni, le-a fost luat de moºieri […] Era cât
se poate de limpede cã toatã mizeria poporului sau cel puþin
cauza principalã a mizeriei lui consta în faptul cã pãmântul
care-l hrãnea nu era în mâinile lui, ci în mâinile unor oameni
care, folosindu-se de dreptul lor de proprietate asupra pãmântului, trãiau din munca poporului. Iar pãmântul acesta, atât de
necesar oamenilor, încât mureau dacã erau lipsiþi de el, îl lucra
tot poporul…“31
Cu toate cã viziunile tolstoiene asupra relaþiilor moºieri –
þãrani, Bisericã – enoriaºi sunt revoluþionare, Tolstoi nu a aderat
niciodatã la teoriile care preamãresc revoluþia, fiind împotriva
oricãrei forme de violenþã. Anarhismul sãu ºi „revoluþia“ pe
care o propune el are mai degrabã o implicaþie individualizatã,
cãutând acea „nouã religie practicã“, dupã cum afirmã scriitorul
rus, care sã þinteascã spre sufletul omului, oferindu-i fericirea
aici, pe pãmânt.
Perioada în care trãieºte Tolstoi este marcatã de noile închideri ºi represiuni ordonate de þarul Alexandrul al III-lea, dupã
uciderea tatãlui sãu de cãtre organizaþiile anarhist-teroriste.
Deºi dupã uciderea þarului ºi prinderea celor vinovaþi Tolstoi
ceruse achitarea acestora, invocând mila creºtinã, credinþa sa
este total opusã faþã de credinþa acestor indivizi care considerau
cã problema stapân-rob se poate rezolva prin omucidere ºi
erau gata sã-ºi sacrifice viaþa pentru a-ºi atinge scopul.
El condamnã acest mod de gândire, dar în acelaºi timp e
plin de compãtimire faþã de cei care sunt gata sã se sacrifice
pentru acest crez al lor, considerând cã, de fapt, nici mãcar ei
„nu ºtiu ce fac.“
În romanul sãu, Învierea , prezintã un episod în care
Nehliudov întâlneºte în puºcãrie o tânãrã pe care o cunoscuse
cândva ºi care acum era deþinutã politic, dar plinã de entuziasm
la gândul sacrificiului ei pentru o cauzã dreaptã. „Vorbea, încredinþatã fiind cã Nehliudov e foarte încântat ºi interesat sã afle
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toate tainele asociaþiei Narodnaia Volia
Volia. Nehliudov însã […]
se mira de ce fata aceasta se ocupa cu asemenea lucruri ºi de
ce i le spunea lui […] O compãtimea mai ales pentru încurcãtura vãditã ce domnea în mintea ei. Era limpede cã se credea o
eroinã, gata sã-ºi jertfeascã viaþa pentru izbânda cauzei sale,
cu toate cã i-ar fi fost greu sã explice în ce consta aceastã
cauzã ºi cum îºi închipuia izbânda ei.“32
Demersul lui Tolstoi este unul al moralei creºtine primare
care împarte totul ºi nu pune stãpânire pe bunurile celuilalt,
care nu judecã „pentru a nu fi judecat“ ºi care cautã sã împlineascã „voia Lui“, chiar când pare de neînþeles.
Instituþiile statului îi apar scriitorului nedrepte ºi dãunãtoare
conºtiinþei indivizilor. Nehliudov, în momentul în care intrã în
contact cu viaþa închisorii, este cuprins de o revoltã mutã împotriva sistemului. I se pare o nedreptate de neiertat sã judeci
oamenii ºi sã-i închizi când Cristos oprise „judecarea oamenilor
ºi întemniþarea lor în închisori […] ºi orice silnicie asupra lor.“33
Se revoltã împotriva acestui sistem care preaslãveºte bogãþia
ºi puterea ºi care creeazã un tip de gândire general acceptat,
astfel cã se ajunge la situaþia în care celor care asupresc li se
pare normal sã asupreascã, iar celor asupriþi li se pare, de asemenea, firesc sã fie aºa.
„Poporul merge spre pieire ºi s-a obiºnuit cu starea asta:
mortalitatea mare printre copii, femeile surmenate de muncã,
hrana insuficientã, mai ales pentru bãtrâni. ªi aºa, încet-încet,
oamenii au ajuns în starea în care nu mai vãd grozãvia situaþiei
lor ºi nu se plâng de ea. De aceea, ºi noi considerãm cã o
asemenea situaþie e fireascã ºi cã aºa trebuie sã fie“.34
E acea obedienþã de care vorbea Proudhon, care-l face pe
om „sã se supunã legii datoriei, sã-ºi serveascã þara ºi sã facã
plãcere prietenilor sãi.“35
Tolstoi condamnã mecanismul care conduce conºtiinþa ºi
sufletul uman spre acel grad de pervertire, încât nu mai e
capabil sã discearnã între bine ºi rãu ºi chiar rãul ajunge sã fie
considerat bine, fiindcã primeºte aprobare ºi justificare universalã. Lipsa unei ocupaþii benefice pentru societate îi apare ca
un astfel de mecanism al pervertirii omeneºti, fiindcã îngãduie
haosului sã-ºi facã sãlaº în sufletul ºi mintea oamenilor. În
general acesta este „privilegiul“ celor din clasele de sus, care
ajung în final sã se creadã deasupra oamenilor de rând, iar
ceea ce îl revoltã pe Tolstoi e faptul cã aceastã stare este încurajatã începând de la nivelele cele mai înalte ale statului.
„În general, slujba în armatã îi stricã pe oameni, punându-i
într-un huzur desãvârºit, adicã a unei lipse totale de muncã
raþionalã ºi folositoare, eliberându-i în acelaºi timp de îndatoririle comune tuturor oamenilor, în schimbul cãrora le oferã
numai onoarea convenþionalã a regimentului, a uniformei, a
drapelului ºi, pe de-o parte, o putere nelimitatã asupra altor
oameni, iar pe de altã parte o supunere de robi faþã de superiori.
Dar, când la aceastã pervertire a omului de cãtre serviciul militar
cu onoarea uniformei ºi a drapelului, cu îngãduirea siluirii ºi a
uciderii pe care le aduce cu sine, se mai adaugã ºi pervertirea
prin bogãþie ºi prin înrudire cu familia imperialã, aºa cum se
întâmplã în mediul regimentelor de gardã, ai cãror ofiþeri sunt
recrutaþi numai din familiile bogate ºi vestite, atunci oamenii
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care cad sub influenþa acestei pervertiri ajung într-o stare de
egoism vecin cu nebunia.“36
Tolstoi a cunoscut aceastã viaþã a avantajelor oferite de
bogãþie, rang ºi activitate în cadrul armatei. Dar e o perioadã pe
care o condamnã ca „depravare în slujba orgoliului, a vanitãþii
ºi mai ales a viciului“.37 Îºi aminteºte cu nostalgie de prima
etapã a vieþii, cea a inocenþei ºi sinceritãþii unui suflet tânãr ºi
nepervertit. Ca în viaþa personajului sãu, acestei perioade de
bunãtate ºi frumuseþe interioarã îi urmeazã starea de „egoism
vecin cu nebunia“ ca apoi, în final, sã se producã transformarea
care-i oferã catharsisul ºi renaºterea spiritului atâta vreme
amorþit.
Dar cu toatã aceastã trezire a spiritului, Tolstoi nu ºi-a gãsit
acea liniºte pe care o invoca Nehliudov când cãuta sã împlineascã voinþa divinã. Spiritul sãu a rãmas plin de neliniºti,
cuprins de îndoieli ºi întrebãri fãrã a primi o „descriere a lucrurilor“. Spre sfârºitul vieþii, conflictele cu familia ºi cele interioare
se înteþesc de aºa manierã, încât va lua hotãrârea sã-ºi lase
cãminul, pornind la drum, nu se ºtie spre ce destinaþie: probabil
spre moarte, pe care o va întâlni, de altfel, dupã zece zile, în
gara Astapovo.

32

Idem, p. 213
Idem, p. 160
34
Idem, p. 254
35
Crowder, op. cit., p. 133
PRO

33

SAECULUM 6-7/2005

36
37

Tolstoi, op. cit., p. 60
Drâmba, op. cit., p. 81

59

eseu

Teodora Zaharia-Bentz

IMAGINI ALE SCRISULUI ÎN LITERATURA POPULARÃ

1

Paul Zumthor, La lettre et la voix de la littérature médiévale,
Paris, Seuil, 1986, p. 151 – 152
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de reprezentãrile metonimice: slova, versul, rândul,
cerneala, pana, condeiul, hârtia, foaia, bileþelul, ºcoala,
librãria, canþelaria ...
Conotaþia de sacralitate a scrisului ºi a cãrþii s-a conservat pânã în zilele noastre, marcând profund credinþele
oamenilor. Respectul pentru Cartea Sfântã s-a rãsfrânt,
în mentalitatea tradiþionalã, asupra întregului domeniu al
cuvintelor scrise. Cuvântul scris furnizeazã o referinþã
de bazã pentru comportamentele individuale sau colective. Numeroase pasaje din Biblie au pãtruns în memoria colectivã, au hrãnit rugãciunea ºi au orientat conduita
creºtinã. Existã ºi expresii semnificative în acest sens:
aºa scrie la carte relevã autoritatea de necontestat a cuvântului scris, pãtrunsã în tradiþia oralã, expresia a crede
Cartea devine sinonimã cu credinþa în Dumnezeu. Similar, avem expresiile: a vorbi ca la carte, a vorbi din carte.
Scrisul are autoritate, constituie o normã definitivã, pe
când vorbirea este situaþionalã, aleatorie ºi evanescentã
(verba volant).
Caracterul ireversibil al morþii este metaforic exprimat
cu ajutorul imaginii scrisorii negre: „Þi-a sosit o carte
neagrã / Cã ãz în pãmânt te bagã“2 . De asemenea, într-o
Strigare a zorilor din Gorj, cei din familia mortului folosesc
rãvãºelul pentru a anunþa trista veste rudelor ºi cunoºtinþelor defunctului: „Zorilor, zorilor, / voi, surorilor, / sã nu
mi-l zoriþi / sã mi-l ofiliþi, / pân’noi ne-om gãti / cuptoare
de pâne / nouã de mãlai, / nouã buþi cu vin, / nouã cu
rachiu. / Zorilor, zorilor, / vai, surorilor, / sã nu mi-l zoriþi /
sã mi-l ofiliþi / pânã noi vom face / nouã rãvãºele / pe la
nemurele / sã vinã ºi ele / sã vadã cã-i jele“3. Grija pentru
pomenire se manifestã încã din timpul vieþii. Prin testament (oral sau scris) era stabilitã partea sufletului sau
comândul – acea parte din avere destinatã preotului sau
unei rude apropiate, în vederea acoperirii cheltuielilor care
urmau sã se facã pentru purtarea grijilor sufleteºti. Un
ecou al acestui complex sistem de gesturi, atitudini ºi
credinþe privind pomenirea numelui îl regãsim ºi în lirica
funebrã, într-un cântec al zorilor cules de Constantin
Brãiloiu din Tismana – Gorj (1933): „Scoalã, Ioane, scoalã,
/ Scoalã de-mi-þ roagã, / Iar de soþul tãu, / Numele sã-z’
scrie, / În dunga postãvii, / Nume þ-o vedea, / ªi turtã þ-o
da; / Scoalã Ioane, scoalã, / Scoalã de mi te roagã / De
copiii tãi / Numile sã-z scrie / În urechea vedrii, / Numele
þ-o vedia / ªi apã þ-o da; / Scoalã, Ioane, scoalã, / Scoalã,

2
Ovidiu Bârlea, Bocete ºi versuri funebre din Þinutul
Transilvaniei
Pãdurenilor, în Anuarul Muzeului Etnografic al T
ransilvaniei,
Cluj-Napoca, 1973, p. 354
3
Materialuri folkloristice publicate de Gr. Tocilescu, 1900,
1903, P. Fl, p. 62 – 63
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Ne-am obiºnuit sã considerãm oralitatea ca tradiþionalã, arhaicã, primitivã, pe scurt, la antipodul unei culturi
evoluate. Trebuie sã înþelegem caracterul oral al unei
literaturi nu în funcþie de o schemã de evoluþie istoricã
prestabilitã (care prescrie bunãoarã ce trãsãturi sunt
arhaice sau originare), ci în raport cu o serie de constrângeri specifice unei culturi, cum ar fi mijloacele de comunicare, teoria care le justificã în conºtiinþa socialã, instituþiile care asigurã perpetuarea tradiþiei, felul în care e
gânditã separaþia între diferitele tipuri de discursuri (sistemul genurilor). Numim oralã o culturã nu în raport cu
tehnologia (înapoiatã) a grupului care o performeazã sau
cu nivelul cunoºtinþelor ºtiinþifice despre lume (primitive),
ci pentru cã mijlocul de comunicare prin care se perpetueazã informaþia este vorbirea. O culturã oralã, dacå
este tradiþionalã, e cel mai adesea un uriaº mecanism
care asigurã dãruirea ºi nemurirea cuvântului. În relaþia
oralitate – scriere Paul Zumthor1 distinge patru situaþii
virtuale: o oralitate primarã, imediatã, care se regãseºte
numai în societãþile primitive, lipsite de orice simbolizare
graficã; o oralitate mixtã, în care oralitatea coexistã cu
scrierea , însã influenþa scrierii este exterioarã ºi parþialã
(situaþie specificã pentru cultura europeanã a secolelor
XI – XV); o oralitate secundã, în care oralitatea se recompune, pornind de la scriere ºi existã într-un mediu cultural unde orice expresie este marcatã de prezenþa
scrisului; o oralitate mediatizatã, fixatã de tehnologia
audio – vizualã a secolului XX. Mediile populare, deºi
profund ataºate comunicãrii orale, nu au rãmas izolate
de progresul culturii scrise, de expansiunea cãrþii. Între
lumea dominatã de cuvântul rostit ºi lumea dominatã de
cuvântul scris se aflã distanþe, dar ºi interferenþe, la un
pol autonomizare ºi dezvoltare paralelã, la celãlalt pol
recuperare ºi intertextualitate. Scopul lucrãrii noastre este
acela de a evidenþia un ansamblu de fenomene ignorate
pânã acum, o dimensiune mai puþin cercetatã: aceea a
imaginarului colectiv care implicã scrisul ºi cartea.
Pentru omul modern cartea este un mijloc de comunicare, o modalitate de a înregistra ºi de a transmite un
mesaj, un text care poate fi mereu reactualizat prin lecturã. Integrându-le în imaginar, mentalitatea tradiþionalã
a elaborat un statut simbolic al scrisului ºi al cãrþii, un
întreg sistem de reprezentãri colective, de semnificaþii
particulare. De exemplu, numai noþiunea de carte se poate
regãsi în creaþiile populare în multiple ipostaze: epistolã,
zapis, testament, foaie de zestre, cartea sorþii, a solomonarului, pomelnic, învãþãturã etc., ca sã nu mai vorbim
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mi te roagã, / De copiii tãi, / Numele sã-þi scrie / În bucium
de vie, / Numele þ-o vedea / ªi strugur þ-o da“4.
În mentalitatea popularã, cuvântul rostit deþine o
funcþie instrumentalã care poate produce efecte benefice
sau malefice. Mediile orale opereazã un transfer al încãrcãturii simbolice ºi magice a cuvântului rostit la cuvântul
scris. Presupusa, misterioasa eficacitate a cuvântului
rostit se extinde ºi asupra realizãrii lui grafice, cu atât
mai mult cu cât aceasta necesitã o ºtiinþã ºi o tehnicã pe
care puþini oameni o stãpâneau. Atât în manuscrisele
medicale, cât ºi în corpusul folclorului medical românesc,
existã reþete magice care integreazã scrisul ºi cartea în
ansamblul practicilor terapeutice. Acestea constau în
remedierea unor stãri de lucruri negative: extragerea bolii
din corpul unui bolnav. Un exemplu edificator pentru
aceastã modalitate este faptul cã unii preoþi din mediul
rural tãmãduiau brânca (erizepelul) rostind ºi scriind
rugãciunea Tatãl Nostru pe o hârtie, lipitã apoi cu miere
pe locul bolnav. Efectul de vindecare este influenþat de
simbolistica formulelor misterioase, simbolistica cifrelor,
elementelor (apã, foc), simbolistica timpului (scrierea pe
înserat), simbolistica trupului (mâna stângã), legea contactului (aplicarea pe locul bolnav), principiul transferului
(spãlarea suprafeþelor scrise ºi înghiþirea apei), referinþa
culturalã a unor formule religioase consacrate (rugãciunea).
În cadrul mentalitãþii magico – religioase care se strãduieºte sã capteze ºi sã instrumenteze forþe protectoare,
un rol foarte important revine amuletelor. Numeroase
cercetãri folclorice ºi etnografice de la sfârºitul secolului
al XIX-lea ºi prima jumãtate a celui urmãtor semnaleazã
larga rãspândire în mediile folclorice a credinþei în virtuþile
apotropaice ale Visului Maicii Domnului, investit cu
puterea de a îndepãrta influenþele malefice ce ar putea
acþiona asupra femeilor aflate în momentul critic al naºterii
(lehuza ºi nou-nãscutul). Simion Florea Marian constatã
prezenþa acestei cãrþi în obiceiurile de naºtere: „Toate
femeile însãrcinate care ºtiu ceva carte, sã citeascã în
fiecare zi Visul Maicii Domnului
Domnului, cãci atunci vor naºte
mai uºor ºi le va trãi pruncul“5. De asemenea, femeile
însãrcinate care doreau sã nascã mai uºor, o purtau în
sân trei luni înainte. Alteori, simpla atingere a cãrþii ajuta
la naºtere: „Unele pun Visul Maicii Domnului pe pântecele
femeii ºi îndatã se naºte“6.
Categoria mentalã a Cãrþii sorþii este ataºatã orizontului ontologic al cãrþii interzise. Din moment ce cartea
este Lumea, doar divinitatea are acces la tainele ei.
Aceastã carte interzisã, operã a inteligenþei demiurgice,
este supusã unui regim restrictiv, care interzice accesul
la ea, pentru cã aceasta ar însemna chiar accesul la
Creaþie. În povestea Porcul cel fermecat
fermecat, împãratul,
înainte de a merge la rãzboi, ºi-a chemat cele trei fete ºi
le-a avertizat sã nu intre într-o anume încãpere a palatului.
4

PRO

Mariana Kahane, Lucila Georgescu-Stãnculescu, Cântecul
zorilor, p. 584
5
Simion Florea Marian, Naºterea la români. Studii etnografice , Bucureºti, Editura Grai ºi suflet, 1995, p. 19
6
Elena D. O. Sevastos, Naºterea la români, în vol. Literatura
popularã românã, col. II, Bucureºti, Editura Minerva, 1995,
p.158
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Bineînþeles, ele încalcã interdicþia ºi intrã în camera
interzisã, unde gãsesc „o carte mare, deschisã“7 , în care
îºi vor citi pe rând ursita. Motivaþia interzicerii pare sã fie
aici dorinþa de protejare a fiinþei umane, de a descoperi
un adevãr nefast.
În timpul iniþierii solomonare, în cadrul cãreia novicii
ajung la cunoaºterea tainelor naturii, cartea este elementul
central. Ea are un caracter ermetic, încifrat, fiind inaccesibilã profanilor: „acolo învaþã din cãrþi pe care alþi oameni
nu le pot citi [...] Ei ºtiu gândul la toþi oamenii, îi ºtiu cum
îi cheamã; învãþ [...] din cãrþi mari din care nimeni nu ºtie
a ceti afarã de mine“8. Despre aceste cãrþi se crede cã ar
conþine toatã învãþãtura din lume ºi au rolul de a influenþa
natura prin forþele lor magice (dirijând bunãoarã precipitaþiile: ploi, furtuni, grindinã). În orice caz, cartea cu puteri
solomonare nu este întotdeauna o binecuvântare pentru
cel ce o deþine, ci ºi o povarã prea grea pentru om: „Se
duse ºi moºul, dar alene. Când ajunse, casa era copleºitã
de vãpaie, iarã sãtenii cu toatã hãrnicia ce puseserã nu
puturã sã-i scape cartea de ghicit. Moº Lãcustã nu se
vãitã de alta, decât de carte. Fãrã carte, el nu mai ghici
nimãnui, darã putu apoi sã trãiascã în largul lui“9.
Psaltirea neagrã, adicã citirea de la coadã la cap, cu
lumânãri întoarse, la miezul nopþii ºi cu pielea goalã (nuditate ritualã) este o practicã încã actualã, ca mijloc de
rãzbunare sau de pedepsire a rãufãcãtorilor: „Dar mai ales
sã-þi citeascã «psaltirea neagrã» miercuri sau vineri
noaptea, cu luminarea înturnatã în jos, sã picure în apã
ºi pânã la nouã zile îl culci cum l-ai culca cu coasa“10.
Omul tradiþional crede în puterea învãþãturii de carte.
În majoritatea basmelor româneºti, Fãt-Frumos nu poate
fi un personaj excepþional, înzestrat cu atributul înþelepciunii, dacã nu este cunoscãtor de carte: „dupã ce se
mãri, îl puse de învãþã carte. El era aºa de silitor, încât
se mirau dascãlii de dânsul cum de învãþa aºa de
repede“11.
Interferenþele dintre cultura oralã ºi cea scrisã se
reflectã în creaþie. Un exemplu elocvent este provenienþa
cultã a unor proverbe. E adevãrat cã ele sunt foarte greu
de identificat deoarece, îndatã ce au intrat în circuitul
oral al maselor, s-au adaptat aºa de bine stilului popular,
încât au devenit bun folcloric în toatã puterea cuvântului.
Dar existenþa unor sintagme corespondente în izvoare
scrise demonstreazã adevãrata lor origine. Unul dintre
acestea este proverbul cu sens simbolic: a arunca mãrgãritãrele la porci, adicã a adresa cuvinte înþelepte, într-un
grai ales, unor ignoranþi, care nu-s în stare sã le priceapã,
utilizat ºi de Cantemir în Istoria ieroglificã. La origine
proverbul acesta n-a avut funcþie paremiologicã. Este un
sfat sau o învãþãturã exprimatã figurat, pe care evanghelistul Matei o atribuie lui Crist, pe când vorbea mulþimii,

7
.L.,
Petre Ispirescu, Legendele sau basmele românilor, E.P
E.P.L.
Bucureºti, 1968, p.46
8
Traian Gherman, Meteorologie popularã. Observãri,
Credinþe, Obiceiuri, Blaj, 1928, p. 142
9
Petre Ispirescu, op. cit., povestea Moº – Lãcustã, p. 411
10
Elena Niculiþã-Voronca, Datinile ºi credinþele poporului
român , Cernãuþi, 1903, vol. I, p. 1171
11
Petre Ispirescu, op. cit., basmul Zâna munþilor , p. 157
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cf. Evanghelia lui Matei, cap. VII, 6
Jean Urban Jarnick, Andrei Bârseanu – Doine ºi strigãturi
din Ardeal, Bucureºti, 1885, p. 81
14
Elena Niculiþã-Voronca, op. cit., p. 847
15
George Coºbuc, Poezii, Bucureºti, E.S.P.L.A.,vol. II, 1961,
p. 133
16
Alexandru Ofrim, Cheia ºi psaltirea, Editura Paralela 45,
Bucureºti, 2001, p. 31
17
Carte ºi oralitate în cultura comunã, în vol. Evaluãri bibliofile
din patrimoniul cultural naþional. Cercetare ºi valorificare,
vol. I, Rm. Vâlcea, 1980, p. 28
13
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Ionel Bandrabur

VOLUPTATEA
DE A SCRIE
O datã cu avansul civilizaþiei, s-a trecut de la omul
cavernelor la rãul cavernelor din om. În decursul a mii
de ani, religia ºi literatura au reuºit sã mai atenueze
neliniºtitoarele abisuri lãuntrice ºi sã aducã o oarecare
consolare ºi acalmie în suflete. Dar ce se va întâmpla
dacã, în mileniul III, cele douã forþe mântuitoare nu
vor mai trezi interesul omului? De pe acum se observã
cã stadioanele sunt mai frecventate decât bisericile ºi
librãriile. Nu se poate aºtepta nimic bun de la
comunitatea umanã care, tot mai mult, pierde
deprinderea de-a se ruga ºi de-a citi.
***
Asta e esenþialul în literaturã: voluptatea pe care o
resimþim la lectura unui poem sublim sau a unei proze
bine scrise.
***
Unii fac literaturã cu limbuþie delirantã ºi fãrã idei;
câteodatã place ºi aºa, autorii sunt premiaþi ºi încurajaþi;
dar asta nu este artã, ci numai horbotã de dantelã la o
fereastrã prin care nu se vede nimic.
***
Gândirea este tensiunea inteligenþei. Când încerc
sã citesc unele cãrþi (poezie, prozã) ºi mã izbesc de
lipsa lor de substanþã, de vidul deprimant al paginilor
ºi de totala neglijare a stilului, îmi este imposibil sã nu
conchid cã autorii lor sunt sau trântori, sau imbecili.
***
Grafomania este o pasiune pe care marii critici o
dispreþuiesc ºi o înfiereazã. Cuvântul „grafoman“ a
devenit aproape o injurie. Se uitã cã excelenþa literarã
nu poate fi dobânditã fãrã a mâzgãli hârtia mulþi ani la
rând, fãrã a fi fost mai întâi un onest ºi obscur ocnaº
al frazei.
***
Scriitorul are libertatea de a exagera, de a inventa,
de a da mai multã grandoare lucrurilor. Fãrã exagerare,
scrierea literarã ar fi anostã ºi ar adormi pe cititor.
***
Despre scriitorii buni se vorbeºte mai ales postmortem. A vorbi despre scriitor când este în viaþã
înseamnã a-i face ºi lui plãcere, în timp ce a te ocupa
de el dupã ce a murit echivaleazã cu a te lustrui mai
ales pe tine, comentatorul, exegetul, parazitul.
***
Pot gândi fãrã sã scriu, dar nu pot gândi clar ºi
coerent decât atunci când mã exprim în scris.
PRO

în predica sa de pe munte. În gura divinului învãþãtor, el
suna astfel: „Nu daþi cele sfinte la câini, nici nu aruncaþi
mãrgãritãrele la porci, ca nu cumva sã le calce în picioare
ºi întorcându-se sã vã sfâºie!“12. Din acest întreg verset
s-a detaºat fragmentar numai partea figuratã, cu mãrgãritãrele ºi porcii. La polul opus al sferei de influenþã se
aflã motivul pãscãliei. Pãscãlia este un tabel (comput)
de calcul necesar determinãrii datei când cade Paºtele.
De obicei, aceste tabele fãceau parte din conþinutul calendarelor. Prin extrapolare, termenul ajunge sã desemneze
orice carte cu caracter astrologic, zodiacal, de prevestire
a viitorului. O posibilã explicaþie este faptul cã tabelele
de calcul pascal au fost alãturate acestor tipuri de texte,
termenul Pãscãlie modificându-ºi sensul. Pãscãlia apare
ca motiv în textele folclorice: „Dragã mi-i ºi nici prea / Cã
ºtiu bine cã-i a mea / C-am citit în Pãscãlie / ªi mi-o da
maicã-sa mie“13 sau „De m-o da, de nu m-o da / Scrie-n
carte cã-s a ta“14. Motivul pãtrunde ºi în poezia cultã, la
George Coºbuc: „Ce mai spune Pãscãlia? / ªi planeþii
cum o duc?“ ºi „Descântãtori bobi pe masã-ntis-au /
Pãscãlii deschis-au“.15
Aºadar existã un fond principal de credinþe, datini ºi
obiceiuri, rituri, pe care s-au grefat heteropraxiile scrisului
ºi cãrþii, dacã ar fi sã folosim terminologia lui Ofrim16. Pe
parcursul demersului nostru ºtiinþific am încercat mereu
sã punem în evidenþã articulaþiile acestor practici cu
celelalte elemente ale culturii tradiþionale.
Mai întâi, existã un câmp simbolic, un set de paradigme sau modele de comportament care îºi au originea în
elementele religiei creºtine. Recurgerea la aceste imagini
a fost favorizatã de faptul cã religia creºtinã este una a
cãrþii, ceea ce explicã strânsa legãturã cu anumite atitudini
ºi comportamente religioase. În principal Biblia stã la
originea majoritãþii simbolurilor, ritualurilor ºi practicilor
care implicã prezenþa scrisului ºi a cãrþii. Al doilea câmp
semantic este cel al intersecþiei religiei cu magia. Unele
din aceste imagini, prin valoarea apotropaicã, taumaturgicã
sau divinatorie care le era atribuitã, sunt expresii ale unui
sincretism magico – religios. În practicile de acest fel,
rugãciunea se putea alãtura descântecului, credinþa se
învecina cu superstiþia.
Problematica ridicatã de cultura popularã, aºa cum
s-a manifestat ea în contextul românesc, devine ºi mai
interesantã dacã alãturi de carte, reprezentãri ale scrisului
ºi cuvântul rostit, luãm în considerare ºi importanþa imaginii figurative. Am descoperit un triunghi al expresiei
scriere – imagine – oralitate: „cartea, cuvântul ºi imaginea
au format un tot care a cimentat cultura popularã“17.
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ZBORUL LUI ICAR
SAU CUM A DEVENIT OVIDIUS FIUL LUI DAEDALUS
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HIC. EGO.QVI. IACEO. TENERORUM. LUSOR. AMORUM /
INGENIO. PERII. NASO. POETA. MEO / AT. TIBI QVI. TRANSIS.
NE. SIT. GRAVE. QVISQVIS AMASTI / DICERE. NASONIS.
MOLLITER. OSSA. CUBENT
Povestea unei iubiri întotdeauna a avut ºi va avea mare
succes, iar când la mijloc îºi mai întinde mrejele ºi poezia,
atunci s-ar pãrea cã existenþa se aflã în apogeu. Nici un îndrãgostit nu judecã, spunea latinul, Omnis amans – amens!
Din acest punct de vedere, împãratul roman Octavian
Augustus fie nu a fost latin, fie nu a iubit, fie suferea de un
puritanism exacerbat. Ne aflãm în perioada reformelor sociale,
politice ºi religioase.
Sã fi fost Octavian August atât de moral?! Istoria spune cã
Livia, soþia sa, a fost luatã de divinul împãrat direct de la fostul
ei soþ, pe când ea avea nouãsprezece ani. Nu iubirea a fost
imboldul aspiraþiei lui, ci sângele nobil al acesteia. Livia þinea
de cele mai ilustre familii ale Romei, din familia lui Appius
Claudius Caecus, cel care construise celebra Via Appia, înruditã
fiind ºi cu Tiberius Grachus.
Ce sau cine era Octavian? Bunicul acestuia fusese un simplu
cãmãtar din Velletri, onorurile luându-le pe bani.
Revenind la reformele impuse de August, prin care zice-se
urmãrea însãnãtoºirea moralã a tineretului prea frivol de când
apãruse în plan cultural Ovidius, acestea au constituit primul
circuit al labirintului în care avea sã fie prins fãrã voia lui, el,
Ovidius, poetul marilor iubiri.
Cã tinerii imperiului fugeau de îndatoriri, de responsabilitãþi,
de cariera militarã, preferând viaþa uºoarã, luxuria, celibatul în
locul cãsãtoriei, relaþiile libere ºi liberale, este drept.
Familia romanã în aceastã perioadã este mai în primejdie
decât oricând.
Se poate vorbi chiar de o uºoarã emancipare a femeii,
aceasta arãtând preocupãri intelectuale, cercetând politica,
filosofia, artele, refuzând cãsãtoriile impuse pe principii sociale
ºi politice. Dar astfel le ºade ºi bine! Tot mai mulþi tineri cãsãtoriþi
divorþau, divorþul în multe cazuri fiind cerut chiar de soþie.
Cãminul nu mai reprezenta locul de vieþuire pentru ele, dorind
din ce în ce mai mult sã participe la ospeþe, sã fie atractive, sã
ia parte la dezbateri pe teme statale, literare etc. Munca în gospodãrii era consideratã vulgarã, sub demnitatea lor. Încercarea
de reabilitare a vechilor virtuþi familiale, implicit ale societãþii
romane, nu întârzie. În anul 18 î.e.n. sunt votate trei legi în
acest sens. Desigur, Livia, femeie între femei, cea despre care
istoria spune cã ar juca un rol bine definit, cel din spatele
cortinei, dar care dirijeazã tot, deci Livia nu se dezice de toate
aceste atribute.
Oare cum s-ar putea una ca asta de vreme ce ne place atât
de mult rolul care ni s-a dat ºi pe care prima actriþã – Eva – l-a
trecut în rândul artelor nobile?! Dar vorba latinului, sã revenim
la oile noastre, mai bine zis la legile noastre.
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Aºadar, prima lege votatã prin impunere directã de dreapta
Liviei, soþia lui Octavian, viza cãsãtoria – lex Iulia de maritandis
ordinibus.
Aceasta nu permitea celibatul.
Oare de aceea Ovidius s-o fi cãsãtorit de trei ori?! Nici femeile
nu fãceau excepþie. A doua lege votatã este legea cu privire la
adulter – lex de adulteriis. Aceasta nu permitea adulterul. În
caz contrar, cei în fapt erau pedepsiþi: fie prin omor, fie prin exil
pentru tot restul vieþii ºi confiscarea unei jumãtãþi de avere.
Interesant cã bãrbatul avea dreptul la relaþii extraconjugale,
adulterul în cazul acestora nefiind luat în calcul. În aceste
condiþii sã nu fii de acord cu feminismul?
A treia lege, mai bizarã decât celelalte douã, a fost legea
împotriva luxului – lex sumptuaria. Adepþii acesteea erau gloatele, sãracii Romei pe de o parte, iar pe de altã parte era adulatã
de cavalerii rãmaºi fãrã avere ºi de o parte a clasei politice,
susþinãtori ai Liviei. Pe atunci Ovidius era un tânãr luminat de
doar douãzeci ºi cinci de ani, foarte inteligent sã nu observe cã
la mijlocul intereselor nu existã neapãrat binele Romei, ci elemente mult mai meschine: egoism, gelozie, urã… Cunoaºtem
ºi noi! „Homo sum, nihil humani a me alienum puto“, spunea
Terentius, „sunt om ºi nimic din ceea ce este omenesc nu
socot strãin de mine“.
Am putea spune cã inteligenþa, care de cele mai multe ori
este supãrãtoare pentru ceilalþi, în cazul nostru inteligenþa lui
Ovidius a reprezentat încã un element pentru transformarea
poetului în Icar, gustând din marea ºi amara tragedie a fiului lui
Daedalus.
Puteau versurile lui sã-l protejeze?! Nu, pentru cã lira lui
Ovidius nu semãna cu cea a contemporanului lui mai vârstnic,
Vergilius, din a cãrui izvor literar de altfel bãuse ºi chiar îl admira.
În vreme ce Eneida lui Vergilius, poem naþional, avea accente
puternic moralizatoare, elogiind cãsãtoria, familia, sentimentul
politic-imperial, patria, tradiþia, religia, versurile de tinereþe scrise
de Ovidius erau impetuoase, vulcanice, pline de elan, de cutezanþã, elogiind nu stãpânirea de sine, nu pacea interioarã, nu
familia, nu imperiul, ci iubirea, sentimentul poetic, înaltele teme
umane, mitologia. Uneori temele mitologice sunt pentru Ovidius
doar un pretext pentru a spune fãþiº adevãrul cu privire la
familia romanã, aºa cum se petrec unele fapte în Heroides.
Oferim spre exemplificare doar un celebru tablou al unei iubiri
neîmplinite – cel al Hermionei, fiica lui Menelau ºi a Helenei.
Fãgãduitã din fragedã pruncie lui Orestes, va fi datã de
soaþã lui Pyrrhus, fiu al vestitului Achilles. Pyrrhus însã are o
altã iubire a inimii, pe Andromacha, astfel cã Hermione se simte
trãdatã de trei ori în iubire. Prima datã i se refuzã dragostea
pãrinteascã, a doua oarã este datã lui Pyrrhus ºi nu logodnicului
ei, Orestes, fiul lui Agamemnon ºi al Clytaemnestrei, a treia
oarã i se înºealã patul conjugal.
Hermione îºi pledeazã cauza magistral, punctând cea mai
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poetica trãire a lui Ovidius doar înþeleaptã, ci, cunoscãtor al
lãcaºului sufletului feminin, fin psiholog al iubirii, o înzestreazã
pe legendara fiicã a lui Icarius cu iubire sensibilã, nu doar
raþionalã, aºa cum am ºtiut de la Homer. Bocetul Penelopei,
umbrit ºi plâns solilocviu, din Heroides 1, imagineazã fresca
acestui tip de iubire duioasã. Aici Penelope nu mai simte cu
mintea, ci cu inima: „Eu n-aº zãcea în patu-mi cu-n sloi de
gheaþã-n suflet / N-aº plânge-aceste zile ce trec aºa de greu…“.
Femeile lui Ovidius sunt vii! Cum sã nu iubeascã aceste
versuri tinerii vremii lui, cum sã nu-l declame ca fiind poetul lor,
când le cunoºtea pasiunile, temerile, gândurile, nefiind o
marmurã rece lingvisticã, ci focul cuvântului!
Zborul lui poetic atinsese arºiþa soarelui. Oare cât va fi
durat timpul pânã ca acesta sã-l mistuie?! Cã împãratul
Augustus ºi conservatorii nu gustau acest gen de literaturã, cã
preferau tragediile moralizatoare, pilduitoare, cã însuºi Augustul
începuse lucrul la o tragedie Aiax, se ºtie. Ideile puritanilor nu
se întâlneau cu cele ale lui Ovidius. Registrul scrierii lui trece
de la versurile de iubire la cele despre iubire. Dar oare cât poate
iubi sau poate iubi cu adevãrat un om mult prea inteligent
printre semenii sãi, mult prea talentat, mult prea ironic ºi deopotrivã profund?!
În pragul vârstei de patruzeci de ani scrie discutatul tratat
despre iubire, poemul didactic Ars amandi sau Ars amatoria.
Pentru ce ars, artã?
Ars, artis este un derival al rãdãcinii ar – a potrivi. Ce este
altceva arta poeziei decât potrivirea meºteºugitã a înþelesului
tainic din fiece domeniu, cu inteligenþa iscusitã, cu talentul, cu
inspiraþia, cu meditaþia, cu logosul care instituie lumi noi?!
Termenul, în varianta lui primitivã sau cum îl întrebuinþeazã
Vergilius, implicã ºi noþiunea de inovaþie, nãscocire, ca în exemplul: „At Cytherea novas arte, nova consilia versat pectore“.
Nu trebuie nesocotit alt înþeles al lui ars, cel de viclenie,
înºelãtorie ºi nu întâmplãtor, pentru cã, pentru a ajunge la
viclenie, mintea parcurge etapele de ardere ale gândirii, chiar
dacã într-un registru mai puþin moral. Abia dupã ce va fi trãit
cât avea de trãit, intelectualul ars ajunge sã semnifice artã,
meºteºug, ºtiinþã, de unde Plinius îl va întrebuinþa în sintagma:
ars grammatica, iar mai târziu Horatius îl va înnobila cu sensul
de virtute: „Hac arte Pollux arces attigit igneas“ – „Prin aceste
virtuþi a atins Polux înãlþimile de foc“.
Nici cã se putea un cuvânt mai potrivit lângã amandi! Bucuria
de viaþã, plãcerea de a trãi, viclenia, iscusinþa, jocul sunt atribute
ce-l caracterizeazã pe nãstruºnicul copil înaripat, Amor, inocent
ºi de temut. Prin alãturarea celor doi termeni se produce procesul de înnobilare a iubirii, i se oferã un grad de demnitate,
arta sã se regãseascã ºi în focul interior dintre iubiþi, prin rafinamentul firii, prin eleganþa gestului. Ovidius va declara: „Nu pe
cei bogaþi doresc arta de a iubi sã-i învãþ… Eu sunt poetul
celor sãraci, pentru cã sãrac am fost când am iubit. Nu puteam
dãrui femeilor daruri, le dãruiam cuvinte meºteºugite“.
Este limpede în ce constã iubirea pentru poet. Nu materia,
ci spiritul înnobileazã! El pariazã pe supremaþia vieþii – Creaþia
– pe artã ºi inteligenþã chiar ºi în iubire, conºtient de nemurire.
Viaþa trãitã prin ardere interioarã, prin Creaþie, va înfrunta timpul.
Ideea apare în toatã opera ovidianã, dar foarte rãspicat o spune
în Amores: „parsque mei multa superstes erit“.
Desigur, gloria artei poetice care va sparge timpul, care va
face ca cea mai mare parte a poetului sã supravieþuiascã, a
pus-o mai înainte decât el în vers Horatius prin a lui Carmina :
„Non omnis moriar multaque pars mei / vitabit Libitinam“ –
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acutã coardã a tragismului existenþei ei: dragostea neîmpãrtãºitã: „Parva mea sine matre fui, pater arma ferebat / et, duo
cum vivant, orba duobus eram. / Non tibi blanditias primas,
mea mater, in annis / incerto dictas ore puella tuli: / non ego
captavi brevibus tua colla lacertis, / nec gremio sedi sarcina
grata tuo; / non cultus tibi cura mei, nec pacta marito, / intravi
thalamos, matre parante, novos“.
Interesantã aici este de semnalat modalitatea de expresie a
poetului pentru a marca printr-o forþã potrivit faptelor impactul
singurãtãþii, lipsa iubirii, din care mai apoi se trag toate procesele psihologice.
Sintagma parva mea sine matre fui are efectul scontat în
sensul amintit, datoritã prepoziþiei sine care instituie în planul
semanticii poeticii discutate ideea de hãu existenþial. Sine matre
este un ablativ privativ. Prepoziþia sine, care cere ablativul, la
origine un construct din prepoziþia se ºi encliticul ne, aratã
lipsirea de ceva, privaþiunea.
Aceeaºi valoare a lipsei o pot primi prepoziþiile ex, ab, de,
însã acestea se pot manifesta pe scena limbii în haina lor
privativã, doar într-un rol secundar, în cazul în care sunt ajutate
de semantica directã, cu nuanþã clar de separaþie, a verbului.
Aºadar, pentru a sublinia limpede despãrþirea cu toate condiþiile
ºi implicaþiile ei, Ovidius preferã frecventul sine.
Simþindu-se orfanã din copilãrie, deºi ambii pãrinþi trãiau
„cum duo vivant“, mama, Hellena, mereu departe, tatãl mereu
plecat la luptã – „pater arma ferebat“ – Hermione cere ajutor lui
Oreste. Povestea ºi-o spune începând cu primele priviri aruncate asupra celei pe care n-o cunoºtea, deºi mamã zice-se cã
i-ar fi fost, dar pe aare o recunoscuse o datã dupã chipul cel
purta, mult glorificat în patrie – „quod eras pulcherrima“.
Baza societãþii imperiale, elogiatã ºi susþinutã de Augustus
– familia – era ºubredã. Însãºi fiica împãratului, Iulia, încãlcase
cele trei legi. Ori Ovidius, prin metaforã, fãcea opoziþie familiei
imperiale – lui Octavian Augustus ºi Liviei.
Fãcând parte din aristocraþia modernã a tinerilor, sub nici
un chip conservatoare, desigur cã Ovidius o admira pe rafinata
ºi inteligenta Iulia, care iubea artele ºi literatura, discuþiile elegante, pasionale, pe diverse teme filosofice, ºi cãlãtoriile, înconjurându-se de tineri instruiþi pe la înaltele ºcoli din Grecia, dar
ºi de mãtãsuri, purpurã, într-un cuvânt lux.
Ovidius era poetul aristocraþiei moderne. Aripile cutezãtoare de Icar prindeau din ce în ce mai mult elan. Ironia inteligentã ºi acidã cu adresã directã la lux, adulter, rigiditate statalã ºi
militarã, adicã opozanþa fãþiºã faþã de cele trei legi, constituiau
teme frecvente pentru arta lui poeticã. La treizeci de ani, Ovidius
era cel mai celebru poet, influenþând mersul societãþii. Era aedul
plãcerilor, deopotrivã aedul adevãratelor iubiri.
Frivolitatea versurilor iubirilor galante ºi trecãtoare, în care
femeia devenea rând pe rând zeiþã ºi curtezanã, era înlocuitã în
versurile dedicate iubirilor adevãrate prin demnitate, frãmântare
sublimã, gesturi nobile.
Sinceritatea iubirii, exaltarea pasionalã a inimii, încã necântate cu atâta forþã pânã la Ovidius, le pune în versuri voluptoase,
precum: „O pasãre jelindu-ºi copilul mort, ºi Sapho / Ce-ºi
plânge azi iubirea pierdutã în trecut… / ªi-atât. În rest – tãcere,
ca într-un miez de noapte“.
Bucolicelor lui Vergilius se preferã viaþa adevãratã, pasiunea,
tensiunea dramaticã a existenþei. Vechile legende, vechile poveºti mitice sînt convertite atâtor coarde maximale ale firii.
Bunãoarã Penelope, soþia lui Odysseus, cea care din virtute,
desfãcea noaptea firul iubirii þesut în timpul zilei, nu este în
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„Nu voi muri în întregime ºi o mare parte din mine va evita
moartea“.
Arta eleganþei reuºeºte sã o þese atât de galant în sfaturile
pe care le lasã sã fie în vocabule, adresându-se femeilor: „Învaþã
sã cânþi, sã dansezi, sã joci chiar ºi jocuri de noroc, dar fãrã sã
cazi în ruºinoasa patimã a câºtigului ºi fãrã sã te înfurii când
pierzi. Citeºte versuri de Callimach, de Anacreon, iar pe cele ale
poetei Sapho sã le ºtii pe de rost. Citeºte Eneida, citeºte pe
Propertiu, pe Tibul, citeºte Povestea unei iubiri ºi Heroidele,
ºi bineînþeles Arta iubirii … Petrece-þi timpul la teatru sau
plimbându-te la umbra superbelor portici“.
Rafinament, bun gust, delicateþe, inteligenþã, iscusinþã a
vorbirii ºi a gesticii, atribute ce caracterizeazã o femeie educatã.
Amorurile lui Ovidius nu erau în nici un fel pe plac lui
Augustus. Poemele lui de dragoste, versurile erotice, atât de
iubite de tineri, care-l socoteau drept vocea lor, tineri necopþi,
care cãutau doar viaþa uºoarã, plinã de plãceri, s-au aflat de la
început în contrapunct cu Pax Augusta, ce oferea stabilitate.
Devenit Pontifex Maximus, Augustus cãuta cu orice preþ
sã întãreascã religia romanã, dar Ovidius nu avea nici o înclinaþie misticã ºi nici mulþimea, cu excepþia partidului care susþinea politica împãratului, nu se arãta a fi prea entuziasmatã.
Mai atractive erau religiile de import.
Zborul lui Icar e în declin. Aripile încep sã se mistuie în
special dupã ce, în urma uneltirilor Liviei, fiica lui Augustus,
Iulia, este exilatã pentru tot restul vieþii în insula Pantelleria.
Încãlcase stupizile legi date de propriul tatã, exilatã chiar de
acesta.
În spatele cortinei se aflã din nou o femeie – Livia – ºi
dorinþa de putere. Politicul înfrânge iubirea. Nu cãsãtoria, nu
luxuria, nu religia constituiau adevãratele probleme în stat, ci
dorinþa de putere, factorul politic.
Vã este familiar, nu-i aºa? O Livia ºi un Augustus existã ºi
astãzi printre noi! Apare însã vocea poeticã. Triumfã. Ca o sfidare
a tot ce se petrece în Imperiu rãzbate Arta iubirii. Ironie, jignire
la adresa lui Augustus? Nu! Doar adevãr redat cu mult ºarm ºi
o extraordinarã inteligenþã. Creaþia nu se judecã dupã ºabloanele minorilor intelectuali. Creaþia existã ºi-atât! În spatele
acesteia nu se aflã nici rãzbunare, nici mulþumire, nici linguºealã! E creaþie purã, e ardere intens intelectualã!
Augustus nu înþelege mistuirea de sine, arderea poetului,
gându-i cutezãtor de Icar. El vede sfidare, jignire, rãzbunare.
Aºadar Publius Ovidius Naso este vinovat de decãderea morala
a Romei! Sã fi încercat poetul prudenþa? Nu! Marilor spirite le
stã bine cu impetuozitatea versului, cu tulburarea firii, cu zborul
neumbrit de vreo conjuncturã, cu riscul de a-ºi frânge gâtul!
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Juan Alpar (1857 – 1901) – Mahalaua Dracului
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Va scrie versuri de dragoste, va scrie ºi Despre cosmetice, va
cânta Leacuri contra dragostei.
Începe lucrul la o vastã operã, rod al unei vaste culturi, în
care cuprinde tot ce s-a scris, s-a cântat ºi cunoscut vreodatã
pânã atunci – Metamorphoses. Întreaga istorie, întreaga ºtiinþã
a omenirii fu þesutã în versurile acestei sublime lucrãri, prin
care Ovidius avea sã-ºi dovedeascã superioritatea, de care era
conºtient de altfel, superioritatea peste veacuri.
Cât de dragi trebuie sã-i fi fost lui Eminescu primele versuri
din Metamorphoses! „Mai înainte de mãri, de uscat ºi de bolta
cereascã,/ Firea la fel peste tot arãta ºi numitã fu Haos; /
Ne-întruchipate se aflau, fãrã rost, grãmãdite de-a valma / Într-un
morman neclintit, ale lumii seminþe în vrajbã…“
Nimic nu este mai de preþ în lume afarã de Om, spune
Ovidius în Metamorphoses, dar în mãsura în care reuºeºte sã
se înalþe prin culturã. Totul este menit transformãrilor, spre un
ceva superior.
Odatã cu marele poem al transformãrilor, Ovidiu pare sã
zboare spre altã direcþie, zborul pare sã fie unul spre înalt, unul
cutezãtor, unul stabil. Sã fi uitat Augustus de impetuoasa forþã
a versurilor despre iubire, despre viaþã, despre moravurile timpului, sã fi uitat de propria fiicã pe care cu bunãºtiinþã o exilase,
rod al mersului societãþii, dar ºi al asprimii pãrinteºti pe de o
parte, iar pe de altã parte al uneltirilor Liviei?
Drept rãspuns: QUI NESCIT PATI, NESCIT DOMINARE! (Cine
nu ºtie sã rabde, nu ºtie sã fie stãpân).
Urmeazã Fastele – poetizarea calendarului roman. Viaþa
poporului, cu bucuriile ºi tristeþile ei, cu sãrbãtorile ºi muncile
zilnice, îi devin poetului din ce în ce mai apropiate. Unii afirmã
cã prin aceastã epopee el, poetul cu destin de Icar, ar fi dorit sã
câºtige simpatia lui Augustus. De altfel chiar împãratul lãuda
aceastã lucrare, pornitã de la un eveniment al timpului – reformarea calendarului. Cu siguranþã nu graþiile celui devenit Pontifex Maximus cãuta aedul. Sãrbãtorile câmpeneºti, cele religioase cu legendele ºi zeitãþile caracteristice îi deschideau lui
Ovidius perspective sublime, amintiri adânci, adunate pe când
alerga cu picioare beþive încã de laptele matern pe câmpiile
Sulmonei.
Totuºi, August este elogiat, dar pe merit. Pacea îi aparþine,
la fel reformarea calendarului. Cã nu urmãrea graþiile divinului,
cã nu aspira la funcþia de poet oficial, banalitatea banalitãþii,
mãrturie stau tocmai versurile acestuia, în care nu pomenise
nici un cuvânt de mãrire la adresa lui Tiberius, mãrul discordiei
în patul conjugal imperial, unde desigur se discuta politicã,
Livia dorind ca fiul ei sã fie succesorul lui August.
Ce greºealã! Tocmai acesta a fost motivul real al exilului
Iuliei, care nutrea tronul pentru al ei fiu.
Farmecele feminine ale Liviei îºi întind din nou peste cetate
picioarele lungi de zeiþã. Cutezãtorul Icar se apropie prea mult
de Helios ºi-i topeºte ceara de pe aripi (Sol la romani, cãci de,
ne aflãm pe tãrâmul lor) care de aceastã datã, are chip de femeie!
Urmeazã libera cãdere în apele Pontului Euxin
Euxin. Ambiþiile
mamei vor frânge mulþi Icari.
Dar oare fãrã existenþa fermecãtoarei Livia, femeie-ntre
femei, am fi avut la Tomis un Icar?! Ne-ar mai fi izbit privirea
bocetul din mormânt al exilatului Ovidiu, forþat sã trãiascã
printre barbarii care sfarmã în timpul iernii vinul între dinþi din
cauza gerului nãprasnic? Am mai fi buchisit noi oare cu palidã
mândrie cuvintele: HIC. EGO.QVI. IACEO. TENERORUM. LUSOR.
AMORUM / INGENIO. PERII. NASO. POETA. MEO / AT. TIBI QVI.
TRANSIS. NE. SIT. GRAVE. QVISQVIS AMASTI / DICERE.
NASONIS. MOLLITER. OSSA. CUBENT?
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Elena Abrudan

VLADIMIR MAKANIN – O LUME-TUNEL

1
In 1992 a apãrut în revista Znamja nr.9 articolul K.Stepanjan.
„Realizm kak zakljuchitel’naja stadija postmodernizma“ (Realismul – stadiul final al postmodernismului); în 1993 apare în revista
Novyj mir, nr.7, articolul lui M.Lejdeman ºi M.Lipovetskij Zhizn’ posle
smerti ili Novyje svedenia o realizme (Viaþa dupã moarte sau Noi
consideraþii asupra realismului) în care este formulatã ipoteza existenþei unei îmbinãri a postmodernismului cu realismul numitã postrealism. În 1991, în The Columbia Histor
Historyy of the American Novel, J.D.
Saldivar îºi intituleazã studiul sãu asupra postmodernismului Postmodern Realism, dar îl numeºte în parantezã „realism magic“ ºi se
referã la înfãþiºarea realitãþii în operele anumitor scriitori postmoderni,
prin asemãnare cu realismul miraculos latino-american.
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Iuri Trifonov. Aceºti autori au descoperit în mãrunþiºurile vieþii
cotidiene anumite constante, ceea ce se repetã de veacuri,
indiferent de evenimentele istorice. Ei au surprins cu fineþe
acele mecanisme ale existenþei care permit omului realizarea
unei legãturi cu veºnicia. De asemenea, ei au înþeles faptul cã
problemele sociale sunt simple variaþii ale principiilor existenþiale eterne, indiferent de regim, areal geografic sau timpul
în care se manifestã. Prin opera acestor autori se trece de la
idealismul prozei anilor ºaizeci la ambivalenþa prozei existenþialiste a anilor optzeci ºi, mai larg, la proza postmodernã rusã
a ultimelor decenii. Deosebit de sugestivã în acest sens este
proza lui Vladimir Makanin, unul din liderii prozei ruse contemporane, în a cãrui operã se remarcã prezenþa vocilor inconºtientului (unul din romanele sale se numeºte chiar Golosa – Vocile).
Metafora centralã a prozei lui Vl. Makanin este fluxul continuu al existenþei ca expresie a înstrãinãrii omului în haosul
cotidian când, prins în vârtejul existenþei, individul pierde
controlul asupra vieþii personale. Copleºiþi de îndatoriri, automatisme, ritualuri, oamenii se uniformizeazã, diferenþele dintre
ei se ºterg într-o metaforã generalã a stagnãrii sociale ºi culturale. Mecanismul principal al depersonalizãrii ºi uniformizãrii
este stereotipul ca întruchipare a neîndoielnicului, a faptului
general valabil. Pentru a evidenþia automatismul vieþii eroilor
sãi, Makanin prezintã, prin contrast, situaþii confuze, nestereotipe, când eroii sãi ies din obiºnuit, din stereotipiile vieþii cotidiene care, fiind opuse libertãþii, îi poartã ca un torent, lipsindu-i
de responsabilitatea asumãrii propriului destin. Totuºi, eroii
lui Makanin îºi pãstreazã instinctul libertãþii, al individualitãþii,
dar acesta nu este suficient pentru a scãpa de uniformizare ºi
nu vor reuºi sã se elibereze de ea decât prin moarte. În timpul
vieþii, actele de manifestare a libertãþii ºi individualitãþii omului
se transformã treptat în acte rituale ºi automatisme. Spre
exemplu, Iakuºkin, vraciul din Predtecha (Precursorul – 1982),
trãieºte într-o manierã total diferitã de cea general acceptatã,
încercând sã vindece atât corpul cât ºi sufletul oamenilor, propovãduind iubirea aproapelui ºi credinþa în miracol. Iakuºkin
însuºi a experimentat efortul învierii la care-i supune pe pacienþii
sãi. El posteºte ºi suportã inactiv foamea ºi setea aproape
pânã la stingerea funcþiilor vitale, dupã care renaºte la o nouã
viaþã. Totuºi, chiar ºi astfel, existenþa eroului se transformã în
ritualuri ºi automatisme, deoarece Iakuºkin nu poate controla
creºterea cultului vindecãtorului: el ajunge sã lucreze într-un
spital, unde i se cere sã facã zilnic ceea ce în mod firesc constituia
o revelaþie spontanã. I se cere sã transforme în procedee ºtiinþifice ceva ce þinea mai mult de domeniul spiritului. Transformându-se în ritual ºi stereotip, calitãþile de vindecãtor ale lui
Iakuºkin dispar, iar eroul se elibereazã prin moarte de o existenþã
în care nu-ºi mai gãsea locul. Înþelegem cã ieºirea din cotidian
a personajului se face printr-un ºir de experienþe iniþiatice care
culmineazã cu moartea eroului.
În proza lui Vl. Makanin, întotdeauna cãutarea eului prin
coborâre în inconºtient este o experienþã iniþiaticã personalã a
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Întoarcerea postmodernismului rus spre tradiþia modernã
ºi nostalgia realismului conduc spre apariþia tendinþei de
cãutare a unui dialog cu tradiþia realistã. Unii cercetãtori considerã cã realismul tradiþional al secolului XIX s-a transformat
prin interacþiune cu modernismul tocmai datoritã motivelor
moderne conþinute în literatura clasicã rusã ºi poate conduce
spre conturarea unei noi paradigme artistice numitã postrealism,
neotradiþionalism sau transmetarealism. Deºi reprezintã o încercare de a construi o nouã paradigmã artisticã, acest termen
se referã la metoda artisticã folositã de anumiþi autori pentru a
înfãþiºa, cu luciditate ºi fãrã false pudori, realitatea haoticã ºi
crudã a lumii1 în opere care, în ciuda apropierii naturaliste de
adevãrul vieþii, conþin multe trãsãturi ale esteticii postmoderne.
Dacã în operele realiste înfãþiºarea haosului vieþii este
subordonatã concepþiei autorului despre lume ca univers cosmotic, pentru scriitorii moderni realitatea este haoticã ºi lipsitã
de sens, motiv pentru care încearcã sã-ºi creeze o realitate
alternativã. Bazându-se pe modele ºi arhetipuri, ei imagineazã
o veºnicie alternativã, capabilã sã depãºeascã nonsensul,
constrângerea, lipsa libertãþii ºi coºmarul contemporaneitãþii.
Mitul reprezintã pentru moderni cea mai înaltã ºi bunã formã
de existenþã pentru cã este creat sau descoperit de conºtiinþa
liberã a artistului, devenind astfel o materializare a concepþiei
individuale despre libertate.
Prin opoziþie, postmodernismul se va strãdui sã deconstruiascã orice mitologie înþelegând-o ca bazã ideologicã a
puterii care propune propriul model ierarhic, unitar, al adevãrului, veºniciei, libertãþii ºi fericirii. Începând cu critica mitologiei
comuniste, postmodernismul trece repede la critica concepþiilor
mitologice ale literaturii clasice ruse ºi apoi la miturile culturii
populare de masã. Totuºi, el nãzuieºte sã reconstruiascã din
fragmente o nouã mitologie, neierarhicã, pe principii contramitologice. Strategia de bazã a postmodernismului nu va mai
fi lupta cu haosul, ci dialogul cu haosul, încercarea de a depãºi
antiteza haos-cosmos, realizarea unui compromis între acestea.
În literatura rusã, înþelegerea existenþialã ºi metafizicã a
existenþei haotice ºi absurde a început cu generaþia lui Vladimir
Makanin, Anatoli Kim, Ruslan Kireev, Anatoli Kurceatkin ºi chiar
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eroilor. Arhetipurile inconºtientului conferã acestora capacitatea
de a simþi ceea ce altora le este inaccesibil ºi, prin urmare, de a
se opune stereotipurilor ºi acþiunilor rituale ale vieþii. Pãtrunderea în inconºtient este figuratã în spaþiu ca o coborâre
printr-un tunel într-o altã lume, ce poate avea toate atributele
lumii de dincolo. Tunelul este unul din principalele motive ale
prozei lui Makanin. El propune un tunel în timp prin care muzicianul Baºilov se poate întoarce la izvoarele creaþiei populare
pãstrând în creaþia individualã memoria colectivã ( Gde
skhodilos’ nebo s kholmami – Linia orizontului, 1984).
Deosebit de interesant mi se pare tunelul vertical imaginat
de autor în romanul Laz – 1991 (Tunelul). De data aceasta,
Makanin propune o construcþie spaþialã imaginarã care face
legãtura între douã lumi, cea superioarã ºi cea inferioarã. Lumea
de la suprafaþa pãmântului este o lume a haosului social ºi a
distrugerii fizice ºi morale a omului. Lumea subteranã este
vãzutã ca un oraº în care viaþa este tihnitã, unde poþi obþine
cele necesare traiului fãrã nici un pericol. Acest oraº subteran
este perceput ca tãrâm al umbrelor în care existenþa curge
liniºtit, fãrã convulsii, chiar moartea putând trece neobservatã,
pentru cã în tãrâmul celãlalt ea nu mai reprezintã un eveniment.
Structura lumii pare a se fi inversat sau, cel puþin, cele
douã tãrâmuri ºi-au schimbat semnificaþia. Astfel, în subteran
existenþa pare condiþionatã de respectarea principiului raþional,
aici se gãsesc cele mai înalte concepte, cele mai frumoase
expresii necesare exprimãrii ideilor ºi care provoacã dorinþa lui
Kliuceariov de a coborî în tãrâmul umbrelor. Ca într-un adevãrat
infern, în lumea de deasupra, viaþa este haoticã ºi periculoasã,
fiind determinatã mai mult de reflexe instinctuale, iar moartea
naºte nenumãrate încercãri primejdioase. În mod firesc, eroul
doreºte sã se adãposteascã împreunã cu familia într-o lume
lipsitã de pericole.
Distrugerea tunelului face însã imposibilã coborârea în
lumea subpãmânteanã: Kliuceariov nu reuºeºte sã-ºi ascundã
familia ºi va rãmâne în lumea de deasupra. Experienþa vieþii în
lumea suprateranã are un final neaºteptat: eroul descoperã cã
tihna ºi libertatea ce putea fi dobânditã în oraºul subteran
sunt plictisitoare, pentru cã acolo nimic nu mai depinde de
om. Eroul este eliberat de orice responsabilitate într-o lume în
care totul se supune fluxului automat al vieþii. Eroul înþelege
cã, în lumea de sus, supravieþuirea lui ºi a celor apropiaþi
depinde doar de el ºi cã, în ciuda pericolelor care-l pândesc la
tot pasul, viaþa înseamnã responsabilitate. Prin acest final,
Makanin conferã autenticitate ºi materialitate celor douã nivele
ale lumii ºi propune un sens pozitiv încercãrii iniþiatice a eroului
sãu.
În Andergraund ili Geroj nashego vremeni – 1991
(Undergraund sau Un erou al timpului nostru), cele douã
nivele ale lumii coexistã, pentru cã Undergroundul poate fi
imaginat ca un tunel orizontal, situat la periferia oraºului, în
care ºi-a petrecut întreaga viaþã un intelectual mediu, scriitorul
nerecunoscut Petrovici. Trecerile între cele douã niveluri sunt
întâmplãtoare ºi þin fie de relaþionarea vremelnicã a eroului cu
persoane cunoscute anterior refugiului în Underground, fie de
contactele cu noii îmbogãþiþi, care au parvenit ºi au reuºit sã se
smulgã din Underground. Vl. Makanin preia în manierã postmodernã numele romanului lui M. Lermontov ºi dezideratul
marelui clasic, acela de a înfãþiºa omul ºi epoca de care depind
trãsãturile sale. De data aceasta, autorul vrea sã arate profilul
reprezentativ al omului la sfârºitului secolului XX, dar ºi lumea
în care acesta trãieºte, s-a nãscut ºi s-a format.
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Mina Byck-Wepper (1857 – 1901) – Vas cu trandafiri
Imaginea care reprezintã modelul acestei lumi ºi al sufletului
omenesc este cãminul. Aceastã imagine reprezintã un spaþiu
concret, care presupune viaþa colectivã, uniformizarea, dispariþia intimitãþii, depersonalizarea. Modul de viaþã sovietic ºi
postsovietic beneficiazã de o descriere naturalistã. Lupta pentru
spaþiul locativ capãtã înfãþiºarea luptei pentru dobândirea unor
bunuri de preþ sau a libertãþii omului, dar rezultatul ei nu este
libertatea interioarã sau mulþumirea, ci doar o urã cruntã faþã
de cei care ar putea sã le fure spaþiul greu dobândit. Viaþa celor
închiºi de bunã voie în spaþiul minuscul al unei camere de
cãmin este atât de asemãnãtoare încât locatarii se depersonalizeazã, nu mai au nici un secret, drama a doi oameni devenind
rapid o ,,tainã a coridorului“. Aceastã nediferenþiere face posibilã
schimbarea oamenilor între ei, înjosirea lor, chiar dispariþia iubirii
pentru care se poate plãti. Makanin prezintã în romanul sãu ºi
forma extremã a vieþii colective, expresie a degradãrii totale a
fiinþei umane – spitalul de nebuni, loc în care oamenii sunt
transformaþi în legume ca sã nu mai poatã fi diferenþiaþi2 . Chiar
fratele naratorului, în tinereþe genial artist plastic, este adus în
aceastã situaþie, cu atât mai jalnicã, cu cât fostul artist, într-o
încercare disperatã de a demonstra pãstrarea unui rest de
demnitate umanã, încearcã sã-ºi mascheze neputinþa.
Autorul nu lasã sã se întrevadã nici o ºansã de normalitate
în aceastã lume-tunel, periculoasã pentru condiþia umanã. De
aceea, Petrovici aparþine Undergroundului, vãzut ca un curent
de opinie subteran al societãþii ºi împãrtãºit de oameni care nu
vor sã se lase prinºi nici în lupta pentru spaþiu, nici în goana
dupã valori materiale sau spirituale. Din acest motiv, Petrovici
nu se luptã så-ºi publice manuscrisele ºi trãieºte ca paznic al
unor camere sau apartamente de cãmin, fapt care-i permite så
aibã o cãmãruþã a lui, fãrã sã fie legat de lucruri materiale. Eroul
lui Makanin este însã prins într-o capcanã, pentru cã libertatea
doritã de el nu se poate obþine prin inactivitate. Încercãrilor de
a-l face sã intre în joc le rãspunde cu lovituri, el devenind astfel
autorul a douã crime. Dar acestea sunt tocmai metodele de a
supravieþui în lumea din care el vrea sã se sustragã ºi nu se
împacã cu formaþia intelectualã a eroului. Frãmântãrile scriitorului nu pot fi soluþionate decât prin înãbuºirea conºtiinþei, iar
aplicarea acestui tratament îl conduce în lumea uniformizatã ºi
meschinã din care dorea sã evadeze.
Lumea descrisã de Vl. Makanin în operele sale mãrturiseºte
despre apartenenþa metodei de creaþie a acestui scriitor la
estetica postmodernã.
2
Aceastã parte a romanului lui Makanin aminteºte romanul lui Ken
Kessey, Zbor deasupra unui cuib de cuci
cuci.
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Ion æurcanu

IDEI ISTORICE ÎN OPERA LUI EMIL CIORAN

Câteva observaþii asupra specificului
gândirii cioraniene
S-au cãutat originile fenomenului. Unii le-au vãzut în
biologie, cât timp acestea erau înþelese doar ca manifestãri
ale unui comportament nevrotic. C. Noica însã, deºi recunoºtea cã scrierea discutatã rãmânea ºi pentru el
oarecum neînþeleasã, totuºi afirma cu toatã tãria cã
apariþia ei nu era întâmplãtoare pentru un tânãr „care a
trãit dezastrul tuturor valorilor ºi aproximaþia tuturor certitudinilor“, adãugând cã „spiritul care a scris Pe culmile
disperãrii este sincer chinuit“. ªi va adãuga, tot el, mai
târziu, cã era în firea lui Cioran „ceva din suprema neconsolare a fiinþei umane“.
Atunci, ca ºi acum, s-a pus întrebarea: care este
domeniul pentru care opera se potriveºte mai bine –
literatura sau filosofia – ºi deci dacã autorul ei poate fi
considerat un filosof. La început, cartea a fost înþeleasã,
de cele mai multe ori, ca realizarea unui gânditor:
Septimiu Bucur vorbea de o „filosofie organicã“. ªerban
Cioculescu de o „filosofie vitalistã“, pentru ca, mai târziu,
drept urmare a preluãrii automate a unor afirmaþii jucãuºe
ale autorului, sã se creadã, nu întotdeauna, ce-i drept,
cã scrierea „marca ruptura sa cu filosofia“, aserþiune datã
peste cap fie ºi de faptul, evident humoral, cã cineva se
poate rupe de filosofie încã înainte de a fi filosof. Cu
ocazia apariþiei, doi ani mai târziu, a Schimbãrii la faþã
a României, unde gândirea autorului s-a þinut la egalã
distanþã între culmile ºi abisurile în care, în prima sa
carte, se avântase cu un elan irezistibil, Lucian Blaga
constata „lirismul contra filosofiei fãcut cu elemente filosofice“. Încurajat poate tocmai de pertinenþa unor astfel
de aprecieri, Nicolae Florescu propune, pentru acest caz,
formula „poet al ideii“, care pare cu atât mai potrivitã cu
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cât presupune în mod necesar ºi un înþeles întors pe altã
faþã, dar nicidecum antagonic, acela de filosof al poeziei,
concluzie fondatã pe faptul cã, implicit, cei doi, poetul ºi
filosoful, îºi disputã pe bunã dreptate virtuozitatea
„mânuirii“ cuvântului.
Dacã Cioran poate fi considerat în mod sigur filosof,
ºi încã unul cu totul original, cum poate nu a mai fost
nimeni în aceeaºi mãsurã în istoria gândirii româneºti, la
fel de adevãratå este ºi pãrerea cvasiunanimã cã opera
sa nu reprezintã un sistem filosofic distinct. Tocmai de
aceea, Fl. Berindeanu are tot temeiul sã susþinã cã ea
„trebuie sã fi cititã aºa cum este, ºi nu supusã cutãrei
sau cutårei interpretãri“, ceea ce nu vrea probabil sã
însemne mai mult decât cã opera cioranianã nu ar fi bine
sã fie forþatã sã intre în anumite scheme sau sã i se
pretindã cã spune aceea ce nu poate spune.
Interesul acestor rânduri este însã unul cu totul special, care, în execeza cioranianã ºi mai cu seamã în
scrierile privind Pe culmile disperãrii, a rãmas unul incidental ºi mãrginaº; e vorba de felul cum a înþeles gânditorul istoria, ºtiindu-se în mod sigur – ºi ar fi suficient,
fie ºi pentru o argumentare grãbitã ºi sumarã, sã invocãm
doar mãrturisirile sale – cã reflecþiile filosofice asupra
acestei ipostaze a existenþei umane au constituit pentru
el o preocupare permanentã ºi, putem spune, chiar obsesivã, fãrã sã mai stãruim asupra acelor spaþii foarte
întinse din opera sa care sunt populate cu un impresionant
material istoric. Sã vedem, aºadar, dacã existã o filosofie
a istoriei la Cioran.
S-ar putea obiecta, nu fãrã un anumit temei – recunoaºtem, cã rezolvarea deplinã a unei sarcini atât de
dificile are ºansele cele mai mari doar în baza cercetãrii,
sub acest unghi, a întregii sale opere. Dar, principial, un
astfel de demers nu este nici pe departe indispensabil
soluþionãrii, fie doar satisfãcãtoare, a problemei, glosând
numai pe primul sãu text de anvergurã. Pentru cã gânditorul este în fond acelaºi în prima ºi în ultima sa carte.
Scriitorul francez Jean Chalon observa, în 1986, cã „la
25 de ani, Cioran este în chip deplin Cioran..., existã un
singur Cioran, fie el tânãr sau septuagenar“. Insistentele
ºi repetatele observaþii recente, care se fondeazã tocmai
pe o privire sinopticã asupra fenomenului, constatã ºi
ele „faptul cã ipostaza francezã
francezã, pe care Cioran a prezentat-o lumii ca pe un aspect definitoriu ºi definitiv al
operei sale, nu diferã, în manifestãrile ºi atitudinile ei
majore, cu nimic de aceea a începuturilor româneºti“,
datã fiind „evidenþa unitãþii indestructibile a mesajului pe
care [filosoful] îl emitea, într-o perfectã concordanþã cu
sine, acelaºi de la începuturi ºi pânã la sfârºit...“ (subl.
a.). Cât priveºte semnificaþia scrierii Pe culmile disperãrii
pentru filosofia sa, Cioran însuºi va observa: „Prima mea
PRO

Apariþia, în 1934, a primei cãrþi a lui Emil Cioran – Pe
culmile disperãrii – a fost, prin discuþiile aprinse pe care
le-a provocat abrupt în cercurile literare ºi filosofice de
atunci, un fenomen de-a dreptul scandalos. Principalul
motiv invocat, în fierbinþeala primelor receptãri, chiar dacã
– din considerente lesne de înþeles – nu totdeauna spus
cu glas tare, a fost conjuncþia unei vârste mult prea tinere,
pentru atari preocupãri, cu un limbaj pe cât de ireverenþios
în raport cu bontonul în care încremenise scriitura genului,
pe atât de proaspãt, articulat ºi profund. Neliniºtea nu
era nefireascã, de vreme ce noul fenomen se aratã ca
expresia unei puternice forþe de naturã ºi origine
necunoscute, care, în rãsucirea-i bruscã ºi neaºteptatã,
impunea o nouã viziune asupra lumii ºi un alt tipar de
reprezentare.
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carte conþine deja tot ceea ce am spus dupã aceea“.
Înainte însã de a trece la examinarea sistematicã a
câtorva idei fundamentale de filosofie a istoriei în versiune
cioranianã, va trebui sã reþinem cã, dupã cum întreaga
operã a gânditorului se detaºeazã obstinat de toate
scrierile care ne tenteazã sã i le raportãm, tot aºa ºi
aparatul categorial filosofic cu care el opereazã este de
cele mai multe ori altfel. Asta explicã de ce chiar unii
dintre cei mai experimentaþi comentatori de texte literare
nu au putut înþelege ce înseamnã pentru Cioran noþiuni
ca viaþa, fericirea, cunoaºterea, omul, binele, rãul, morala,
disperarea, iubirea, suferinþa, absolutul.

Coordonate ale cunoaºterii

PRO

A ºti ce este existenþa umanã ºi a afla ce urmeazã sã
se întâmple cu omul au constituit încã de la început
principala preocupare a gânditorului. Pentru el,
cunoaºterea nu are sens dacã nu urmãreºte, ca obiectiv,
trãirea ºi nu se fondeazã pe cea mai intensã manifestare
a acesteia. ªi întrucât viaþa nu i se pare interesantã,
efortul cognitiv în raport cu ea nu poate avea o justificare
convingãtoare, ceea ce nu înseamnã însã cã acesta se
anuleazã cu desãvârºire.
Neîncrederea în utilitatea efortului ºi, în acelaºi timp,
neîncrederea în aceastã neîncredere au determinat
atitudini ezitante ale autorului în problema cunoaºterii.
„Mã mirã, zice el, cã unii se mai preocupã de teoria
cunoaºterii. Dacã aº fi sincer ar trebui sã mãrturisesc cã
puþin îmi pasã de relativitatea cunoaºterii noastre, cãci
lumea aceasta nu meritã s-o cunoºti“. Dar ceea ce spune
imediat dupã asta nu mai exprimã aceeaºi siguranþã: „Am
adesea senzaþia unei cunoaºteri integrale care epuizeazã
întreg conþinutul lumii, pentru ca altã datã sã nu pricep
nimic din tot ce se învârte în jurul meu“.
Nesiguranþa însã va trece mai des în negarea rostului
ºi a posibilitãþii cunoaºterii, din acelaºi motiv cã nu aduce
confirmarea puterii invincibile a vieþii. „Mitul biblic al cunoaºterii ca pãcat este cel mai profund mit din câte au
închipuit oamenii“, pentru cã permite a „cunoaºte tragedia
cunoaºterii“ ºi a existenþei. De unde ºi constatarea: „«Cunoaºterea adevãratã este cel mai mare întuneric». Aº
renunþa oricând la toate problemele din lumea aceasta
care nu duc la nimic pentru o naivitate dulce ºi inconºtientã“. Aceastã frazã sugereazã o concluzie ce trece de
tiparele cele mai cunoscute ce se referã la subiectul în
discuþie ºi anume una care susþine cã cunoaºterea nu
este doar un act detaºat al lucrãrii raþiunii, ci ºi o identificare cu obiectul cunoaºterii. Mai mult decât atât, cunoaºterii i se reproºeazã calitatea nesatisfãcãtoare a
realitãþii pe care o creeazã, descoperind-o. Ca ºi cum nu
ar exista decât ceea ce cunoaºtem. Reproºul fãcut cunoaºterii din perspectiva deziluziei ar putea cumva sã
justifice observaþia „Puþinã cunoaºtere încântã, multã
cunoaºtere dezgustã“, dar mai greu îºi gãseºte locul sau,
mai degrabã, nu ºi-l gãseºte deloc în afirmaþii de felul:
„Cu cât cunoºti mai mult, cu atât vrei sã cunoºti mai
puþin“.
Dar gândirea lui Cioran nu este niciodatã linearã.
Amintind parcã ideea Sf. Augustin despre cunoaºterea
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din clipele de cea mai înaltã tensiune a sufletului, de
revelaþie, el susþine cã viaþa poate fi schimbatã radical
în momentele de maximã intensitate spiritualã, ceea ce
presupune, bineînþeles, ºi atingerea treptei superioare a
cunoaºterii.

Sensul istoriei
Despre sensul istoriei, problemã care a frãmântat cel
mai mult pe oricine s-a interesat de filosofia existenþei
umane, gânditorul român s-a pronunþat destul de limpede,
apodictic: „Sunt plictisit de... istorie. Dacã timpul n-ar fi
ireversibil, n-aº regreta deloc sã trãiesc în orice epocã
istoricã, fiindcã nici una nu e mai bunã decât cealaltã“,
aºa încât evoluþia istoricã nu poate oferi altceva decât
insuficienþe ºi limite aflate mult sub aºteptãrile omului.
„Întreaga istorie, adaugã el, îmi pare atât de nulã, încât
mã mir cum de existã oameni care toatã viaþa se ocupã
numai cu trecutul“. Ea trebuie negatã pentru faptul cã,
luatã ca întreg, este un eºec, dar de aici nu rezultã, cum
cred unii analiºti ai scrierii, cã Cioran nu avea „nici o
consideraþie faþã de istorie ºi fenomenele ei“. Pe culmile
disperãrii infirmã categoric aceastã impresie, chiar dacã
filosoful însuºi, prin permanenta sa metodã, niciodatã
dezminþitã, de învãluire a partenerilor sãi de dialog cu
afirmaþii spontane ºi surprinzãtoare, a putut încuraja,
uneori, anume o astfel de înþelegere a istoriei. Dar un
fapt în sine nu poate fi negat exclusiv pe motiv cã nu-þi
place; aceea ce existã independent de voinþa mea ºi
aceea ce îmi place mie sunt lucruri care fac parte din
douã sfere complet strãine una de alta sub raport ontologic
ºi de cunoaºtere. Da, zice gânditorul, istoria nu poate fi
pe placul omului, ba mai mult: ea este un adevãrat masacru, va mãrturisi el la un moment dat, însã de aici
nicicum nu rezultã posibilitatea ignorãrii ei, ci doar
realitatea respingerii afective pe motivul subiectiv al
insatisfacþiei. „Nimeni nu neagã istoria dintr-un capriciu
trecãtor, ci sub imboldul unor mari tragedii pe care puþini
le bãnuiesc“, altfel spus, numai în situaþia conºtientizãrii
dramatismului condiþiei umane. „Oamenii cred cã a-i
gândit abstract asupra istoriei ºi apoi a-i negat-o în urma
calculului ºi a reflecþiei, când în realitate negaþia izvorãºte
din cea mai mare întristare. În acest moment când neg
întreg trecutul umanitãþii, când nu mai vreau sã iau parte
la viaþa istoricã, sunt apucat de o întristare mortalã,
dureroasã pânã dincolo de închipuire“. „Neg funciarmente
istoria tocmai pentru cã este
este, în virtutea raportului ei
catastrofic cu mine, fapt ce mã face sã-i substitui ceva
realmente reconfortant, o realitate are ar putea oferi
sufletului meu copleºit de atâtea întrebãri fãrã rãspuns
sã peregrineze nestingherit pe nenumãrate cãi nebãnuite
ale cunoaºterii“. „Nu gãsesc eu o împãcare mi mare în
contemplarea eternitãþii? se întreabã Cioran. Nu om ºi
istorie, ci om ºi eternitate, iatã un raport valabil în lumea
în care nu meritã nici sã respiri“. Perspectiva, ca ºi
observaþiile din care aceasta se naºte, este clarã ºi mai
ales este fantastic de promiþãtoare. Dar cum se poate
omul proiecta realmente în ea? Iatã soluþia lui Cioran:
„Istoria este ceva ce trebuie depãºit (subl. n.). ªi nu
poþi depãºi istoria decât atunci când trecutul, prezentul
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tivei existenþiale, culmile disperãrii lui Cioran, în loc sã
fie îngrozitoare, cum s-a crezut întotdeauna ºi cum pare
sã fi sugerat chiar ºi gânditorul, dimpotrivã, se propun ca
unica ºansã de salvare a omului, prin realizarea unui alt
rost ºi a unei alte durate a vieþii sale, considerate în cu
totul alþi parametri existenþiali, de vreme ce rãmâne stabilit
definitiv cã pe sine însuºi el nu se poate anula. Dacã
aceastã soluþie trebuie înþeleasã, aºa cum pare sã se
impunã, ca o alternativã la istoria pe care scriitorul român
n-o acceptã, atunci aici se potriveºte foarte bine atitudinea
lui K. Popper, cu condiþia sã o raportãm la un cadru existenþial incomparabil mai larg decât istoria politicã la care
se referã critic filosoful raþionalist englez: „Deºi istoria
scop nu are, noi trebuie sã-i impunem scopul nostru, ºi
cu toate cã istoria nu are sens, noi putem sã-i dãm
un sens“(subl. n.).
Nu cumva aceste observaþii vor sã insinueze cã
filosofia lui Cioran nu este nici pe departe atât de pesimistã
cum se crede de obicei ºi cã, mai degrabã, sub veºmântul
cernit ºi atât de incomod al disperatului incurabil se ascunde un optimist ce se agaþã de viaþã pânã ºi cu ultimele
rezerve ale fiinþei sale? ªi atunci, dacã este anume aºa,
nu ne vedem nevoiþi sã formulãm o sarcinã complet nouã
a cercetãrii acestei opere, care ar concentra toate accentele pe separarea limbajului, care orienteazã eforturile spre
þinte false, de ideile „fãrã formã“, care fac specificul gândirii sale, a filosofiei cioraniene eliberatå de stilul care a
aservit-o cu desãvârºire? Având o astfel de sarcinã, va
trebui sã reacþionãm cu cea mai mare atenþie la stãruinþa
gânditorului de a ne convinge cã „resursele lirice ale subiectivitãþii indicã o prospeþime ºi o adâncime lãuntricã
dintre cele mai remarcabile“. Aici prudenþa este necesarã
nu pentru a pune la îndoialã complexitatea ºi conþinutul
inepuizabil al universului subiectiv, ci spre a-l separa de
mijloacele artistice care cautã sã-l exprime sau chiar sã
i se substituie. „Cautã“ indicã tendinþa, nu rezultatul, deosebirea dintre ele fiind, în cazul de faþã, enormã.

Viaþa în viziune iraþionalistã
Istorie înseamnã viaþã, ºi viceversa. De aceea, în
mod obiºnuit, sensul uneia este acelaºi ºi pentru cealaltã.
Nici opera lui Cioran nu face deosebire principalã între
cele douã expresii ale existenþei umane. Totuºi, în unele
cazuri o numitã distincþie se impune, ca atunci când
gânditorul opereazã cu termenii lume, existenþã, destin
º.a. Dar discursul sãu asupra sensului vieþii nu poate fi
separat de ceea ce spune el despre sensul istoriei.
Prima carte a filosofului trebuie sã fi fost influenþatã
nu doar de experienþa sa existenþialã, care era la acel
moment destul de puþinã, ci ºi de lecturile sale, fie filosofice sau literare, în care subiectul era tratat cu subtilitate
ºi cu tristeþe, ca în Plãcerile ºi zilele lui Marcel Proust,
în care se spune cã „viaþa face rãu la suflet“. Cioran atacã
subiectul mai pe neocolite pentru a ne spune cã, spre
deosebire de om, „orice fiinþã, ca parte din existenþã, poate
vieþui întrucât pentru ea existenþa din care ea face parte
are un caracter absolut. Pentru om, viaþa nu e un absolut..., ea e un semn de întrebare“ fãrã rãspuns, „deoarece
viaþa nu numai cã n-are nici un sens, dar nici nu poate
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ºi viitorul nu mai au pentru tine nici o importanþã, când îþi
este indiferent când ºi unde trãieºti“. Aceastã idee curajoasã ºi originalã, nedistanþatã prea mult, de-i drept, de
teoriile dospite pe faimoasa „teroare a istoriei“, a rãmas
la Cioran pentru totdeauna elementul central al filosofiei
sale asupra istoriei.
Tot aºa ca mai toþi marii gânditori clasici – antici ºi
moderni –, Cioran nu poate vedea sensul istoriei în afara
frumosului. „Am avut momente, zice el, când frumuseþea
unei flori a justificat în faþa înþelegerii mele existenþa unei
finalitãþi universale“. Aporie, cum credea cutare filosof,
sau dovadã ingenuã de lirism, „act de estetizare prin
limbaj“, cum îºi poate atât de uºor închipui un critic literar?
Nici una, nici alta. Nici urmã de deconcertare sau de
deºarte reflexe estetizante. În viziunea tânãrului filosof,
în mod normal, omul îºi leagã durata sa istoricã de idealuri,
dar nu ca forme, bineînþeles, ci ca esenþe fundamentale.
Tocmai de aceea frumuseþea e partea ineluctabilã a
existenþei, e valoarea fãrã de care lumea aceasta nu mai
are nici rost; pierzând frumosul, „aºa ajungi sã pierzi totul...“
Normalitatea umanã a existenþei, cu toate componentele
ei, fiind datã peste cap, omul nu mai are ce aºtepta de la
realitãþile în care vegeteazã ºi este silit sã gãseascã o
altã modalitate de viaþã, „aºa cum natura n-a mai cunoscut
înaintea lui“. Soluþia nu poate fi decât evadare în altã
duratã a existenþei, depãºirea acestei istorii, saltul, prin
conºtiinþã ºi printr-o stare sufleteascã specialã, în eternitate, unde nu numai valorile ºi mizeriile istorice, dar
nici chiar moartea nu-l mai poate teroriza pe om. „Depãºind
istoria, realizezi supraconºtiinþa, care intrã ca un element
important în experienþa eternitãþii. Supraconºtiinþa te duce
într-o regiune unde toate antinomiile, toate contradicþiile
ºi incertitudinile acestei lumi nu mai au nici o valoare,
unde nu mai ºtii cã exiºti ºi cã mori“. Experienþa aceasta
existenþialã, care pentru conºtiinþa istoricã este cu totul
neobiºnuitã, ba chiar se aratã fantasticã, nu este deloc
imposibilã, dacã se bazeazã pe o contemplaþie de intensitate maximã ºi de duratã nelimitatã. În caz contrar, adicã
atunci „când revii din contemplaþia eternitãþii“, cazi în timp,
deci te întorci la perspectiva terifiantã a istoriei.
Iatã cã, vãzute fiind drept loc de concepere a perspec-
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avea unul“. Evident cã o situaþie descurajantã ca aceasta
necesitã lãmuriri. Cioran o explicã din douã unghiuri; în
ambele cazuri el nu face o deosebire netã între noþiunile
viaþã ºi lume. Într-un caz, sistemul de referinþã îl constituie
relaþia omului cu propria sa viaþã, experienþa sa existenþialã. „Dacã lumea ar fi avut un sens, zice el, s-ar fi relevat
pânã acum ºi noi l-am fi aflat. Cum sã pot concepe cã
acest sens se va realiza în viitor, când pânã acum ar fi
trebuit sã se arate?“ (subl.a.). În alt caz, el porneºte de
la deosebirea categoricã, în ceea ce priveºte durata, dintre
viaþa omului concret ºi întreaga existenþã umanã, trecutã,
prezentã ºi viitoare; evident, aici istoria este vãzutã ca
segment al celei de a doua durate, nesfârºite, ºi tocmai
aici constatãm cã lumea e vãzutã incomparabil mai larg
decât viaþa. „Lumea n-are nici un sens nu numai fiindcã
este iraþionalã în esenþa sa, dar ºi fiindcã este inifinitã.
Sensul este conceptibil numai într-o lume finitã, în care
poþi ajunge la ceva, unde sunt limite care se opun regresiunii noastre, în care existã puncte sigure ºi delimitate,
astfel ca lumea sã poatã fi asimilatã unei istorii cu convergenþã universalã ºi precisã, aºa cum face concepþia progresului“ (subl.a.). Deci viaþa este examinatã, în manierã
leibnizianã, ca parte a existentului infinit ºi chiar a neantului; viaþa nu are sens în sine, prin însåçi natura ei, iar
cealaltã parte, numitã altfel lume, nu are sens din cauza
extensiunii sale nemãsurabile. Avem de a face aici cu
cea mai autenticã metafizicã, de care tânãrul filosof nu
spune nimic, dar în care îi place sã „planeze“ întotdeauna:
„Sunt convins cã nu sunt absolut nimic în univers,
dar simt cã singura existenþã realã este a mea
mea. ªi
dacã aº fi pus sã aleg între existenþa lumii ºi existenþa
mea, aº înlãtura pe cealaltã împreunã cu toate luminile
ºi legile ei, încumetându-mã sã planez singur în neantul
absolut“ (subl.a.). Dincolo de un anume teribilism subiectiv, pe care autorul ºi-l recunoaºte de altfel, constatãm
încã o datã cã viaþa este admisã ºi doritã cu putere
înaintea nimicului ºi peste acesta. Dar, la Cioran, fie cã e
vorba de prima sa carte sau de oricare alta, calea meditaþiei nu duce implacabil ºi neabãtut spre o anumitã concluzie; miºcarea gândului sãu este sinuoasã ºi nu rareori
contradictorie. Uneori, pornind de la un subiectivism exacerbat, filosoful susþine cã existã tot felul de „determinante
intime care te pot duce la o negaþie totalã a sensului
vieþii. Cãci în ce priveºte atitudinea în faþa vieþii nu mai
existã adevãr ºi neadevãr, ci numai reacþia spontanã a
intimitãþii fiinþei noastre“. Dar oricâtã prestidigitaþie frazeologicã ar încerca gândul sãu, el va rãmâne frãmântat
mereu de douã mari probleme existenþiale: cum sã suporte
viaþa ºi cum sã se suporte pe sine. Faþã cu aceste constatãri, tânguirile despre lipsa de sens a vieþii ºi despre „nulitatea ºi insignifianþa“ celui care se tânguie au o relevanþã
destul de redusã.
Zbuciumãrile între pulsaþia puternicã a vieþii ºi decepþiile în ceea ce priveºte comoditatea ei sunt de fapt singura
sursã – e adevãrat, foarte puternicã – a inconsecvenþei
discursului filosofic al lui Cioran. Veºmântul verbal pe
care scriitorul va ºti sã-l potriveascã cu rarã mãiestrie
ideilor sale, mai cu seamã în operele de mai târziu, nu va
reuºi sã depãºeascã acest handicap, care pe el nu pare
sã-l fi supãrat vreodatã. Oare nu aici se aflã explicaþia
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Aurel Kessler (1900 – 1970) – Sighiçoara
faptului cã el ºi-a contestat mereu cu îndãrãtnicie statutul
de filosof? Un cititor mai puþin obiºnuit cu astfel de scrieri
va fi oricând deconcertat de faptul cã, pe de o parte,
scriitorul îi vorbeºte cu pasiune sumbrã cã viaþa nu meritã
sã fie trãitã, iar, pe de altã parte, „manifestã o impacienþã
de a trãi ºi de a se bucura de viaþã“. El susþine cã ireversibilitatea vieþii nu are altã þintã decât moartea ºi disoluþia,
dar totodatã protesteazã împotriva ireparabilului, vociferând cu disperare cã rãul din lume nu este ºi rãul sãu.
Anume în asemenea situaþii, disperarea sa e sincerã, în
rest este jucatã – ce-i drept, adeseori, cu procedee ºi
prin gesturi admirabile. Când nu se îngrijeºte însã de
aceste mijloace, disperarea nu mai face doi bani, ca atunci
când zice: „Aº putea crede în aceastã lume, când ea
s-ar schimba pentru mine“. Vãzutã din asemenea unghi,
extravaganþa soluþiei de îndreptare a existentului pare în
firea lucrurilor: „Ar trebui mai puþin ireparabil ºi mai multã
absurditate acestei lumi, pentru ca sã se poatã schimba“.
Dar, aºa cum vom vedea mai jos, când va fi vorba
despre poziþia lui Cioran în chestiunea optimismului istoric,
în ultimã instanþã gânditorul nu se mulþumeºte sã constate
cã aceastã viaþã nu are sens, ci cautã sã gãseascã pentru
om un alt rost, o altã viaþã. El constatã cã omul ia destinul
ca atare, chiar dacã acesta se aratã ireparabil, dar la
fiecare experienþã grav eºuatã el va striga, repetat, cu
indignare: niciodatã! Nu se va decepþiona însã niciodatã
într-atât încât sã renunþe la viaþã, nici mãcar în gând:
„De ce sã må sacrific în gând
gând, de ce în ordinea conceptibilului sã nu admit cã eu m-aº putea potrivi într-o altã
formã de viaþã, într-o altã alcãtuire de existenþã?“
(subl.a.). Aceastã împãciuitoare expresie retoricã, în care
interogaþia este superfluã, ar putea fi un punct final la
digresiunile teribiliste ale lui Cioran despre disperare,
arãtând ceea ce ele vor sã fie, dar demonstrând, totodatã,
cã sunt reversul a ceea ce aºtepta gânditorul de la viaþã.
Iraþionalismul sãu ºi pornirea de a nega totul nu sunt decât
un exerciþiu al scrisului care se revoltã obsesiv împotriva
tiparelor tradiþionale, pe când el nici nu avea de gând sã
renunþe la viaþa pe care o avea în schimbul unei existenþe
iluzorii. „Deºi pentru mine viaþa este un chin, se confeseazã el, nu pot sã renunþ la ea, fiindcã nu cred în absolutul valorilor transvitale pentru ca sã mã sacrific în
numele lor“.
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Optimismul ca factor istoric
Cioran ºtie prea bine cã soluþia idealã pe care el a
gândit-o pentru depãºirea condiþiei umane nu este pentru
omul de toate zilele, care nu are nici un interes faþã de
frãmântãrile prometeice, de aceea, oricât de iluzorie ar fi
credinþa în durata nelimitatã a existenþei sale, „totuºi unica
împãcare pentru omul istoric este sentimentul naiv al
eternitãþii acestei vieþi“. Aparent paradoxal, filosoful nu
respinge atare atitudine, ba, dimpotrivã, o susþine ºi chiar
o admirã, demonstrând cã optimismul, credinþa în posibilitatea fericirii în istorie sunt fenomene absolut normale
care trebuie mereu încurajate. Între altele, aceastã observaþie aratã cã trebuie fãcutã întotdeauna o distincþie
clarã între atitudinea personalã a gânditorului faþã de
viaþã, reflectatã în starea lui psihicã, fie realmente deprimatã, fie jucatã, ºi viziunea sa cea adevãratã asupra
destinului uman. Ne ajutã ºi pare chiar sã ne îndemne el
însuºi sã percepem aceastã antinomie. Mediocritatea
vieþii explicã „pierderea fluiditãþii vitale ºi debordante, îþi
distruge receptivitatea ºi posibilitatea de a îmbrãþiºa viaþa
cu generozitate ºi elan“. Dar nu toatã lumea este dispusã
sã se lase prinsã în aceasta cursã. Existã mult prea mulþi
oameni a cãror disperare este reversul pesimismului prin
faptul cã au o sete nestinsã de viaþã; e vorba de optimiºti,
bineînþeles, care îl impresioneazã ºi îl mirã foarte mult
pe filosof ºi pe care el îi numeºte entuziaºti. „Admiraþia
mea teribilã pentru oamenii entuziaºti derivã din faptul
cã eu nu pot pricepe cum de existã astfel de oameni
într-o lume în care moartea, neantul, tristeþea ºi disperarea alcãtuiesc un cor atât de sinistru, încât fac imposibile
eforturile noastre de a mai auzi melodii sublime ºi
transcendente. Cã sunt oameni care nu disperã niciodatã,
iatã un fapt impresionant ºi care dã de gândit“.
Este greu de crezut însã cã aceastã mirare era un
fenomen permanent. Un om cu mari energii sufleteºti ºi
cu un necuprins univers interior, pe care el reuºeºte sã le
exprime cu multã mãiestrie ºi vigoare ºi sã le impunã,
astfel, conºtiinþei publice, nu poate fi niciodatã din rândul
celor care nu sunt ei înºiºi exponenþi ai unei puternice
vitalitãþi. În cazul lui Cioran, au semnalat-o imediat majoritatea ecourilor care s-au fãcut auzite la apariþia scrierii Pe
culmile disperãrii. Al. Dima observa în ea „viaþa gemând
ºi explodând cu plenitudine“, pentru S. Bucur era „expresia
unei frenetice iubiri a vieþii“, iar ª. Cioculescu vede în ea,
am mai spus, o „filosofie vitalistã“. Aºadar, „exerciþiul de
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admirare“ îl avea drept obiect chiar pe admirator. Cu atât
mai relevantã pãrerea lui despre durata ºi caracterul
existenþei umane, exprimatã în termeni optimiºti.
Sã încercãm a afla, mai întâi, cum ºi-i închipuie tânãrul
filosof pe oamenii iremediabil optimiºti, dar mai ales sã
vedem dacã nu avea cumva o pãrere aparte, fie mãcar
suficient de articulatã, dacã nu chiar destul de elaboratã,
despre acea deosebitã stare de graþie, care este optimismul, fãrã de care perspectiva istoricã încurajatoare a umanitãþii este de neconceput. „Este în natura internã a oricãrui om entuziast, consemneazã el, o receptivitate cosmicã, universalã, o capacitate de a primi totul, de se orienta,
în orice direcþie, dintr-un impuls ºi un exces interior, de a
nu pierde nimic ºi de a participa la orice acþiune cu o
vitalitate debordantã, ce se risipeºte pentru voluptatea
realizãrii ºi pasiunea faptului, pentru gustul dezinteresat
al frãmântãrii ºi pentru cultul dinamic al eficienþei“.
Aºadar, aceastã fiinþã deosebitã, stãpânitã de o curiozitate
devorantã ºi deci de o permanentã pornire irezistibilã de
a evada din universul sãu propriu, fatalmente limitat, se
caracterizeazã printr-o deschidere foarte largã cãtre lume;
se zbate neobosit, pânã la sfârºealã, pentru a cunoaºte
tot ce poate fi cunoscut, este mereu gata sã facã faþã
oricãror surprize, de orice naturã, sfidând chiar ºi pericolul,
niciodatã exclus, al integritãþii persoanei sale. Dar o astfel
de receptivitate virtual nelimitatã este complet strãinã,
în cazul optimistului complet, de pasivitatea reflexivitãþii,
întrucât el este antrenat fãrã rãgaz într-o activitate necurmatã, cautã neobosit acþiunea în care sã investeascã
toate rezervele firii sale. Oricât ar fi de impresionante
aceste porniri, ele însele nu pot însã uimi mai mult decât
faptul cã sunt complet dezinteresate, cã sunt produsul
spontan al unui „impuls interior“, care îl predispune pe
beneficiarul lor sã se sacrifice fãrã ezitãri doar pentru
plãcerea supremã de a se vedea frãmântat în eforturile
creaþiei, de a se ºti eficient prin facerea lucrurilor. Dar,
deºi absolut necesarã, producerea faptelor nu este, aici,
obiectivul principal al acþiunii, întrucât pe optimist „nu-l
intereseazã obiectele, ci iniþiativa ºi voluptatea activãrii
ca atare. El nu începe o acþiune fiindcã a reflectat asupra
utilitãþii ºi sensului ei, ci fiindcã nu poate altcum. Succesul
sau insuccesul, dacã nu îi sunt indiferente, în nici un caz
nu-l stimuleazã sau îl rateazã“. Dar ar fi complet greºit
cã se creadã cã acþiunea nu este mai mult decât un cadru
formal, o demonstraþie spectacularã pentru supralicitarea
entuziasmului, ºi asta din motiv cã, aºa cum am vãzut,
optimistul lui Cioran are un adevãrat cult pentru eficienþã,
fãrã sã se zbatã vreodatã pentru asta – fapt la fel de
sigur – dintr-un calcul meschin. „Bucuria împlinirii ºi
extazul efectivului sunt notele acestui om, pentru care
viaþa este un elan din care conteazã numai fluiditatea
vitalului, numai avântul imaterial, care ridicã viaþa la o
înãlþime de unde forþele distructive îºi pierd intensitatea
ºi negativitatea“ (subl.n). Calea spre þintã fiind cãlãuzitã
de un spirit luminat ºi strãjuitã de puternicul instinct al
armoniei, al frumosului ºi al nevoii de idealuri, aceastã
viaþã plinã de avânt nu admite nici un fel de tulburãri,
desfãºurându-se într-un echilibru perfect. „Din acest motiv,
lipseºte în entuziasm neliniºtea ºi vagul“ care, în anumite
condiþii, dau naºtere la „tragicul uman. Entuziastul este
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Periplul nesfârºit printre marile tentaþii ale vieþii ºi
dezamãgirile ei la fel de mari, pendularea constantã între
extaz ºi deprimare, alternarea neîncetatã a urcuºurilor
cãtre cele mai luminoase speranþe cu prãbuºirile în mizeria
cotidianã fac dificilã determinarea principiilor care ar putea
sta la baza rostului vieþii, dupã Cioran. Ceea ce este însã
evident e cã el nu dezarmeazã niciodatã, în pofida propriilor sale declaraþii contrare; de la înãlþimea observaþiilor
sale, el poate opta pentru o altã viaþã dacã aceasta este,
pentru el, depãºitã definitiv. Vãzutã de pe culmile disperãrii, viaþa îºi aratã nu numai neîmplinirile, ci ºi toate splendorile ei. Acesta este marele avantaj al poziþiei pe care a
reuºit sã ºi-o câºtige gânditorul.
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o fiinþã eminamente neproblematicã. El poate totuºi sã
înþeleagã mult ºi multe, fãrã sã cunoascã însã incertitudinile dureroase, sensibilitatea haoticã a spiritului problematic. A-þi pune probleme înseamnã a fi pierdut, deoarece
spiritele problematice nu pot rezolva nimic, fiindcã nu le
place nimic“.
Deci, rãspunzând unui imperativ ce rezultã din specificul naturii optimistului, viziunea acestuia asupra existenþei umane exclude a priori, din instinct, eventualitatea
situaþiilor confuze ºi potenþialitatea cazurilor deranjante,
care pot zãdãrnici, dezorienta sau amâna miºcarea sa
cãtre obiectivul care nu poate sã disparã niciodatã din
privire sa veºnic seninã. O lume din astfel de oameni
„oferã o imagine mai cuceritoare decât imaginea paradisului, fiindcã tensiunea sublimã ºi generozitatea radicalã
întrec orice viziune paradiziacã. Posibilitãþile de renaºtere
continuã, de transfigurare ºi intensificare a vieþii fac din
entuziast un om care este permanent dincolo de tentaþiile
demonice, de frica de neant ºi de chinurile momentelor
agonice. Viaþa entuziastului nu cunoaºte tragicul...“. Neadmiterea elementelor negative ºi distructive, a dramatismului ºi a tragicului este, aºadar, singura obsesie puternicã a optimistului.
Dezvoltându-ºi astfel pledoaria, Cioran ajunge la
concluzia cã entuziastul nu poate face parte din categoria
adamicilor, deoarece lui îi sunt complet strãine pãcatul ºi
durerea ca preþ pentru cunoaºtere. ªi aici filosoful intrã
în contradicþie cu sine însuºi, cum vom vedea mai încolo,
ºi cu legile cunoaºterii, de vreme ce ºtiut este cã înaintarea prin imperiul necunoscutului este însoþitã neîntrerupt
ºi implacabil de cele mai variate surprize neplãcute:
rezultate nesatisfãcãtoare, decepþii dintre cele mai amare,
situaþii catastrofale ºi chiar efecte tragice; pentru om, fie
entuziast sau pesimist, alt drum al cunoaºterii nu existã.
Dupã cum nu poate exista altã cale de primenire radicalã
a condiþiei umane, fie în ipostaza ei istoricã, fie vãzutã
în perspectiva soteriologicã. Or, gânditorul, pornind tocmai
de la ideea cã Hristos nu întruchipa modelul entuziastului,
îºi exprimã convingerea cã, în momentul când se afla pe
cruce, fiul omului regreta amarnic cã mai trebuia sã fie ºi
fiul lui Dumnezeu, întrucât aceastã calitate l-a condamnat
la chinurile rãstignirii. El crede cã Mântuitorului, tentat sã
„fugã de pe cruce“, i-ar fi plãcut mai mult sã moarã
„singur, fãrã compãtimirea oamenilor ºi fãrã lacrimile lor“,
adãugând: „Iubesc la Iisus momentele de îndoialã ºi de
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regret, clipele cu adevãrat tragice din existenþa lui...“.
Astfel, vedem cã, atunci când încearcã sã demonstreze
cã o mare personalitate istoricã ce are îndoieli ºi regrete
nu poate fi un optimist, aceastã gândire se aratã tot mai
contradictorie. În fapt, chiar invocaþia din grãdina Ghetsimani, „sã treacã de la mine paharul acesta“ sau cea de
pe cruce, „Dumnezeul Meu, pentru ce m-ai pãrãsit?“, ar
putea fi interpretate ca dovezi de fricã ºi regret, acestea
în nici un caz nu pot pune la îndoialã hotårârea lui Isus
de a-ºi realiza misiunea sa salvatoare. Dacã nu putem
cunoaºte care era semnificaþia exactã a acestor invocaþii,
avem în schimb siguranþa cã ele semnalau complexitatea
extraordinarã a sarcinii care stãtea în faþa lui Hristos;
ºtim, de asemenea, cu toatã certitudinea, cã în lupta sa
fantastic de grea, el a mers neabãtut pânã la capãt ºi a
primit moartea fãrã ezitare, cu mult pânã la sacrificarea
sa, dar nu pentru „triumful ideilor sale“, cum zice Cioran,
ci pentru transformarea radicalã a însuºi sensului
existenþei umane. Mântuitorul nu avea idei de rãspândit,
ci o misiune de realizat. Amalgamul foarte stufos de idei
ale creºtinismului a apãrut cu mult dupã moartea sa.
Misiunea profund conºtientizatã ºi asumatã fãrã rezerve
este cea mai puternicã ºi mai frumoasã obsesie. Or,
gânditorul însuºi face o distincþie netã între idei ºi obsesii.
„Idei poate avea oricine“, zice el, adãugând îndatã însã
cã acestea nu au puterea de a influenþa categoric destinul
uman.
Aceste câteva observaþii vizând felul cum vedea
Cioran locul omului în istorie ºi perspectiva existenþei
umane demonstreazã clar cã, dincolo de obsedantele sale
mãrturisiri pesimiste ºi de concluziile, trase din aceste
declaraþii, ale celor mai mulþi care au studiat opera sa, el
era optimistul ancorat temeinic în istorie, ºi anume în
aceea care orienteazã spre orizonturi încurajatoare ºi care
poate fi – în orice caz, trebuie sã fie – cunoscutã. Un
prim argument irefutabil în acest sens este ceea ce constatãm cu uºurinþã chiar în opera sa: descrierea completã ºi
justificarea adecvatã a stãrilor efervescente care constituie motorul evoluþiei omenirii. Apoi, aceastã atitudine
ºi-o recunoaºte el însuºi – probabil atunci când uitã cã e
pesimist: „Oricât m-aº fi zbãtut eu în aceastã lume ºi
oricât m-aº fi separat de ea, distanþa dintre mine ºi ea
n-a fãcut decât sã mi-o facã mai accesibilã“. Era firesc
sã nu fi reuºit sã gãseascã, cum n-au gãsit atâþia alþii, o
explicaþie plauzibilã ºi mai ales reconfortantã acestei
istorii, cu atât mai mult cu cât lui i-ar fi plãcut sã o defineascã în termeni metafizici, dar fascinaþia pe care a
exercitat-o asupra sa peisajul istoric nu a putut s-o ignore. „Deºi nu pot gãsi un sens în lume, un sens obiectiv
ºi o finalitate transcendentã, care sã arate înspre ce
evolueazã lumea ºi la ce ajunge procesul universal,
varietatea de forme ale existenþei a fost totuºi în mine un
prilej de veºnice încântãri ºi tristeþi“ (ibid.). Cum se poate
vedea chiar din aceste cuvinte, „prilejul pentru tristeþi“ nu
ar fi de fapt decât un al treilea argument în favoarea
optimismului istoric al gânditorului, nemulþumit cã nu-i
este accesibilã întreaga complexitate a existenþei,
întrucât echilibrul sãu interior este posibil numai atunci
când îºi are corespondentul în alt echilibru, acela dintre
cunoaºtere ºi existenþã, altfel spus, când cea dintâi este
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Individualul ºi universalul în istorie
Problema obiectivului cunoaºterii istorice a fost una
centralã în preocupãrile filosofului. El era informat destul
de bine relativ la felul cum era tratat subiectul în ºtiinþa
primelor decenii ale secolului XX, dar niciodatã nu repetã
ce spun alþii despre asta. Vedem, de pildã, cã în fond
este de acord cu pãrerea istoricului elveþian Jacob
Burckhardt, dupã care obiectivul istoriei este „omul care
îndurã, nãzuieºte ºi acþioneazã“, numai cã la gânditorul
român omul este conceput într-un spaþiu incomparabil
mai larg decât lumea îngustã în care suferinþa ºi acþiunile
au sens doar în raport cu aºteptãrile sale. „Cãci în aceastã lume organic insuficientã ºi fragmentarã, individul este
pornit sã trãiascã în mod integral, dorind sã facã din
existenþa lui un absolut. Orice existenþã subiectivã este
un absolut pentru sine însuºi. Din acest motiv, fiecare
om trãieºte ca ºi cum ar fi centrul universului sau
centrul istoriei
istoriei...“ (subl.n.). Subiectivizarea absolutã a
existenþei vine, bineînþeles, de la dorinþa irezistibilã de a
realiza obiectivul suprem al cunoaºterii: „finalitatea
transcendentã“. De aceea existenþa umanã este conceputã dincolo de banala raþionalitate tradiþional-istoricã.
Aducând exemplul naivitãþii care, prin spontaneitatea sa
ºi respingerea pe cât de categoricã pe atât de dezinteresatã a realitãþii, este „expresia directã a iraþionalului“,
filosoful observã cã „în naivitate individul nu e separat de
lume, ci este asimilat organic fluxului iraþional al existenþei“. ªi întrucât individuaþia ºi universalitatea se suprapun,
istoria este un proces unitar ºi indestructibil, depãºind
inimaginabil obiºnuitul concept de existenþã umanã. ªi,
iarãºi, nu este surprinzãtor, deºi se aratã ºi de data
aceasta cât se poate de instructiv, faptul cã elementul
de unitate dintre cele douã ipostaze ale existentului îl
constituie subiectivitatea individului. „Ceea ce este unic
ºi specific în noi se realizeazã într-o formã atât de
expresivã, încât individualul se ridicã în planul universalului. Experienþele subiective cele mai adânci sunt ºi cele
mai universale, fiindcã în ele se ajunge pânã la fondul
originar al vieþii“. Asta aratã de ce nu poate fi acceptat
punctul de vedere dupã care cuvintele tânãrului filosof
„singura existenþã realã este a mea“ ar fi doar o expresie
a subiectivismului sãu funciar. Nu are nici o semnificaþie
deosebitã faptul cã autorul ia sau nu „ca obiect de cercetare propria sa fiinþã“. Cu adevãrat relevantã este
constatarea cã relaþia în care aºeazã el cele douã sfere
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ale existentului subliniazã importanþa istoricã, în plan
universal, a experienþei individuale; nu poate exista, prin
urmare, istorie adevãratã în afara istoriei individului,
inclusiv, bineînþeles, a aceluia care o cerceteazã ºi o
scrie, aºa cum observa pe bunã dreptate ºi N. Berdiaev.
La Cioran, insistenþa asupra subiectivitãþii nu este nici
pe departe dovada unei cochetãrii stilistice, ci convingerea
cã numai în ea poate fi aflat sensul obiectiv al existenþei,
deoarece aceasta e singura cale pe care, aºa cum am
vãzut, se poate ajunge la universalitate. „Adevãrata interiorizare duce la o universalitate, inaccesibilã acelora care
rãmân într-o zonã perifericã“; secretul unei atare performanþe stã ascuns în faptul cã „resursele... subiectivitãþii
indicã o prospeþime ºi o adâncime lãuntricã dintre cele
mai remarcabile“.

Categorii istorice
Tot aºa ca mai toþi tinerii gânditori români de pe
vremea când îºi publica el prima sa carte, Cioran opereazã
frecvent cu o terminologie istoricã oarecum distinctã, consistentã ºi variatã, care, examinatã în conexiunea tuturor
elementelor ei ºi în acelaºi timp în contextul întregii sale
gândiri, nuanþeazã pertinent ideea sa de istorie.
Locul central în ansamblul categoriilor istorice întâlnite
mai des în opera sa îl ocupã timpul. Acesta e tratat paradoxal, de vreme ce este interpretat iraþionalist ºi totodatã
practicist. Este slãbiciunea dintotdeauna a filosofiilor tinere
ºi revoluþionare de a nu se mulþumi cu contemplarea ºi
lãmurirea lumii, ci de a propune soluþii radicale de schimbare a ei. Pentru tânãrul filosof român, durata ca spaþiu
al existenþei este lipsitã de sens ºi deci inutilã, deoarece
„este imposibil sã nu simþi toatã absurditatea mersului în
timp, a mersului mai departe, tot nonsensul evoluþiei ºi
al oricãrui fel de desfãºurare“. Avem aici o dovadã a coerenþei discursului filosofic timpuriu cioranian întrucât
vedem cã aceastã observaþie vine sã confirme viziunea
de ansamblu a gânditorului asupra sensului istoriei,
viziune în general pesimistã, dacã e vorba de istoria în
care se complace omul, dar, pe de altã parte, observaþia
nu exclude ºi un anume sens al vieþii. Constatãm, aºadar,
în speculaþiile asupra timpului, ca ceva oarecum surprinzãtor, o separare a sensului istoriei de acela al vieþii.
Viaþa nu are sens nu pentru cã nu-l poate avea în principiu, dar pentru cã oamenii nu ºtiu sã i-l dea ei înºiºi prin
acþiunile lor deliberate ºi energice, ci îl aºteaptã pasivi
de la „un viitor fad ºi îndepãrtat“. Gânditorul nu exclude
aºteptarea ca valoare ontologicã, dar crede cã trebuie
„sã aºteptãm fãrã a avea conºtiinþa timpului“, adicã
aºteptarea trebuie adusã din viitor în imediat: „Salvarea
nu poate fi decât în recâºtigarea imediatului“. Deci timpul
stã de-a curmeziºul bunului mers al lucrurilor, constatare
care îl face pe filosof sã se întrebe retoric: „N-a sosit
timpul când trebuie sã declarãm rãzboi pe moarte ºi pe
viaþã timpului? ªi nu este timpul duºmanul nostru al
tuturora?“.
Evident, omul nu poate decide nimic serios asupra
vieþii sale dacã nu se elibereazã de sub teroarea timpului,
fie prin evadarea sa din timp, fie expulzând timpul din
existenþa sa. Cioran propune soluþia urmãtoare: „Nu se
PRO

oglinda fidelã a celei de a doua. Aceastã lipsã a armoniei
interioare explicã de ce zice el cã „o patã în puritatea
unui azur a fost de naturã a-mi aþâþa verva pesimistã“;
contemplatorul este neliniºtit ca nu cumva pata sã înghitã
întregul azur; avem aici de a face cu starea fiinþei hipersensibile, aflate în veghe necurmatã ca ceea ce se vede
sã nu disparã sau sã degradeze ori ceea ce nu se cunoaºte sã nu anuleze inopinat cursul firesc al existenþei.
Pesimismul lui Cioran este optimismul împins pânã în
pragul disperãrii. Dar cum a-i putea sã-l consideri disperat
pe acela care se întreabã: „Cine îºi înalþã aripi în mine,
de simt cum zborul meu mã avântã într-o nebunã ºi
barocã expansiune?“.
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poate anula timpul decât prin vieþuirea absolutã în moment, în abandonarea totalã la seducþiile clipei. Atunci
realizezi eternul prezent
prezent, care nu este decât un sentiment de prezenþã eternã a lucrurilor. Sã nu-þi pese de
timp, de devenire ºi de nimic. Eternul prezent este existenþã
tenþã, fiindcã numai în trãirea integralã a lui existenþa
capãtã o pozitivitate ºi o evidenþã“. Pe când trãirea în
timp este iluzorie, deoarece introduce un element de neant
în fiinþare. Filosoful explicã, iarãºi retoric, cum e posibilã
o asemenea condensare a existentului: „De ce n-am pune
în fiecare moment atâta pasiune ºi atâta ardoare, încât
fiecare clipã sã devinã un absolut, o eternitate?“. Viaþa
capãtã sens abia numai prin realizarea acestui proiect.
„Fericiþi sunt acei care, zice Cioran, pot trãi în moment,
care pot trãi prezentul absolut, pe care nu-i intereseazã
decât beatitudinea clipei ºi încântarea pentru veºnica
prezenþã ºi eterna actualitate a lucrurilor“. Ideea de facturã
nietzscheanã a prinderii clipei ºi a concentrãrii în ea a
întregii fiinþãri, a „absolutului“ existenþial, va fi întâlnitã
de multe ori în opera tânãrului gânditor, fiind aºadar o
constantã a frãmântãrilor sale asupra rostului existenþei,
de altfel tot aºa ca ºi în creaþia sa târzie, cu rezervele
impuse de experienþa ratãrii.
De vreme ce timpul „nu mai e umplut cu nici un lucru,
cu nici o acþiune ºi cu nici un obiect, ci seamãnã unui vid
ce creºte progresiv în existenþã, unui vid în continuã
dilatare ºi evoluþie“, asta înseamnã cã etapele istorice
nu pot avea o certã fizionomie ontologicã. Constatarea
aceasta se impune de la sine, întrucât etapele în duratã
presupun în mod necesar evoluþie gradualã, schimbare
progresivã în timp, adicã devenire. Or, aºa cum am vãzut,
Cioran nu recunoaºte consistenþa timpului ºi nici devenirea. „Etapele istorice, zice gânditorul, reprezintã forme
închise de viaþã, care trãiesc din convingerea în valabilitatea lor definitivã“, dar, adaugã el imediat, dialectica vieþii
istorice demonstreazã cã acestea sunt insuficiente ºi
limitate ca toate tipurile create de om.
Cunoaºterea adevãrului, inclusiv a celui istoric, este
tratatã de pe poziþiile unui subiectivism realist. Cioran nu
înþelege sã acrediteze un adevãr pur, general, abstract,
care nu-ºi trage seva direct din viaþã. Fiindcã, zice el,
„ºtiu cã nu existã adevãr
adevãr, ci numai adevãruri vii, fructe
ale neliniºtii noastre“. Deci adevãrul în sine nu poate
exista; acela care crede într-un astfel de adevãr îºi oferã,
în naivitate, „o cale de salvare, pe care n-o va gãsi însã
niciodatã“. ªi, dimpotrivã, „toþi oamenii care gândesc viu
au dreptate, deoarece nu existã argumente hotãrâtoare
împotriva lor“. ªi chiar dacã ar exista astfel de argumente,
ele ar fi doborâte, pânã la urmã, prin uzare, dovedindu-se
o datã în plus cã alte adevãruri decât cele subiective,
legate de concret, nãscute în aceastã putere, omul nu
poate renunþa sã încerce iar ºi iar. Asta ºi explicã de ce,
cu tot scepticismul sãu faþã de posibilitãþile salvatoare
ale spiritului, Cioran nu uitã sã atenþioneze asupra faptului
cã acesta a imprimat o anumitã monumentalitate existenþei umane, una fãrã conþinut real, ce-i drept, dar care îl
face pe om sã creadã într-un sens superior al vieþii.
Uneori s-a crezut cã Cioran ar fi avut un interes deosebit pentru moralã, ba unii îl calificã destul de des drept
moralist, ceea ce însã opera sa respinge categoric. El
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nu vorbeºte despre moralã decât pentru a demonstra
inconsistenþa ei. În maniera-i voit extravagantã el susþine
cã „cine n-a depãºit morala înseamnã cã n-a adâncit
nimic din experienþele pe care le oferã viaþa, cã n-a ratat
nici un elan ºi n-a transfigurat nici o prãbuºire“. Pare
într-adevãr paradoxal cã prãbuºirea este echivalentã cu
elanul ºi ambele cu conºtientizarea celor mai profunde ºi
mai active trãiri, dar ceea ce se spune aici nu este deloc
lipsit de sens. Bineînþeles cã atunci când judecã astfel,
filosoful are în vedere un anume fel de moralã, una care
legitimeazã o viaþã comodã ºi fadã, adicã una care exclude frãmântãrile asupra rostului existenþei. E ºi firesc
ca cel dezabuzat de durata în care a fost aruncat sã
respingã din start statutul ºi fizionomia acestui segment
de fiinþare. Iatã de ce, atunci când urmeazã cu luciditate
ºi perseverenþã acest fir al raþionãrii, cititorul operei
cioraniene nu poate fi ºocat de gândul aparent straniu
cã: „Tot ce este cu adevãrat moral începe de acolo de
unde s-a lichidat cu morala“, ºi asta doar din motivul
evident cã „o existenþã mare începe de acolo de unde
pentru ea sfârºeºte morala, fiindcã numai de aici ea poate
risca orice, poate încerca absolut totul, chiar dacã obstacole o împiedicã de la realizãri efective“. Dupã care urmeazã demonstraþia care justificã aceste afirmaþii: „Se
cer infinite transfigurãri pentru a ajunge în regiunea în
care totul e permis, în care sufletul se poate arunca fãrã
remuºcãri în vulgaritate, în sublim sau în grotesc, realizând o complexitate atât de bogatã încât nici o direcþie
ºi nici o formã de viaþã sã nu-i fie închise“. ªi, în sfârºit,
vine exemplificarea pe fapte de comportament: „Meschinãria moralei cu norme raþionale, cu legi fixe ºi cadre
exterioare nu se evidenþiazã mai bine ca în condamnarea
viciului...“, acesta însã nefiind înþeles în sens comun, ca
ceva „brut, criminal, vulgar“, ci ca un „fior imaterial“ care
nu are sens „fãrã concursul spiritului, fãrã intervenþia
conºtiinþei“. Aºa se face cã, la Cioran, morala nu se reduce la expresia pasivã, exteriorizatã în comportament,
a atitudinii faþã de variatele manifestãri ale vieþii, ci este
înþeleasã ca o forþã chematã sã transfigureze existenþa
umanã; altfel spus, e un factor al devenirii, e o forþã
motrice a istoriei.
Ultimele rânduri ale unui astfel de studiu ar trebui sã
cuprindã viziunea filosofului asupra punctului final la care
poate ajunge istoria. Nu sunt însã multe lucruri de spus
despre acest subiect, cu atât mai mult cu cât, într-un fel,
el a fost examinat în treacãt în observaþiile pe care le-am
fãcut mai sus asupra sensului istoriei ºi al vieþii.
Istoria fiind imanentã existenþei umane, nu presupune,
dupã Cioran, o perspectivã încurajatoare; ceea ce
urmeazã în mod necesar nu mai e nici un viitor, ci este
sfârºitul pur ºi simplu sau, cum zice F. Savater comentând
opera sa, este aceea ce „pune capãt evenimentelor“, fãrã
ca asta sã fie mai rãu decât ceea ce „constituie azi – ca
ºi ieri, ca ºi totdeauna – viaþa omeneascã“. Dar moartea
nu înseamnã renunþare la luptã, ci mai curând retragere
cu faþa spre viaþã ºi deci cãutare a ºanselor de a evita
neantul. Cãutând salvarea de neant, gânditorul nu se lasã
învins de istorie nici chiar pe culmile ameþitoare ale
disperãrii; el propune o transformare radicalã a existenþei
umane prin evadarea din timp în eternitate.
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MEMORIA CA SPECTACOL BAROC
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aproape cã îºi dãdea sufletul începuse sã spunã despre o
comoarã gãsitã în pãmânt“. Ia naºtere o „legendã“; se vorbeºte
de „vrajã bunã“, dar ºi de „vrajã rea“. Efigia „Domnului Dinu“
se proiecteazã metodic, progresiv, în diafan: „Îl urmam pe
Vrãjitor pãºind aproape pe vârfuri ca sã nu-l trezesc din somnul
lui lucid ca de ºaman, cãlcând pe urmele lui, cãutând sã pricep
gândurile lui ce pãreau cã se leagã în nevãzut ºi comunicã pe
cãi necunoscute [...]. Era, deci, cum se spune uneori, cu
admiraþie, un om dedicat
dedicat. Dar ºi neobiºnuit, aproape ireal“...
Departe de a reconstitui exact, obiectiv, naratorul se complace în ambiguitãþi ºi incertitudini, acestea puse pe seama
memoriei deficitare. „Bineînþeles cã nu mai þin minte nimic din
ce se vorbea“; nimic „întipãrit definitiv“; îl însoþesc în timp
întâmplãri uitate, cãzute „în memorie, auzindu-se undeva în
adânc ºi «lucrând» fãrã sã ºtie, ca niºte straturi geologice
fluide, având Puteri neînþelese“. Vrãjitor ºi „Stãpân al Timpului“,
arheologul imprima singurãtãþii lui o nobleþe de invidiat. Aceeaºi
tehnicã a evocãrii în notaþiile despre un alt înstrãinat, Paul
Lahovary (Piano nobile ), fost diplomat în Suedia. Timpul
înceþoºeazã ºi modificã liniile; se repetã – a câta oarã? –
convingerea cã orice reconstituire din memorie e în fapt un fel
de alunecare în miraj; o carte de Paul Lahovary, Mesure d’une
ombre, sursã de glose despre omul „din hârtie“ (personaj de
poveste); schimburile epistolare cu el alimenteazã himere.
Cartea însãºi întreþine mitul: îi cãzuse în mânã întâmplãtor,
„într-o varã pe care acum îmi este cu neputinþã s-o identific,
dar era de mult, mai mult decât un sfert de secol“...
În orizont intelectual parizian, mitic în modul sãu, se profileazã Leon Negruzzi (un Negruzzi distins, cu însemnele stirpei
sale de oameni subþiri) – deþinãtor al Jurnalului lui Pius Servien;
tânãrul Artur Silvestri fusese martor tãcut, într-un Café, la
dialogul unui Ioan I. Mirea (pictor în exil) cu Emil Cioran: „Ce
ºi-or fi spus ei în acele zeci de minute ce mi se pãreau interminabile ºi plictisitoare? Oricât m-aº strãdui, îmi este cu neputinþã
sã-mi amintesc cea mai vagã frânturã de propoziþie, cãci pânã
ºi felul morocãnos ºi nepãsãtor al vizitatorului îmi crea un
sentiment de intimidare ºi mã fãcuse, la rândul meu, sã mã
gândesc la altele“... Pe fulguranþe repetate se miºcã personalitãþi
din diaspora: George Uscãtescu („prototip de profet cu atitudine
dine, cu aparenþa dezechilibrului ce indica, la drept vorbind,
sforþarea de a recupera, lupta cu istoria ostilã, enciclopedism
tradus în product de ferment“); figureazã la rândul lor Victor
Buescu, Luki Galaction, ªtefan Baciu, dar ºi figuri bucureºtene:
Tudor Vianu, Leonid Dimov, Zoe Dumitrescu-Buºulenga ºi
ceilalþi.
Stilistic, evocatorul de fantome pare copleºit, excedat de
tot felul de fapte; fraza opulentã, cu încãrcãturã de fragmente
etajate, cu verigi suple ºi paranteze încetinitoare, comunicã
totuºi prompt, elegantã, nestingheritã. Prozele lui Artur Silvestri,
sistematic pigmentate cu idei, lasã impresia de écriture artiste.
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Izbitor în intervalul 1580 – 1680, fenomenul baroc dãdea
tonul nu numai în literaturã, dar ºi în muzicã, ºi în arhitecturã;
vestul european se elibera de convenþiile Renaºterii, instituind
fãrã sã parã un manierist ostentativ, hiperbolizant ºi pompos,
cu ecouri în întregul veac al optsprezecelea. Tendinþe baroce
se vãd la Cervantes ºi Milton, la compozitori în cãutare de
forme proprii (Vivaldi, Lully, Pourcel, Haendel, chiar la Bach),
promotori în materie de polifonie. Într-un remarcabil studiu
Despre baroc, spaniolul Eugenio d’Ors (1911) semnala caracterul vitalist, dar ºi limbajul formalizat, de unde sensul peiorativ, aerul de supraîncãrcat. Un francez nãscut în Cuba, prozator
de limbã spaniolã pe nume Alejo Carpentier, releva în al sãu
Concert baroc (1974) incongruenþe de mod barochist între
mentalul latino-american ºi cel de tip european. Iatã-l acum pe
Artur Silvestri, însumând în Memoria ca un concert baroc –
Povestiri reale ºi imaginare din Lumea-de-Nicãieri: adicã utopii
amabile, spectacol de fluctuaþii perpetue în care întâmplãri ºi
chipuri se leagã ºi se dezagregã într-un simili-basm insinuant.
Pe scurt, modulaþiile memoriei duc la reorchestrãri imprevizibile;
ni se propun alte nexuri decât cele þinând de realitãþi mai vechi
ori mai noi.
Rememorând, Artur Silvestri, scriitor mult umblat prin lume
ºi pelerin prin cãrþi, se poticneºte deliberat; pleacã de la punctul
origo, dar imediat fantazeazã, încredinþat finalmente cã imaginea
specularã (aºadar abstractã) coincide ficþional, obiectual, cu
chipul cuiva în carne ºi oase. La acest narator dezinvolt, pe
rând exo-teric ºi endo-teric, ingenuu ºi iraþional, a inventa e
totuna cu înscrierea pe axul unui verosimil total. Nici de-a
dreptul realist, nici cantonat în totul într-o gândire miticã, totdeauna sigur de sine ºi de o tandrã puritate, el se lasã tentat,
de regulã, de câte un caz, de vreun datum verificabil; de regulã,
câte un personaj cu biografie curentã e pre-text narativ tipic,
mod de translare într-un realism magic. Intertextul bate spre
indicibil ºi nebãnuit. Sustrãgându-se canoanelor spaþio-temporale, partitura tinde spre muzicalul glissando, în tranziþie liberã
de la un pol la altul. Un fel de infrarealism învãluitor (ca la
Mircea Eliade, V. Voiculescu ori Pavel Dan) cheamã la reculegere
ºi participare emotivã; transsubstanþierea, joc de-a halucinaþia,
e proces de inserþie în mister, de unde plonjarea în indefinit,
iniþierea în euri ermetice, inclusiv nuanÆe de absurd ºi zãcãminte
oculte.
Un Dinu Adameºteanu taciturn („Domnul Dinu“), personaj
cu identitate precisã, arheolog total, devine progresiv un fel de
apariþie sublunarã. Plecat de undeva din Vlaºca, „bãiatul Popii
din Toporu“ ajunsese un om mare: „cel mai mare om – posibil
la vremea aceea“ – adicã „prin anii ’50“. Întâlnirea cu el, la
Potenza, frizeazã miracolul; în biblioteca savantului, naratorul
începe „sã desluºeascã taine pecetluite cu ºapte lacãte“;
temporar, îl asistã la sãpãturi. O digresiune tacticã – paralelã
cu subiectul – adaugã mister: un þãran valah „alergând pânã
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CUVÂNTUL CARE ÎNTEMEIAZÅ
Un zid (de la Sarmizegetusa sau de oriunde) devine
cu adevãrat trainic, „întreg ºi inexpugnabil“, numai atunci
când acesta îºi asumã Logosul. De la acest adevãr pleacã
Ioan Adam, istoric literar cu vechi ºi meritorii state de
serviciu, pentru a-ºi motiva titlul ultimei sale cãrþi de
eseuri: Zidul ºi litera*, dar ºi pentru a sugera sensul superior ale unei asemenea alcãtuiri. Cele douãzeci ºi nouã
de eseuri dintre care opt au apãrut în revista Pro
Saeculum, sunt organizate în douã secþiuni: Cratime în
timp ºi spaþiu, unde se aflã alãturi articole de istorie
literarã ce vizeazã personalitãþi culturale pe nedrept
ignorate, rãu înþelese sau – mai grav – superficial ºi deformator interpretate (de la Nicolaus Olahus ºi C. Conachi,
H. P. Bengescu ºi Camil Petrescu pânã la M. Beniuc ºi
Platon Pardãu) ºi Lecturi posibile în vremuri imposibile... cu douãzeci de intervenþii critice asupra unor cãrþi
apãrute între 1994 – 2002 ce au – cel puþin în intenþie –
un caracter apãsat justiþiar.
Într-un mod care nu ne poate surprinde la zamfirologul
Ioan Adam, autorul Planetariului (1984) ºi al Inelelor lui
Saturn (1998), acesta – dintr-un reflex polemic mai greu
de stãpânit – ia apãrarea acelor autori (ºi cãrþi) negaþi cu
brutalitate, priviþi cu o suficienþã condamnabilã ºi evaluaþi
în grabã, fãrã discernãmânt ºi simþul nuanþelor, sub presiunea unor judecãþi de conjuncturã, dar ºi a unor prejudecãþi alimentate de o perioadã istoricã mai mult decât
agitatã, neguroasã ºi inevitabil injustã. Formaþia umanistã
a lui Ioan Adam explicã tonul echilibrat, construcþia armonioasã a periodului, limpezimea expresiei, cu rare momente de amãrãciune, ca atunci când contemplã intrigat
elanul demolator al contemporanilor sãi „care o sã ne
coste mai mult decât îºi închipuie nihiliºtii de stil nou“.
De aceea, precizeazã comentatorul de acum, „am simþit
nevoia de a-i (re)citi pe cei de Ieri ºi pe cei de Azi pentru
a descoperi vase comunicante, cratime în timp ºi spaþiu
între diverse litere ce compun alfabetul literaturii române“.
Cu alte cuvinte, respingând instinctul demolator al unora,
Ioan Adam a ales zidirea, întemeierea!...
Nicolaus Olahus – omul între douã lumi, personalitate de primã mãrime a secolului al XVI-lea ºi a întregului
ev mediu românesc, ar trebui sã-i fascineze, în egalã
mãsurã, pe români ºi pe maghiari, ceea ce nu se întâmplã.
Anatema de „renegat“ (N. Iorga) a adus dupã sine o rea
percepþie a primului nostru european cãruia nu i s-a dedicat decât o singurã lucrare cu adevãrat serioasã, sub
semnãtura lui ªtefan Bezdechi: Nicolaus Olahus, primul
umanist de origine românã (1939). Opera sa e aproape
necunoscutã, vina fiind în primul rând a celor ce n-au
încercat ºi nu ºtiu sã se apropie de ea: cu probitate ºi
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* Ioan Adam, Zidul ºi litera. Eseuri de criticã ºi istorie literarã,
Bucureºti, Editura Adam, 2004
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demnitate, eliberaþi de pãreri preconcepute.
Pentru naþionaliºtii deprinºi cu raþionamente rudimentare e greu de acceptat cã, pe de o parte, N. Olahus s-a
mândrit cu þara de origine (prin tatãl sãu), dupã cum reiese
dintr-o elegie a sa, dar ºi într-o parte a corespondenþei
sale, iar pe de altã parte, istoriograful se simte coborâtor
din huni, are nostalgia pustietãþilor asiatice. Sângele valah
nu-l împinge spre pãrtinire, ci mai degrabã îl îndeamnã la
o privire criticã asupra Valahiei, criticism mult mai potrivit
pentru un om de ºtiinþã. În fapt, poetul ºi istoriograful se
întâlnesc deseori în paginile Hungariei..., unde din cele
19 capitole ale acestei lucrãri se referã la români ºi la
spaþiile româneºti, fãrã ca acest lucru sã însemne o idializare a realitãþilor istorice sau o obturare a discursului
critic. Hungaria rãmâne opera sa capitalã, tot aºa cum
„sentimentul tragic al vieþii care-i marcheazã corespondenþa ºi poemele nu l-a împiedicat sã lase o operã demnã
azi, într-un timp al interferenþelor, de o reparatoare
atenþie“.
Despre C. Conachi, ironizat de atâtea ori, mai ales de
cei care nu l-au citit ºi nu s-au strãduit mãcar sã înþeleagã
epoca (1778 – 1849), afirmã tranºant cã e „primul mare
poet erotic de la noi, fãrã egal (în acest registru liric)
pânã la Eminescu “ ºi asta, dupã ce sesizeazã, cu
sagacitate, contrastele personalitãþii sale: „omul cu o
fizionomie sarcastic-voltairianã, cu totul europeanã“, dar
„îmbrãcat cu mãtãsuri orientale ºi prefirând maºinal în
mâini mãtãnii din boabe de ambrã“. Îngãduitor cu abaterile
sale de la morala publicã, Ioan Adam vede în acesta un
intelectual rafinat, poet petrarchizant (ideea nu e nouã),
traducãtor foarte bine intenþionat din Marmontel ºi Voltaire,
autor al unor foarte stângace comedii satirice, dar – în
primul rând – autor al unui Canþonier erotic, pe bunã
dreptate elogiat de comentator.
O „sfâºiere“ asemãnãtoare a personalitãþii, scindate
între Orient ºi Occident, apar la Barbu Paris Mumuleanu
(1794 – 1836), poet minor, ce a oscilat între hedonism ºi
un moralism rigid, la începutul secolului al XIX-lea. Dincolo
de excesele sale de atitudine, a crezut sincer „ în forþa
civilizatore a cãrþii, a poeziei ºi a filosofiei“, adept al sincronismului înþeles în dimensiunea sa iluministã. Predispoziþiile sale satirice au fost prea puþin avantajate de
o incredibilã lipsã de imaginaþie. Cu aceeaºi fineþe observã eseistul cã între teoretician ºi creator existã un
defazaj evident: „meditaþia îl raliazã lumii moderne“, pe
când „practica poeticã îl menþine în tradiþie“.
Nici lui Duiliu Zamfirescu (1858 – 1922), „europeanul
bine temperat“, contactul cu Occidentul nu i-a anihilat
nicicum fibra creatoare originarã, cu rãdãcini adânci în
realitatea socialã ºi spiritualã româneascã, oricâþi autori
ºi oricâte opere ar fi citit acesta în cele douã decenii
petrecute ca diplomat la Roma, Atena ºi Bruxelles:
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Nicolae (Orval) Gropeanu (1865 – 1936, Paris) –
Copil hrånind o pasåre
(Mocirlã ºi cascadã, 1984). Spre deosebire de Dan
Deºliu, a cãrui voce a fost ascultatã, cârteala (tardivã) a
lui M. Beniuc a fost îngropatã într-o zvonisticã neprietenoasã.
Nu putem fi decât de acord cu Ioan Adam care pariazã
– la aceastã orã – pe poezia sa eroticã, marcatã definitiv
de „blestemul timiditãþii“ ºi al unui eminescianism de
substanþã, vizibil în „erosul îndurerat“ al Cântecelor de
pierzanie (1938). În acest spaþiu erotic, femeia nu mai
este nici idee, nici simbol, ci proiecþie a unor stãri sufleteºti
contradictorii: chemare ºi refuz, durere ºi fericire promisã,
cãinþã ºi dorinþã de nestãvilit, atât de aproape de creatorul
ºi cântãreþul Laurei (Francesco Petrarca). Într-un atare
context, apa este mediatorul ideal între cele douã identitãþi
ce se cautã ºi se resping „in aeternum“. Acesta a fãcut
din „spovedania eroticã un instrument liric cu multiple
rezonanþe“. Rezultatul este un „canþonier“ sentimental ce
nu putea lipsi literaturii române. Autorul acestei cãrþi are
o strategie bine pusã la punct: îºi pregãteºte cu grijã
terenul, enumerând ºi ierarhizând datele problemei, iar
apoi, fãrã a pierde vremea, ajunge la teza ce i-a provocat
demersul. Urmeazã, firesc, o veritabilã confruntare de
idei, fãrã prãbuºiri ºi seisme, fãrã fulgerãri polemice,
aºezat ºi cu respect pentru adevãr, având prudenþa de a
face afirmaþii ce sunt sau pot fi dovedite cu uºurinþã.
Expresia este, aºa cum ne aºteptam, sobrã, echilibratã,
sprijinitã de argumente pertinente, iar – uneori –
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„printr-o febrilã cãutare în alþii, Zamfirescu se gãseºte pe
sine“. Aºa s-a nãscut acel proiect epic ambiþios (Ciclul
Comãneºtenilor), ca replicã autohtonã a ciclului romanesc Les Rougon – Macquart realizat de E. Zola între
1871 – 1893.
În cazul Hortensiei Papadat Bengescu (1876 – 1955),
demonstraþia e mai simplã ºi aproape lipsitã de riscuri.
Dacã în perioada începuturilor, aflatã la Iaºi, sub tutela
spiritualã a lui G. Ibrãileanu ºi integratã grupului de la
Viaþa Româneascã, autoarea Apelor adânci excela
într-o analizã infinitezimalã, suportând tentaþia „nomadismului interior“, prin implicare la nivel afectiv, feminism,
exuberantã senzorialã, autoarea Concertului de muzicã
de Bach tinde spre obiectivitate, remarcându-se prin
antisentimentalism, umoare neagrã, ironie casantã, trãsãturi ale unei proze ce nu era strãinã de grupul literar de la
Sburãtorul ºi de mentorul ei, E. Lovinescu, fermul apãrãtor al unei proze de tip obiectiv, intelectualizate ºi de
inspiraþie citadinã. Ioan Adam descoperã (dar ºi demonstreazã) cã existã o zonã de interferenþã a acestor tendinþe
contradictorii, „un spaþiu intermediar“ unde s-ar regãsi:
Balaurul (1923), nuvelele din volumele Romanþã provincialã (1925) ºi Desenuri tragice (1927). Treptat, boala
ºi moartea devin personaje în acest spaþiu vidat de umanitate, iar mitul solidaritãþii familiale „e spulberat de un
prozator lucid care a descoperit resorturile lumii crepusculare cãreia îi aparþine“. Comentatorul observã în aceste
proze „de tranziþie“ siguranþa portretizãrii, tehnica narativã
ce constã în „adiþionarea glacialã a detaliilor naturiste“,
privirea rece, obiectivã, casant antisentimentalã, substanþa prefiguratã puternicelor romane din ciclul Halippilor.
Iluzia lui Camil Petrescu, autor canonic ce nu mai
necesitã o prezentare specialã, a fost cã un text literar
(piesã de teatru sau roman) se impune, mai bine zis
trebuie sã se impunã prin substanþa sa, prin gravitatea
mesajului, prin noutatea de viziune ºi conþinut, necontând
prea mult problemele de tehnicã, de stil („horribile dictu“)
sau de respectarea ºi nerespectarea unor canoane (tradiþionale). Vorbind cu dreptate, Mioara nu e nici pe departe
o capodoperã, dar nici o piesã atât de insignifiantã care
sã justifice eºecul rãsunãtor de la premierã (1926), nici
mânia nereþinutã a cronicarilor dramatici, între care unii
aveau o cotã forte bunã în epocã. Ioan Adam explicã
acest lucru foarte simplu: a intrigat tipul nou de personaj,
miza total diferitã mutându-se pe conºtiinþa protagonistului, pe crizele sale la acest nivel. Altfel spus, dramaturgul, deloc departe de romancier, „gândea ca un intelectual
fascinat de drama de idei“, pe când „criticii sãi acerbi nu
erau decât niºte tehnicieni“.
Eseistul îºi propune o operaþiune reparatorie în cazul
lui M. Beniuc (1907 – 1988), nu neapãrat uitat, ci mai
degrabã probozit, minimalizat, strivit de indiferenþa generalã încã în timpul vieþii, mai ales dupã ce steaua lui
N. Stãnescu ºi a promoþiei sale a urcat vertiginos. Surghiunit în anonimat, dupã ce gustase din plin din „merindele gloriei“ exasperate ºi, în parte, nemeritate, M.
Beniuc este din ce în ce mai puþin citit ºi aruncat cu
brutalitate în marginile istoriei literare. Retras într-o „singurãtate orgolioasã“, mizând – ce altceva ar fi putut face?
– pe postumitate, el revine în ultimii ani la adevãrata
poezie ºi la gânduri mai puþin cuviincioase în raport cu
realitatea socialã în care trãia ºi în care nu mai credea
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memorabile. Nu lipsesc acoladele peste timp, „cratimele“
ce au rostul de a da fermitate discursului critic.
Astfel, vorbind despre poemele lui Nicolaus Olahus,
observã cã acesta dispune de spirit critic, privindu-ºi
„poemele cu scepticism“, suspectându-se de livresc ºi
uscãciune, ca mai târziu Duiliu Zamfirescu, în ipostaza
de poet, ce-ºi va recunoaºte, dupã aproape 350 de ani,
cam aceleaºi pãcate. M. Beniuc, cel din Îndureratul
Eros, îi aminteºte lui Ioan Adam de D. Zamfirescu, cel
din Alte orizonturi, preocupat sã alcãtuiascã „o stampã
de grãdinã florentinã“. În altã parte, constatã cu lejeritate
cã Minunata poveste a dragostei preafericiþilor regi
Ulise ºi Penelopa (1978) a lui Platon Pardãu are ca model, poate prea evident, Omul care seamãnã cu Orest
de Alvaro Cunqueiro. Ori de câte ori este necesar, eseistul
stabileºte conexiuni, paralelisme, puncte de incidenþã cu
autori ºi opere din literatura universalã (Lev Nicolaevici
Tolstoi, Emile Zola, Arthur Rimbaud, Edward Young,
Alphred de Lamartine) sau din literatura românã (D.
Zamfirescu, M. Eminescu, T. Arghezi, Al. Macedonski),
cu o siguranþã ce vorbeºte de la sine despre competenþa,
maturitate ºi disciplina intelectualã a unui comentator de
formaþie universalã. Citindu-l, ai sentimentul confortabil
cã te afli într-un spaþiu spiritual ce se lasã – pas cu pas
– îmblânzit ºi cunoscut.
Între cele douãzeci de intervenþii critice ce alcãtuiesc
cea de-a doua secþiune a volumului se impun atenþiei
acelea consacrate lui Titus Popovici ºi Ion Bãieºu, doi
scriitori de mare talent, dar cu destine diferite, la un pas
de marea uitare ce i se pare eseistului cu totul nedreaptã.
În cazul romancierului care a scris Strãinul (1955) ºi
Setea (1958), amintirile personale se interfereazã cu
atentele consideraþii asupra operei, de unde caracterul
dual al scriiturii, în mãsura în care harul narativ ºi portretistic se întâlneºte fericit cu instrumentele criticului ºi
istoricului literar. Ajuns, în mod surprinzãtor, victimã a
cenzurii, Titus Popovici ajunge – dupã 1975 – a scrie
conform firii sale, descãtuºat de multele canoane impuse
ºi autoimpuse, atât de ordin estetic, cât ºi de ordin ideologic. Astfel nuvelele ºi povestirile din Cartea de la Gura
Zlata (1993) constituie – în acest sens – cea mai „realistã“
operã a sa. Pentru a înþelege mai bine personalitatea
non-contrafãcutã a acestuia, Ioan Adam reproduce dialoguri, întâmplãri, reacþii ale lui Titus Popovici din anii 1990
– 1994, dar ºi notaþii din jurnalul Georgetei Adam ce dau
seama „despre felul de a gândi al unui om care nu juca
îndeobºte cu cãrþile pe masã“.
Titus Popovici (1930 – 1994) era interesat, în anii din
urmã, de mecanismele puterii, cochetând sobru, dar ferm
cu modelul satiric (Ministrul burghez), unde s-ar regãsi
în dimensiune esteticã cel care a strãbãtut „infernul“
comunist, fãrã sã-l perceapã ca atare, iluzionându-se cã
trãieºte într-o lume normalã ºi neputându-ºi ierta orbirea...
Semnificativ este faptul cã refuzã sã colaboreze la o carte
de memorii pe un motiv cel puþin onorabil: „Cum sã vorbesc despre literaturã fãrã sã-mi asum partea de vinã
din epoca comunistã?“. E un refuz, dar ºi o recunoaºtere!
Aceeaºi atitudine de principiu a avut-o Petru Dumitriu,
cu diferenþa cã acesta a avut curajul spovedaniei. Eseistul vede în Titus Popovici „un mare scriitor“ ºi e foarte
posibil sã aibã dreptate. Un motiv în plus pentru a-l reedita
ºi pentru a-l discuta cu onestitate.
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De o postumitate criticã ceva mai generoasã a beneficiat Ion Bãieºu (1933 – 1992), caragialian prin structurã,
având neºansa, în opinia lui Ioan Adam, de a trãi la propriu
„drama libertãþii de creþie“. Goana dupã „suferinþã“ a personajelor sale se naºte dintr-o spaimã imposibil de controlat în faþa „golului“ ce-i încearcã. Demitizarea unei lumi
ce trãia din slogane, în virtutea unui programator de fericire
(ºtim noi cine!), e realistã cu rãceala unui chirurg ºi neîndurarea unui moralist impenetrabil. De aceea, observã
autorul eseului, „opera lui e un protest învãluit doar câteodatã vehement...“. Oricum, Acceleratorul, Sufereau
împreunã ºi Balanþa sunt probe ale unei opere ce trebuie
feritã de uitare.
În cazul lui Arghezi, mã despart – parþial – de autorul
volumului Zidul ºi litera. Indiscutabil cã, atunci când e
vorba de un scriitor, talentul este mãsura tuturor lucrurilor
ºi e singurul care conteazã în edificarea unei opere de
valoare. În acest sens putem admite excelenta formulare
a lui Ioan Adam: „Caracterul scriitorului este talentul lui“,
pentru cã – în fond – valoarea esteticã nu este condiþionatã strict de morala omului care o scrie. Dar omul care
a comis grave injustiþii literare în „pamfletele“ sale poate
fi scuzat în virtutea talentului „de a spurca frumos“? A
fost E. Lovinescu o „vastã nulitate literarã“? A fost C.
Rãdulescu-Motru – „C.R. Limbric“, cel „cu o fesã purtatã
sub cilindru ºi ochelari“? A fost M. Dragomirescu „imbecilul vanitos cu ifose de savantlâc balcanic“, iar N.
Iorga doar „ un monstru narcisiac “, „ o momâie
academicã“?!? Un scriitor poate justifica, doar prin forþa
talentului (în afara oricãrei discuþii), clocotul de urã ºi
dispreþ revãrsate asupra naturii umane?! De ce n-ar avea
dreptul, artistul, sã aibã ºi caracter?! Dacã e foarte
adevãrat cã au fost ºi sunt foarte mari talente pe care nu
i-a cutreierat prea des morala, asta neîmpiedicându-i pe
aceºtia sã dea capodopere, sã fie autorii unor opere
impresionante, la fel de adevãrat este cã omul trãieºte în
lume ca fiinþã moralã ºi dã seama pentru faptele sale
terestre, indiferent de dimensiunea operei sale. Mai trebuie
spus cã existã o zonã greu definibilã în care impostura
moralã se suprapune peste cea artisticã, lucru ce
afecteazã – uneori – chiar ºi ceea ce noi numim valoare
esteticã.
N-aº vrea sã se înþeleagã de aici cã aº pune la îndoialã
valoarea lui T. Arghezi, una dintre personalitãþile artistice
cele mai puternice pe care le-am avut, ci doar nu înþeleg
cum talentul ar putea fi un substitut pentru moralã. Pe de
altã parte, Manualul de moralã practicã arghezian nu
vizeazã personalitãþi reale ºi, de aceea, nu putem mãsura
cât adevãr ºi cât talent risipeºte autorul. Bestiarul sãu
social de aici vizeazã universalitatea ºi nu accidentalul,
motiv pentru care rãmâne inatacabil.
În concluzie, Zidul ºi litera este cartea unui exeget
ce nu pierde din vedere nici o clipã obiectul de studiu,
logic ºi coerent, spectaculos în limitele decenþei, persuasiv ºi seducãtor în mai toate demersurile sale, practicant al unui stil elevat ºi demn, realizat dupã canoanele
clasice. Justiþiarul de acum, apãrãtorul valorilor tradiþionale, fiind alergic în faþa demolatorilor de ocazie, se
aflã în categoria „polistai“-urilor, a celor ce se ridicã în
apãrarea valorilor de oricând ºi de oriunde, cu lipsa de
prihanã a cavalerilor medievali angajaþi în lupta pentru
bine, adevãr, frumos ºi credinþã.
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POEZIA CA TERAPIE A SUFLETULUI*

* Toate informaþiile ºi declaraþiile autorului, citate mai sus, au
fost luate dintr-un interviu pe care acesta l-a acordat lui
Constantin Ghiniþã în revista Clio (Mãrãºeºti), an VII, nr. 14,
aprilie 2004, p. 25 – 26.
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nu meritã încrederea ºi protecþia celor din jur „când spune
cã-ntr-o noapte blestematã / l-a spânzurat de un copac
pe Dumnezeu / nu-i daþi crezare domnilor prieteni / Paul
Spirescu e un derbedeu“. Ecourile – puþine, dar entuziaste,
au recunoscut talentul, vocea curatã a poetului vrâncean
(prin adopþie), care ar merita atenþia comentatorilor din
orice parte a þãrii. Au scris despre aceastã merituoasã
carte: Ion Panait (în Oglinda literarã, an III, nr. 31 – 32,
iulie – august 2004, p. 853), Adrian Botez (în Viaþa Româneascã, an XCIX, nr. 8 – 9 / august – septembrie 2004,
p. 242 – 245) ºi Ioan D. Denciu (în revista Pro Saeculum“,
an III, nr. 7(13), octombrie 2004, p. 86 - 87).
***
Volumul ce a vestit tuturor apariþia unui poet, Metafizica Lacrimei (2000) are un moto venit din adâncurile
antichitãþii greceºti: „Cine ºtie, s-ar putea ca viaþa sã fie
moarte ºi moartea sã fie viaþã“, surprinzãtor de modern
ºi de... necanonic, dacã raportãm textul lui Euripide la
epoca ce l-a gestat. Rezultatul este o suprapunere stranie
a celor douã dimensiuni în care se regãseºte fiinþa umanã,
cu atât mai autenticã cu cât îºi acceptã mai senin contradicþiile, dar ºi relativitatea oricãrui adevãr. Vocea Macariei
(Heraclizii lui Euripide) este vocea ingenuitãþii, dar ºi a
asumãrii libere a unui destin: suferinþã ºi credinþã, întuneric
ºi luminã, zbor ºi cãdere, libertate ºi putere de sacrificiu.
„Lacrima de pe cruce / a cui este? / A mea sã fie oare /
Doamne? / A mea sã fie / oare?“.
Cele douã secþiuni, Logica norilor cu 15 poeme ºi
Metafizica Lacrimei cu 60 de poeme, se organizeazã
ca o lungã ºi tensionatã spovedanie despre tentativa
exasperatã a eului liric de a suplini deficitul de sacru din
constituþia fragilã a universului, unde vezi doar „Stele agonizând între Viaþã ºi Moarte!“. Tot aºa, Cerul ºi Pãmântul
se amestecã pânã la confuzie: „...Cresc buruieni / în
Paradis“, ca o victorie vremelnicã a profanului asupra
sacrului. Mulþimea interogaþiilor, uneori scurte ºi tãioase,
alteori patetice ºi amare semne ale resemnãrii de o clipã,
dau mãsura unui spirit neliniºtit, ce-ºi probeazã rezistenþa
într-o bine marcatã crizã existenþialã: „La ce bun / Çarpele
Pãmântului / ºi neprihãnirea Cerului? / La ce bun Istoria /
Aritmetica / la ce bun Logica / Norilor?“. Nu lipsesc aluziile
biblice (trãdarea lui Iuda) ºi nici imaginile pioase memorabile: „În genunchi / Creºtetul plecat înaintea / Umbrei
Tale“. Eternitatea poate fi gãsitã (ironie acidã!) în „ceaºca
de cafea“ sau în „paharul cu bere“; de aici, probabil „Gâlceava înþeleptului / cu norii“ sau „cearta mea cu Ceasornicele“ în aºteptarea „Curcubeului primordial“.
Mai legate mi s-au pãrut cele 60 de texte din secþiunea
a doua, asemenea valurilor aduse ºi retrase de maree,
când molcom agresive, îndurerate ºi amare, când istovite
pe „crucea lacrimei“, ca o moarte înceatã ºi blândã,
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Pentru Paul Spirescu
Spirescu, nãscut la 26 iunie 1950, la
Moreni, pe cursul superior al râului Cricovul Dulce, judeþul
Dâmboviþa, poezia este singurul mod de a vieþui ºi a
supravieþui, pentru cã – mãrturiseºte acesta – „a scrie
scrie,
egal a respira“. Poezia, adaugã autorul Strigãtului clandestin, rãmâne un fel de „îmblânzire“ a Lumii...* Atitudine
confraternã spiritual cu a colegului sãu din Focºani, Ioan
D. Denciu, autorul unor poeme pentru A îmblânzi destinul, apropiatã de a confratelui Ion Panait ce a îndrãznit
a ctitori, într-o lume nebunã-nebunã, o poezie de suflet
ºi inimã, cu viscoliri de fluturi ºi cai în miracolul existenþei
noastre sau a lui Adrian Botez, în tentativa comunå de a
traduce în alfabet liric nevoia de sacru ºi Divinitate,
disperarea în lume ºi de lume.
Debuteazã cu poeme în revista Amfiteatru în anul
1970, pe când redactor la rubrica de poezie era Ana
Blandiana, dupã care urmeazã o lungã ºi vinovatã tãcere.
Absolvent al unei facultãþi de filosofie, acesta se stabileºte, începând cu 1 septembrie 1974, la Adjud, judeþul
Vrancea, ca profesor al Liceului teoretic Emil Botta, unde
funcþioneazã ºi în prezent. Naturã optimistã, îºi refuzã
ipostaza de inadaptat, considerând lumea literarã vrânceanã „o lume care, în pofida aparentelor neînþelegeri,
este unitã, în lupta cu cealaltã lume: a indiferenþei...“ Mai
mult chiar, declarã cã a recunoscut în Vrancea „þara
sufletului meu“, cu „oameni minunaþi, poeþi de excepþie,
elevi pe care i-am înþeles ºi care m-au înþeles...“ Ce mai,
un adevãrat paradis pentru Paul Spirescu, convins cã
„un poet scrie numai atunci când se aflã în preajma unui
Înger...“ Poet nãscut, nu fãcut, el se intervieveazã cu
ingenuitate: „Ce este Poezia pentru mine?“ ªi tot el rãspunde, cu o emfazã mai degrabã simpaticã ºi convingãtoare: „Rãspunsul existã, probabil, în sângele meu“.
Debutul editorial se produce nefiresc de târziu, lucru
cu adevãrat regretabil, dacã avem în vedere înzestrarea
uimitoare a acestuia pentru poezie, cu Metafora lacrimei
(Focºani, Editura Salonul Literar, 2000), carte comentatã
– dupã ºtiinþa noastrã – doar de Adrian Botez în revista
Salonul Literar ºi de Constantin Ghiniþã în Jurnalul de
Vrancea. Cartea urmãtoare, Strigãt clandestin (Focºani,
Editura Pallas, 2004), mai substanþialã ºi mai complexã,
prin semnificaþii ºi procedee, ne vorbeºte despre „eterna
cruce“, „cina cea de tainã“, despre zbor, rugã, rugãciune,
cântec ºi refuz pe „aceastã cruce a memoriei“, de unde
se aude suficient de puternic glasul unui nou Mesia ce
are de transmis semenilor sãi un mesaj adânc ºi
tulburãtor: poetul, spune în altã parte, e un proscris ce
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aºteptatã cu patimã. Cu toate astea, semnele revoltei
sunt mai peste tot: umbra lui Savonarola, cel ars pe rug
pentru cã a vrut sã stârpeascã – cu mijloacele dictaturii
teocratice – venalitatea ºi imoralitatea semenilor sãi (1452
– 1498). În altã parte se întreabã, cu o modestie jucatã,
dacã nu cumva el ar putea fi „Cel Ales“. ªi mai departe:
„Dacã poþi / ridicã tu de la mine / acest pahar // Dar sã fie
voia mea / nu a Ta!“. Gestul de revoltã e complementar
introspecþiilor chinuitoare ºi oglindirilor tulburate în adâncimile fiinþei sale, explicabile prin nevoia intensã de a
gândi ºi de a simþi în termenii unui Dumnezeu drept care
susþine ordinea moralã. Aluzia la Kant („Cerul înnorat
deasupra mea!“) nu este deloc întâmplãtoare. „Oare nu
cer prea mult?“ se întreabã el, decis sã-ºi mãsoare cãderea în pãcat ºi minciunã, cu ºansa unei regenerãri prin
suferinþã ºi iubire christicã: „Iartã-mi Doamne copilãria /
iartã-mi tristeþea / iartã naºterea / iartã moartea / carnea
aceasta în putrefacþie / sângele acesta în adormire /
Amin!“.
De la poem la poem, sunt reluate motive, imagini,
construcþii metaforice, figuri semantice ºi sonore, versuri
ºi grupuri de versuri, dar çi o anume dispunere graficã a
acestora, ca probe ale unui discurs unitar ºi omogen,
atent controlat de o conºtiinþã esteticã ce se aflã într-o
bunã ºi inspiratã cumpãnã cu talentul genuin al unui
creator ce pledeazã convingãtor pentru moralitate ºi
sacralitate, pentru o purificare a Lumii prin reiterarea jertfei
supreme: „Doamne al meu risipit în lucruri / Doamne al
Lacrimei mele“, dupã care urmeazã o imploraþie ce
aminteºte de ruga din urmã a Mântuitorului („Doamne,
Doamne, de ce m-ai pãrãsit?“), pe un ton mai concesiv,
la început, din ce în ce mai iritat ºi energic, spre final:
„scoate tu dacã vrei / aceastã batjocurã de cuie / înfipte
/ în aceastã batjocurã de cruce / pe care stã rãstignitå /
aceastã batjocurã / a trupului meu!“
Alegoria vânãtorii (de aici) opune, pe un scenariu insolit,
o lume a aparenþelor („Dumnezeul umbrelor lucrurilor“)
unei lumi a esenþelor („Dumnezeul lucrurilor“), ceea ce
legitimeazã eul liric în ipostaza de poet încercat de „aerul
rarefiat al veºniciei“. Paul Spirescu, cunoscãtor temeinic
al filosofiei clasice, nu se sfieºte sã transpunã în expresie
poeticã ºi sã prelucreze – în stil personal – mitul peºterii
(Platon – Republica, Cartea a VII-a). Conform acestuia,
omul este un veºnic prizonier (legat) ce nu poate percepe
decât umbrele din fundul peºterii, þinut departe de lumea
realã. Acel „ieºi din peºterã“ este o invitaþie – dar ºi o
provocare – pentru obþinerea libertãþii de a decide care
este adevãrul, ºi, deci, de a accede la cunoaºterea ultimã.
Astfel, libertatea interioarã precedã, în mod fatal, adevãrata cunoaºtere. Este simplu de observat cã Paul
Spirescu, poet cu o structurã livrescã abia ghicitã, nu-ºi
refuzã plãcerea speculaþiei ºi a reflecþiei, dar o face fãrã
ostentaþie, asumându-ºi ºi asimilând ideea în fluxul
trãirilor arse de flacãra pasiunii ºi a speranþei. Este un
poet al inimii, ca ºi Ion Panait, spre exemplu, ce-ºi controleazã discursul cu luciditate ºi încredere în destinul
poeziei. El este „nebunul“ care scrie „cu disperare“ ºi
bucurie despre limitat ºi ilimitat, despre neobosita cãutare
a Marii Credinþe, neîncercate de îndoieli ºi sentimentul
vinei („pãcatul dintâi“). Marea Rugã urmeazã linia melodicã
a mãrturisirii de pe urmã, ca ºi cum un nou început n-ar
fi posibil fãrã o surpare adâncã.
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Cel de-al doilea volum, Strigãt clandestin (2004), se
organizeazã în trei secþiuni: prima dã titlul volumului ºi
grupeazã 21 de texte, Cântece de adormirea fluturilor
(33 de texte) ºi Conversaþia poetului cu sine (15 texte).
Paul Spirescu menþine aceeaºi nervaturã tematicã, mai
degrabã nuanþatã decât îmbogãþitã, aceleaºi procedee,
cu observaþia cã le rafineazã, le stabilizeazã într-un discurs matur ºi echilibrat. Pe de o parte, tonul elegiac, blând
ºi nostalgic, cu patetisme temperate atent, iar pe de altã
parte, fragmente eruptive, dinamice, nãscute dintr-un autentic impas metafizic. La loc de cinste se aflã acum
tema creaþiei, ca o încleºtare teribilã a cuvintelor, condiþionatã astfel: „Numai dacã vei întãrâta cuvintele acestea
/ sã se devoreze unele pre altele / la mirosul rânced de
Idee“. Iar în altã parte, criza existenþialã se asociazã cu
o profundã crizã a creaþiei: „ºi nu mai am nici vorbe
potrivite / ºi golul clipei care sã mã nascã“.
Simplitatea desenului, tonurile insolite în sprijinul intensitãþii expresive, tuºa îngroºatã, uneori chiar violentã,
dar mai ales concepþia pesimistã asupra condiþiei umane
apropie, într-un numãr semnificativ de poeme, discursul
astfel întemeiat de acela expresionist, la fel de dinamic
ºi intens: „Ard copacii prin locul pe unde-am trecut / pãsãri
se clatinã-n somn parcã-s bete / o reginã cu trupul luat
de împrumut / guverneazã aceastã spasmodicã sete“.
Reprezentãrile sale, proiecþii ale „ochiului sufletesc“, se
alcãtuiesc într-un peisaj interior ridicat la coerenþa halucinantã a unei viziuni nãscute dintr-o stare de extazã, dar,
în mod sigur, dintr-o incontestabilã sensibilitate metafizicã: „Flãcãri îngemãnate în iarna cuvintelor ard / mocnit
ºi zadarnic / ca sufletele îngerilor prin purgatorii“ sau „ºi
Doamne se vãd valuri de aer încremenite / un craniu în
iarbã lumineazã / cãrãri neîncepute de nici un destin“.
Peste toate se aude „strigãtul“ de oroare, spaimã ºi revoltã
în faþa gesturilor profanatoare: „Femei incestuoase danseazã prin altare“. Secvenþa este înregistratã progresiv:
„Eu tot privesc la ele“ (privirea), dupã care urmeazã: „nu
ºtiu ce se întâmplã“ (deruta), „bat cu fruntea-n ceruri“
(gestul de revoltã) ºi „mã-nfior ºi strig“, reacþie ultimã în
faþa spectacolului grotesc. Nevoia (permanentã) de sacru
se asociazã cu o marcatã crizã de identitate a celui care
stã „cu braþele-înnodate la un pol de frig / ºi ochiul stâng
în dreptul rãsturnat / când mã strãpunge-un fulger...“.
Într-o lume vidatã de sacru, „poetul singur ca o lebãdã
albã / înhãmatã la liniºtea cerului“ este ultimul mesager
al divinului (Apocalipticã), iar demersul sãu este o tentativã viabilã de recuperare a Edenului: „poetul graviteazã
sfânt / în jurul unui cerc de aºtri / purtându-ºi Visul pe
pãmânt“ (Un altfel de titlu). În altã parte, Poetul îºi asumã
rãstignirea, suferinþa, tragica singurãtate ºi eterna dragoste
de oameni a Mântuitorului, iar poezia apare astfel ca o
sintezã ºi un summum al simþurilor fundamentale: „priveºte-mã sunt numai auz ºi vãz ºi tremur / sunt numai
degete de pipãit rebel / un strigãt clandestin îmi locuieºte-n sânge / plonjeazã deci îneacã-te în el!“ Alteori,
acesta se suspecteazã de falsitate, aceastã boalã universalã; drept pentru care îºi adreseazã ºi adreseazã cititorului („hypocrite lecteur“) un baudelairian îndemn la
luciditate (Ia seama...). Atins de „boala fãrã de leac“ ce
aduce dupã sine oboseala ºi inerþia, Paul Spirescu se
înfãÆiçezã în ipostaza creatorului interogativ, perpetuu
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raþia zilnicã de indiferenþã“, iar mai departe: „vã sãrut cu
migalã degetele superioare / de la membrele inferioare /
ºi dintr-o datã celula e invadatã / de fantome ale bunului
simþ“. Aceºtia sunt temnicierii vremurilor noastre, frigizi
ºi retractili, incapabili sã conºtientizeze cã poezia e singurul obiect de preþ al acestei lumi: „doar inelul meu strãluceºte / ca o lacrimã de sânge / a iertãrii...“.
Imaginându-ºi existenþa ca vânãtoare, dar încercat
de incertitudinea chinuitoare dacã se aflã ca hãitaº sau
pradã, vânãtor sau vânat, confruntându-se dramatic cu
Timpul neîndurãtor în toate formele sale de manifestare
(clipa, ora, anul), eul liric îºi conºtientizeazã captivitatea
în versuri de înaltã combustie („Zbor cu aripile mele
îndoliate de zbucium“) ºi se adreseazã direct Instanþei
Divine: „Doamne unde sã mai fug?“. Tonul de litanie
pãtrunzãtoare vine ºi din exploatarea sonurilor folclorice
(ca în Doina), a versetelor biblice (ca în Eterna cruce
sau în Iesle sfântã) ºi a celor barbiene: „Dorm cu mine
ºi cu Tu / dorm cu lacrima ºi cu / golul dintre Da ºi Nu /
uiuiu poet tabu / dacã vii nu te mai du!“ (Axiomele
frigului).
Fluturii, simboluri ale risipirii, dar ºi ale unei noi geneze
(aºteptate, dorite, posibile) acoperã cu pulberea lor albã
spaþiul poetic generos: „Dar e frig ºi ne cresc aripi / ca
de-un blestem...“ Somnul (agitaþia sterilã, bulversatã),
visul-coºmar ºi starea de veghe, aflatã sub semnul luciditãþii, sunt trepte ale cunoaºterii de Sine. Arhetipul feminin,
atât de solemn invocat, chiar dacã apare într-o ipostazã
deshidratatã („doamna mea cu sâni uscaþi“), este o ºansã
a acestei necesare aventuri, în tentativa de recuperare a
pãrþii divine ºi regãsire a identitãþii: „pentru cã sunt rãtãcitor
ºi singur /deschide tu spre mine o fereastrã“. Pregãtirea
pentru plecare cuprinde / include ºi o narcotizare a universului fizic: „Am îmbãtat copacii. Gratiile. Zidul“, „casele
dorm peste noi ºi viseazã urât“, iar drumul, pe care îl va
strãbate însoþit de „un fluture-complice“, se aºterne în
faþã, „ca un cântec de iarnã“ – un peisaj albit de aripile
fluturilor, din care se aratã câte un semn divin: „Dinspre
zãpezi un înger îþi va întinde-o mânã“.
„Prinþul clipei“, cum îºi spune singur, apãsat de povara
îndoielii ºi a întrebãrilor fãrã rãspuns, practicã umilinþa
ca exerciþiu mistic ºi întoarcerea la starea de rugãciune
pentru a evita veºnicul impact (dureros) între limitat (fiinþa
pãmânteascã) ºi ilimitat (fiinþa spiritualã spre care
tânjeºte). În asemenea momente de maximã tensiune
existenþialã, Femeia pare a fi mistagogul, instrumentul
izbãvitor al Divinitãþii în plan terestru. Saturn, invocat
într-un text, este un mit-simbol pentru lumea spiritului,
într-o bunã tradiþie astrologicã, întrucât acesta ar avea
misiunea de a ne elibera din închisoarea lãuntricã a
trupului.
Rostirea adoptã melosul de ton al monologului adresat
(Femeia, Doamna, Domniºoara, Divinitatea) cu luciri
tragice, dar fãrã încrâncenãrile nihiliste ale altor creatori.
O vie emoþie religioasã strãbate o bunã parte din poemele
acestui volum, din care nu lipsesc – fireºte – momentele
de elevaþie sufleteascã comunicate vibrant. Dacã ar fi
debutat editorial prin anii ’70 – ’80, dacã ar fi avut un
parcurs normal, dar ºi susþinerea unei reviste de prestigiu
(cel puþin), Paul Spirescu ar fi fost astãzi un poet
cunoscut ºi respectat. Aºa cum meritã.
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neliniºtit: „ce boalã-i asta / dacã ºi iarba se ofileºte sub
pasul meu / dacã ºi luna când mã zãreºte râde ca proasta
/ de-mi vine iatã s-arunc cu pietre în Dumnezeu“ (Poem
final).
Conservarea identitãþii, voinþa de a rãmâne autentic
presupune, în primul rând, refuzul de a participa la un joc
mãsluit: „poate de-aceea tot pierdem / ºi pierdem / fãrã
putinþa de a câºtiga / vreodatã“; în al doilea rând, refuzul
realitãþii imediate, compensate doar de retragerea într-o
realitate inventatã, cu reproºurile de rigoare: „cum îi fac
complicate ºi inutile / operaþii estetice / cum îi inventez
calitãþi / ºi-i trec cu vederea / defecte“; în al treilea rând,
refuzul ferm (cu uºoare concesii fãcute poeticii postmoderniste) al indiferenþei ºi tocirii bunului simþ: „vã sorbiþi apoi
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SEDUCÃTOARELE INVITAÞII LA LECTURÃ
„Textul pe care-l scrieþi trebuie sã-mi dea dovada cã mã doreºte.
Aceastã dovadã este scriitura sa. Scriitura este acest lucru: ºtiinþa
desfãtãrilor limbajului, kamasutra sa“. (R. Barthes – Plãcerea textului)
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Fragmentul extras din eseul lui Roland Barthes dezvãluie similaritãþile dintre actul lecturii ºi actul erotic, ambele
demersuri având ca finalitate plãcerea în ipostaza sa
superioarã de trãire estetizatã ºi intelectualizatã purã.
Cititorul unui text trebuie sã fie ºi un îndrãgostit de text
(condiþie idealã pentru a nu resimþi lectura ca pe o povarã
uºor de substituit cu un show TV sau un joc pe calculator); îndrãgostitul, la rândul sãu, este un cititor, mai mult
sau mai puþin subtil, al trupului / sufletului iubit.
Pentru a trãi lectura ca pe un act de dragoste faþã de
text cititorul este sedus printr-o serie de strategii textuale,
la care se pot adãuga ºi strategiile paratextuale – titluri,
ilustraþii de copertã, texte de escortã, toate având drept
mizã captarea çi captivarea cititorului în interiorul unui
text care îl transformã în dependent de lecturã. Relaþia
idealã cititor – text implicã fidelitatea cititorului: pânã când
ultima paginã ne va despãrþi; sunt cãrþi care nu pot fi
pãrãsite pânã când nu este citit ºi ultimul cuvânt; întreruperea lecturii unei astfel de cãrþi nu poate fi compensatã
nici prin începerea unei alte cãrþi, nici prin continuarea
imaginarã a lecturii. Realitatea literei încrustate în pagina
palpabilã are forþa de a învesti ºi ficþiunea cu un grad de
realitate; un text nefinalizat provoacã frustrarea cititorului
(cel puþin a celui tradiþional) rãmas suspendat în multitudinea de posibilitãþi neordonate, neactualizate de certitudinea cuvântului scris.
Textul îºi atrage deci lectorii prin diverse strategii,
variind de la invitaþia stridentã a paraliteraturii (romane
cu frazare rudimentarã, centrate pe alegerea unor secvenþe schematice de „viaþã realã“ adresate unui public
neiniþiat în arta lecturii) pânã la elegantele invitaþii de subtilitate ale literaturii de valoare, care nu vizeazã obþinerea
unei plãceri viscerale (ca în cazul romanelor „de dragoste“
ieftine), ci obþinerea unei plãceri filtrate intelectual.
Textul este conceput astfel ca o tentaþie; cititorul îl
percepe la rândul sãu ca pe o tentaþie ºi îl parcurge cu
dorinþa de a afla ceva (deznodãmântul unui conflict, dezlegarea unui mister) sau de a eluda o realitate (subtituitã
de o feericã ºi compensatoare i-realitate) sau pentru a
savura deliciile re-citirii în metatext sau intertext a unui
text citit în ipostaza sa originarã. Autoreferenþial ºi seducãtor, romanul postmodern denunþã strategiile de elaborare
a textului într-un discurs care îl captiveazã pe cititor prin
faptul cã îi exhibã secretele fabricãrii ficþiunii ºi îi dezvãluie
jocul cu posibilitãþile pe care îl practicã autorul atunci
când scrie o scenã sau alta. Jocul cu scenariile îi oferã
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cititorului posibilitatea de a vedea fixat în paginile romanului laboratorul de creaþie al autorului; romancierul
imagineazã „false“ întâmplãri, soluþii, finaluri inserate în
discursul ficþional, ca apoi sã fie contrazise în metadiscurs: „aº fi putut scrie aºa, dar nu o voi face.“ Astfel,
prin înlocuirea tradiþionalului scenariu unic cu variabile
scenarii ipotetice contrazise ulterior, autorul se joacã cu
o gamã variatã de reacþii ale cititorului pus în faþa rezolvãrii
multiple a unei singure situaþii (eroul este ucis de rivalul
sãu, eroul supravieþuieºte ºi se cãsãtoreºte cu iubita sa,
eroul se hotãrãºte sã rãmânã celibatar). Pe lângã o „eroticã
a noului“ (folosind terminologia lui R. Barthes din Plãcerea textului), romanul postmodern promoveazã astfel
çi o eroticã* a diversului; cititorul este sedus de noutatea,
dar ºi de diversitatea discursului ficþional.
Textul deþine arta de a stimula plãcerea lecturii în cititor
prin abilitatea scriiturii de a se plia pe gusturile, necesitãþile
sau dorinþele acestuia. În actul lecturii, cititor ºi text intrã
în rezonanþã ºi se absorb unul pe altul. Ca ºi în cazul
iubirii, textul încearcã sã evite starea de saturat generatã
de repetabilitatea aceloraºi tehnici, structuri, artificii literare, imaginând noi scenarii de seducþie a cititorului, morfologia textului se modificã pentru a-l face mai atrãgãtor pentru
cititor.
Romanul lui Italo Calvino Dacã într-o noapte de iarnã un cãlãtor tematizeazã analogiile dintre actul lecturii
ºi actul iubirii; personajul numit Cititorul se „îndrãgosteºte“
rând pe rând de incipiturile unor romane pe care din diverse motive nu le mai poate termina; pasiunea aceasta
pentru niºte texte fãrã final prelungeºte pasiunea pentru
Cititoare, o tânãrã cu lecturi vaste ºi profunde. Diverse
accidente împiedicã nu desfãºurarea poveºtii de dragoste
(dimpotrivã, o favorizeazã), ci desfãºurarea lecturii: nici
unul dintre cele zece romane pe care vor sã le citeascã
personajele nu este disponibil integral; paginile unui roman sunt legate greºit, în cazul unui al doilea roman,
fiecare paginã scrisã este urmatã de o paginã albã, romanele sunt furate, rupte, confiscate, astfel încât finalul
fiecãruia rãmâne inaccesibil. Cei doi cititori trãiesc o permanentã stare de frustrare care urmeazã unui început de
interes, curiozitate, plãcere generate de lectura primelor
* Folosesc acest substantiv cu sensul conotat de teoria lui
Roland Barthes ca totalitate a strategiilor textuale menite sã
stârneascã, sã menþinã ºi sã amplifice dorinþa de lecturã ºi
plãcerea lecturii.
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pagini ale unor romane a cãror urmare nu mai poate fi
aflatã. Plãcerea lecturii este blocatã, însã povestea de
dragoste a celor doi se consolideazã pe parcursul cãutãrii
diverselor romane ºi în final, Cititorul ºi Cititoarea, cãsãtoriþi, se aflã în pat, „locul lecturilor [...] paralele“. Patul
devine astfel un spaþiu al dublei plãceri: plãcerea iubirii ºi
plãcerea lecturii.
Figura Cititorului îndrãgostit de carte ºi de Cititoare
sugereazã necesitatea prelungirii iubirii prin lecturã, ambele provocând o stare de catharsis, de eliberare. Iubirea
pentru o cititoare a aceluiaºi text amplificã plãcerea lecturii.
„Lectura ta nu mai e solitarã: te gândeºti la cititoare,
care în aceastã clipã chiar deschide ºi ea cartea, ºi iatã
cã peste romanul citit se suprapune un posibil roman de
trãit [...]. A devenit, oare, cartea un instrument, un canal
de comunicare, un loc de întâlnire?“
Iubirea ºi lectura se pun reciproc în valoare, cititorul
îndrãgostit trãind o dublã stare de aºteptare / amânare a
obiectului iubit (femeie sau carte). Cunoaºterea trupului
iubit se suprapune modelului lecturii:
„Cititoareo, acum eçti cititã. Trupul tãu este supus
unei lecturi sistematice, prin canale de informaþie tactile,
vizuale, olfactive [...]. În acelaºi timp ºi tu eºti obiect de

lecturã. Cititorule: Cititoarea ba trece în revistã trupul tãu,
de parcã ar parcurge tabla de materii, ba îl consultã
cuprinsã de o curiozitate rapidã ºi precisã, ba întârzie,
interogându-l ºi aºteptând sã primeascã un rãspuns mut“.
Iubirea pentru lecturã a celor douã personaje (numite
semnificativ Cititorul ºi Cititoarea) determinã în cele din
urmã ºi o lecturã a iubirii în mãsura în care atât iubirea,
cât ºi lectura sunt experienþe similare ale deschiderii ºi
ale multiplicãrii, ale depãºirii graniþelor închise ale eului
sau ale realului; iubirea ºi lectura „deschid timpi ºi spaþii
diferite de timpul ºi spaþiul ce pot fi mãsurate“.
Teoria lui Roland Barthes despre „plãcerea textului“
îºi gãseºte astfel o nuanþare inteligentã, antrenantã în
romanul lui Italo Calvino, autorul italian imaginând un text
care îl prinde pe cititor în interiorul sãu (în chiar ipostaza
personajului principal, Cititorul) pentru a-i demonstra cã
lecturã nu înseamnã absenþa frustrantã a iubirii. Finalul
romanului aratã cã lectura are, alãturi de iubire, un spaþiu
privilegiat, care nu este biblioteca, ci patul (unde s-ar fi
putut de altfel petrece o lecturã de plãcere?). Într-un joc
bine condus între deliciile ºi frustrãrile iubirii ºi ale lecturii,
Italo Calvino aºeazã în faþa cititorului oglinda care sã-i
arate chipul sãu ideal: acela al lectorului îndrãgostit.
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(p. 18), în vreme ce „melcul îºi duce fericit / casa în
spinare / sub duºul catifelat al ploii...“ (p. 19). „Focos
înamorat“ de puritãþi, eroul liric ajunge ºi la interogaþie:
„Atât de îndrãgostit – / cum sã privesc zãpada / fãrã s-o
topesc?“ (p. 26). Desigur, înflorind ca livezile în luminos
april’..., fãrã a uita învãþãtura goetheanã cã ironia-i ca
sarea în bucate, dar – adãugãm noi – ºi cã preamulta
ironie-i ca marea în bucate, ca marea „cu tsunami“
turnatã în farfuria cu ciorbã, ori, dupã cum certificã ºi
poetul: „Atâta grâu copt / cã macii se sufocã / de prea
mult galben...“ (p. 31); totodatã nu stricã sã ne reamintim
ºi de vremea cãtãniei din perioada kamakura, dintr-un
cert „anotimp-Zen“
„anotimp-Zen“: „Pauzã de masã – / în gamela goalã
a soldatului / lumina jucãuºã...“ (p. 39). Dupã cât se pare,
stâlpi de înþelepciune mai pot râmâne stâncile din faþa
mãrii; dar ºi „Pietrele tac / de când le ºtiu – / ºi o fac atât
de bine!“ (p. 59); din când în când, se mai reazemã de
înþelepciunea stâncii ºi poetul ca „Greier obosit – /
respiraþia lui / însufleþind iarba.“ (p. 64); „E ºi asta / o
artã: / sã supravieþuieºti...“ (p. 68).
PRO

Dupã admirabilul volum de versuri Chemarea în
Paradis (2003), Ioan Gãbudean se înfãþiºeazã receptorului ºi cu o elegantã cãrticicã de micropoeme, în majoritatea lor trisalmi ºi haiku-uri, Melancolii, iluzii, fum
(Târgu-Mureº, Editura Ambasador – colecþia Orfeu,
2004), structurându-se în ciclurile: Clepsidre, Zãpezi,
Plecãri, De dragoste, Înfloriri, Lumini ºi umbre, Autumnale, Marine ºi Supravieþuiri. Eroul liric gãbudenian,
constatând ºi existenþa „serioasã“ a comerþului cu clepsidre, invitã „sã privim cu alþi ochi / deºertul...“ (p. 7);
chiar ºi veteranii – fãrã a se conecta cumva la vreun
element paremiologic-dacoromânesc –, între liniile de
forþã electromagnetic-pecuniarã ale unui supermarket,
se metamorfozeazã în superbele instrumente de mãsurat
timpul de nisip: „Bãtrâni curioºi – / la magazinul de antichitãþi / clepsidre la mâna a doua.“ (p. 10). Dintre zãpezi,
se ivesc ºi „cocoºii de lemn ai Maramureºului“ ce, „în
loc de cucurigu!“, lanseazã în spaþiul cosmic al urechilor
noastre de toate zilele „þâpurituri“, fãcându-ne sã ne îndepãrtãm în „melancolii, iluzii, fum. / «Cãci fum sunt toate!»“
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SIMBOLURI SACRE MODERNE:
SEMNE ARHAICE ÎN OPERA LUI BRÂNCUÇI
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La începutul secolului de astãzi, al XXI-lea ºi în continuarea
celui trecut, s-a constatat cã paralel cu desãvârºirea procesului
de eroziune a tuturor valorilor consacrate ºi cu setea de o
libertate haoticã ºi destrãmãtoare, se înfiripã ºi o cãutare, când
mai timidã ºi când curajoasã, de temelii, îndeosebi în culturã,
prin revenirea cãtre matca stilisticã conceptualã, ce ne-a format din vechi timpuri. Revenire, evident, în coordonate noi,
moderne.
În acest sens, o operã de o puternicã forþã expresivã, din
multe puncte de vedere deschizãtoare de drum, sintetizând ºi
clarificând tendinþe disparate ale epocii sale, a fost opera lui
Constantin Brâncuºi. Începând sã se desprindã din academism
ºi din influenþa lui Rodin în cursul anilor 1907 – 1910, sculptura lui Brâncuºi s-a îndreptat spre un „altceva“, în primul rând
simbolic ºi nu mimetic, de o conciziune a formelor pânã aproape
de abstracþiunea geometricã, dar fãrã a pãrãsi deplin referirea
la „organicitatea“ imaginii reprezentate. Figurativul tradiþiei
clasicismului antic, pe care Brâncuºi îl studiase pânã atunci cu
atâta osârdie, era trecut printr-un proces de epurare ºi decantare
asemãnãtor acelei nãzuinþe mãrturisite de Brâncuºi: ca operele
sã îi stea pe fundul apelor, de care sã fie netezite. Astfel, se
ajungea la o chintesenþã tot mai desãvârºitã, în care formele,
în simplitatea ºi ritmicitatea lor, deveneau însemne ale unei
rostiri asemãnãtoare, în multe privinþe, motivelor arhaice
transmise din generaþie în generaþie pânã astãzi în folclorul
românesc, ca ºi al altor popoare: spirala, rombul, ovoidul, cercul,
coloana, unghiurile „dinþilor de lup“ etc. Aceste însemne, de
multe ori rituale, constituiserã încã din vremea neoliticului o
scriere riguroasã, pictatã, incizatã sau excizatã pe pereþii vaselor
de lut, întreþesutã în urzeala þesãturilor, cioplitã ºi încrustatã în
lemnul stâlpilor ºi pãlimarelor, legând omul de cosmos ºi de
divinitate. Apropierea creaþiei brâncuºiene de aceste semne,
existente deopotrivã în descoperirile arhelogice ale culturilor
neolitice Cucuteni, Vãdastra etc., ale epocilor bronzului ºi
fierului Halstatt ºi La Tène, dar çi în toatã arta folcloricã din
vremea noastrã, nu a fost aceea a unei simple imitaþii formale,
ca în cazul preluãrii artei africane de cãtre avangãrzile din timpul
lui, ci exprimarea, într-o modalitate proprie, a unei întregi spiritualitãþi de care era îmbibat atât genetic, prin strãmoºi, cât ºi
prin creºterea primitã în copilãrie. Îmi pare relevantå în acest
context acea declaraþie a lui Brâncuºi cãtre Carola Giedion
Welcker despre Coloana fãrã sfârºit cã ar reprezenta efortul
generaþiilor, una pe umerii celeilalte, de a se înãlþa tot mai sus,
spre luminã. ªi astfel, Brâncuºi ar putea, la rândul lui, sã declare precum Blaga: „satul trãieºte în mine, într-un fel palpitant,
ca Experienþã vie“ (s.n.). Iatã cum, în întreaga operã brâncuºianã, arhaicul se îmbinã ºi se desãvârºeºte în modernitate,
într-un registru major.
Trecerea lui Brâncuºi de la sculptura mimetic antropomorfã
la cea de esenþã simbolicã, afinã unor creaþii patrimoniale, se
poate descoperi în mai toate operele sale, îndeosebi poate în
multele variante ale Sãrutului. Primul Sãrut, din 1907, era voluSAECULUM 6-7/2005

metric, un alto-relief adânc cioplit în piatrã ºi de o facturã stilizat
antropomorfã; în 1910, la monumentul funerar din cimitirul
Montparnasse, cele douã figuri, de data asta nu numai bust, ci
în întregime, sunt doar scrijelite în blocul de piatrã. Totodatã,
antropomorfismul îºi accentueazã stilizarea pânã aproape de
sugerare a realului ºi înscriere a sa într-o stilisticã de schiþare
abreviatã a trupului omenesc, amintind proceduri din unele
motive decorative ancestrale. Ambele Sãruturi, atât cel numai
bust cât ºi cel cu figuri întregi, vor fi mult reluate ulterior, devenind chiar însemne caligrafiate în tuº ºi peniþã pe scrisori.
Dorinþa lui Brâncuºi de a se considera imaginea Sãrutului sãu
drept încifratã, strãveche învãþãturã de înþelepciune, e doveditã
de cele douã variante: cel din colecþia Diamond ºi cel intitulat
Medalion, unde motivul, de abia scrijelit ºi pãrând ºters de
vreme, de abia rãsare dintr-un bloc de piatrã rugos-arhaic ca o
descoperire arheologicã. Ca o contrapondere a acestora, variantele tot mai abstractizate ºi de un mare rafinament al prelucrãrii: cel din colecþia Arensberg (1916?), cel din atelierul lui
Brâncuºi (1925) ºi mai ales cel din 1940, de la Muzeul Naþional
de Artã Modernã de la Centre Pompidou, vãdesc tendinþa brâncuºianã spre modernitate. Un alt procedeu, atât în folclor cât ºi
în culturile neolitice, este acela de a multiplica un motiv pe
benzi ritmate spre a-i sublinia mesajul. Brâncuºi, la rândul lui,
multiplicã însemnul Sãrut-ului, ajuns la lapidarul unei schiþãri
grafice, de-a lungul unor benzi cu care înfãºoarã, fie un soclu
(Domniºoara Pogany etc.), fie lintoul Porþii sãrutului de la
Târgu Jiu, fie deopotrivã soclul, trunchiul ºi capitelul Pietrei
de hotar din 1945. Iar pe de altã parte, abstractizarea însemnului
pânã la ideogramã ce ºi-a pierdut asemãnarea cu imaginea
iniþialã, la stâlpii Porþii sãrutului de la Târgu Jiu sau la Coloana
din 1933, pãstreazã, ca în cazul atâtor motive arhaice, doar
schema conceptualã a temei: dualitatea unitã monolitic, dominatã de cercul-soare provenit din ochii alãturaþi ai perechii
iniþiale.
Procedeul revine ºi în cazul altor opere, precum înscrierea
în forma ovoidã a Muzei adormite, a Negresei blonde sau a
Domniºoarei Pogany, ºi mai cu seamã a Peºtelui ºi a Începutului
Lumii. La Domniºoara Pogany mai intervine ºi revãrsarea spiralicã ºi ritmicã a curbelor pãrului. Pãsãrile, pe lângã forma
ovoidã a trupului, în tot mai intensa accentuare a unei singure
caracteristici: zborul, se apropie tot mai mult de pãsãruicile de
pe coama caselor ºi de pe gardurile din Gorj. Impresionant
este desigur ºi Cocoºul, înãlþându-ºi viersuirea din zori dinaintea soarelui în sonoritãþile quartei recunoscute de Cella
Delavrancea, asemãnãtoare zig-zag-ului „dinþilor de lup“.
Motiv sintetic ultim al întregii opere brâncuºiene, al omului
ca atare, unind pãmântul cu Cerul ºi devenind rugãciune
neîntreruptã, Coloana fãrã sfârºit de la Târgu Jiu, în verticalitatea modulilor ei octoedrici, rânduiþi volumetric, ritmic, la
infinit, este totodatã însemn al „infinirii“, cum spunea Noica,
sau, cu alte cuvinte, imagine a Infinitului însuºi, ca o cruce sau
o icoanã.
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forme înnoite zboarã mereu în jurul fundamentelor...“ (George
Cãlinescu, Istoria literaturii române de la origini pânã în
prezent – ediþia a II-a, revãzutã ºi adãugitã, îngrijitã ºi cu
va, 1982, p.
prefaþã de Al. Piru –, Bucureºti, Editura Miner
Minerva
835). Marele critic / istoric literar subliniazã aici firescul
mentalitãþii omului cu o culturã clasicã, gustând lirica marilor
poeþi, de la Edgar Allan Poe la Victor Hugo, de la Leopardi la
Schiller, putându-se spune cã „în câmpul clasic poetul ºtie
tot“ (p. 836); sufletul sãu liric se aflã „în marea contemplaþie,
în «speculaþie»“, în fuga dupã „nãluca Gloriei, vãzutã romantic“, drept înfãptuire „a destinului propriu, ca o putere
demonicã“, topindu-se în flacãra cosmicã; ºi când „sufletul e
zbuciumat de duhuri negre, de «visul rãu»“, „scãparea este
într-un Crin grandios: «Paharnic alb, Crin blând, domol îmi
varsã / Parfumul tãu, cãci inima mi-e arsã...» [...] Poetul se
aºeazã în centrul universului ºi-i pândeºte vibraþiile. Memoria
depãºeºte ºirul ereditar ºi atinge regnul mineral al nucleului
solar din care se trag sistemele astrale [...]. Rãmas singur cu el
însuºi în cea mai largã noþiune a eului, el îºi dã seama cã
practic cel puþin universul coincide cu durata conºtiinþei:
«Lumea începe ºi sfârºeºte-n mine.» ªi atunci, aspirând la
forme mai durabile, poetul nutreºte o idee, singularã în
aparenþã, logicã totuºi, aceea de a fi chiar pãmântul care
gemineazã toate, ºi încã ºi mai mult, principiul generator,
soarele. El doreºte sã înþeleagã principiile ascunse, Mamele
goetheene, adicã prototipii ...“ (ibid.). Dacã remarcile
cãlinesciene de mai sus privesc îndeosebi volumele Aur sterp
(1922) ºi Stânci fulgerate (1930), în volumul urmãtor, Visuri
în vuietul vremii (1939), se observã nu numai lirismul de o
rarã vigoare neoclasic- / neoromantic-expresionistã, ci ºi faptul
cã „unica temã a culegerii rãmâne spaima întunecatã de
moartea individualã ºi de stingerea universalã“. „Rezistenþa
liricã“ – antirãzboinicã ºi antiproletcultistã – a lui Al. Philippide,
dupã cum s-a mai subliniat, ia „chipul tãcerii“ dintre anii 1939
ºi 1967; poetul refuzã sã mai publice în Babilonul vremurilor
poezia-i menitã a-l propulsa în sfera celor eterne (cf. M-atârn
de tine, Poezie – Al. Philippide, Visuri în vuietul vremii
vremii,
Bucureºti, Editura pentru Literaturã, 1969, p. 205); încredinþeazã tiparului numai antologii lirice din volumele-i interbelice
(Poezii, 1962, Poezii, 1965) sau traduceri din marii poeþi ai
lumii (Lermontov, Un erou al timpului nostru, ediþia a doua,
1949, Goethe, Egmont, 1949, Shakespeare, Romeo ºi Julieta ,
1953, Flori alese din „Les fleurs du mal“, 1957, Lermontov,
Poezii, 1954, Mao-Tze-Dun, Poeme, 1959, Goethe, Opere, vol.
I – II, 1964, Versuri, 1965 etc.) ºi eseuri (Studii ºi portrete
literare, 1963, Studii de literaturã universalã, 1966 etc.). Dupã
mai bine de un sfert de veac de rezistenþã prin „tãcere“, desigur,
în afara „pereþilor“ laboratorului sãu de creaþie poeticã, Al.
Philippide reapare în primãvara resurecþiei poetice de dupã
cel de-Al Doilea Rãzboi Mondial, în 1967, cu admirabilul volum
PRO

Afirmat în perioada dintre cele douã rãzboaie mondiale
prin volumele de versuri Aur sterp (1922), Stânci fulgerate
(1930) ºi Visuri în vuietul vremii (1939), individualizându-se
printr-un anume spirit neoromantic ºi prin „modernism bine
temperat“, Alexandru Philippide (n. Iaºi, 1 aprilie 1900 – m. 8
februarie 1979) îºi pãstreazã nealteratã formula liricã, rezistã
solitar în faþa tuturor presiunilor / vitregiilor „obsedantului
deceniu“ pânã la ieºirea veridicã a României din conul de beznã
al stalinismului politic ºi cultural, mai exact, pânã în 1967,
când revine în „actualitatea literarã“ din „Babilonul vremurilor“
cu un nou volum original, intitulat Monolog în Babilon .
Postum, la numai câteva luni de la trecerea-i în nefiinþã, i-a
apãrut de sub tipar volumul Vis ºi cãutare (1979 – cf. George
Mirea, Alexandru Al. Philippide sau despre „mitul Poetului“...,
în revista Al cincilea anotimp – Oradea, anul IV, nr. 2 / 33,
primãvarã, 2000, p. 5). Recurgând la o anumitã strategie a
tãcerii, poetul traverseazã epoca proletcultistã, realizând o
bogatã operã de traducãtor din literatura universalã (infra).
Dupã un foarte scurt „dezgheþ“ politic ºi cultural înregistrat
de istorii la dispariþia celui mai cumplit dictator roºu de la
Kremlin (Stalin moare în 1953), în 1955 Al. Philippide devine
membru corespondent al Academiei Republicii Populare
Române; tot în 1955, ºi Tudor Arghezi este numit membru
titular al respectivului for cultural ºi ºtiinþific. Dar la un veritabil
impuls resurecþional-poetic nu contribuie decât din 1962
încoace, de când încredinþeazã tiparului un volum de Poezii
(cu o prefaþã de Ov. S. Crohmãlniceanu), volum cu o admirabilã
corolã de poeme din cele ce-i apãruserã în epoca interbelicã;
în 1963, publicã volumul de eseuri din temeiurile cãrturãreºti
ale reprezentanþilor generaþiei Labiº–Stãnescu–Sorescu,
Studii ºi portrete literare; tot în acest an obþine ºi calitatea
de membru titular al Academiei Române. În 1965, se alãturã
„marii explozii“ lirice antiproletcultiste din România, cu Poezii,
tot o antologie de autor apãrutã în colecþia Cele mai frumoase
poezii a Editurii pentru Literaturã din Bucureºti, cu un Cuvânt
înainte de Al. Piru. George Cãlinescu, în Istoria literaturii
române de la origini pânã în prezent (1941), stabileºte cu
cea mai mare exactitate coordonatele lirice ale teritoriului
poetic philippidian: „Al. A. Philippide [...] a fost clasificat de la
început, în mod simplist, drept modernist al imaginii ºi s-au
citat ca foarte caracteristice prin materialitatea lor aceste
versuri: «Clipele picurã – pic, pic – / (Cum ? Timpul încã nu s-a
prins de ger ?) / Clipele picurã – pic, pic – / Pe barba orologiului
stingher, / ªi se preling, cãzându-i pe genunchi / Ca un
mãnunchi / De perle mici / Pentru pitici...» Însã poetul lua încã
de mult poziþiune împotriva modernismului: «Revoluþiunea
în Artã nu e necesarã. Transformarea ºi evoluþia, da. Revoluþia,
adicã transformarea violentã – nu-ºi poate avea loc decât în
domeniul faptelor reale. [...]». Aºadar poetul era pentru un
clasicism al substanþelor eterne, pentru acea poezie care în

SAECULUM 6-7/2005

lector

Monolog în Babilon , sublimã metaforã a cuceritorului, a
geniului rãzboiului (închizându-se astfel arcul sãu poematic,
deschis în 1922, cu metafora gloriei deºarte, a „aurului sterp“).
Emblematic pentru lirica lui Al. Philippide rãmâne poemul
Monolog în Babilon , dupã cum s-a mai observat, o „sintezã
programaticã“; „unul din termeni fiind peisajul terifiant, celãlalt
este spaþiul luminat paradisiac ºi totuºi neutral, cãtre care
poetul se orienteazã uneori, în evadãri esenþiale; alegorizant
sau nu, el aplicã tehnica dantescã pentru edificarea unui
ansamblu arhitectonic evazionist“ (Marian Popa, Dicþionar de
contemporanã, ediþia a II-a, Bucureºti,
literaturã românã contemporanã
Editura Albatros , 1977, p. 433). În Monolog în Babilon ,
lirosofia lui Al. Philippide surprinde un Alexandru Macedon,
nu neapãrat în calitatea de cuceritor al Babilonului, cât mai
ales în ipostaza de discipol al filosofului Aristotel, meditând
asupra condiþiei sale, asupra raportului rãzboi – cunoaºtere:
„Cu-asemenea nimicuri, ce-s foarte omeneºti, / Pe barbari lesne
îi ademeneºti. / Chiar de mã-mbrac ca ei, nu uit de fel /
Cã-nvãþãtor mi-a fost Aristotel. / [...] / Nu s-aºtepta ca ucenicul
lui / Din filosof, cuceritor s-ajungã. / Privind mai bine lucrurile,
nu-i / Nici pe departe vreo nepotrivire. / Cunoaºterea e tot o
cucerire.“.

Lirica lui Alexandru Philippide, îndeosebi cea aflatã sub
pecetea înfiorãrii cosmice, a exercitat o beneficã înrâurire
asupra generaþiei Labiº – Stãnescu – Sorescu, desigur, de
dincolo de neoclasicismul formelor sale, de dincolo de spiritul
sãu neoromantic, ori de dincolo de sublimãrile simboliste ºi
expresioniste, prin „modelul“ unui prometeic „eu descãtuºat
/ dezlãnþuit“ în cele douã mari sensuri ale spiritului ens -ului
uman (dupã cum ne-a încredinþat, încã din 1940, într-o
introducere la volumul de traduceri Poeme de Hölderlin,
Novalis, Mörike, Rilke, unde Al. Philippide „observa cu mare
fineþe esenþa romantismului“ – Ion Rotaru, O istorie a
române, vol. IV – „epoca dintre cele douã rãzboaie“
literaturii române
–, Galaþi, Editura Porto-Franco, 1997, p. 279), primul mare
sens fiind considerat „acela al adâncirii pe calea visului ºi a
contemplaþiei, în lumea dinãuntru, în lumea întâmplãrilor
psihice“, al doilea mare sens rãmânând cel „al avântului cãtre
lumea exterioarã“, în macrocosmos: „Zilele mele, rupte drapele,
/ Smulse se duc în vântul mare-al vremii. // Pitagora, ce auzeai
/ Când plãsmuiai muzica sferelor? / Ecoul uraganelor stelare /
ªi-al cãilor lactee ce-n haos se resfirã / Venea pânã la tine sã
te-ndemne / Ca un acord prelung de lirã, / Un curcubeu de
sunete solemne... (Viaþa alãturi, p. 209).

ÎN „GHIOCUL“ DIALECTAL AL POEZIEI
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Volumul de Poezii de Marius Munteanu (Timiºoara, Editura
Marineasa, 2003), volum însoþit de Precizãri cu privire la
redarea în scris a vorbirii bãnãþene, de Cronologie, de Glosar,
tustrele semnate de Ioan Viorel Boldureanu, ºi de o interesantã
postfaþã, Marius Munteanu ca reper, de Cornel Ungureanu,
aduce mãrturie despre un înzestrat, mare poet „cu demonul
verbului“, ivit de dupã o apreciabilã „ucenicie“ la strãlucita
dinastie întemeiatã de celebrul autor al Cuvintelor potrivite, în
ciuda „ dictaturii “ preacãutatei „ opulenþe de frunce “ a
sufocantelor elemente dialectale (atât fonetice – bace / „bate“,
câncec / „cântec“, geal / „deal“, gimie / „dimie“, grãgini /
„grãdini“, muroni / „moroi“, niºiunge / „niciunde“, noapcea /
„noaptea“, prã / „pe“, prãstã / „peste“, rãtãºit / „rãtãcit“ etc. –,
cât ºi lexicale: ai / „usturoi“, aizâmban = þug / „tren“, arâng /
„clopot“, a butuºi / „a scormoni“, cãdrof / „dulap“, cârºeag /
„ulcior“, cicilaº / „iepuraº“, a cure / „a fugi“, de-a curiºcapu /
„de-a berbeleacu“, dricalã = mãdraþ / „saltea cu paie / pãnuºi
de porumb“, drot / „sârmã “, poºmândrã / „glumã, ºotie
meºteºugitã cu aluzii transparente ºi echivocuri ironice ori
licenþioase“ etc. – cf. Glosar, p. 112 sqq.). Din „perimetrul“
arghezianului „joc thanatic“, „De-a v-aþi ascuns...“ (Cuvinte
jiocu..., de Marius Munteanu,
potrivite, 1927), porneºte ºi D-a jiocu...
(titlul a se citi, dupã cum se poate deduce din context, dar ºi
dupã cum mi-a confirmat, telefonic, autorul: De-a ghiocu...),
dar într-o altã direcþie originalã, surprinzându-se (în textul
muntenian), sub pecetea lui Eros, împlinitul cuplu „romantic“,
însã nu la tinereþe / maturitate, ci pe pragul senectuþii,
destrãmându-se, disipându-se „pe o palmã de nisip“, la
marginea mãrii (citãm, infra, pentru frumuseþea poeziei, în
româna literarã, deºi textul dialectal nu ar ridica probleme prea
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mari la receptare, poate, cu o singurã excepþie – „jiocu“ =
„ghiocul“): Umbra mea, tot mai puþinã, / Mai un ceas te þin de
mânã, / Mai un ceas ºi..., dupã care..., / Altã cale fiecare... / Pe o
palmã de nisip, / Tu te culci, eu mã risip’. / Pânã toþi ortacii vin,
/ Hai, sã ne jucãm puþin: / Vrei sã ne jucãm de-a ghiocul: / Tu
p-alãturi, eu mijlocul...? / Hai, sã ne jucãm de-a norul: / Eu mi-s
cucul, tu eºti zborul...! / Hai, sã ne jucãm de-a fumul: / Tu eºti
roata, eu mi-s drumul...! / Hai, sã ne jucãm de-a steaua: / Tu eºti
frigul, eu mi-s neaua...! / Hai, sã ne jucãm de-a luna: / Noapte,
tu; mie ? totuna...! / Vrei sã ne jucãm de-a Soarcea: / Eu mi-s
mortul, fii, tu, Parcea –, / Sã pierim aºa, în joc, / Eu cu tine, la un
loc...! (am pãstrat dialectalul Soarcea = Soarta, scriindu-l cu
majusculã, spre a respecta rima cu Parcea = Ursitoarea a treia,
sau ultima, din Parce / Parcae = cele trei surori-ursitori ale
destinului ens-ului pe pãmânt, identice cu Moirele din mitologia
Helladei). În structurarea volumului de Poezii de Marius
Munteanu, se remarcã douã cicluri: primul stã sub un titlu
tradiþionalist, Preadragi icoane de luminã
luminã, cuprinzând – în
majoritatea lor – texte care impresioneazã printr-un inspirat
lirism cristalin, prin stihuri subtil-armonizate, în reverberaþii
parcã de-argint-viu dintr-un pârâu de munte, rostogolindu-se
prin brãdet; al doilea, Poºmândre dupã vro câþva poeþ (adicã
Parodii – ori, ºi mai exact spus – „glume cam fãrã perdea“ –
dupã vreo câþiva poeþi), atrage receptorul în perimetrul unor
parodii pline de „ spumant “ umor bãnãþean, al unor
„poºmândre“ cu „opreg sinestezic“, sau în „fâlfâit, policolor ºi
dezodorizant“, dedicate, îndeosebi, colegilor de generaþie:
Pavel Bellu, Anghel Dumbrãveanu, Dorian Grozdan, Traian
Iancu, Alexandru Jebeleanu, C. Miu-Lerca, N. D. Pârvu, Grigore
Popiþi, Petru Sfetca, Nicolae Þirioi º.a.
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care revoluþioneazã efectiv lumea. Acestea sunt inepuizabile, „se distribuie [oricât], fãrã sã se dividã“. Autenticul
este „un complex de semnificaþii adânci“: „în artã am pus
accentul principal nu pe originalitate, ci pe autenticitate,
adicã pe ceea ce am denumit de pe atunci substanþa,
termen care pentru noi înseamnã complex de semnificaþii“. „Autentic ni se pare tot ceea ce e omogen ºi solidar
structural, în aºa mãsurã încât permite printr-un act de
inducþie, identificarea întregului structural [...] pornind de
la parte“, autenticul este deci conformitatea cu sine însuºi,
a formei cu fondul structural, e un complex de semnificaþii
unitar, conectat la noos. „Autenticitatea substanþialã ºi
ritmul concret apar în operele de geniu... E o depãºire a
eului în obiect pentru ca sã regãsim în totalitate, imensã,
deºi discretã, prezenþa Eului sub forma personalitãþii“.
„Conºtiinþa depãºirii subiectivitãþii caracterizeazã
personalitatea“, „depãºirea eului biologic ºi o eliberare
interioarã a noosului de interesul eului biologic, ...biruinþã
a propriilor interese..., conºtiinþã în sensul unui sentiment
al rãspunderii interioare“ (DS -II,100). „Când existã o
orientare puternic noosicã, noocratã, adicã un echilibru
orientat între temperament [ca ardere] ºi caracter [ca tipar
integronic consecvent cu codul genetic ºi cu arhetipul
imanent la care se raporteazã permanent], tradus prin
unitatea dramaticã a conºtiinþei, avem cea mai înaltã formã
a individualitãþii, personalitatea“ (DS-II,215). Cantitatea
de cunoºtinþe (structura substanþialã) „constituie criteriul
valorii“, însã „trebuie sã deosebim transcendentul de
concret, ... [dar] sã gãsim o inscripþie imanentã a transcendentului în concret...“! „Un om care nu are sentimentul
metafizic al existenþei, [orizont filosofic deschis ºi adâncime metafizicã] are numai chip de om“. Doar geniile
creeazã, defriºeazã demiurgic noi structuri. Omul comun
este o fiinþã tautonomã: calcã pe aceleaºi „urme“ structurale, nebãnuind ameþitoarea adâncime metafizicã. „Toþi
marii creatori... au ºansa de a birui numai când realizeazã
ecuaþia eului puternic – ºi în acelaºi timp o voinþã la fel
de puternicã de a domina Eul ca sã nu tulbure creaþia“
(DS-II,41). Conþinem, ca ºi materia, structurile substanþiale virtuale, urmând a fi reactivate, eliberate, prin ridicarea din implicit în lumina explicitului, însã viziunea ºi
energia devolutivã o au doar geniile.
VII: Cetate, noocraþie. Cine este chemat sã conducã Cetatea. Identificând geniul ca agent al noocraþiei
(axiocraþiei), ca ºi Platon, autorul propune ca Polisul sã
fie condus de intelectuali autentici, genii, deci purtãtorii
valorilor substanþiale sunt cei pe seama cãrora trebuie
lãsat destinul societãþii, cãci numai ei au vederea noosicã
adâncã, înþeleaptã. „Toate greºelile politice sunt datorate
logicii“ ce impune cliºee, prefabricate artificiale ideologice
(ideologia însemnând idei fãrã miez noosic alunecate (ºi
PRO

VI. „T
eoria valorilor“: axiologie-axiocraþie. V
aloare
„Teoria
Valoare
ºi nonvaloare umanã. Am vãzut cã substanþa este
structurã ºi deci valoare autenticã; valorile sunt axiale,
„valorile care ignoreazã criteriul necesitate-noos sunt false
valori… aceste valori îºi sporesc conþinutul lor pe temeiul
obiectivitãþii lor, adicã al participãrii la substanþã: ordinea
noocratã, în care totul e subordonat devoluþiei“ (DS II,87). Criteriul valorii apare în „valoarea de substanþã [ce]
este organizarea momentelor de creaþie în funcþie de
eliberarea noosicã, deci sunt momente coordonate pe
axa celor doi poli de organizare ºi cantitatea de cunoaºtere
(care e structurã substanþialã purã)“ (DS - II,47). „Valorile
substanþiale sunt valori originare dispãrute în individualitatea lor“ (DS - II,47), deci valori arhetipale resorbite în
obiect. Singurele valori autentice sunt cele substanþiale,
cu sensul cât mai „adânc spre polul noosic“, deschise
spre noos ºi întreþinând devoluþia noosicã, ajutând la o
cât mai adecvatã plasare a fiinþei umane în lumea
substanþialã a „hãrþii holografice (integronice)“. „Esenþa
valorii este depãºirea“, grãuntele, scânteia de spirit (noos)
ce dau imboldul devolutiv, deschizând orizontul. „Ceea
ce nu depãºeºte subiectul este pseudovaloare“; depãºirea e identificatã cu ieºirea din egoism, suprimarea cenesteticului ºi folosirea energiilor astfel eliberate pentru emanciparea sublim-devolutivã a fiinþei umane întru realizarea
substanþialã, obiectivarea în valori, doborârea de recorduri, ºi menþinerea pe... „podium“, într-un substanþialism
ridicat; aceasta constituie valoarea umanã. „Valorile substanþiale sunt chiar structuri ale substanþei, se împãrtãºesc din perenitatea ºi universalitatea substanþei, ca o
raportare nu la subiect, ci... [la] însãºi universalitatea
spre care converg toate aceste valori care nu sunt simple
gratuitãþi, ci îºi constituie esenþa din însuºi faptul cã sunt
acte ale libertãþii noosice, cãci orice valoare e valoare
întrucât e o modalitate a libertãþii (s.n.)“ (DS-II,99). Valorile
substanþiale sunt opuse pseudovalorilor-mijloc, bunurilor
de orice fel, inclusiv... culturale, evoluþii în subspecie ale
valorilor autentice, substanþiale: „ Orice culturã este
substanþã aservitã dialectic“ sau sacrul decãzut în profan!
Pseudovalorile ar fi: I) subiective (biologice): cenestetice
(plãcerile create de civilizaþie), organice (sãnãtate, vitalitate, frumuseþe, inteligenþã), nutritive (bunuri de consum
materiale), putându-se rezuma la „Mane, thekel, phares“,
deci divizibile, epuizabile!); II) a) istorice, sociale (hibride,
subiectivitate colectivã): structura speciei (familie, clan,
trib, popor, naþiune, rasã, umanitate, ierarhic integrate,
organic, integronic); b) regulative: comunitãþi, instituþii;
III) culturale, de comunicare intraindividualã ºi intercolectivitãþi (arta, ºtiinþa, tehnica, filosofia, religia, în subspecie)
ºi IV) valorile obiective autentice (substanþiale, spirituale,
noosice): creaþiile-unicat din artã, ºtiinþã, tehnicã, cele
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alterate) în subspecie, nocive. Salvarea revine oamenilor
special dotaþi, creatori, genii. Singura modalitate de garantare a acþiunilor sociale este vederea noosicã, clarviziunea
întru impunerea valorilor durabile, substanþiale. Nu se
poate concepe Cetatea, Polisul decât întemeiate pe legea
noocratã, a axiocraþiei, ce le presupune pe celelalte, conform integronicii organice, inclusiv legea moralã implicitã
în structura Polisului, deci ºi în politicã!... Cetatea integronicã: divinã ºi terestrã trebuie sã fie una indestructibilã,
substanþialã, în care se „identificã morala cu cunoaºterea
ºi obiectivarea substanþialã“. Creând un „climat orientat“,
„noocraþia este conducerea statului în aºa mod încât sã
se evite hipertrofiile“, sclerozele, acumulãrile de erori „sã
se depãºeascã toate evoluþiile în subspecie...“. „Noocraþia
e substanþa orientatã lucid ºi activ“, cu momente de creaþie substanþialã, „noocraþia este, oarecum, întoarcerea
noosului asupra lui însuºi prin copiile sale din subspecie“,
alterate dialectic, un memento al axei noosice în „urmele“
sale pe care le reinvesteºte cu nobleþea valorilor uitate,
reactivându-le, readucându-le la matca geneticã, cu faþa
spre Dumnezeu! Noocraþia este puterea ºi suveranitatea
noosului asupra lumii, de aici decurgând, implicit, axiocraþia, adicã puterea valorilor autentice, substanþiale. Organicitate integronicã, noocraþia înseamnã ºi „armonia valorilor
istorice“, împãcarea fiecãreia cu propriul destin ºi respectul destinului celorlalte, astfel „noocraþia este creatoare
de structuri organice“. „Organicitatea colectivitãþii este
numai... noocraþia“, „care are o structurã“..., controlatã ºi
ordonatã de o gândire adecvatã. Autorul intuieºte ºtiinþa
conducerii sistemelor prin autoreglare: cibernetica (!), ce
trebuie sã fie „întemeiatã pe cunoaºterea substanþialã“
pentru a evita decalajele proporþionale cu unghiurile de
deviaþie. „Câtã structurã substanþialã, atâta realitate“, iar
„cei care vor sã facã o revoluþie ºi nu o revoltã, trebuie
sã caute sã realizeze structuri (s.n.)» (DS-II,195). Revoluþia autenticã e aceea care creeazã structuri noi, noocratice, deci autentice, substanþiale. Problema care se pune
noocraþiei este cum sã se promoveze valorile substanþiale, organic (integronic), realizându-se cea mai bunã
colectivitate cu putinþã ºi evitându-se suferinþele inutile
ce le poate genera orice experiment utopic nechibzuit!
„Noocraþia [e] o metodã de acþiune socialã... substanþialistã“, dar, ca sã reuºeascã, trebuie sã se asocieze cu
o forþã politicã, întocmai noosului ce se foloseºte de
energiile primare afine, întru devoluþie substanþialã. Din
pãcate, forþa politicã brutã ia puterea ºi apoi face o selecþie a valorilor dupã propriile criterii: „selecþia inversã“.
Deºi aceastã „selecþie“ se face... în numele valorilor substanþiale, este departe de noocraþia pe care de multe ori
o simuleazã perfid,... sau, din neputinþã ºi invidie, o oprimã!... Noocraþia respinge orice formã de guvernare dialecticã, etica ºi politica devin una, adicã structura substanþialã a Cetãþii Universale. „Concretul nu îngãduie dialectizarea, nu îngãduie vãtãmarea substanþei“, nu se lasã...
dialectizat procustian! Nu se lasã încorsetat în plase logice
mutilante. „Guvernarea fiind o valoare regulativã, trebuie
sã facã posibilã o viaþã organicã [integronicã], a organismului în care funcþioneazã, ...sã-l ajute sã-ºi îndeplineascã menirea de organism, care e aceea de a fi suport de
substanþã virtualã ºi de a promova valorile substanþiale“.
„Facultatea de a conduce“ revine „suveranitãþii“ care are
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„datoria... sã selecþioneze ºi sã promoveze valorile istorice ºi cele substanþiale“ (DS-II,137). Analizeazã aspectul „regelui prizonier“ al propriei curþi, obiect el însuºi al
dislocãrii psihologice, al manipulãrii, jocului de interese,
deci suveranul-marionetã al unor grupuri, ce-l menþin
departe de realitãþile guvernãrii substanþiale. „Cel mai grav
lucru, care poate sã i se întâmple domnitorului, este sã i
se anuleze capacitatea de informaþie“ (DS- II,155), prin
acel filtru de dezinformare. „Idealul ar fi o suveranitate
concretã, suveranitatea noocratã, o vedere permanentã,
o gândire adecvatã, cu decizii instantanee ºi adecvate,…
un ideal al noocraþiei“. Suveranitatea e, de cele mai multe
ori, departe de noocraþia pe care, ori o mimeazã, o maimuþãreºte perfid ºi penibil, ori, din neputinþã ºi invidie, o
prigoneºte, o oprimã. Oscilând între legile substanþiale
ale Cetãþii durabile, eterne (Antigona) ºi cele efemere ale
statului dialectic, de circumstanþã (Creon), suveranul opteazã de obicei pentru „orbirea“ lui Creon ºi nu a lui
Oedip!… În cetatea dialecticã sau Babilonia este repudiat
tocmai noosul, care este coagulantul mulþimilor ºi care
evitã miºcarea brownianã gregarã, fãrã sens, astfel
„organismul colectiv e ºi mai sigur ruinat“. Morala este
dispreþuitã, marginalizatã, iar critica este anulatã, totul
favorizând „selecþia inversã“ (pe dos) pe criterii de clan,
clicã, gaºcã, congregaþii de tip mafio-ciocoist, de
subspecie, cenestetice. Simularea valorilor, falsul,
minciuna sunt cei mai mari duºmani ai valorilor autentice!
Existã astfel mai multe „morale“, dupã interese, pe care
le justificã, fiecare cu „felioara“ lui din Etica Magna, ignorând cã aceasta, valoare substanþialã fiind, „se distribuie
infinit, fãrã sã se dividã, sã se împartã“! „Etica nu poate
promova valori care sã contrazicã noocraþia sub condiþia
anulãrii ei“ (DS - II,86)! Nici mãcar legile lui Creon, ale
Cetãþii terestre, nu sunt respectate, deºi acestea ar trebui
sã fie una cu legile divine ale cetãþii celeste, eterne, a
Antigonei! Camil Petrescu nu concepe o societate noocratã care sã nu „cultive valorile eroice“, eroismul impunerii
valorilor autentice, cavalerismul… Analizeazã ºi criticã
vehement impostura de orice fel, „totdeauna impostura e
mai sincerã ca sentiment decât valoarea“ autenticã.
Valorile nu sunt deloc simplu de identificat, fiind necesarã
acea ascuþitã „vedere efectiv substanþialã“, „vederea
noosicã“. Pseudovalorile de orice fel presupun impostura,
surogatele, ceea ce azi numim kitsch, „articulaþia falsificatã în joc“. „Noocraþia va trebui sã formuleze... un cod,
într-o viziune concretã ºi substanþialistã, ...sã deosebeascã... valorile noosice extrem de rare“. Lumea modernã
e-n crizã, fiind „condusã dupã metodele... bunului simþ
ignorant“. „Pentru mase nu existã decât imediatul ºi
prezentul“ ºi… spiritul gregar de subspecie, afirmã maliþios filosoful. Marele Rest e umplut cu un fel de mitomanie
superstiþioasã, un sistem de superstiþii, anvelopã de protecþie, întreþinutã de suveranitatea vinovatã în mod
interesat, deliberat. „Din lipsa lor de perspectivã concretã,
indivizii de serie biologicã socot cã cultivarea valorilor e
un act foarte simplu“, se vor lãsa în voia senzaþiilor cenestetice, plãcerea imediatã a simþurilor, se lasã uºor furaþi
de fanatisme sanguinare, urã, neavând filtrul substanþial
al discernerii valorilor autentice. E vehement ºi cu impostura ce dispune de uriaºa energie schizofrenicã de impunere ºi infiltrare, „dând din coate“, cocoþându-se obraznic,
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absolutã“! „Geniile vãd ºi prevãd, indivizii de serie biologicã cred: cred cã vãd, cred cã prevãd, credinþa... [ce]
nu înºalã decât în 50 de cazuri la 100“ ºi nu cerceteazã,
nu verificã, de unde uºurinþa manevrãrii lor!… „Geniul
mai este condus ºi de imaginaþie ºi de gândire concretã,
de facultatea de a avea intuiþii substanþiale...“. „Geniul
are adâncimea semnificaþiilor“. „Ideea originii depãºeºte
intuiþia ºi intrã în semnificaþie“, „Funcþiile intuiþiei esenþiale
sunt funcþiile sensibilitãþii“! „Deci sensibilitatea este prima
condiþie a geniului“, ca ºi obiectivitatea ºi „neiubirea de
sine“; „n-a existat niciodatã un geniu lipsit de sensibilitate“.
Sensibilitatea geniului nu este subiectivism, „sensibilitatea
este pragul obiectivãrii“, distrugând interesul meschin,
egoist, „geniul e geniu dacã ºi obiectiveazã“. „Geniul:
depãºirea eului în obiect“, „prezenþa eului sub forma personalitãþii,… depãºirea subiectivitãþii“ (DS-II,40). Absenþa
sensibilitãþii e specificã oamenilor de serie biologicã,
caracterizaþi prin excesivã subiectivitate, „Sentimentalismul este o rezonanþã cenesteticã a unui dat redus“, egoismul iubirii de sine, inerþie din care cu greu pot ieºi. „Omul
normal este aproape inexistent dincolo de orizontul lui
imediat“. Lui C. Petrescu geniul i se pare omul normal,
complet, conform lui „Homo sum et nihil humani a me
alienum puto“, iar omul „de serie biologicã“ e omul-mutilat,
atrofiat, perigetic! „Geniul este doar o formã apogeticã a
organismului om, care îngãduie fluidul noosic. A nu fi
geniu este deci o deficienþã. Aceastã dramã [a lumii moderne] este realã, pentru cã imensa majoritate a oamenilor
este deficientã faþã de conceptul Om, exemplare nereuºite“, slab conducãtoare de fior noosic ºi divin! Este drama
omului profan, ateu, înstrãinat de sacru, la Mircea Eliade.
Evident, cu astfel de „cãrãmizi“ mutilate nu poþi construi
o societate substanþialã (Noica). Erudiþia, specializarea
ºi specificarea duc la moartea geniului universal. Se
opune specializãrii excesive, balast ce împiedicã devoluþia creativã, asfixiind informaþional geniul. „Specializarea
ºi specificarea sunt forme de anulare a caracterului“. Geniul este universal în cunoaºtere, „specializarea priveºte
exclusiv tehnica ºi categoria subiectivã a tehnicii“ de exprimare într-un fel sau altul sau în câteva moduri (Leonardo
da Vinci, Ion Barbu): „Artele ºi ºtiinþele se întâlnesc undeva în adâncul sufletului omenesc, au adicã o rãdãcinã
comunã, deºi cunosc forme diferite de manifestare“ (T.
Vianu). O astfel de „tehnicã“ (specializarea) se învaþã în
câteva luni: „Problemele concrete au nevoie de vedere,
nu de ºtiinþã, numai problemele tehnice au nevoie de
ºtiinþã“, adicã de mimetism, tautologia a ceea ce se ºtia
deja, „dar când intervine factorul devenire, adicã istoria
vie, ceea ce ai învãþat e insuficient ºi e nevoie de cel
care cunoaºte, de cel care vede, adicã de geniu creator“
sau de înþelept; „numai problemele tehnice au nevoie de
ºtiinþã“, de mimetismul, tautologia a ceea ce se ºtia deja.
Specializarea pe porþiuni de cale, fãrã viziunea întregului
Munte, a Cãii, e orbire, automatism dialectic, cãdere sisificã; „automatismul e însã moartea cunoaºterii ºi anularea
personalitãþii“; „eruditul e un specialist al memoriei sau al
atenþiei, care... e mai puþin decât un om «normal», cãci
ºi-a pierdut personalitatea, dacã a avut-o vreodatã, de
vreme ce însãºi înclinarea spre erudiþie e facilitatea organicã spre automatism...“. „Un om inferior“ e „un erudit
[«ºoarece de bibliotecã»], un specialist, un savant… evoPRO

sfidând ºi rãsturnând orice piramidã ierarhicã de valori,
reducându-le la mediocritatea lor imbecilã, de paraziþi de
subspecie umanã... Prostia dacã n-ar fi fudulã ºi agresivã!… „Totdeauna impostura e mai sincerã în sentiment
decât valoarea autenticã ce presupune perspective
variate, complexe…“ Valorile nu-s deloc simplu de „vãzut“, identificat, fiind necesarã o „vedere efectiv substanþialã“. „Pericolul care ameninþã cultura modernã, care e o
culturã de mase… e aceastã confuzie între unicatele substanþiale ºi produsele de serie în subspecie, surogatele
uscate, închise tautonomic, conservate)“ (DS -I,356).
„Colectivitãþile trãiesc într-un permanent prezent,... n-au
nici imaginaþie, nici amintiri..., pentru mase nu existã
decât imediatul ºi prezentul“ ºi spiritul gregar. „Odatã
nevoile prezente satisfãcute, e loc pentru mit, adicã
pentru fantezie în trecut ºi în viitor, nu pentru imaginaþie“,
masele fiind o dezvoltare în subspecie, fug de prezentul
substanþial. „Popoarele conþin un mare numãr de imbecili“
ºi mediocritãþi uºor de minþit ºi deci de manevrat, printr-un
aparat propagandistic rafinat psihologic, cultivându-se
pseudovalorile, cele care înlãnþuie uºor ºi definitiv. Aceste
tehnici de manipulare, intuite de Camil Petrescu, au fost
diabolic rafinate ºi utilizate fãrã scrupule ºi perfecþionate.
Intuieºte cum poate fi pervertitã o structurã substanþialã
prin falsificarea ei în subspecie, prin inocularea perfidã a
unor pseudovalori sau exagerarea (în plus sau minus) a
unora dintre valorile acelei structuri, compromiþând-o
definitiv. Viaþa interioarã superioarã începe acolo unde
toate facultãþile sunt supuse hegemoniei intelectului ºi a
unei conºtiinþe lucide omniprezente: „Un om de geniu are
în el latente pânã ºi imboldurile la asasinat ºi trãdare, dar
le impune ordinea inteligenþei. Eul substanþializat reuºit
e modelul structurii noocrate“. „Noi socotim geniul drept
facultatea de a avea intuiþii esenþiale, de a gândi concret
ºi de a avea intuiþii substanþiale, [...] de a obiectiva substanþa“ (DS-II,162). „Pe când pretinºii intelectuali nu sunt
decât cazuri de evoluþie în subspecie,... [geniile, intelectualii autentici] au intuiþia realitãþilor necesare, gândirea
adecvatã ºi actul obiectivant“ (DS-II,180). Singur Geniul,
ce urcã în alt nivel ontic, este „cel care are sensul semnificaþiilor, al esenþialitãþii, al ierarhiei valorilor“, „cel care
are atâta imaginaþie încât sã refacã într-o intensitate egalã
cu a concretului, toate experienþele pe care le-a fãcut
omenirea pânã la el, mental, rãmânând sã depãºeascã
lumea printr-o experienþã nouã“. Are deci sensul semnificaþiilor, gândire concretã, vedere noosicã, inteligenþã ca
opþiune „între soluþii posibile“, între autentic ºi neautentic,
are imaginaþie ºi intuiþie ºi e strãin de egoismul tuturor
inerþiilor ºi formelor tipizate... E o „depãºire a individului
normal“, salvare din „colapsul gravitaþional“ al eului subiectiv, „un agent de obiectivare în artã, în ºtiinþã,... în
act, adicã erou“ (cavaler). Conºtiinþa ºi inteligenþa sunt
factorii lucizi ce neutralizeazã senzualismul ºi patimile
(pasiunile) meschine, mãrginite, evident egoiste (subiective), specifice omului comun ºi creatorului de duzinã,
incapabili de acea maximã adecvare la concret, semn al
detaºãrii obiective, substanþiale, de care-i capabil doar
geniul. Geniul „e în genere o bunã funcþionare a întregului
corp“, ºi numai „cãtre o anumitã vârstã se produc defecþiuni“ (având ºi o structurã adâncã extrem de complicatã
ºi finã), el fiind un nonconformist, de unde „drama sa
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luat în subspecie“ (DS-I,348), dând roboþii umani, mecanizaþi ºi automaþi, reci ºi abstracþi… inumani. Tragedia
eruditului s-a complicat prin înlocuirea lui de computer!
„Tehnicizarea... devine o adevãratã calamitate pentru
eruditul steril pentru cã tehnica are ca scop rolul pe care
sclavia l-a jucat în antichitate, adicã sã elibereze pe
creatori de o activitate de necesitate inferioarã, ca ei sã
se poatã dedica activitãþii superioare de creaþie“. Identificând geniul ca agent al noocraþiei, Camil Petrescu este
foarte aproape de Platon, care propunea ca Cetatea sã
fie condusã de filosofi. „Va trebui sã se constituie un cod
al muncii intelectuale“, deci un statut care sã recunoascã
intelectualii autentici, creatori, sã-i protejeze ºi sã le impunã creaþiile de valoare în societate. Geniile „reprezintã
valori durabile ºi sunt realitãþi substanþiale“, clarvãzãtoare,
dar societatea – am vãzut – are nevoie ºi de cei evoluaþi
„în serie“, în subspecie, pentru susþinerea structurilor, cu
condiþia ca la cârmã sã fie „clarvãzãtorii“! Camil Petrescu
revine des la chestiunea protejãrii speciale a acestor specimene rarissime, unicate substanþiale, printr-un „cod al
muncii intelectuale“, un adevãrat „sindicat al elitelor“. Dupã
prigoana sãlbaticã a intelectualilor din ultima jumãtate de
veac (a se vedea doar celebrele „mineriade“, cu penibilele
slogane: „moarte intelectualilor“ sau „noi muncim, noi nu
gândim“), aceasta nu mai apare deloc drept utopie, ea
este o necesitate stringentã! Eroismul geniului constã
din sacrificiul sãu absolut dezinteresat, din „munca imensã, deznãdãjduitã, sacrificiul vieþii“, din altruismul sãu.
„Servilismul intelectual e cauza tuturor erorilor“, ca ºi lipsa
gândirii ºi verificãrii pe cont propriu, critic. Aici e necesar
curajul, „eroismul“ impunerii valorilor! Geniul are curaj,
intransingenþã, caracteristici ºi ale intelectualului de „rasã“,
ce se aflã la un pas de geniu. „Bineînþeles cã forma apogeticã a lipsei de caracter e erudiþia“ (!), [ce] ne explicã
perfect de ce „oamenii de ºtiinþã“ de pânã acum, nu sunt
oameni de caracter. Repetãm un citat drag nouã: „Cât
caracter e în cunoaºtere, tot atât e ºi în restul activitãþii“
(s.n.). Eroismul geniului, al intelectualului „de rasã“ e verificat în opera sa literarã, presupunând „zbucium interior,
lealitate, convingere profundã, un simþ al rãspunderii
dincolo de contingenþele obiºnuite [...], caractere monumentale [puternice], în real conflict cu societatea“ (CPTA). „Esenþa voinþei este noocraþia ei…; orice acþiune se
stinge când s-a stins motivul ei noocrat“, e acea motivaþie
a manifestãrii umane ºi nu numai! (DS -I,330). „Cine
trãieºte, luptã ºi moare pentru o idee pe care a ales-o
este cavaler“ spune ºi André Malraux. Geniul este într-un
continuu rãzboi de impunere a ideilor, întrucât subspecia,
indivizii de serie biologicã rezistã cu îndârjire, fanatism
chiar, la schimbãrile creaþiei devolutive, din lipsa de
confort, tracasarea permanentei adaptãri la imprevizibilul
devoluþiei; e obositoare permanenta schimbare, adaptare
la devoluþie; logica dialecticã este mult mai comodã;
conservatorismul, agresiv chiar, în pofida liberalismului;
de aici inerþia societãþilor rãsãritene la schimbãrile
post-comuniste; e rãu sã stai în sclerozã, dar extrem de
dureros sã te rupi de ea; obiºnuinþa, chiar ºi cu cele mai
oribile lucruri, e a doua naturã: „Temniþa cea mai de temut
e cea în care te simþi bine“ avertiza ºi Iorga! Declinul
culturii contemporane este datorat ºi faptului cã însãºi
„intelighenþia“ se pleacã înaintea preceptului „primum
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vivere et deinde philosophari“, astfel cã „a început grava
crizã dialecticã a culturii moderne“, a noosului marginalizat. Geniul patologic, de subspecie, un pericol al Cetãþii.
Mediteazã asupra factorilor care au putut deprecia atât
geniul cât ºi tot ce þine de el, se opreºte asupra vanitãþii
ce caracterizeazã pseudogeniile, fãcând un studiu psihanalitic al tuturor complexaþilor ºi a tot ce erodeazã agentul substanþialitãþii. „Uneori ºi aceastã sensibilitate evolueazã în subspecie ºi întâlneºte evoluþia în subspecie a
inteligenþei prin detracare [smintire, þicnealã], creând
impresia geniului patologic“. „Se confundã adesea geniul
cu falsul geniu“; despre acest pseudomit scrie pagini
întregi. Este extrem de necruþãtor cu cei ce mimeazã
geniul, impostorii, cabotinii de saloane ºi cenacluri, cameleonii ce fac mult rãu ideii de genialitate, de asemenea
este îngrijorat de „irodismul“ societãþilor moderne care
suprimã din faºã, „procustian“, geniile. Mai mult, „e probabil cã numãrul geniilor atrofiate ºi deviate în societate sã
fie imens, la producþie plenarã nu ajung decât excepþiile“:
Leonardo, Beethoven, Michelangelo, Goethe, Balzac...
Dã ºi un foarte interesant ghid de selecþie a copiilor „însemnaþi de destin“ cu harul genialitãþii, „axiologia substanþialã oferind un criteriu al valorilor, e singura care ne poate
cãlãuzi în selecþiunea copiilor“, ghid care, se pare, n-a
fost strãin lui Noica ce, asemenea lui Diogene, cãuta 22
de „aleºi pur-sânge“. Geniul respectã toate valorile autentice, nu face discriminãri. Geniul este însã un nefericit
inadaptat: e greu sã suporþi povara genialitãþii, mai ales
cã „nimeni nu e profet în þara lui“, mai e ºi rezistenþa
subspeciei la schimbãrile creaþiei devolutive. Sensibilitatea ºi capacitatea uriaºe, nonconformismul sãu funciar,
duc la incompatibilitatea, inadaptabilitatea geniului la
societatea-infern, deformatã monstruos, mai ales în acest
final de erã diabolicã! Întrucât „raportul dintre creatorul
de geniu ºi legea moralã“ este implicit, „statul nu poate fi
decât noocrat“, neputându-se concepe Cetatea, Polisul,
decât întemeiate pe legea noocratã, a axiocraþiei, ce le
presupune pe celelalte, conform integronicii. Întreaga
Noocraþie devine o stranie premoniþie a tragediei româneºti
comuniste ºi postcomuniste! Dacã ideologiile „schilodesc“, schimonosesc fluidul viu al existenþei, cãreia
numai Dumnezeu îi impune un curs, iar geniile (înþelepþii)
îl intuiesc ºi „vãd“ prin „vederea noosicã“, „gata sã se
adecveze concretului“, „Noocraþia nu poate îngãdui o
asemenea pervertire a valorilor“, impunând „colectivitãþii
alte criterii“ valorice: noocraþia este astfel o veritabilã...
axiocraþie, ar deveni modalitatea însãºi a Înþeleptului, a
celui ce e permanent „în direct cu Dumnezeu“ ºi cu realitatea substanþialã! În nici un caz o Utopia, cât timp au
existat state în istorie conduse de astfel de suverani!
„Atâta timp cât filosofii [înþelepþii] nu vor fi regi în state,
ori cât timp cei ce astãzi se numesc regi ºi suverani nu
vor fi cu adevãrat ºi temeinic filosofi, atâta timp cât puterea
politicã ºi filosofia nu se vor întâlni în acelaºi ins, atâta
vreme cât o lege superioarã nu-i va da în lãturi pe [nechemaþi]... nu va fi leac pentru State,... pentru speþa omeneascã ºi niciodatã acest stat desãvârºit nu va vedea
lumina zilei“ (Platon – Republica), la care Camil Petrescu
a aderat cavalereºte, adicã integral. ªi cât de actuale
sunt vorbele lui Platon! Ca sã nu mai vorbim de ale lui
Camil!
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„SUNTEM O LUME PEDEPSITÃ
LA VIS, DAR NU ÇI LA ÎMPLINIRE“*
Convorbire realizatå de Alexandru Deçliu

* Dintr-o carte de interviuri aflatå în pregåtire
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orgoliul cu care a afirmat cele de mai sus este o necinste
adusã Cãrþii ºi însãºi Literaturii. Deci: dacã vrea sã
citeascã o carte, atunci se pune sã o scrie chiar el...
Cumplit orgoliu! E un fel de onanism frenetic literar, care,
pânã la urmã, ar putea totuºi sã dea roade surprinzãtoare.
Dar tot ceea ce a spus el era, cred, o provocare a unui
iezuit.
Slavã literei scrise sub presiunea oricãrei prejudecãþi!
Am ajuns la etajul doi al întrebãrii Dvs.: cum scrieþi?
Rãspuns: nocturn, nocturnal. Sunt un noctambul. Eu
scriu pe dinlãuntru. Când se stinge (aparent) foºnetul
casei, când câinii ºi pisicile de lângã picioarele mele îngheþate se închid în instinctele lor, când þânþarii s-au agãþat
de tavan ºi-mi promit o ureche neisterizatã, când cãrþile
se apleacã spre mine cu un suspin al cãutãrii ori al
recunoºtinþei – atunci destup stiloul.
Mã întrebaþi cum scriu.
Scriu cu un pahar de vin în dreapta (totdeauna o fãcãturã cumpãratã de la colþul strãzii, dar care mã iluzioneazã
vremelnic în cele 2 - 3 repetiþii ale lui, ºi rareori un coniac
chimic, tot de la colþ); de ce? simt nevoia unei mici
euforizãri care sã mã rupã de noroiul diurn al vieþii, de
lista de-alãturi în care miºunã cifrele grele despre plãþile
la întreþinere, la curent electric, telefon, cablu, rata împrumutului pe câþiva ani la B.C.R., taxele copiilor la facultate
(câte 122 euro pe trimestru, pentru fiecare), abonamentele
(patru) la transport, hrana, doftoriile soþiei prãbuºitã într-un
cancer hepatic tip C (declanºat din neglijenþa unei
nemernice doctoriþe – stomatolog care nu çi-a sterilizat
instrumentele)...
Cer iertare pentru avalanºa acestor sinceritãþi, dar
poate cã mãrturisirea lor mã mai descarcã de stres.
D-le Deºliu, scriu cocoºat pe scaunul meu, încã din
copilãrie ºi adolescenþã, gândindu-mã la dragoste ºi armonie, la perfectarea spiritului – ºi la eternitate. La eternitatea verbului. Pe el ridicãm scãri de rostiri respiratorii,
prin el comunicãm ca printr-un altar, ca printr-un eter
paralel cu cel dãruit de Dumnezeu; el ne alintã gândul ºi
ni-l mlãdiazã, cu el scriem poezia ºi cu el ne sãrutãm
hârtia, dar ºi pruncii.
Mã întrebaþi cum scriu.
Scriu chinuit, rupând hârtiile care mã insultã prin
nefixarea esteticã a gândului, prin destrãmarea emoþiei
vaporizatoare, prin hiatusul orb dintre cuvinte. Aº scrie
cu mãtase ºi cu diafanitãþile unei pene de sitar – dar asta
ar fi numai grafic. ïntrebarea Dvs. e foarte grea. Scriu pe
dedesubt, Dle Deºliu, eu nu sunt un om de suprafaþã, eu
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— Un scriitor francez spunea, mai în glumã, mai
în serios, cã dacã vrea sã citeascã o carte, atunci
se pune sã o scrie chiar el. Dvs. cum scrieþi?
Spuneþi-ne câþiva dintre scriitorii contemporani pe
care îi citiþi cu plãcere ºi care vã inspirã.
— Curiozitatea Dvs. comportã incitaþia unui alt rãmuriº
de întrebãri ºi a unui alt rãmuriº de rãspunsuri. S-o luãm
calm, pe porþiuni.
Aºadar: franþuzul Dvs. era un orgolios ºi un cinic
excesiv. Pe sub pleoapele ºi subþiorile lui treceau ºi au
trecut cãrþile unor scriitori uriaºi pe care el le / îi ignora în
totalitate. Deci, pe el nu l-a satisfãcut nici o carte (probabil
cã nici o femeie, pe care trebuia s-o inventeze ºi pe
aceea!). ªi s-a apucat, probabil, sã-ºi scrie cãrþile pentru
sine. Un egoism schizoid, dacã a vorbit serios. Dar eu
nu cred cã a spus-o cu gravitate – ci doar ca pe o
provocare. Ar fi fost ca ºi cum ar fi inventat natura numai
pentru sine. Cred cã se credea un fel de Dumnezeu.
Frumuseþea trebuie revãrsatã tuturor, trebuie trãitã în
colectivitãþi largi. Frumuseþea educã individul ºi îl conservã în entitãþi puternice, la rândul lor creative ºi productive. Cartea naºte alte cãrþi, precum femeia, dar nu prin
delict ºi efracþie, ci printr-o comunicare „sexualã“ reciprocã.
Cu toþii ne tragem din Biblioteca de la Alexandria, din
scrumul ei renãscut, din cenuºa ei inundatã.
Cartea însãºi este o patrie. Te hrãneºte, te educã, te
ascunde în ea, te însoþeºte, te mângâie, te vindecã, te
ceartã, te avertizeazã, te lumineazã, te iubeºte, te alunizeazã ºi te înmiresmeazã adeseori.
Va reuºi computerul – calculatorul – sã suplineascã
un asemenea prieten ascuns sub pernã sau pe raftul
discret din faþa ochilor tãi? Eu mã îndoiesc. Domnia cãrþii
va dãinui. Ne vom alimenta ºi din cinetica asta tehnologicã absolutã, ciberneticizatã, dar cartea va rãmâne
pentru totdeauna reazãmul tâmplei noastre de permanent-ºcolari, de permanent-lectori, prãbuºiþi în literã ºi în
conþinutul ei misterios.
Eu sunt un om care miros a cernealã – ºi mereu voi
mirosi a cernealã. Tot ce am sub deget este scris cu
sângele cernelii care a cam dispãrut din papetãrii. Stiloul
inventat (mondial) de Petrache Poenaru stã încã în vitrina
ochiului meu la înaltã cinste.
„Spuneþi“-i scriitorului francez – pe care nu mi l-aþi
consemnat, spuneþi-i, probabil în postumitatea lui, cã
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m-am nãscut în lichidul amniotic predestinat poeziei.
Poeziei mele mici – cât picioruºele vrãbiuþei care sare,
toatã viaþa ei, din rimã în rimã.
Scriu contemplându-mã interior, dar cu severitate. Nu
am un prea mare respect pentru mine. Am mai spus-o:
sunt un om defect. Port repetenþia în degetele cu care
scriu, dar insist fiindcã o chemare ca asta trebuie slãvitã,
oricât de puþine roade o sã dau. Trebuie sã pãtrunzi în
haloul ei dumnezeiesc ºi sã-þi dãruieºti lacrima frunþii
acestei curãþii a spiritului – niciodatã înnoptat.
Scriu în singurãtate, fiindcã singurãtatea este multiplul
morþii.
Un gânditor indian de pe la jumãtatea anilor 1400, al
Biga, transcria: „Existã ca putere ceva mult mai minunat
decât existenþa“. Am pãtruns înþelesul acestui mesaj,
care nu este un aforism, ºi l-am folosit ca moto la un
volum, Fragmente despre infinit, onorat de Academia
Românã cu Premiul Mihai Eminescu pe anul 2000.
Tot ceea ce uitãm sã notãm rãmâne ca o rezervã în
Univers, pe care o vor primi alþii de dupã noi.
În nocturnalia mea, cel mai mare duºman îmi este
somnul. De peste 45 de ani, eu dorm extrem de puþin,
4-5 ceasuri în 24 de ore.
Somnul este, desigur, un exerciþiu (act) necesar
biologic. „Matematica“ lui însã mi-a încurcat ºi întârziat
proiectele. Aº dori o pilulã a insomniei perfecte, alãturi
de un vin bun ºi clar cât peruzeaua ochilor unei fecioare...
Totdeauna am iubit nopþile pentru confortul intimitãþilor
lor, pentru dilatarea tâmplelor cãtre atâtea ºi atâtea visãri
lucide. Nopþile vãzul þi-l subþie ºi cazi atât de fecund în
fântâna propriului tãu suflet. Acolo îþi descoperi talentul,
virtualitatea, limitele ºi, uneori, repetenþia, extazele lecturii, dar ºi lacuna lor nesfârºitã. Îþi descoperi sufletul
neprelucrat la timp, intelectul astupat de atâtea ºi atâtea
sirene chemãtoare, pe care fie cã le-ai ocolit, fie cã ai
fost interzis sã le asculþi – dar ele existã.
Doamne, câtã viaþã netrãitã la vremea ei mai am –
irecuperabilã, ireversibilã! Eu îmi urãsc somnul ºi timpul
sãu lacunar – zid dezlegat din conþinut.
ªi totuºi, prin culoarele acestor ziduri scriu cu
încruntare!
Dar hai sã trecem la palierul trei al întrebãrii: scriitorii
care îmi plac, contemporani, ºi care mã inspirã.
Sunt mulþi, D-le Deºliu. Dacã aº începe cu Philippide
ºi Botta aº fi prea mult scufundat în timp ºi în clasicitate?
Atunci sã selectãm câþiva de la Nicolae Labiº încoace,
Cezar Baltag, Nichita, Dinescu, Cezar Ivãnescu, Ioan
Alexandru, Mazilescu, Ileana Målãncioiu, Constanþa
Buzea, Angela Marinescu, ºi pânã la Ion Mircea ºi alþii
neuitaþi pe parcurs, dar prea aº aglomera aceste pagini.
Despre prozatori, numai de bine (i-am mai tot pomenit
în interviul acesta), dar ºi despre dramaturgi – Th. Mazilu,
I.D. Sârbu, I. Bãieºu º.a. Am percepþia „obraznicã“ a faptului cã s-a trecut prea uºor pe lângã o carte excepþionalã,
Scrisori provinciale a lui ªtefan Bãnulescu, dincolo de
marea sa prozã în totalitate. Sau cã a fost uitat ecoul
volumului Viaþa ca o pradã de Marin Preda, la fel, uitat
în spatele romanului sãu monumental, Moromeþii.
Deasupra lor aºez o uriaºã lecturã contemporanã:
Biblia, sub umbra cãreia eu mã simt mic ºi rostogolit
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într-o ignoranþã de clasa a III-a, deºi am citit-o. Mã voi
perfecþiona. Dar ascultaþi numai o zicere din Cartea
Sfântã, despre puterile Domnului – Mãria-Sa: „El singur
întinde cerurile ºi umblã pe deasupra norilor. El a zidit
Carul Mare, Rariþa, Pleiadele ºi cãmãrile stelelor de
Miazã-Zi...“ Nu-i aºa cã sunã minunat?
Dar, Dle Deºliu, Dvs. locuiþi într-o patrie blagoslovitã
de Dumnezeu, în Vrancea (Focºani) – care este reºedinþa
iubirii mele definitive, pe munþii ºi podgoriile cãreia pasc
de peste 35 de ani (mai puþin în ultima vreme). Acolo
trãieºte un conclav de scriitori care încã nu sunt receptaþi
la marea lor valoare: poeþii Dumitru Pricop ºi Ion Panait,
prozatorul Ioan Dumitru Denciu, criticul literar Mircea
Dinutz, eseistul-filosof Florin Paraschiv ºi încã mulþi alþii.
Pe toþi îi citesc cu pasiune, dar ºi cu intimidare, fiindcã
litera lor adeseori este impunãtoare. Am exclamat odatã,
cu credinþã (chiar într-o tabletã publicatã recent), cã
aproape întreaga literaturã actualã se naºte în provincia
þãrii, acolo unde solul estetic este mai reavãn, mai
sãnãtos ºi mai fertil.
Mi-e greu, uneori, sã intru în laboratorul întrebãrilor
Dvs. exacte, fiindcã amintirile ºi stãrile mele se dilatã ca
pasta de cozonac peste marginea copãii.
ªi mai înþeleg ceva mântuitor: ºtiu bine cã interviul
Dvs. nu este un interogatoriu al cronologiei existenþei
mele, cã este selectiv ºi cu lungã proiectare cãtre interioritãþi existenþiale, fireºti, dar mai ales cu intruziuni în
magma poeziei, în aventura spiritului, în dimensiunea
apostolicã (a celui ce-o are) a poetului ca fiinþã planetarã.
Eu nu o am. Eu sunt un laic-religios (oximoron?), binom
bizar ºi antagonic, paradoxal, dar expresiv.
Dar, uite, am cam obosit. Hai sã ne luãm un repaos
de douã nopþi uitate ºi sã revenim la construcþia acestei
cãrþi strivitoare. Eu n-am fost un intervievist. În sfioºenia
mea stupidã, m-am ferit mereu de lansãri pe faÆade
laureate (de fapt, festiviste).
Bunãoarã, recent, m-am recuzat de la decernarea unui
titlu mult prea pompos ºi cu mirosnã defunctã: cetãþean
de onoare al oraºului Buzãu. ªi, fiindcã refuzul meu scris
nu a fost fãcut public, hai sã-l reproducem noi aici, poate
mai dezmorþim puþin litania sobrã a acestui „discurs“
intervievat.
„Stimaþi Domni,
Nevrednic de-o asemenea onoare, în vremuri care
astupã visul cât ºi talentul, eu mã pãstrez în continuare
îngropat în propria mea tranºee, umilã ºi discretã, din
care, din ce în ce mai rar, declanºez mici nedumeriri lirice
prin miezul condeiului meu aproape tocit ºi miop, ca
dintr-o mitralierã stricatã.
Invitaþia Dvs. pe o asemenea platformã m-a orbit
asemenea unui reflector destinat nu tocmai privirilor mele
nepregãtite pentru o atâta eclatanþã.
Din pãcate, eu nu am vocaþii festiviste. Sunt un ins
defect, ºi ca om ºi ca literã – ins cu o biografie blestematã
–, ºi nu am nicidecum exultanþa personalitãþii expuse pe
scena care poate fi, totodatã, ºi un tandru eºafod.
În triunghiul bermudic al supravieþuirii mele actuale
(exilat într-o dramaticã conjuncþie familialã), o asemenea
jubilaþie ar fi o indecenþã ºi o sfidare a severelor somaþii
existenþiale.
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internaþionale: la ora aceasta poezia româneascã este
vãduvitã total de existenþa vreunui geniu, în ciuda efortului
unor critici frenetici care vor sã extragã mãrgica mãiastrã
din târtiþa gãinii, mult-cotcodãcite, a babei... Da, poezia
noastrã, deocamdatã, este pãrãsitã de geniu. De ce, oare,
nimeni nu are curajul sã numeascã acest adevãr trist ºi
usturãtor al momentului? Sã-l recunoascã...
Cultura, în curgerea ei, îºi va crea, cu certitudine,
tânãrul geniu, probabil nãscut, dar care acum abia îºi
ascute creioanele, ori amiroase mouse-ul calculatorului
ca pe o jucãrie fatalã...
— Transcrieþi câteva versuri care vã plac din ceea
ce aþi scris recent.
— Iniþial, am vrut sã vå recit doar douã versuri dintr-o
carte în pregãtire:
„Hulubi uguind îmi intrã în gurã
ciugulind versete din Sfânta Scripturã...“
Dar, lãcomind foarte puþin în suflul rugãminþii Dvs.,
mai adaug ceva. Când s-a prãbuºit biserica Mãtãsari
(vecinã cu fosta mea locuinþã), eu tocmai hrãneam, de
câþiva ani, câinele ei de pazã. ªi atunci am scris, traumatizat de întâmplare, acest segment de prohod:
„Biserica veºnic e-n pupila-i fierbinte,
sub labe scurmã ermetic comori,
el noaptea-ncãlzeºte morminte –
iar ziua suflã în lumânãri...“
Am stanþe cred ºi mai bune, dar nu avem acum
vremea sã le rãsfoim. Ca un adaos, voi a vã spune cã
am scris o poezie (e foarte greu ºi oarecum inadecvat sã
spui poem; poemul e aproape el însuºi un gen liric în
sine, care presupune arpegii simple, precum Memento
Mori; astãzi, totalitatea poeþilor scrie poeme în numai
câteva rânduri) în metru popular, ceva mai lungã, ïntre
douã porþi (spaþiul interastral al morþii), din care reproduc
doar o strofã:
„aici crucile n-au cuie
sunt înfipte în gurguie –
când þi-e setea grea în noapte
sugi la crucea ta de lapte...“
Cum naiba aþi intuit, D-le Deºliu, sã mã citiþi ºi sã mã
chemaþi în aceastã aventurã a unei cãrþi interioare? Vã
sugerez sã continuaþi ºi sã alegeþi un alt nume mult mai
rezonant decât mine. Eu, unul, ºchiopãtez ca broasca
de casã pe lângã pietroaiele mele verbale. Lumea literarã
miºunã pe lângã Dvs.: pãtrundeþi-o cu întrebãrile pânã în
inima verbului ei revelator.
— Cine ne va salva de ipocrizie, Dle Gheorghe
Istrate? Cât timp ne vom lãsa devoraþi de ea?
— Dle Deºliu, noi cântãm împreunã la un pian cu o
claviaturã incompletã – ºi asta din cauza atâtor vremuri
repetate care ne-au stricat pânã ºi digitaþia.
Rezumând întrebarea Dvs., însã dilatând, iarãºi,
rãspunsul meu, eu cred cã de ipocrizie ºi toþi fiii ºi fiicele
ei care ne inundã nu vom scãpa niciodatã. ªi aici (ºi
acum) este vorba nu numai de ipocrizia oamenilor mãrunþi,
obiºnuiþi, ci mai ales de a celor mari.
Pe la 1664, La Rochefoucauld îi împãrtãºeºte unui
prelat credinþa sa cã „viciile intrã în alcãtuirea unor virtuþi,
aºa cum intrã otrãvurile în compoziþia celor mai importante
leacuri ale medicinii.“
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Onoarea pe care mi-o faceþi nu-mi aparþine. N-o merit.
V-o restitui cuviincios ºi integral, ºi las loc vacant
altuia mai vrednic decât mine. În schimnicia mea, râvnesc
sã fiu mãcar cetãþean de onoare al verbului meu (atâta
cât poate fi el), pe care îl tot siluiesc de peste 50 de ani.
Îmi ajunge grãdina lui.
Cu înalt ºi definitiv respect, simplu, Gheorghe Istrate“.
În urma acestui refuz s-au scornit vorbe cã m-aº fi
recuzat fiindcã acest titlu nu conþinea ºi niscaiva parale.
Faptul mi se pare vulgar ºi dezonorant pentru „intelectualul“ care ar fi emanat o asemenea elucubraþie. Presupunând cã acest titlu de cetãþean de onoare i s-ar fi
desemnat ºi lui George Emil Palade (i s-o fi decernat?),
singurul laureat român (ºi buzoian!) al Premiului Nobel,
credeþi cã acestuia i-ar fi trecut prin minte cã i s-ar cuveni
ºi o punguþã cu bani? E oribil ºi incalificabil acest zvon
care mã va obliga sã meditez mai mult înainte de a mai
intra pe poarta Buzãului.
Eu am refuzat din decenþe intime. Dar ºi pentru faptul
cã numele poetului Ion Gheorghe nu a fost pomenit în
lista consilierilor culturnici ai primãriei.
Mereu am fost un om mic cât propria mea lacrimã.
Mi-e jenã pânã ºi de o asemenea mãrturie...
Dar, hai sã trecem grabnic la urmãtoarea Dvs. loviturã
de sabie!
— Vã cunoaºtem ca pe unul din rarii degustãtori
de poezie. care sunt poeþii Dvs. preferaþi?
— Într-adevãr, poezia este viciul meu. Chiar dincolo
de vin ºi feminitate. Nu vreau sã fiu vulgar, dar toate
aceste conexiuni sensibile s-au repetat prin secole, sã
zicem de la Omar Khayyam pânã la Serghei Esenin sau,
de ce nu, la Nichita Stãnescu. Eu stau mut în faþa paharului secund ºi îl întreb în numele cui sã-l revãrs lãuntric.
ªi iatã cã îmi iese din amintire un calendar de nume,
prelung, mulþi pomeniþi în întrebãrile anterioare, poeþi de
forþã – fiindcã despre ei este vorba aici –, nume care
fixeazã literatura românã într-un ansamblu universal.
Mulþi dintre poeþii de astãzi n-au suferinþa poeziei – ci
doar exerciþiul ei, mecanica ei banalã.
Sintetic: poeþii mei preferaþi sunt cei buni. Cei valoroºi.
ªirul lor e prea lung pentru a-l desface aici ºi acum. Mã
obsedeazã poezia lui Dante care este mai mult decât
poezie, Shakespeare, Poe, mã obsedeazã pleiada poeþilor
francezi ºi germani, dar ºi ruºi.
Poezia – ºi literatura în genere – a avut o naºtere
grea, dar uriaºã, pe care au pornit-o Vedele, poeþii greci,
Dante cu sfericitãþile sale savante, ºi aºa mai departe.
Literatura nu se face din pleznitura deºtelor peste trei
pagini siropoase, nule din start.
Poeþii mei preferaþi sunt cei aspiraþi în mine cu nume
cu tot. A-i numi e o rãspundere gravã, ori o „obrãznicie“.
A-l numi pe Dumnezeu drept singurul adevãrat poet al
lumii e o rãspundere enormã, iar în ochii altora facilã.
Trebuie sã-þi alegi cu grijã pânã ºi degetele cu care îþi
faci cruce. Totul e important.
În ce priveºte poeþii contemporani, catalogul preferinþelor mele deja l-am mai strigat, în avans.
Rãmâne, însã, de rostit un mare adevãr, incomod
pentru mulþi, sau chiar pentru toþi liricii care se zbenguie
prin reviste ºi librãrii, prin festivaluri naþionale ori
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Omul iniþial ºi-a nãscut singur pãcatul, în preistoria
biblicã. Toþi participãm, într-un fel sau altul, la rãul social,
unii fãrã de voie, alþii mai puþin, alþii mai mult, iar alþii cu
lãcomie.
Mi-amintesc de legendarul bohem, poetul Pâcã,
partenerul de veci (dar ºi de vecie) al marelui grafician
Florin Pucã (unul din marii mei prieteni), smulgându-se
din muþenia ºi solitudinea bãrbii sale stufoase, punându-ne
în cârcã prin anii ºaptezeci ºi, o întrebare retoricã înfricoºãtoare, cu o voce de tunet, fãcând sã clãnþãne paharele
pe mesele de la restaurantul Podgoria din centrul Capitalei: „Cine-a pus c...t pe clanþã?
Eu am pus c...t pe clanþã? Tu ai pus c...at pe clanþã?
El a pus c...t pe clanþã? NOI am pus c...t pe clanþã!“
În convorbirea noastrã vor rãmâne absente enorme
episoade importante – borte etherice –, nu pentru noi ci
pentru timp, pe care nu le vom putea aºeza în vasul cu
agheasmã al acestor mãrturii. Poate, altãdatã, într-o
reculegere mai prelungã – ºi nu ca asta fragedã ºi frugalã,
fiindcã timpul îºi are propriile lui proporþii, uneori nerãbdãtoare.
Despre Om e greu sã scrii. E cea mai mare enigmã a
Universului. Sofocle:
„În lume-s multe mari minuni
Minuni mai mari ca omul nu-s...“
Deci, nu larva, nu viermele, nu fluturele – ci Omul! Pe
creºtetul lui stã arcuit un întreg Univers. Cât va mai putea
susþine omul atâta „greutate“? El uneori se dedã eroziunii.
Toate acestea sunt simple întrebãri ºi deducþii scriitoriceºti pe care, în parte, ºi le pune ºi omul de pe stradã,
dar nu într-o încununare de idei care sã premeargã un
rãspuns cât de cât coerent.
Ca poet (oare sunt?), miºc întregul larvar de cuvinte,
precum în copilãrie ramele cu viermi de mãtase, ºi caut
crengi de fraze ºi idei, de sisteme logice ºi ritmice care
sã exprime adevãruri, neantizãri, revelãri, ºi, uneori, exactitãþi expresive.
Firea mea este suspicioasã. ªi atentã la linia cea
dreaptã ºi severã fixatã de pãrinþi. Iatã ce scriu niºte alþi
mari Pãrinþi, V. Radu ºi Gala Galaction, magistralii traducãtori ai Bibliei, într-o prefaþã nesemnatã a Cãrþii lui Iov,
tipãritã într-o fasciculã separatã, de Fundaþia pentru
Literaturã ºi Artã Regele Carol II (1935): „Ce mai facem
cu simetria moralã, dacã un om integru rãmâne, în viaþa
aceasta, fãrã premiul integritãþii lui?“
Eu m-am adaos umil, cu o prelungire a întrebãrii Lor:
ce se va face omul fãrã o identitate a sa, precisã?
Sunt toate acestea întrebãri chinuitoare, ºi la multe
dintre ele nu avem rãspuns,
Scriitorul stã cu întunericul în spinare ºi studiazã
stelele care aproape cã niciodatã nu i-au rãspuns.
Creatorului îi trebuie un rãspuns în mers, el trãieºte într-o
evoluþie drasticã ºi avertizatoare, el despicã adevãrul
precum precupeþul buzele calului ca sã-i citeascã dinþii.
Realitatea e de o severitate muºcãtoare ºi poetul,
scriitorul o simte pe pielea lui ca pe o arsurã otrãvitoare.
Mie mi-e dor mereu de luminã. Întunericul mã sperie.
De aici ºi un anume recul în versurile mele faþã de întuneric
ºi partea maleficã a lucrurilor.
Scrisul meu este pe faþã, fãrã absconzitãþi infatuate,
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eu nu scriu prefãcut, eu mã arãt în „pielea goalã“ în faþa
lumii – ºi senin, spun: Ecce homo! Îmi întind elasticul
verbului atât cât pot ca sã-mi încarc (încordez) arcul, nu
mã mãsor nici cu Hercule ºi nici cu Odiseu ºi nici mãcar
cu copilul lor moºtenitor ca putere, ca forþã muºchiularã
– ci numai ca o inspiraþie topitã prin timp. Pânã la mine a
mai ajuns doar o candelã.
ªtiþi bine cã numele meu de Gheorghe îºi are originea
în Grecia ºi înseamnã, conform dicþionarelor onomastice,
„lucrãtor al pãmântului, agricultor, þãran“.
Þãrãnimea: cea mai veche ºi nobiliarã clasã a lumii.
Restul este puzderie care a supravieþuit, peste scufundarea Atlantidei, la malul dezastrului. Burghezii sunt de
datã recentã ºi sunt majoritatea de trei parale. Þãranul,
deºi slãbit în curelele lui, este încã o forþã a demnitãþii,
cu excepþiile de rigoare. Eu cu el mã compar. Eu pe el îl
slãvesc. Port armele lui decente ºi moralitatea lui în sân,
cu ele îmi ar poezia, pogonul meu literar „ce mi s-a dat“,
nemuºcat de bãlãrii, ºi cu puþine, dar temeinice roade
tomnatice, aºezate în „hambare“, selectate ºi fãrã „viermi“, în galantarele efemere ale cãrþilor mele. Judecã-mã,
cititorule viitor! Cãrþile mele sunt vitrinele tale deschise,
pe care abia aºtept sã le spargi!
Domnule cititor! Aº vrea sã vå amintesc o însemnare
profeticã a lui Tudor Vianu, de prin 1922: „Singurul mijloc
de a extirpa rãul este sã-l laºi sã se desãvârºeascã“.
Nu cumva, Tudor Vianu, evreu cãrturar, presimþea,
cu antenele lui geniale, Holocaustul prin aceastã zicere?
Eu, mai simplu, lovindu-mã de acest avertisment, l-am
tradus mai întâi în termenii mei þãrãneºti (desigur,
metaforic): da, lasã-þi buboiul în pace sã se coacã, apoi
sã-l spargi cu un spin muiat între buze, sã-i storci apãsat
toatã coptura, sã faci pipi pe el (sterilizant garantat!), ºi
sã-i cicatrizezi istoria episodicã prin carnea ta. Sau a
neamului tãu.
Uneori, în faþa unei boli adânci ºi sâcâitoare, îi spun
trupului meu: dar mai luptã-te ºi tu singur cu boala asta a
ta, cã eu mai totdeauna te-am apãrat de vicii. 65 de ani
te-am târât în spatele moralei mele creºtineºti ºi pioase!
Suferinþele astea sunt ale tale ºi mai lasã-mã în pace cu
vãicãrelile tale, fiindcã eu acum am altceva de cucerit,
ceva ce tu nici nu visezi!
ªi mã îmbãt apoi cu vorbele geniale ale lui nenea
Iancu: „vãd enorm ºi simt monstruos“.
Da, viaþa, existenþa este monstruoasã prin regiile ei
neprevãzute ºi nãvãlitoare în fiinþa ta.
Închei creuzetul acestei grele întrebãri a Dvs. cu o
revenire exactã la acelaºi La Rochefoucauld: „Ipocrizia
este un omagiu pe care viciul îl aduce virtuþii“.
ªi iatã cum îl completeazã contemporanul sãu,
Molière: „Ipocrizia este un viciu privilegiat, care astupã,
cu mâna ei, gura tuturor ºi se bucurã în pace de o impunitate (nepedepsire, n.n.) suveranã.“ Strålucit oximoron!
Stop!
— Existã „întâmplãri frumoase“ pe care încã nu
le-aþi trãit? V-a marcat, într-un fel, absenþa lor?
— Iatã o „întâmplare frumoasã“ care mi-ar fi îndreptat
viaþa pe un fãgaº mai clar, eliberat de nevoi, ca sã mã
pot împatria liniºtit în cuvintele poeziei mele.
Eram în gazdã la Buzãu, prin clasa a noua, când un
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(asta aveam s-o înþeleg peste ani): un timbru! ºi nu
oarecare – ci Capul de Zimbru!
Primul timbru poºtal românesc, Capul de Zimbru , a
fost imprimat în 1858, printre cele dintâi din lume,
reprezentând una din cele mai înalte valori ale acestui
domeniu filatelic. Însã, nu dupã mult timp, paraziþii filateliei
au falsificat cu multã artã acest timbru, cu foloase bãneºti
incomensurabile, astfel cã, pentru colecþionarii mãrcilor
poºtale (cunoscãtori ºi enciclopediºti), preþul unui astfel
de prim fals (au mai fost ºi altele) are aproape aceeaºi
echivalenþã fabuloasã, la scarã mondialã, cu prima emisie
de numai 2 parale a acelui timp.
A deþine ºi manipula chiar ºi o astfel de piesã falsã
constituia un pericol enorm, apt cu închisoarea, în epoca
dejistã.
Blândul Petre Murea mi-a ºoptit, ferindu-se de urechi
ascultãtoare: „Pãstreazã-l în secret! Va veni o zi când
va avea o mare valoare!...“ ªi mi-a dãruit acel timbru fals
– dar preþios.
ªi aceastã mare valoare, prin episoadele dramatice
ale existenþei mele, am rãtãcit-o în vreun caiet autobiografic, în vreo broºurã ori agendã minusculã sau în vreo
carte împrumutatã în sat (nimic nu mi s-a mai înapoiat)
ºi pe care degetul vreunui ºcolar repetent l-o fi suflat în
noroi ca pe o gânganie uscatã, strivitã între pagini. Sau
poate mi-or fi mâncat-o viespile în podul casei natale
unde îmi „arhaizam“ vechiturile de cãrþi ºi caiete påstrate,
dintr-o adoraþie ºcolarã ºi fetiºistã, absolut aberantã.
Cert este cã acest timbru l-am pierdut definitiv. În
felul acesta mã „înrudesc“ cu Capul de Zimbru al buzoianului nostru universal V. Voiculescu. Mãcar prin asta...
Astfel am pierdut eu ocazia unei bunãstãri confortabile
ºi a unui opaiþ aprins permanent sub care sã-mi continui
lucrarea... ªi a unei case aºezate cu picioarele pe pãmânt.
Da, acestea au fost fapte mari, întâmpinãri trãite ºi
neratate. La puþin timp, Dl Petre Murea s-a stins ºi, odatã
cu el, ºi proiectul ca eu sã devin timiºorean.
Întrebarea Dvs. este extrem de incitantã ºi... „procreativã“.
Mã doare faptul cã nu l-am frecventat mai des pe
Arghezi, deºi mã invitase s-o fac, pe Nichita la el acasã,
dintr-o sfioºenie dobitoceascã (dar nu cumva ºi dintr-un
sentiment al apãrãrii interioare?), faptul cã nu i-am
frecventat mai insistent pe Marin Preda, H.H. Stahl,
Bogza, Caraion, Rosetti, Onicescu º.a., deºi eram prieten
(?) cu fiecare în parte.
Însã regretul meu enorm este faptul cã nu i-am
cunoscut pe Mihai Eminescu, pe Ion Creangã, iar, mai
încoace, pe Eliade ºi Cioran. Cred cã m-ar fi plãcut. De
Caragiale mi-ar cam fi fost teamã... M-ar fi strivit causticitatea lui.
„Eºti cel mai mare prost din Europa“, m-a onorat cu
aceste vorbe, într-o adoraþie totalã, Fãnuº Neagu – în
stil caragialesc. Da, sunt iubit de câþiva ºi am fost, dar
fãrã un destin rectiliniu. Ca tot românul:din gropi în gropi...
Dar cine ºtie pânã la urmã...
Dle Deºliu, nu cumva m-aþi scos prea devreme sau
prea târziu la rampã pentru un asemenea „interogatoriu“
(aºa îl numesc eu cu tandreþe, se subînþelege!)?
„Soldatul“ (la modul social) Istrate rãspunde precis,
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ins înalt ºi distins, de o eleganþã aproape profesoralã,
mi-a întins mâna ºi s-a recomandat: Petre Murea.
Auzisem de el. Era tot buzoian, fratele dlui Victor Murea
la care eram încartiruit ca licean. Gazda mea era un om
minunat, fost component al lotului nostru hipic în concursurile internaþionale interbelice împreunã cu Felix
Þopescu. Acest bonom Victor Murea a mai fost ºi primul
antrenor de hipism al admirabilului om Cristian Þopescu,
fiul.
Dar sã revenim. Dl Petre Murea suferea de ceva
stomacal. Am stat o sãptãmânã împreunã ºi zilnic ne
duceam în piaþa centralã a târgului ºi cumpãram pepeni,
într-un cãruþ uriaº. Cu aceºtia el fãcea o curã puternicã
de sãnãtate.
În escapadele mele cenacliere, l-am invitat la casa
de culturã buzoianã, unde am descoperit un pian, la care
el a improvizat ceva. Eu, electrizat de o asemenea
invenþie care depãºea enorm acordeonul, m-am atins
fascinat de clape ºi am încercat ºi eu cu degete timide
sã înnod câteva sunete: do-re-mi, do-re-mi-fa, re-mi-fa,
re-mi-fa-sol / do-do-do / si-si-si / la-la-la-sol / fa-fa-fa /
mi-mi-mi / re-re / do. Aveam ºi am o ureche muzicalã
forte. Era un solfegiu mental, o improvizaþie armonicã.
Aici trebuie musai sã fac o parantezã groasã: în
copilãria mea, pe la vârsta de 7-8 ani, pãrinþii, ºocaþi de
faptul cã-mi tot fãceam viori, teancuri de viori din coceani
uscaþi de porumb ºi cântam peste ele, ca un dement, cu
un arcuº imaginar, chiar mi-au cumpãrat o vioarã
adevãratã pe care mi-au agãþat-o în cui deasupra
creºtetului în zorii zilei de Moº Crãciun. Mi s-a tãiat
respiraþia. La început am mirosit-o, parcã emana un sunet
parfumat din ea, doar la o simplã atingere. Apoi am
scârþâit-o niþel, strident, fiindcã n-aveam sacâz pentru
arcuº. La asta pãrinþii ºi nici Moº Crãciun nu se gândiserã.
Cert era cã îmi trebuia un profesor.
Prin varã, pãrinþii m-au pus de pazã la vie ºi la pepeni,
lângã cimitir, unde era lotul nostru cel mai apropiat de sat
ºi m-au instalat în coliba de stuf, cu vioara în braþe, fiindcã
îmi angajaserå ºi „profesor“: un þigan viorist care sã mã
dãscãleascã în ale viorii. Dar ãla, dupã douã atingeri de
arcuº, mã lãsa sã scârþâi singur ºi inestetic arcuºul, iar
el se tupila în vie ºi fura grãmezi de struguri „caciorâþi“
(pârguiþi) pe care îi cãra acasã, în sânul cãmãºii. Eu scârþâiam nedumerit în continuare, pãrãsit într-o singurãtate
de lemn.
Nedemn de mine, aparatul violin, suplu ca un înger ºi
dezacordat (privisem în interiorul lui unde era inscripþionatã, cred cã fals, sigla Cremona), a fost vândut apoi
unui þigan, lãutar virtuos.
Dar de unde plecasem? A, de la „întâmplãri frumoase“...
Sã revenim la acel premonitoriu Petre Murea, un
simplu oficiant poºtal în Timiºoara, care publica cea dintâi
carte în România despre Istoricul Timbrelor Poºtale Româneºti (1938), volum premiat de Academia Românã.
Cartea, admirabil editatã, se aflã ºi acum în custodia
mea.
Dar alãturi de carte, omul acesta, care m-a simpatizat
din clipa dintâi (n-a avut copii), propunându-mi sã mã
preia la un liceu din Timiºoara, unde aº fi putut urma
studii autentice de pian, mi-a mai dãruit ceva înfricoºãtor
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dar niciodatã complet, din cauza unei memorii agresate,
dar, în timp, se va regãsi. Dvs. m-aþi scos la suprafaþã
dintr-o mlaºtinã grea. Cu timpul, poate, memoria mea,
acum superb dar ºi dureros incitatã, se va mai excita,
deºi „întrevederea“ noastrã se apropie de sfârºit. Poate
cã o ediþie viitoare va aduce completãri extrase din
periferia unei amnezii mai degrabã auto-provocate...
D-le Deºliu, aþi avut o inspiraþie usturãtoare: m-aþi
scos dintr-un Levant obosit, eu însumi îmi uitasem numele
ºi amintirile care, oricum, s-ar fi îngropat odatã cu mine.
Dar, încã o datã, chiar credeþi cã toate acestea intereseazã, oare, pe cineva?
Eu sunt o grãdinã de amintiri, de întâlniri frumoase ºi
curate; altele dure, chiar foarte dure. În poala cui sã le
revãrs? Aici, în paginã, prefir doar câteva pentru o provocare viitoare.
D-le Deºliu, eu sunt aproape mort. Litera ultimã a unui
anume alfabet mi-a mãrturisit ceva anume. Un secret. ªi
secretul acela este un jurãmânt cu lacãtele închise...
— Sã presupunem cã aþi realiza mâine o antologie
a regretelor. Cum ar arãta sumarul unei astfel de
antologii? Care credeþi cã e marea Dvs. slãbiciune?
— Prima parte a întrebãrii se revarsã în cea anterioarã.
Nu trebuia sã mã fac poet. Ci muzician sau artist plastic
ori balerin. Acestea conþin limbajul total al artei universale,
fãrã nevoie de tãlmaci. Ele se mãrturisesc direct.
Un alt regret enorm este cã nu m-am adâncit la vreme
(acum e mult prea târziu!) în studiul aplicat al limbilor
strãine – siluit de dramele existenþei mele –, sã pot gusta
direct misterul ºi miracolul marilor poeþi ai lumii. Închipuiþi-vã cum ar fi fost sã citesc, bouche-à-bouche , pe
Rimbaud, Baudelaire, Holderlin, Rilke, Esenin, Poe,
Goethe, Shakespeare ºi câþi alþii?!
Marea mea slãbiciune? Ador apusurile tomnatice,
campestre ºi marine, felinele (câini ºi pisici); sunt ultimul
familist atipic întârziat într-un „sclavaj“ (devotament) total
ºi neprefãcut, ba chiar sacrificial; vinul bun (Mallarmé:
„golita-mi cupã-n care un monstru-n aur moare!“); uneltele
de scris filigranat, precum peniþa din panã de sitar; dar
mai ales prietenia adevãratã, curatã ºi definitivã. ªi, repet,
îmi iubesc existenþa familialã, cu bunele ºi relele ei, alãturi
de copii, urmãrindu-le evoluþia ºi pilotându-i (mult prea
paternal) întru împlinirea lor. Vã amintesc ce spunea
Dostoievski: „Suprema pedagogie este casa pãrinteascã“.
ªi dacã nu vã obosesc, aici aº mai deschide o parantezã cu un conþinut ceva mai lung, tot despre slãbiciunile
mele.
Îmi place sã port corespondenþã literarã. Chiar ºi (mai
ales) peste hotare, cu Pavel Chihaia, cu Titu Popescu,
cu Gabriela Melinescu, cu Ion Miloº, Radu Bãrbulescu
(mai ales), marele ceramist Patriciu Mateescu, criticul
de artã Gaston Cosma ºi mulÆi alþii.
Cândva, am purtat corespondenþã cu temutul editorialist de la Curentul lui Pamfil ªeicaru, Romulus Dianu,
redutabil pamfletar, autorul, printre altele, al celebrei cãrþi
(douã volume) Fauna bufonã. Domnia-sa mi-a fãcut un
omagiu mãgulitor. Printre altele mi-a spus cã într-o
epocã, precum aceasta, în care stilul epistolar s-a stins,
a descoperit în mine unul dintre ultimii scriptori de
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asemenea raritãþi giuvaericale ºi, astfel, m-a încurajat în
a ne alimenta reciproc, din când în când, cu epistole de
mãrturii în matrice aproape arghezianã. Scria la fel de
puchinos (mãrunt) ca ºi mine, dat tot atât de caligrafic.
Locuiam pe atunci, prin anii ºaptezeci, pe aceeaºi stradã,
Cãderea Bastiliei din inima Pieþei Romane, lângã Academia de Studii Economice. Zilnic treceam pe sub fereastra
lui demisolatã ºi fãceam, la o sãptãmânã, schimb de
scrisori, bãtându-i uºor cu degetul în geamul stradal. Le
oiculescu
am ºi acum (câteva le-am oferit Bibliotecii V. V
Voiculescu
din Buzãu) ca pe niºte trofee cu accente literare de mare
acuitate ºi pe care, cândva, poate le vom reproduce în
Pro-Saeculum.
Schimburi de epistole am avut ºi cu Goe Bogza, care
aproape cã mã „înfiase“. Îmi trimitea, la domiciliu, poºtal,
aproape toate cãrþile sale, cu niºte dedicaþii ameþitoare,
împodobite cu silueta celor trei plopi eminescieni. ªi
despre acestea vom scrie cândva. Eu, unul, l-am adorat
cu toate pãcatele lui „necesare“. Ne întâlneam foarte rar,
comunicam prin scris ºi telefon.
Uite cam ce a scris, bunãoarã, într-o carte a lui, Ca
sã fii om întreg:
„ªi azi îmi plac poeþii care, purtaþi de un tumult lãuntric,
stârnesc în jurul lor vâlvã. Totuºi, în ultimul timp, rotindu-mi privirile peste actualul peisaj al literaturii, desluºindu-i liniile de forþã, dându-mi seama de ceea ce fierbe,
cu mult zgomot, ºi de ceea ce, fãrã zgomot, se aºeazã
trainic, ca o temelie, am început sã dobândesc un tot
mai pronunþat sentiment de preþuire pentru poeþii care,
având pe deplin harul poeziei, rãmân departe de vâltoarea
vieþii literare, torcându-ºi în liniºte firul care, adeseori, îi
duce pânã pe faþa nevãzutã a lunii.
Nu m-am gândit sã-i enumãr pe toþi, dar trei dintre ei
îmi stau, de multã vreme, în minte: Mircea Ivãnescu,
Cezar Baltag, Gheorghe Istrate.“ (1981)
Iar pe volumul Orion, editat de Minerva , mi-a aplicat
aceastã dedicaþie:
„Poetului GHEORGHE ISTRATE, cu o preþuire pe care,
oricât de avântatã i-ar fi închipuirea – nu ºi-o poate închipui,
Geo Bogza, iulie 1978“.
Pentru felul cum concep (ca o slãbiciune personalã)
aceastã „micã artã“, vã voi reproduce, alãturat, cea mai
recentã epistolã – e drept, uºor encomiasticã, dar sincerã
–, adresatã lui Fãnuº Neagu, alãturi de care am tras multe
sãnii pe o zãpadã imaginarã –, amândoi înhãmaþi în crivãþ,
prin iernile câtorva decenii prãbuºite acum, sub edificiul
bãtrâneþii începãtoare...
„Mãrite Imperatore,
Am temeritatea neghioabã de a vã spune, pentru
prima oarã, pre numele august – acel celebru ºi omologat
ca o siglã intimã a prozei româneºti admirabile: NEA
FANE, un apelativ imperial, alãturi de care îmi execut ºi
eu, cu modestie, mica mea orfevrãrie de poet.
N-am descoperit niciodatã secretul aurãriei Prozei
Dvs. – ºi nici nu l-am cãutat. Fiindcã l-am respirat. Exist
ºi continuu sã exist în acest cifru ºi în adierea lui ezotericã.
Eu mor în sexul florilor ºi nu în enunþul lor volatil. Am
mirosul bãrbãtesc al marilor drame ale lumii ºi ale literaturii
adevãrate – ºi am pãtruns ca un soldat în tranºeul
voluptuos al prozei Dvs. baroce, gata sã apãr, cu ºi fãrã
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dupã peste 15 ani.
Cu Andrei Pleºu am fost întotdeauna în relaþii amiabile,
oaspe care mi-a onorat ºi casa – dar îl dezaprob pentru
accepþia acestui act incultural ºi grotesc susþinut de un
cortegiu de nimici, dar ºi de unii autori cunoscuþi, mulþi
tineri, printre care ºi Cãrtãrescu. Era vorba, aºadar, de o
aniversare: 150 de ani de la naºterea lui Eminescu –
acest sfânt martir al literaturii române, care va fi, cu certitudine, într-o bunã zi, sanctificat.
Cãrtãrescu a semnat în Dilema acea adevãratã diatribã prin care Eminescu reieºea a fi o fiinþã de grotã, o
gorilã pãroasã, împuþitã ºi cu pretenþii umanoide. A dumicat (adunat) din întreaga cercetare eminescologicã, cu o
cruzime otrãvitoare, numai acele citate imbecile, mici
sintagme, pe care le-a înlãnþuit ºi a compus o caricaturã
scripticã odioasã, ocolind absolut toate exegezele notorii,
eseurile strãlucite semnate de binecunoscuþi scriitori
români ºi strãini, din care nu a extras nici o literã apreciativã. Repet, furia acestui act abject, semnat de un poet
aclamat la o rampã mult prea înaltã pentru fruntea lui,
m-a tulburat ºi nu l-am înþeles nici pânã astãzi. Regret
cã nu pot descoperi în arhiva mea rãvãºitã acel exemplar
din Dilema, sã pot cita cele scrise de Cãrtãrescu, cel
care se vrea un ins de onoare al literelor române. E un
text de hulã.
Sub presiunea acelei stãri de stupefacþie nestinse nici
pânã astãzi, din oprobiul meu de poet (necitit, cu siguranþã, de acest suprasolicitat Cãrtãrescu), am scris, instantaneu, o revanºã polemicã, nepublicatã din neglijenþã,
dar pe care ºi acum mi-o asum integral.
Acest text se aflã în lecþiune iniþialã: „Dvs. desfiguraþi
paginile emblematice ale literaturii române în faþa cãrora,
prin extracte sincopate, declanºaþi o sarabandã ironicã,
ipocritã ºi elitistã, care, în final, jigneºte chiar esenþa
fiinþei româneºti.
Etapele Dvs. de deshumãri interpretative din scrierile
cronicãreºti (de o moralitate sincerã ºi definitivã) lichideazã la ºanþul de evacuãri recurente sângele întregii istorii
naþionale, pe care o batjocoriþi în proze dezgustãtoare,
scrise într-un formal ºi artificios stil arhaicizant.
Un alt caz este acela care nu va înnobila niciodatã
biografia Dvs. intelectualã: felul în care aþi ales dintr-un
sertar cu texte de toatã fãcãtura – (parcã) intenþionat cu
o pensetã neagrã – numai acele fragmente însumate care
trivializeazã pânã la abjecþie imaginea fizicã ºi intelectualã
a lui Eminescu (vezi Dilema
Dilema, ian. 2000).
De ce aþi fãcut asta, Domnule Genial? ªi de ce nu aþi
amintit nici o minimã sintagmã dintr-o uriaºã arhivã, biblioteci întregi, despre ce a fost cu adevãrat Eminescu ºi
sfericitatea lui uluitoare? Textul Dtale rãmâne o paginã
tristã ºi devalorizatoare (compromiþãtoare) în biografia ta
intelectualã.
Tu jigneºti acolo nu numai memoria lui Eminescu –
dar ºi fiinþa emblematicã a poporului român. Tocmai d-ta,
care ai un nume derivat (contrafãcut) de la CARTE? De
unde se vede cã numele nu vã este pre-destinat – ci
artificial...
Între tu
tu, d-ta ºi dvs
dvs. nu existã nici-o majusculã care
sã scuze aceastã ruºine fãrã precedent care întineazã
biografia ºi opera ta lãudatã cu atâta grãbire de mulþi
aplaudaci.
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cartuºe, aceastã redutã esenþialã.
Cândva, acum vreo 20 de ani, sub coviltirele
medievale ale Mogoºoaiei, când meºteream vinul nocturn
împreunã cu Mircea Micu ºi celãlalt Mircea – Dinescu,
mi-aþi opãrit timiditãþile cu exclamaþia: «Eºti cel mai mare
prost din Europa!» ºi chiar eram, dacã nu cumva am ºi
rãmas.
Alaltãieri, mi-am mãsurat degetele cu ºublerul ºi-am
descoperit cã sunt infirm pentru pian. În schimb, am râgâit
a cernealã ºi a pãsat de presã ºi a niºte distilerii într-adevãr nocturne, ascunse în verb ºi în croiala versului. ªi-am
zis cã aici trebuie sã rãmân. Prostul european care am
fost – eram – s-a internat în verb ºi muºcã ºi el câte
puþin din eternitate, cu gingiile sângerânde, ca la o masã
unde se aflã o mulþime de cãpãþâni. Oare ce cautã poetul
la un asemenea festin?
Adevãrul e cã poetul stã ascuns în virgulã ºi, câteodatã
– când e fix –, ºi în punct. Din pãcate, eu sunt simplu ca
o frunzã cu nervuri complicate.
Acest text este doar un mic «proces-verbal» de învinovãþire pentru curajul care mã developeazã în ceea
ce sunt: un iepure sur lipit de litera timiditãþii, un poet
captiv în verbul lui sufocat, un sclav al ideii de sat –
Limpeziç: sãmânþa emblematicã a polimodului arhaic al
Pãrinþilor – zeii noºtri natali. Eu: câinele de pazã al
acestei inestimabile averi arhaice.
Las la umbra ferestrei Dvs., Nea Fane
Fane, o zambilã de
decembrie, evaporatã în propria ei emoþie, ca un semn
discret ºi necesar al unei iubiri definitive ºi al unei preþuiri
pe care nici nu o puteþi dimensiona, din partea fiului lui
Ghindãraº al Limpeziºului – cel care ne aºteaptã, cu
amânare, la un pahar roditor al vinului ºi al eternimare amânare
tãþii confraterne. Vã sunt imens îndatorat.
Sufletul meu stã pitit într-o mulþumire înaltã ce vi se
cuvine adresatã, cu mult mai mare decât piticul care sunt.
De ce nu? – Sãrut mâna!
La mulþi ani inspiraþi,
Gheorghiþã Istrate“
Un P.S. întârziat:
„Vreau sã vã mãrturisesc cã vã iubesc regal ºi inconfundabil. ªi când veþi rãmâne fãrã prieteni (lucru absolut
imposibil, eu cred cã sunteþi proprietarul a unui milion de
prieteni), ºi dacã veþi rãmânea cumva fãrã prieteni, amintiþi-vã ºi chemaþi-l pe acelaºi Gheorghiþã al Ghindãraºului
din Limpeziº. Vã va fi un baston sigur peste apele încreþite
ale acestui anotimp prelung...“
Iatã ce fel de slãbiciuni poate avea poetul...
— Ce înseamnã pentru Dvs. demnitatea scrisului?
— Rãspunsul exact (sau subînþeles) se va afla în
finalul acestor rânduri.
Prin ianuarie 2000, revista Dilema, condusã pe atunci
direct de A. Pleºu, sub auspiciile fostei Fundaþii Culturale
Române (azi, Institut), a dedicat un numãr aproape integral
lui Mihai Eminescu. În lectura acelor pagini am fost aproape ºocat. Era prima ºi cea mai „avalanºatã“ demolare a
fiinþei ºi Operei Acestuia. Zile întregi am trãit cutremurat
ºi am adnotat paginile publicaþiei cu puseuri polemice în
perspectiva unei atitudini publice robuste – dar alþii mi-au
luat-o înainte – ºi exemplarul gazetei l-am rãtãcit în focul
evacuãrii din vechea mea locuinþã. Ecoul acelei indecenþe,
stupiditãþi ºi infamii „culturale“ se perpetueazã ºi astãzi,

SAECULUM 6-7/2005

contemporanii noçtri

PRO

Mie, de atunci, deºi te stimam, mi s-au stins palmele
adulative. Te crezusem pisc. Vorba lui Cãlinescu, din
Enigma Otiliei (citat din memorie): «Sã dãm, ceara
mã-sii, un nou Eminescu!». Dar personajul care rostea,
în falset, aceastã frazã memorabilã, era un detracat.
E prea tardiv de târziu (enunþ construit intenþionat,
pe care îl vor specula «caracudele») sã mai dãm un
Eminescu; e un enunþ al dezgustului ºi neputinþei, pe
care îmi pun ºtampila personalã.
Oricum, mileniul abia a debutat. Dumnezeu îl va pregãti, cu certitudine, pe Noul Eminescu, pentru alþii ºi
pentru altcândva; foarte, foarte târziu, pentru adevãraþii
orbitori! Care, ºi ei, cândva, îl vor ponegri cu aceeaºi
patimã inexplicabilã precum a Dvs.“
La întrebarea Dvs., Dle Deºliu, abia acum pot sã
rãspund sec: demnitatea scrisului înseamnã chiar Demnitatea! Substantiv articulat!
Quod erat demonstrandum (Q.E.D.)!
— Ce poate compromite destinul unui scriitor?
— Moralitatea lui deºãlatã. Abia ce am amintit de ea
adineauri.
— Ce pericol credeþi cã-l ameninþã pe omul contemporan?
— Moliile! Nimic nu urãsc mai mult decât pe aceste
rozãtoare de veºminte, de ligamentele lor atât de greu
întemiate, rozãtoare de destine ºi vieþi, de suveniruri ºi
manuscrise, de entitãþi familiale. Ea, molia, este simbolul
duºmanului infiltrat care nãruieºte încet-încet piramida.
ªi în largul strãzii ºi-n coloanele gazetelor ºi-n viaþa
publicã ori cea bancarã, care ne cere capul, se fixeazã
aceste termite zdrenþãroase care sfarmã armonii ºi
epitete energice, panoplii politice ºi armonia academiilor.
Eu le sfãrâm în casa mea înmoliatã pe cele mici, le
distrug – dar cum sã le extermin pe cele mari, humanoide,
care gãuresc hârtia ºi buzunarul nostru umil, cele care
umplu cu minusculul dar acidul lor rahat conturul de aur
al literei tipãrite, al existenþei individului care îºi are ºi el
un contur precis?
De ele, din pãcate, nu vom scãpa niciodatã. Ne-au
nãpãdit. Au o sufocantã ºi rapidã perioadã de înmulþire.
Cu delicata lor aripioarã înºelãtoare, cu zborul lor aproape
invizibil, ne vor pãtrunde-n rondele, în axele severe ale
versului, în simetria sonetului ºi a anatomiei noastre
osoase, ºi vor ronþãi ca-n varzã societatea, mãzgãlindu-ne silinþa perfecþiunii.
Asta despre moliile-fluturaº. Celelalte, grifonarde, ne
vor ronþãi angrenajele ºi rulmenþii care ne duc viaþa cãtre
stea sau cãtre prãpastie...
Întrebarea Dvs. e mai mult academicã, sociologicã,
ba chiar filosoficã. Omul a fost întotdeauna ameninþat,
încã din straturile istoriei lui milenare. Omul s-a stins
mereu încleºtat pe o nãdejde, desigur viitoare, care n-a
mai ajuns încã pânã la pragul zilei de azi ºi nici al celui
de mâine.
„Speranþa hrãneºte pe toþi muritorii“, gândeºte împreunã cu noi Eminescu!
Dar nu vedeþi cât de abrupt a scãzut barometrul
speranþei? Suntem o lume pedepsitã la vis, dar nu ºi la
împlinire.
Cei înfãºuraþi în bani ºi averi dubioase nici nu-ºi dau
seama câte pedepse dumnezeieºti vor întâmpina în
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extazul lor nelumesc. Banul e ochiul dracului – zice cu
înþelepciune gravã românul.
Fãrã o mãsurã anume nu poþi exista în „circumferinþa“
nobilã a omului normal.
Într-o zi se sfãrâmã podul îngreunat de bunãstãri ºi
samsare ticãloase. ªi ce mai zice românul?
„Decât sã înting în unt
ºi sã mã uit în pãmânt,
mai bine înting în sare
ºi sã mã uit la soare!“
Slavã þie, înþelepciune, care încå nu ai apus ºi nu eºti
fãcutã pentru urechile surde!
— Ce mãrturie vreþi sã lãsaþi despre timpul în care
aþi trãit?
— În primul rând, chiar acest interviu, graþie voinþei ºi
insistenþei Dvs. admirabile. Nu ºtiu cât de repetent am
rãmas în faþa întrebãrilor care mi-au tãiat genunchii luaþi
prin surprindere. Mã simt încã dãrâmat pe coji de nucã,
în cãutarea rãspunsului fix la tabla înmulþirii. Înmulþirii
cui?
Pânã ºi cuvintele au ajuns sã fie spânzurate. Mi-e
sufletul mânjit de acest secol în care am pãtruns printr-o
spãrturã fãrã de voia mea. Zidul Berlinului, zidurile reci,
zidurile fals-imaginare încã nu s-au dãrâmat.
Mãrturia mea este sãrãcia mea. Am exersat mereu,
dar acum cu o mai acutã presiune exactitatea, precizia
acelui binom eminescian: „poezie-sãrãcie“.
Am trãit mereu într-un timp urât, mereu urât, exceptând splendorile parcã neîntâmplate ale copilãriei.
Sã-i vorbesc virtualului cititor despre blestemul de a
fi fost plonjat, cu faþa în jos, într-o bãtrâneþe buboasã,
jigãritã, umilitã ºi sãracã pânã la os? Din pudicitate nu
pãtrund în detaliile acestei decadenþe dramatice, care,
uneori, are adieri ºi atingeri tragice.
M-aº fi dorit un bãtrânel pensionat pe bicicletã, dacã
nu vesel, mãcar surâzãtor, care sã se instaleze cu o
carte sub braþ la o masã umbroasã, tihnindu-i paharul cu
vin curat (???) ºi poruncile disciplinate ale poeziei pe un
caiet alb cu paginile ca o zãpadã de catifea (din care în
curând se vor scurge niºte viermi prevestitori).
Eu, care am trãit într-o prudenþã ermetizatã, unde mã
cuplam cu singurãtatea ºi mai ades cu visul, ºi scriam
câte ceva pe portativele poeziei, acum trãiesc numai între
zgomote ºi frici, între sãlbãticii aberante de cartier, între
copii isterizaþi ºi animale strâmbe care toatã noaptea îmi
latrã, în hergheliile lor, ferestrele, cu pieþari care urineazã
prelung sub balconul meu de la parter, cu un pluton de
gunoieri care la orele 5-6 ale dimineþii îmi clãmpãne metalic
pubelele de zinc, ºi la care se adaugã, tot matinal, ciripitul
de o acuitate sticloasã a elevilor trântitori de porþi de plumb
de la ºcoala generalã de vizavi...
Viaþa este o feerie – da, o feerie a morþii pe care
adeseori þi-o doreºti. ªi atunci îÆi spui cã nici moartea nu
are vreun preþ. ªi atunci, ce? ªi atunci, cine? ªi atunci,
cum? ªi atunci, unde?
„Lasciate ogni speranza voi ch’entrate!“ Ah, ch’entrate,
ãsta, rimeazã demenþial cu Istrate!...
ªi acum, în fine... finalul!
Dimitrie Cantemir: „Seninul înþelepciunii este ca lumea,
din cele vãzute sau auzite, a aduna pe cele nevãzute ºi
neauzite, ºi a rosti pe cele viitoare“.
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Simona-Grazia Dima*

Cel care întemeiazã
Spre acela al cãrui nume nu e pomenit
mã îndrept, chiar când mã depãrtez,
el este ºi întemeiazã în tãcere,
într-o casã goalã,
care se umple de muzicã
la miºcãrile mâinilor lui nepãtate de vorbe,
numele lui e necunoscut,
nimeni nu-l adaugã la vreun târg
în chip de monedã sau aliat,
nu i se clintesc nici chipul, nici ochii,
fruntea nu i se încruntã
pupilele-i rãmân aurii,
bãtând puþin spre culoarea castanelor,
el se gândeºte numai la mine, la tine,
care înaintãm în capcanele spaþiilor
fãrã sã fim atinºi, fiindcã
oriunde mã aflu, te afli
în inima lui.

Fiinþe mici contemplând îngheþul

Te-aud urcând în mine.
Spui ceea ce eu nici ºopti nu pot.
Faci vizibil
ceea ce eu simt.
Împroºti petale orbitoare
în vreme ce eu mi-acopãr ochii.

* Nãscutã ºi formatã la Timiºoara (unde a absolvit, ca ºefã de promoþie
naþionalã, cu diplomã de merit, Universitatea, Facultatea de filologie, în
specialitatea limbã ºi literaturã englezã, avându-l pe Marcel Corniº-Pop
conducãtor al lucrãrii de licenþã), Simona-Grazia Dima aparþine aripii
atipice a optzecismului românesc. A publicat nouã volume de poeme:
Ecuaþie liniºtitã (Ed. Albatros), Dimineþile gândului (Ed. Facla),
Scara lui Iacob (Ed. Hestia), Noaptea romanã (Ed. Arhipelag), Focul
matematic (Ed. Eminescu), Confesor de tigri (Ed. Axa ), Ultimul
etrusc (Ed. Augusta), Cãlãtorii apocrife (Ed. Paralela 45 ), Dreptul
rãnii de a rãmâne deschisã (Asociaþia Scriitorilor din Bucureºti ºi
Ed. Muzeul Literaturii Române ), precum ºi o traducere de
orientalisticã, din limba englezã, Arthur Osborne, Calea cunoaºterii
supreme – Sri Ramana Maharshi (Ed. Herald).
Simona-Grazia Dima a publicat în majoritatea revistelor literare din
þarã – grupaje de poeme, dar ºi eseisticã, recenzii, cronici literare,
traduceri, rãspunsuri la anchete. A primit premii pentru activitatea sa
poeticã precum: premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Timiºoara, 1998,
premiul Academiei Carpatica, Bucureºti, 1998, premiul pentru poezie
al Asociaþiei UNESCO Iulia Hasdeu, Bucureºti, 2004. Este membrã a
Uniunii Scriitorilor, a Asociaþiei Scriitorilor din Bucureºti ºi a PENClub Centrul Român.
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Centauri
Nu se mai putea descoperi
dacã eram sau nu bolnavi,
nu mai exista nici un material
pentru investigaþii. Trupul nostru
îºi luase zborul, acum din toate pãrþile
râdea. Cutreieram strãzile
cu suferinþele? cu pricinile de sãnãtate?
deschise în noi, flori vesele, iradiante,
nu ne pãsa de urmãri, cuvântul
alegea pentru noi, eram centauri
stropiþi cu dense uleiuri, înaintam
cu ochii închiºi ºi vindecam.

PRO

Te aud

Fiinþele mici – oprite ca-ntr-o rãsfrângere
pe malul tristei ape, verzui ºi prinse,
ce se va prãvãli veselã spre locul din urmã –
vor mai lãsa s-aºtepte dezgheþul
încã multã apã, cum o fi ea, lucioasã, opacã,
luminatã de peºti sau pustiitã.
Nu tremurã de frig ºi nu se înspãimântã,
ochii lor nu poþi nicicum sã-i vezi,
cum stau cu capul înclinat,
fixând încet soarele în apã,
dar dacã treci pe-acolo odatã cu liniºtea,
vei vedea soarele crescând cu ochii lor
ºi-ameninþând sã cuprindã apa.
Nu te lãsa înºelat: ele nu aºteaptã salvarea,
nu viseazã nimic mai frumos, nimic altceva,
ci privesc faþã în faþã îngheþul.
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Cãtre munte
I-am vãzut pe cei mici ºi încãpãþânaþi ai tãi
stând în picioare, în cerc, în mijlocul pãdurii,
ardeau de supãrare ºi þineau în mâini
sfere de sticlã subþire ca o coajã de ou,
în care se zbãtea ceva respirând.
Ochii mei se fãceau turnuri ale iubirii,
bastioane ale puterii tale
ºi cei mici intrau cu trupuri cu tot
ºi cu pãmântul de pe tãlpi
în pupilele mele.
Munte, þine-ne bine ascunºi çi prosperi
în pãmânturi, sub huilã ºi argint,
pe noi, gingaºii, supãraþii, fanaticii tãi,
cu mânuþele gesticulând comice,
strângând în pumni fulgerele timpului,
în pãdurea invizibilã.

Nuntã în piatrã

PRO

La ceasul urii, tresar:
neregulata voce-a unei nunþi
face sã sune soarta altfel.
Cu se ridicã djinul în pustiu,
aceastã veche neîmpãcare-ºi cântã
muzica de piatrã cu modulaþii cavernoase,
în sãli pustii, pe creste de oglinzi,
pe-alei asurzitoare, unde neantul e vãzut
îmbobocind cu þipãt ºi iubire, –
un trandafir de praf incandescent,
alb între pulberi desfãcute.
Iar miºcãtoarele dantele dintr-o structurã
de diamant îºi duc încet fluviul în noapte,
croind tunele oarbe de mãtase
de-a lungul râurilor subterane,
titanii adormiþi în peºteri
îºi lãmuresc spre dimineaþã
trupurile în care vor stãpâni imperii,
în golfurile-albastre se adunã
la vise cãlãtorii, în umbra coastelor
de cearã-nmiresmatã, s-adulmece intrãrile
de abanos, grãbiþi de searã, atinºi de scrumuri.
Aceastã voce prãpãstioasã spune
în loc de îngeri canioane
ºi holuri largi de stâncã
în care razele se sparg pieziº
ºi-un soare brusc cu cicatrici
ºi-aratã spiþele din praf.
Pun mâna la urechi
spre-a-mpiedica sã intre
stolurile fiinþelor stârnite,
armonioase nave de albine
pornesc sã îºi dureze
faguri în fântâni,
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e o cântare zgomotoasã
de stele rupte, plecate
spre alte stele mai departe,
un cântec blând ºi vãluros
de surle înecate-n mare,
aripi de vulturi
poartã zeiþe fericite,
difuz plutind înspre cetate,
ºi simt cum urc în ochiurile
unor plase, acordurile stâncoase
mi se lipesc de trup,
feþele duºmanilor, topite,
umbresc pãmântul cu luminã,
mã-nalþ, pe stânca numai sunet.

Dacã mergi
Schimbãm vapoare-ale zilei,
coborâm din ore,
purtãm în pãr ba sâmburi,
ba fluturi, când cununiþe,
când coroane de plumb,
radios ori emaciat, în vânt
ni se deºirã chipul.
Moale ºi iubitor ni se afundã
în luturi pasul sau þãcãnim
cu tocuri dure-n piatrã.
Nu, nu, priveºte mai bine dacã mergi,
dacã mergi cu adevãrat, ne strigã
spicul de aur din inimã,
absoarbe priveliºtea ºi-ai sã mã vezi,
aici sunt, în haloul unui zâmbet,
de mine þi-e legatã corabia
ºi boabele mele de nestemate
de veacuri spre tine scânteie,
n-ai cum sã te desprinzi!

Peste valuri
Într-un oarecare an (al caprei?),
poate în leu (da, chiar în leu!)
am lãmurit, în fine, unde trebuie picurat
stropul de fanatism, ce sticle cuprind sinele,
ce porþi sã le þinem închise, pentru
plonjãri în tãuri fãrã capãt, ºi câte
mirosuri oprite ºi câþi urºi sãlbatici,
vrãjiþi când îºi deschid fãlcile.
Sã fi fost lunã plinã? Da, era!,
când amãgirea amãgirilor am alungat-o
ºi am înþeles triumful acela,
atât de puþin triumfal,
al mâinii de cuarþ cenuºiu
ridicatã pe ape.
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Florin Costinescu*

A fost o smulgere din noapte,
Un hãu brusc întrerupt sã creascã
ªi netezit de Dumnezeu cu talpa-I
Spre-al cuminþi ºi-al face sã rodeascã,
Apoi, când truda sa, întâia trudã,
Ce a creat Devremele, Târziul,
Dãdu sã se preschimbe-n Totdeauna,
El ºi-a trimis în lume Fiul,
De-atunci, din clipa pururi luminatã,
El umblã ºi se roagã fãrã tihnã,
Din jertfa Lui el face câmp cu flori.
Din neodihna Lui a omului odihnã.
Adesea îl vedem pe la fântâni,
Mari ciuturi aplecând spre ape clare,
Iar alteori, tot tãmâind prin cimitire,
Spre-a sufletelor noastre neuitare,
Ca fii ai Fiului trecut prin moarte,
Spre a învia arzând coroanele de spini,
Îngenunchem, Cuvântul ascultându-I,
Freamãt duios de biblice grãdini...

Peste catapetesme

În oul de-nceput a nãvãlit lumina
Spãrgându-i coaja diafanã,
Vãzduhul larg boltit de Dumnezeu,
Dezvãlui din neguri prima Lui icoanã,

Peste catapetesme
Numai miresme
În unduire,
Straie de liniºti,
De nemãrginire,

Privea spre ea, umanizându-se, neantul,
Iar pulberile Facerii celeste,
S-au transformat în soare ºi în stele,
ªi-n semnul crucii dãtãtor de veste,

Faguri de sunete
Doar murmurate
Peste catapetesme
Înrourate,

* Florin Costinescu s-a nãscut la 16 mai 1938 în oraºul Slobozia –
Ialomiþa. Pãrinþii au funcþionat ca profesori în Turnu-Mãgurele, localitate
în care autorul a urmat cursurile elementare ºi liceul. Licenþiat în 1964,
al Facultãþii de Istorie din Bucureºti. Redactor la diverse publicaþii, cea
mai lungã ºi mai rodnicã perioadã, la Contemporanul. Debut literar în
revista Luceafãrul, la prestigioasa rubricã din epocã Steaua fãrã nume
(1959). Debut editorial – 1972, cu volumul Adierea tãrâmului (Ed.
Albatros, redactor de carte: Gabriela Negreanu). Între alte apariþii:
Totdeauna, iubirea (Ed. Eminescu, 1979, red. Daniela Crãsnaru),
Marele semn al mirãrii (Ed. Cartea româneascã, 1980, red. Mircea
Ciobanu), Imperiul de corali (Ed. Eminescu, 1986, red. Doina Uricaru),
Cercul ºi inocenþa (Ed. Cartea româneascã, 1987, red. Mircea
Ciobanu), Naºterea zilei (Ed. Eminescu , 1989, red. Florentin
Popescu), La umbra Corintului (Ed. Eminescu, 1995, red. Nelu
Oancea), 101 poezii (Ed. Viitorul românesc, 2001, selecþie). Opinii
critice: Mircea Iorgulescu, Alexandru Lungu, Romul Munteanu, Alexandru
Condeescu, Dinu Flãmând, Paul Dugneanu, Hristu Cândroveanu,
Valentin F. Mihãescu, Al. Piru, Laurenþiu Ulici, Ioan Adam etc.
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Dincolo de ele, aerul,
Susul,
Se-nfrãþesc
Precum pâinea cu prânzul,
Setea cu apa,
Fruntea cu cerul,
Dincolo, nepãtrunsul,
Misterul.
Peste catapetesme
Numai miresme
ªi Trupul Acela
Înviat din osândã
Cât lumina de-nalt,
Refuzând sã se vândã,
Trupul de om, de salcie,
PRO

Început
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De abur celest,
De tãmâie,
De iubire Întâie,
Cât cerul e!
Pe dinlãuntru: mai mare!
Peste catapetesme
Desluºiþi-l întreg:
Om, veºnicie ºi floare...

Au întrebat unde e
Au întrebat: unde e?
ªi le-a rãspuns doar Tãcerea:
Este aici, pretutindeni ºi nicãierea
ªi le-a fãcut semnul
Curgerii, naºterii izvoarelor,
Adâncimii lãuntrului,
Parcã susura vinul
ªi undelemnul...
N-au vrut s-o creadã:
Tãcerea e mutã, neºtiutoare,
Îºi spuneau, cerând îndurare,
Aºteptând sã intre în marea
Livadã...
Au întrebat din nou: unde e?
Omeneºte, fãrã trufie,
Voiau sã-L vadã, sã-L ºtie,
Dar le-a rãspuns aceeaºi Tãcere
De dincolo ºi de dincoace
De Înviere...
Într-un târziu, au înþeles:
Tãcerea-n sfinþenie
Înaintea minunii
Este Trupul veºnic ºi viu al Celui Ales...

Doamne, cuvintele Tale
Din ce ai spus, Doamne, totul s-a adeverit,
S-a înrourat, a dat în floare, s-a neþãrmurit,
Au mers cuvintele Tale, nu o datã, pe ghimpi,
Sângerând prin spaþii ºi timp,
Cu tãlpile goale, prin nisipuri fierbinþi,
Dar neînfrânte au ajuns la þãrmul dorit,
Asemenea viitorilor sfinþi...
Au cutreierat lumea la pas, pe frig ºi-ntuneric
S-o urce spre taina ºi mirul Celui Jertfelnic,
Rãgaz n-au avut, setea sã-ºi curme,
Nici foame; au întrupat drumul Golgotei,
De vrednici pãstori ai umanelor turme,

PRO

Au bãtut la porþi ne-nstelate ºi Fii i-au deschis,
ªi-atunci fost-a lucrarea celui dintâi Paraclis,
Cuvintele tale, Doamne, cele luminând în minuni,
Le-am fãcut temelii, iubiri, rugãciuni,
Le-nmulþirãm – cum, prin Tine, însele zic,
Precum holda cea nouã din magicul spic.
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Din ce ai spus, Doamne, totul s-a adeverit,
S-a înrourat, a dat în floare, s-a neþãrmurit,
Câmpiile vorbesc cu verdele, apele glãsuiesc cu
ºopotul,
Arborii cu frunzele, norii cu ploile,
Doar Tu, Doamne, cu Toatele,
Cu Eternitatea ºi Clopotul...

Bisericã nouã
Biserica plecatã din temelii mai ieri,
A prins, spre înãlþime, temeiuri ºi puteri,
A fost întâi un mugur, un gând, o licãrire,
ªi iat-o, luminatã, întru-ndumnezeire...
Ea exista, visatã în locul ce-o susþine,
Ca pe-o plãmadã vie de nãzuinþi creºtine,
De oamenii pe care, la ceasul pur, de Denii,
Li-l dã pe Christ, întreg, peste milenii...
Pãmântul se sfinþeºte-n jurul ei, iar casa
Se umple de nãdejde; mai plinã e ºi masa,
Biserica e nouã, dar cerul o cunoaºte,
Cu cât în vârsta-i nouã se-adunã primul Paºte...
Va-mbãtrâni aici, va prinde rãdãcini,
ªi fãrã istovire Ruga o va purta-n lumini,
Biserica plecatã din temelii mai ieri,
A prins, spre înãlþime, temeiuri ºi puteri...

Sete
Mi-a fost sete ºi El mi-a dat sã beau rouã,
Arºiþa m-a îndemnat sã cer nemãsurat, sã implor
Doar pentru mine;
O picãturã doar – îþi ajunge, mi-a spus în vis Domnul,
ªi a înclinat o frunzã spre cãlãtorul ce eram.
Nu eºti singurul – mi-a mai zis, iar deºertul e lung;
Priveam în jur – nici un arbore, nici un fir de iarbã,
Doar oameni ca mine, însetaþi,
Mergând unul lângã altul, vlãguiþi,
Trãgând dupã ei, piatrã de moarã, nisipul.
Deasupra tuturor câte o frunzã...
Fiecare primea în rãstimpuri pentru setea lui
Câte o picãturã –
Doar atât, scursã dupã frunza pe care El o apleca
Spre buzele însetate.
Noi oamenii – ºi El înainte îmblânzind rãscrucile
ªi depãrtãrile.
Aidoma ca în Cãrþile Sfinte –
Mi-am mai spus în vis simþind roua pe buze,
Mai îndestulãtoare decât apa
Tuturor izvoarelor...
ªi atunci am vãzut: frunzele acelea aplecate
Spre setea noastrã de a-L afla
Erau chiar mâinile Lui
Aflate în rugãciune, ocrotindu-ne...
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Ioan Suciu
Tablou

Poet autonom

Dimineaþa, pânã
sã-þi spun
înþelesul acestor
priviri,
se sting urmele
unor poteci în poieni
ºi taie
întâmplãri
plugul luminii,
pânã ajunge
la datini.

ªi-mi spuse fluturele:
Nu te mai las
sã riºti! E-o minune
cum ai scãpat din pãdurea
cuvintelor tale mereu...

Dar eu, uite, îþi spun...
Un efort roºu se distinge la orizont
mi se pare cã nu
vrei sã-þi spun
asta
dar eu
uite
îþi spun:
vino
cu mine
dupã
ce-þi spun
poþi pleca poþi
rãmâne
un timp
mai real
din aripi
bate
din gânduri
din chiar
realitatea lui.
Învaþ-o.
Încolo
nu-i crez
mai departe ca
N o a p t e a .

Dar unde-i poteca? Dar
unde-i? Sub MARILE
ZÃPEZI?... ªi lupii
ºi urletul lor
hãmesit?...
.......................................
ªi taci!... Poet
Autonom nu poate fi
decât scafandrul prin
rouã
prin cer
prin raze
prin gând...

Potecã
Îndoindu-te de viitoarele
treceri
tu însãþi poþi fi
sãrbãtoare a trecerii. Astfel
veneau, dinspre ruguri,
sunete viitorindu-se.
Statornicia
miresmei pe dupã gâtul
înþelesului îºi aurea înþelepciunea
ºi-n ascunsa rãcoare te fãceam timp.

Deltã în gând

Cu-ncredinþarea penelului, rãcoarea
se auzea pânã-n suflet.
ªi apoi... ºi apoi luminã
a crescut peste verb...
Tânãr animal – sensul cel viu, acesta!
Tânãrã inima mea cu aripi, ce
Se pârguie ºi pilduie pasaje
sub vii cu miezul simplu ºi suave...
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Peisaj
...tãceri sãrutând apropierea fluturilor.
Ochii zborului, temãtori, îngãduind
plânsul fântânii... Dulci
Sunetele cãlãtorind (în inima glasului)
cãtre ploi ºi cãtre rãdãcini.
Rãsuflarea
sângelui, luminând freamãtul
neantului ºi atingerea
deopotrivã
acoperind ºi iertând, sub membranele lor,
pãsãri adânci, abia
învãþate cu zbor.

PRO

Înþelesesem mirosul zburãrii
de ziuã
ºi pe cel al rãdãcinii.
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Virgil Diaconu
Diaconu*
Doamne, sã mã curåþeºti.
Cãci cine ºi ce sunt eu, Doamne?
O boare prea repede risipitã de vânt,
un fulg de zãpadã pe o piatrã încinsã...
Nici n-am deschis bine ochii –
ºi plânsul cel galben al frunzei l-am auzit.
Nici n-am deschis bine ochii – ºi am vãzut,
Iatã ce am vãzut: clãtinarea spre neguri a ierbii...
Doamne,
Dumnezeu al minunilor,
curãþeºte-mã de spaima cã nu voi mai fi,
ºi cã mã voi face cenuºã.
Ca o boare, Doamne, ce boare voi fi,
Ca o boare prea repede risipitã de vânt.
Curãþeºte-mã, Doamne, de spaima cã nu voi mai fi,
ºi du-o pe ea – pe spaima aceasta – de la mine,
ºi arunc-o în hãuri.
ªi umple hãul cu ea, Doamne,
dacã hãul o va cuprinde.
Cãci în ce ar sta slava Ta,
Dacã nici Tu nu m-ai ridica dintre spaime?

Ruga celui înfricoºat de repede trecere...
Doamne
Dumnezeu al minunilor,
care din strãlucirea Ta ai coborât
în negura însingurãrilor mele,
curãþeºte-mã de spaimele cu chip de om al zilei
ºi de spaimele fãrã chip ale nopþii.
ªi de spaima aceasta cã nu voi mai fi,
ºi cã mã voi face cenuºã...
De spaima cã voi ajunge cenuºã,

Doamne,
Dumnezeu al minunilor,
dã-mi încredere în clipa care bate la uºã
ºi fã-mã sã mã bucur de împãrãþia clipei acesteia,
iar nu sã mã tulbur de repedea ei risipire.
Dã-mi, Doamne, puteri sã mã bucur de trandafirul clipei,
ca sã nu ajung sfârºit în pragul iertãrii Tale,
ºi fãrã vlagã ºi sfâºiat de-ntristare.
Dã-mi puteri, Doamne
ca sã mã dovedesc întocmai ca una dintre minunile Tale
ºi sã mã arãt minunat,
acum ºi în ceasul din urmã! În ceasul acesta,
care a ºi prins sã îmi batã în porþi ºi în zid, – auzi? –,
ceasul care îmi cutremurã casa,
ceasul din urmã, care ne paºte
ºi de care n-avem scãpare?
Doamne, de care n-avem scãpare...

Învingãtorul

PRO

* Virgil Diaconu s-a nãscut la 28 noiembrie 1948, în Râmnicu
Sãrat, jud. Buzãu. A debutat editorial în 1976 cu volumul de
versuri Departele Epimenides, Depãrtarea lãuntricã, Cãlã
Cãlã-torie spre sine, Discurs despre liniºte, Deasupra tenebrelor,
Opium, Dimineþile Domnului. Despre poezia lui au scris:
Laurenþiu Ulici, Gheorghe Grigurcu, Alex ªtefãnescu, Gh.
Mocuþa, Mircea Bârsilã, Nicolae Oprea, Dan Stanca, Radu
Vancu, Ioan Moldovan, Nicolae Prelipceanu, Paul Aretzu,
Doru Timofte, Gheorghe Tomozei, Mircea Ciobanu, Ioan
Þepelea etc. Premiu pentru Poezie acordat de Filiala Piteºti
a U.S.R. ºi altele.
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ªi acum, cã le-am spart porþile ºi zidurile,
cã le-am tãiat bãrbaþii ºi pruncii,
iar hohotul aurului ne-a sãturat urechea,
acum, cã le-am fãrâmat zeii
ºi l-am prins pe cel fãrã arme care mai ieri umbla
prin neatingerea sãgeþilor mele cântând, –
auzi mãrite: în gura morþii cântând seara pe ziduri,
acum, când cetatea e praful ºi pulberea,
tocmai acum, mãrite, eu, spaima pustiei, eu, regele regilor,
Þie mã rog din piatra acestui altar:
dã-mi semn din vãzduh ºi-mi rãspunde: acum,
ce voi face?
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Nichita Danilov
Medalion
Obosit de gloria deºartã a lumii
nu ºtii pe care umãr capul sã-þi pleci
Îl culci pe umãrul trist al iubitei
Dar ea nu-ºi mai apropie creºtetul
de creºtetul tãu. Cum nici un gest n-o mai tulburã
Dragostea ei tot tu ai stins-o. Cândva.

Aurul lumii
Cel care pentru aur îºi vinde patria
cu aur sã fie rãsplãtit!
La loc de cinste sã fie aºezat în capul mesei
ºi acolo lãsat sã petreacã.
Sã i se punã la masã cele mai alese bucate,
cel mai bun vin. Sã i se aducã muzicanþi ºi femei,
ca el sã mãnânce,
sã bea ºi sã se bucure,

Iarba era înaltã ºi fragedã.
Seara era liniºtitã ºi limpede.
Clopote roºii se legãnau peste acoperiºuri de-olane.
Oamenii stãteau încremeniþi
în faþa bisericii.
Soldaþii îºi încãrcau arma.
A cãzut încet, plutind ca prin apã.
I-au strãlucit ochii albaºtri,
i s-au strâns pumnii mari, i-a zâmbit gura fierbinte.
Iarba era verde ºi fragedã.
Seara era liniºtitã ºi limpede.
Clopote roºii se legãnau fãrã glas peste acoperiºuri
înalte.
Oamenii stãteau uluiþi în faþa bisericii vechi.
Soldaþii îºi încãrcau arma.
– De ce? a strigat fratele.
– De ce? a ºoptit sora.
– De ce? a cãzut cu fruntea la pãmânt mama.
– De ce? au repetat pãsãrile strigãtul lor
prin ninsoarea de meri ºi de viºini...

iar poporul sã vadã cã e fericit.

...Pe o grãmãjoarã de aur
sã fie lãsat sã putrezeascã.
Cu litere de aur sã se scrie deasupra:
“Pentru aur ºi-a vândut patria
cu aur a fost rãsplãtit!”

Jertfa
L-au împuºcat în spatele morii de vânt
când seara se lãsa peste livada de meri ºi de viºini.
L-au împuºcat sub un mãr înflorit.
– De ce? a strigat fratele.
– De ce? a ºoptit sora.
– De ce? a cãzut cu fruntea la pãmânt mama.
– De ce? au repetat pãsãrile la strigãtul lor
prin ninsoarea de meri ºi de viºini.
Mâinile îi erau mari,
pletele negre ºi ochii nespus de albaºtri.
Avea cãmaºa albã de mire descheiatã la piept.
Era încins cu un brâu roºu,
strãlucitor, ca de purpurã...
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Bãrbatul cu pipa
Un bãrbat la 27 de ani
stã cu spatele la cimitir
ºi fumeazã pipã.
Nu e fumãtor ºi totuºi fumeazã.
La 27 de ani Napoleon era general,
traversa Alpii ºi cucerea Italia.
Lermontov murea strãpuns de un glonte
undeva în munþii Caucaz.
Esenin încerca sã se spânzure.
Bãrbatul stã cu spatele la cimitir
ºi fumeazã din pipã.
ïn faþa lui e un câmp gol
ºi dincolo de câmpul gol e oraºul.
ïn spatele lui e un ºir de cruci
ºi dincolo de ºirul de cruci e oraºul.
La 27 de ani
stã ºi se gândeºte:
„Napoleon era general,
traversa Alpii ºi cucerea Italia.
Lermontov murea strãpuns de un glonte
undeva în munþii Caucaz.
Esenin încerca sã se spânzure”.
ªi în timp ce se gândeºte
dinspre oraº apare un cortegiu
tras de patru cai negri.
În spatele cortegiului
Napoleon traverseazã Alpii
ºi cucereºte Italia.
În spatele lui cântã fanfara.
PRO

Apoi sã i se punã bucãþi de aur în faþã.
Bãnuþi de aur sã i se vâre sub ochi.
Cu lingura sã înghitã aurul
pânã se va umple ca un burduf.
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În spatele fanfarei
Lermontov moare strãpuns de un glonte undeva în
munþii Caucaz,
ºi în spatele lui cântã fanfara.
Cortegiul ajunge la poartã ºi se opreºte.
În spatele lui, Esenin
încearcã disperat sã se spânzure,
ºi în spatele lui cântã fanfara.
La aproape 27 de ani
bãrbatul stã sprijinit de grilajul de fier
ºi fumeazã pipã.
În spatele lui se sapã o groapã,
groparul se odihneºte ºi-ºi aprinde o pipã.
Bãrbatul are o ºapcã pe cap,
eºarfã la gât ºi pantaloni evazaþi ºi-n carouri.
Nu e fumãtor ºi totuºi fumeazã,
ºi în spatele lui cântã fanfara...

Secol
Toate scaunele au fost aruncate în mare
toate mesele au fost zvârlite în Ocean.
Glasurile mulþimii vuiesc sub fereastrã,
În mijlocul casei zace F.M. Dostoievski,
În uniformã de cãpitan.
Clopotele morþii vuiesc în apã asurzitor, ah, asurzitor!
Luna striveçte sub ºenilele sale un nor.
Tancurile urlã pe strãzi,
sângele împroaºcã vitrinile.
Oameni cu gura de pluº ºoptesc prin somn:
– Au murit manechinele, au murit manechinele!
Casa pluteºte în aer,
Peºtii se zbat de pereþi,
Palmele noastre stau lipite de geam ca niºte peceþi.
Þâºnesc braþe, unghii ºi ochi de sub roþi…
De sânge, de sânge e râul acesta în care înoþi!
Un om îºi sfâºie pieptul cu disperare.
Iatã se apropie sfârºitul acestui secol îngrozitor:
pe acoperiºul roºu al Casei
zac îngeri goi înfãºuraþi în ziare.
Arlechinul cu faþa ridatã de somn
Palid ºopteºte prin înserare:

Mi-am realizat toate profeþiile,
sînt fericit, pot sã mor, pot sã mor!

PRO

Toate ferestrele au fost aruncate în mare,
Toate uºile au fost zvârlite în Ocean.
Casa pluteºte în aer, doar acoperiº ºi pereþi:
Prin ferestre ies palmele noastre, ca niºte lopeþi…
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Stradelã

Coborând scãrile stradelei Baºota (în numãr de douã sute
paisprezece),
copilul întrebã:
În care casã dorm ciorile?
Bãtrânul privi spre cer, contemplând pânza neagrã,
croncãnitoare
ce se rotea prin amurg, înfãºurând oraºul în þipete
sfâºietoare.
În ciuda fâlfâitului neîntrerupt de aripi, în aer plutea o
senzaþie
de liniºte ºi împãcare.
Ciorile locuiesc într-o casã pustie de la marginea oraºului.
Casa
nu are nici uºi, nici ferestre. Tavanul s-a nãruit, tencuiala
de pe pereþi
a cãzut pradã frigului ºi umezelii, iar podelele au fost
scoase ºi arse.
Acoperiºul s-a lãsat într-o parte ºi totuºi prin ea mai
bântuie, din
când în când, imaginea unui trecut glorios... ªi atunci...
ªi atunci? întrebã copilul.
ªi atunci încãperile se umplu de oglinzi ºi de glasuri,
spuse bãtrânul.
Cum se numeºte casa aceea? întrebã iarãºi copilul.
Se numeºte Casa Cãlãului, fiindcã în ea a locuit ultimul
cãlãu, care
a trãit paºnic pânã la adânci bãtrâneþe...

Nu le este fricã doamnelor ciori ºi domnilor corbi sã
înnopteze
într-un astfel de loc?
Privind Sinagoga, pietrele funerare acoperite de zãpadã
ºi singurul
corb ce poposise în singurul pom din grãdinã, bãtrânul
spuse:
Ciorile se îmbracã în rochii de searã, iar corbii îºi pun
redingota.
Apoi se aºeazã în salon, fumeazã ciubuc ºi beau cafea,
ºi cântã la pian. La miezul
nopþii îºi iau zborul perechi-perechi, valsând în ritmul unei
muzici solemne.
E multã veselie acolo ºi casa în mijlocul nopþii e luminatã
de sunete
ºi lampadare. Atunci când se crapã de ziuã, sunetele se
sting: ciorile îºi dezbracã rochiile lor lungi,
le ascund în pod, corbii îºi leapãdã redingotele ºi fâlfâind
prin golul ferestrelor larg deschise,
o pornesc în cãutarea hranei spre câmp.
Sã mergem ºi noi acolo, spuse copilul în travesti.
Sã mergem, zise, înseninându-se bãtrânul.
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Adrian Botez

Glorii bizantine
În pulberi vei afla soarta mãririi
de mlaºtini e cuprins Augusteonul;
toþi împãraþii prefãcut-au tronul
în cuib de-odihnã unde-ºi petrec somnul
negrele scorpii ºi cameleonul
durerea strânsã-n dungi de diademe
plânge-ntre mirþi – pe malul Propontidei –
viscol de oºti – ce frãmântat-au theme
azi – dor luciri de val sunt – ºi trireme
trec peste ele gustul aguridei
a fost odatã ca-n poveºti trufaºe
au fost nebune visuri dumnezee:
au mai rãmas doar albe stânci golaºe
strigãtu-n noapte-al Pãsãrii Vrãjmaºe –
pe fund de ape – tainice camee.

Otrava raiului
ºi-a semãnat chiar Dumnezeu grãdina
cu vii havuze de amãrãciune
din care – însetaþi – sorb îngerii lumina
crezând cã-i un nou foc de rugãciune
dar aripile li se zbat agonic
ºi-ºi uitã firea vastã – dumnezeie:
cucuta frângerii îºi face-ncet lucrarea –
ºi îngerii simt miros de femeie

Singurãtatea vizitatorului

Blestemul cabotinilor
vieþi scrise pe nisip – apoi – peste ele
orgiastic dansând – ierarhiile mãrii
sufletul nostru a rãmas - pe
muchia valului – fulger
cât poþi sã FII – în
asurzitoare – simfonia stihiilor
cosmice?
cât lumina – tremurând – în
cortul meduzelor
Dumnezeu ºi-a uitat inelele tuturor
cãsãtoriilor sale (intempestive –
spontane – cu
lucrãrile toate) – în buzunarul meu – de la
piept
unde gãsesc
zarafi – sã le schimbe – pe
fericire?
nicãieri: pretutindeni
zarafii se înarmeazã – cu
mitraliere: tragediile
repetãrii ratate – de
sine
blestemul cabotinilor – peste
vânturi ºi valuri – peroreazã
atlantic

grãbit vizitator în trecere prin mine:
nimic din ce-i prin jur nu-mi aparþine
strãin ºi singur – astãzi n-am cui spune
cã-mi este rãu – nici despre cele bune
oricât aº suferi de monºtri ºi jivine
tac ºi greºesc – ºi somnul nu mai vine:
pe marea blestematã – blestem iar
cãci dor uitarea nu e în zadar
ºi trece azi – ºi vine iarãºi mâine
cât de strãine-s zilele strãine:
trec printr-o viaþã ce nu-mi aparþine
tot întrebându-mã de unde vina vine
ºi e apus de patru ori pe zi
pânã ºi demonii-nceteazã a râvni:
ce-nseamnã eu ºi mine – nu voi ºti –
oricând sã mor – un altul va muri
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George Nichita (1899 – 1968) – Garoafe
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Ion Tudor Iovian

excitatã la culme
da da
îl voi aduna ºi acum ca de fiecare datã din bistroul
pãduchios
„dar cum poþi trãi numai cu poezie –
priveºte-þi
visele fãcute zob
poemele cu maþele scoase afarã
aruncate în malaxor laolaltã cu mâncarea acritã
cu aripile de carton ale celor care s-au aruncat de la
etaj
astã noapte
priveºte-þi
contemporanii fãcând sluj pentru prezervative ºi coca-cola
emoþii conservate în formol
sex ºi trãscãu
eºti un produs al hazardului
un mãrunt ºi trecãtor eveniment biologic
îmbolnãvit de poezie

îþi voi injecta poezie în sânge
creºte pe tãcute
nevãzut
în mine
ºi nu ºtiu pentru ce ºi nu ºtiu ce chip o sã aibã ce nume
îmi surpã cãmãrile în care am ascuns
ºoapta de dragoste dintr-o dimineaþã cu nervi
durerea tristã din minte
mica vicioasã
„sunteþi mai norocoºi decât mine dacã i-aþi trântit
uºa în nas
acestei lumi – zice –

eu vin sã vã fac treburile murdare
voi spãla smogul ºi mâzga din case din inimi
voi cauteriza rãni de topor de cuvinte de dragoste
voi desfunda minþile
voi aduce ninsoarea causticã sã ascundã urâtul sã-l ardã”

PRO

apoi mi-a telefonat dintr-un bistrou de pe autostradã
când luna
se tãvãlea în praful drumului cu beþivii ºi târfele
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comment t’appelle tu kak tebia zavut what’s your name
cruci ºi dumnezei ºi electrificaþia cui te-a fãcut
rãspunde
rãspunde
TE ROG”
dar îi vãd fãptura de luminã ºi carne vânãtã ºi zgârciuri
cu ombilicul sângerând
încã
legat de inima mea
de creierul meu
ar trebui
bisturie ºi ace ferãstraie ºi fac
sã-ºi ia viaþa pe cont propriu
dar acum
te va prinde
cititorule
te va prinde ºi îþi va injecta
mãcar pentru o viaþã pentru o zi
POEZIE ÎN SÂNGE
ºi „vei fi al meu pentru totdeauna”
acum se strecoarã
afarã din mine din casa mea ºi se pierde
printre copaci
te pândeºte
ºi
TE VA PRINDE
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Vasile Andru

LA RODOS, ZÃDÃRNICIND
SFÂRÇITUL LUMII

Ajung la Rodos. Cobor din avion ºi am prima senzaþie
de bine spontan: aerul cald, ca ºi tropical. Respir aerul
insulei, din plin: are un balsam amãrui, marin ºi vegetal,
ca-n India. Miros de fermentaþii primordiale, aducând
amintiri ale vieþii noastre strãvechi, pleistocene.
Venirea într-un loc nou începe cu un farmec imens.
Tristeþea se face trecut, se face basm. Se face un fel de
fineþe a vederii.
Dumnezeu a ales aceastã insulã pentru ca sfârºitul
abrupt al unui capitol din viaþa mea sã mã apese mai
puþin, sã se lumineze, sã devinã basm.
Opresc un taxi în faþa aeroportului. Preþul pânã în oraº
este 11 euro. ªoseaua spre oraº este pe þãrmul mãrii.
Întunericul devine dulce la vederea mãrii. Mintea devine
vastã la vederea vastitãþii.
Mai trãisem aceastã stare de farmec, de duh, în Asia
sau pe Athos. De altfel, aceastã insulã e aproape de
misterele Asiei, aproape de templieri ºi de moºtenitorii
Graalului.
Aici s-au aºezat Cavalerii Sfântului Ioan, Ordinul
Ospitalierilor, dupã alungarea lor din Ierusalim, în 1303.
Ei erau împãrþiþi în trei caste: cavalerii militari, cavalerii
medici ºi cavalerii preoþi. Ei au stat pe insulã 212 ani. Au
construit fortãreþe ºi castelul marelui maestru. Apoi au
venit turcii ºi au asediat fortãreaþa. Cavalerii înfrânþi au
plecat din Rodos, s-au instalat la Malta unde se aflã ºi
astãzi.
Îl simt pe Dumnezeu prezent printr-o catifelare a lumii,
o netezire a lãuntrului. Îl simt pe Dumnezeu cã îºi vede
de treburi în cosmos, lãsând lucrurile pe pãmânt în voia
legii Sale. Legea frenetic încãlcatã, pentru cã este un
mare decalaj, un mare interval între comiteri ºi consecinþe,
între încãlcare ºi nenorocirile ce-i urmeazã. Un mare
decalaj între suma încãlcãrilor ºi sfârºitul lumii.
Descrierea profanului: „Când nenorocirile se vor
abate, eu voi fi dispãrut.”
Descrierea sacrului: „Era unul care, pe când trãia
printre pãcãtoºi, a fost luat Sus. El a fost reþinut
acolo Sus, ca ticãloºia sã nu-i schimbe fapta.”
Mã întâmpinã Aris Marangopoulos. Îmi dã mapa cu
hârtiile conferinþei. Tema: Bãtãlia prozei est-europene.
Mã conduce cu maºina în locul unde luãm masa. Mi-i
prezintã pe ceilalþi veniþi la colocviu. Vom fi ºapte naþii.
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Masa se întinde pânã dupã ora unu noaptea, aºa-i la
greci.
Aris mi-o prezintã pe Eutimia. Ea vine din Cipru.
Privirea ei m-a ºocat, m-a întors în trecut, în toatã Kali
Yuga, epoca încercãrilor. Are o putere saturnianã asupra
mea.
La hotel, înainte de culcare, am citit din cartea Destinul Lordului Thomson de Martha Bibescu. Lordul
Thomson s-a legat de Balcani prin misiunea sa, ºi s-a
legat de România prin Martha Bibescu. „În privirea lui se
oglindea România Mare!” scrie ea.
Adorm dupã douã pagini. Mã scol cu o dispoziþie bunã:
destinat unei zile fericite, unui rãzboi fericit.
Îmi vine sã-þi scriu: „Rodos este locul ideal pentru
luna de miere”.
Dar îmi amintesc cã tu mi-ai zis: „Nu fã promisiuni pe
care nu le poþi þine”.
Aºadar, îþi voi scrie: „Rodos este locul ideal pentru un
divorþ de iluzii.”
Apoi viaþa personalã se estompeazã. Extensiile perverse ale fiinþei se estompeazã. Mintea se mutã de la
fericirea personalã la poligonul lumii.
Cronica vremilor dintâi: „Austro-Ungaria, anexând
teritorii balcanice, a devenit istoriceºte þarã balcanicã! Se pare cã nimeni nu se poate atinge impenitent de Balcani.” (Hanifa Osmanagiuc)
Cronicã postbelicã: Preotul anatemizând: „Gândiþi-vã cã Dumnezeu este deasupra noastrã!” // Tito:
„Tovarãºe popã, deasupra noastrã este mai întâi
tavanul.”
Luni, la casa Aktaion de la Rodos au început lucrãrile,
a venit ora de asalt a Congresului. La o primã vedere,
Congresul aratã ca o sumã de rostiri, o sumã de evloghii
din 7 þãri estice. O sumã de energii semantice ºi pre-semantice. Cuvântul are puterea cuvântãtorului, plus misterul lui. Operele devin arme albe, când nu sunt o simplã
scarã.
Pe Insula Cavalerilor Ospitalieri te duce gândul la paralelisme între cruciade vechi ºi noi... Punþi între Ierusalim
ºi Bosnia, între Nirvana ºi Sarajevo.
Aris Marangopoulos rosteºte cuvântul de deschidere
ºi de primire. Staff-ul Ospitalierilor. El spune:
– Existã pe lume douã speþe umane, geamãne: oamenii cunoaºterii ºi oamneii avuþiilor – care dintre ele se
conservã mai bine? Care din aceste douã specii merg pe
calea distrugerii?
Dupã întrebare, se lasã o pauzã de reverberare.
PRO

„În anul 1999 ºi ºapte luni,
din ceruri va pogorî Marele Rege
al Teroarei. Apoi, înainte ºi dupã,
rãzboiul va domni cu bucurie.”
(Nostradamus, sec. 16)
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Mereu o speþã este pe cale de stingere. ªi se stinge
discret. Mereu sute de specii se sting. Natura lucreazã
cu mãnuºi, între douã catastrofe.
Aris spune: Un curent promiþãtor, puternic, s-a forjat
în aceastã parte de lume, Estul Europei. Vechi stereotipii,
folclor ºi istorie, sau teme noi, procesul dictaturilor opresive estice – sunt productive. Teme ale unificãrii ºi purificãrii.
Credem cã proza literarã în aria noastrã geo-umanã este
capabilã sã rãzbatã nu doar pe „piaþa globalã”, ci, ºi mai
valoros, în sufletul cititorului universal. Din partea noastrã,
este o provocare vizionarã.
Vasilis Vasilikos spune:
– Meseria de scriitor nu existã în conºtiinþa oamenilor.
Mã refer la oamenii de pe micuþa mea insulã. O profesie
depinde de impactul produs când faci grevã. Dacã ar
exista un sindicat tare al scriitorilor, dacã ar face grevã,
ce sector ar zgudui? Cine se teme de o grevã a scriitorilor?
Dacã greva ar afecta un sector economic – cum se petrece
cu aviatorii, cu feroviarii, cu metroul – oamenii ar lua cunoºtinþã de meseria de scriitor, de efectele ei.
Tema colocviului e chiar aceasta: Puterea prozei
asupra omului de azi, în Est ºi-n satul global. Aici este
un epicentru, o ambulanþã a continentului.
Mã uit prin salã. Vãd unicate umane, fiinþe mari, vag
autonome, legate prin capilare, prin artere, prin venele
Dragonului.
Suntem o micã oaste de zãdãrnicit marile oºti. Un
mic generator de câmpuri morfo-genetice, ºtiþi ce sunt
acelea: o sumã de unde-vibraþii pure, penetrante. Zãdãrnicim sfârºitul lumii. N-aº zice cã este comparabil cu
forþele U.E. de menþinere a pãcii în Bosnia, în Macedonia.
E altceva.
Descrierea vremilor din urmã:
„În Balcani, nimicirea de vieþi umane a fost
planificatã dintru început.” (Casimiro De Brito)
„Croaþii îmi ronþãie ficatul.” (Boris Moruna)
„Existã vreo diferenþã între experienþele irlandeze
ºi experienþele balcanice?” (Chris Agee)
Îi ascult. Am notat cuvinte. Am notat parantezele. Nu

discursul, ci parantezele. Cãci parantezele fac discursul.
Am un prieten care, dintr-o carte, citeºte numai notele
de la subsol. Un altul citeºte numai cãrþile scriitorilor
care au murit pe eºafod.
Venko Andonovski zice: „Scriu scurt. Viaþa mea poate
fi adunatã în câteva propoziþii. Într-o propoziþie, cuvântul
crucial este punctul. Punctul în care poþi sta fãrã sã cazi.
Locul de unde nimeni nu te poate îmbrânci”.
Nikolai Stoianov zice: „Vocea este intermediarul între
nevãzut ºi vizibil.” Nikolai are ce spune. Vine din rãzboiul
din Angola – a fost paraºutat, a scãpat cu viaþã, cu rãni,
cu o experienþã mare.
Predrag Matveievici spune: Turcii îi numeau vlahi pe
toþi creºtinii. Catolicii îi numeau vlahi pe toþi ortodocºii.
Sârbii îi numeau vlahi pe români.
Niki Marangou zice: „Am avut norocul sã fiu din generaþia care e martora extremelor: tehnica înaltã ºi rãzboiul
de þesut al bunicii, þiganii cu ursul ºi computerele. Folosesc cuvintele ca pe niºte culori”.
Eutimia a vorbit despre insula ei bi-etnicã, împãrþitã.
Insula ei rezumã lumea ºi mânia lumii.
A venit rândul meu sã expun. Parantezele mele nu le
mai notez. Mã simþeam cosmopolit ºi pãstrãtor al vieþii.
Hercul Millas, de la Universitatea din Ankara, a studiat
relaþia bãrbat-femeie între turci ºi greci, aºa cum apare
ea în 500 de cãrþi, scrise de autori turci ºi greci, în ultimii
150 de ani. Herkul a repertoriat, herculian, 500 de cãrþi
despre cãsãtorii mixte între greci ºi turcoaice sau turci ºi
grecoaice. El însuºi este un fruct al unei astfel de
cãsãtorii.
Erau din cei ce cred cã numai frumosul va salva
lumea. Toatã lumea? Sau numai pe cei 144.000,
cifrã care, de altfel, simbolizeazã pleroma.
Marþi, am îmbinat conferinþa cu viaþa. Umbra cu soarele. Am stat numai o orã la dezbateri, la casa Aktaion,
cu cavalerii cãrþii. Apoi am ieºit sã mã întâlnesc cu Paola
Nestoridis, românca insulei Rodos. Ieri dânsa a fost la
conferinþã, apoi mi-a dat adresa: Parcul cu 100 de palmieri.
Întra-adevãr, am nimerit uºor.

PRO

Nicolae I. Angelescu-Ange (1869 – 1916) – Tufånele
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hon. Biserica micuþã, dar plinã de moaºte de sfinþi. Grecii
sunt mari depozitari de sfinþi. Dupã creºtinare, ei au dat
filozofia pe filocalie ºi astfel au primit a doua viaþã de la
Domnul. ªi noi românii am primit a doua viaþã, mutându-ne în Duh. Ce ne mai aºteaptã în veacul XXI?
Ca þarã NATO ne aºteaptã armura?
Ni se aruncã-n spate o carcasã fieroasã. Redevenim
cruciaþi... Cruciaþii medievali n-au lãsat nume bun. Numai
costumele lor purtau semnul crucii, nu ºi sufletul.
Acum, urcând spre Castelul Marelui Maestru, mã întrebam: Cum ne vom trezi ºi învia? Cum vom zãdãrnici
sfârºitul lumii?
„ Cred totuºi cã sfârºitul lumii va începe în
Antarctica. Gaura de strat de ozon care se va lãrgi
ºi se va extinde asupra întregii lumi“. (Un copil de
13 ani).
La timpul cuvenit, coboram de la Castelul Marelui
Maestru, pe o stradã îngustã, medievalã, în pantã. Mergeam iarãºi spre sala de conferinþe. În minte îmi stãruiau
Cavalerii ordinului Sf. Ioan, resturi ale unei cruciade pângãrite; dar ºi silozurile de rachete ce urmau a fi încãrcate în
bombardiere, gata de groazã. ªi noi, aici, profesioniºti ai
utopiei. Pretenþios zis: îmblânzitori de instincte, îmblânzitori de noi înºine ºi de hazard.
Ne adunam cu cãrþile noastre, unelte ale unei asceze
mãrunte. Noi înºine prea puþin îmblânziþi.

Doamna Paola Nestoridis este o legendã vie pe insulã.
O româncã ridicatã la legendã. Efigia ei s-a fãurit în 30
de ani de bunã lucrare aici. ªi datoritã unei donaþii de
zece milioane de dolari fãcute insulei, oraºului.
Clãdirea vastã care adãposteºte Muzeul de Artã a
fost proprietatea ei ºi a soþului ei Ioannis. A donat-o
oraºului Rodos. Gestul ofrandei este sfinþitor, ºtim ºi din
Pateric. Fãcând asta, poþi dobândi o aurã sidefie.
Acum mi-a fãcut o primire mãnãstireascã, am fost
servit cu tradiþionalul ouzo, bãutura pelerinilor, ca pe Athos.
Mi-a spus viaþa ei. S-a nãscut în Basarabia, la Cetatea
Albã. Dupã ocuparea Basarabiei de cãtre ruºi, a venit la
Bucureºti. I-au murit ambii pãrinþi în stihia vremilor. În
1954, frumoasa basarabeancã s-a cãsãtorit cu un grecoromân, Ioannis Nestoridis. Au emigrat amândoi în Grecia.
Au ales Rodos, oraº în care banii vin repede. Au deschis
un negoþ turistic, cu hranã ºi artizanat, cele douã trebuinþe
ale omului. În 10 ani s-au extins. A sporit averea. Iar în
2002 a venit timpul sã doneze toatã averea oraºului
Rodos. A fãcut pentru imaginea României mai mult decât
dacã ar fi dat României agoniseala ei. Zice: „Am avut o
viaþã frumos-furtunoasã.”
Dumnezeu va exista chiar dupã sfârºitul lumii.
Sfârºitul nu-L afecteazã pe Dumnezeu, cãci El va
exista ºi dupã asemenea eveniment. Asta înseamnã cã vor exista mereu ºi cei care nu s-au dezlipit
de El.
Dupã amiazã, intru sã mã închin la mãnãstirea Taxiar-
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Dumitru Marinescu (1845 – 1923) – Napolitana

Am revenit la Casa Aktaion. În salã, colegii hepta-etnici tocmai iau loc la mesele lor. În seara asta va fi încheierea lucrãrilor. Vom rosti ultimul cuvânt. Este sobrietate,
este bine. Între arme muzele nu tac.
Se pune acum o întrebare care s-a mai pus în ultima
jumãtate de veac, s-a pus ºi-n Tibet, ºi-n Cambodgia,
ºi-n Gulag, ºi-n Ctesiphon: De ce giganþii de luminã, iniþiaþii, nu pãtrund în capul unui lider psihopat, spre a-i deturna
deciziile nimicitoare? Unde-s puterile acelor oameni ce
se zic mari iniþiaþi, flori mistice ale omenirii?
Un confrate dintr-o þarã esticã a spus: „Vedeþi, de
aceea Dumnezeu a avertizat sã nu guste omul din pomul
cunoaºterii. Cã se vor repezi sã mãnânce din el ºi bunii,
ºi nebunii.”
Mutãm discuþia în planul Providenþei? Apar neºtiutele.
Adicã: De ce în lume funcþioneazã legea sacrificiului?
De ce legea risipei sângelui? Prin asta Domnul cerne ºi
discerne?
Seara. Tot Aris face urãrile finale. El terminã pe o
notã blândã, ca ºi cum ultimul vrãjmaº poate fi nimicit.
El rezumã astfel: „Ce rãmâne din toate acestea? Dorinþa, semnul, Stigmata. Am acum imaginea unui cititor
cu nasul lipit pe o carte bunã.
Ne ridicãm, ieºim, se înnopteazã.
Drumul este pe malul mãrii. Ascult marea.
Valurile repetã acum un stih frumos:
Aion panta epherei... Aion panta epherei...
Adicã: „Totul se transformã în eoni.”
Eonii sunt fãrâme de timp.
Lângã mine este Eutimia. O întreb: Ce auzi tu, acum?
Îmi rãspunde cã aude desluºit stihul mãrii:
Aion panta epherei... Totul se transformã în eoni.”
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André-Marcel Adamek*

SUBMARINUL DIN PORTUL SÃRACILOR
Prezentare ºi traducere din limba francezã de Ana Coiug

Þãrmurile nu cunosc marea, numai palpitaþiile ei
epidermice întinse ca dantelele pe nisipuri sau împodobind
cu panglici relieful stâncilor. Iar marinarii de la suprafaþã
de-abia presimt, prin armurile reci ale vapoarelor, spasmele ce urcã din adâncuri.
Carnea profundã a oceanului nu se aratã decât scafandrilor, oamenilor-broaºte, celor din submarine, naufragiaþilor ce pãstreazã un moment de luciditate murind în
tenebrele îngheþate. Atunci marea îºi închide peste ei
rochia translucidã, iar ei o pãtrund ca un cuþit sau un
sex, într-un orgasm nãucitor, care duce la extaz sau la
moarte.
………………………………………………………………………………………………

PRO

* Nãscut în 1946, scriitorul belgian de limbã francezã
André-Marcel Adamek este autorul a opt romane ºi deþinãtorul
a mai multe premii literare, între care premiul Victor Rossel,
pentru Le fusil à petales . Adamek este el însuºi o figurã
romanescã ce surprinde prin ipostazele sale. Copil rebel
fugind de acasã, adolescent practicând meserii de ocazie,
autor matur, consacrat, trãind departe de agitaþia lumii, undeva
în Ardeni, s-a ferit sã dea interviuri ºi sã vorbeascã despre
cãrþile lui.
În scrierile sale creeazã figuri marginale, inºi în afara
normelor societãþii. De la pelerinii din Oxygène ou les
chemins de Mortmandie, a cãror þintã e o închisoare, la artistul
criminal din La couleur des abeilles ori la epavele umane
dintr-un port, în Le plus grand sous-marin du monde, personajele sale populeazã un mundus marginalis pe care normalitatea refuzã sã-l circumscrie. Rataþi social ºi profesional ori,
dimpotrivã, realizaþi material, dar lipsiþi de umanitate, eroii lui
Adamek sunt transpuneri în contemporaneitate ale unor
arhetipuri. Artistul, pe urmele unor Nietzsche ori Rilke, e îndreptãþit sã devinã criminal, iar Afrodita postmodernã, anorexicã, trãieºte sub teroarea dimensiunilor standard cerute
de agenþiile de manechine.
Mai toate romanele sale sfârºesc cu moartea eroilor. O
moarte simbolicã, pe mãsura exemplaritãþii lor paradoxale
de epave ale societãþii.
Printre romanele lui André-Marcel Adamek menþionãm,
de asemenea, Un imbécile au soleil (premiul Jean Macé,
1984), Le maître des jardins noirs (1993), L’oiseau des morts
(premiul Trienal al romanului acordat de Comunitatea
Francezã, 1997), La fête interdite (1998).
Le plus grand sous-marin du monde, netradus încã în
româneºte, ilustreazã trãsãturile scriiturii lui Adamek. Am ales
câteva fragmente, de la începutul ºi de la finalul romanului,
ca eºantion al lumii create de acest prozator.
** André-Marcel Adamek, Le plus grand sous-marin du
monde, Bruxelles, Bernard Gilson Éditeur, 2000 (p. 9-13, 158159)
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Trecuserã deja trei ore de când fata stãtea în faþa
ºantierelor fãrã sã-ºi gãseascã vreun client. Totuºi nu
era o afacere proastã: zveltã, cu glezne graþioase, faþa
proaspãtã. Cu fusta de piele pânã la jumãtatea coapsei
ºi cu umerii goi în ciuda vântului aspru, stãtea lipitã cu
spatele de un felinar de stradã, cu genunchiul uºor ridicat,
în poziþia legendarã a cuceritoarelor de trotuar.
Când începea sã plouã fugea la adãpost sub streaºina
unui hangar ºi se lipea de perete, nemiºcatã, crispatã,
ca ºi cum cineva ar fi dus-o s-o împuºte.
La etajul trei, de la singura fereastrã a garsonierei,
Max observa jocul cu interes. În timpul averselor simþea
cum îl cuprinde mila, ºi ar fi vrut s-o invite pe fatã în
casã.
Bãnuia cã era vreo gâsculiþã, atrasã de malul mãrii ºi
de mitologia vechilor porturi, ajunsã, ca multe altele de
teapa ei, la Saint-François-le-Môle, fãrã sã ºtie nimic
despre nenorocirile ce se abãtuserã asupra orãºelului.
Fosta staþiune balnearã ar fi meritat numele de Portul
Sãracilor. Cândva, golful furnica de crescãtorii de homari
ºi de parcuri de stridii. Vara era multã lume pe chei, oameni
ce descãrcau cutiile aduse de vapoarele de pescuit. Oraºul mirosea a peºte ºi a bere. Fiecare locuitor avea o
micã afacere ºi înota în bunãstare. Era vorba sã se
construiascã un teatru când s-a anunþat un val de catastrofe.
Mai întâi, un virus necunoscut a atacat stridiile. Pescuite încã dis-de-dimineaþã, pãreau lovite de ciumã când
le curãþa lumea la masã. Crescãtorii ruinaþi au pãrãsit
locul ºi restaurantele au început sã serveascã scoici
aduse din import.
Cu prima devãrsare de motorinã pe coastã a fost atinsã
ºi carnea homarilor. Nu creºteau mai mari decât un crevete ºi mureau cu miile în bazine.
Apoi generaþia micilor pescari s-a stins, iar alþii nu
le-au mai luat locul. Dispãrând, plasele de pescari au
dus cu ele mirosul tare de mare ºi strigãtele matinale.
Turiºtii s-au rãrit, cazinoul ºi-a închis porþile.
De-a lungul anilor, reputaþia de cea mai poluatã zonã
din Atlantic pãtrunsese în spiritul amatorilor de vacanþe.
Caravane întregi ºi autocare ocoleau Saint-François-leMôle, de-acum trecut cu litere mãrunte pe hãrþile cu trasee
turistice.
Pãrãsite, oferite în numãr prea mare pentru o coajã
de pâine, mai toate locuinþele rãmãseserã neocupate ºi
începeau sã se strice, înainte sã le închirieze cu preþuri
mici nevoiaºii veniþi din patru colþuri ale continentului.
Singura activitate portuarã era menþinutã de armatorul
grec Pouparakis, ale cãrui ateliere dezmembrau toatã ziua
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Lui Max, comportamentul fetei îi pãrea atât de neînþeles, încât nu mai era în stare sã pãrãseascã postul de
observaþie.
Slaba animaþie de pe stradã, lipsa totalã de interes a
trecãtorilor pentru persoana ei ºi vremea rea ar fi trebuit
de mult s-o facã sã-ºi schimbe locul sau tactica, dar ea
se încãpãþâna sã rãmânã. Începea sã dea semne de
obosealã: din ce în ce mai des, se lãsa de-a lungul stâlpului, sprijinindu-se de marginea ieºitã în afarã, ºi rãmânea
rezematã într-o poziþie cu totul lipsitã de graþie.
Cerul se întunecã ºi mai tare ºi câteva picãturi mari
de ploaie cãzurã pe pavaj. Când fata fugi la adãpost lângã
peretele din faþã, Max sfârºi prin a se hotãrî. Îºi luã bluza
ºi plecã din camerã lãsând uºa deschisã.
Fata îl vãzu apropiindu-se cu paºi mari într-o rafalã
de ploaie. Vântul îi lovea cu zgomot bluza desfãcutã.
Fata rãmânea þintuitã de perete, cam pierdutã, ºi pãrul
blond îi biciuia umerii.
– Cinci franci, zise ea cu o voce abia auzitã.
Max îi rãspunse imediat cã nu îºi putea permite.
– Locuiesc în faþã. Veniþi sã beþi o cafea ºi sã vã
încãlziþi puþin. Vedeþi bine cã nu-i nimeni pe aici.
Fata ezita. Max îi acoperi umerii cu bluza.
– Haideþi, zise el, cerul e acoperit pânã la mare. Ploaia
asta o sã þinã mai mult de o orã.
Ea îl urmã ºi traversarã strada fugind sub rafalele de
ploaie. În hol, fata se aºezã maºinal în faþa liftului, dar
Max îi spuse cã nu funcþioneazã de ani de zile.
Sus, obositã de urcat cele trei etaje, fata se opri o
clipã în faþa ferestrei. Dincolo de hangare se zãrea digul
la reflux: un ºir lung de tibii înnegrite, plantate pe nisipurile
din radã.
Max puse apa la fiert pentru cafea ºi veni lângã fatã
la fereastrã.
– Vã uitaþi la dig…E atâta de stricat cã într-o zi furtuna
o sã ducã în larg ce-a mai rãmas din el.
– Nu sunt vapoare în port, zise fata. E trist, un port
fãrã vapoare…
– Aici totul e trist. Nu înþeleg ce aþi venit sã faceþi
aici.
Ea nu rãspunse ºi aruncã o privire în jur. Pe masã
erau aºezate dicþionare printre resturi de mâncare, scrumiere pline-ochi, sticle goale. Max reuºi sã gãseascã un
loc pentru cele douã ceºti, pachetul de zahãr ºi cutia de
lapte.
Fata nu ºtia ce sã creadã. Tipul era prea în vârstã, nu
putea fi student. Cu ochelarii rotunzi ºi cu barbã, trebuia
sã fie profesor sau ceva de felul ãsta, dar atunci de ce
trãia într-o încãpere atât de mizerabilã? Hârtia de pe perete
era vãluritã, tavanul lepros se desprindea în bucãþi. Ea
luã ceaºca în cãuºul palmelor ºi simþi cãldura traversându-i mâinile.
– Mi s-a spus cã trec pe aici sute de muncitori…
– O sã-i vedeþi în curând ieºind de la ºantierele de
demolare. Majoritatea-s uzbeci, tãtari, manciurieni, câþiva
malaezieni… Nu vã vor ieºi socotelile cu ei…
– Atunci o sã scad preþul… Dacã nu o fac azi prima
datã, n-o sã reuºesc niciodatã…
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Cuvintele îl uimirã pe Max. Îºi dãduse seama cã fata
nu avea vechime în meserie, dar niciodatã nu ºi-ar fi
închipuit cã se pregãtea sã treacã Rubiconul. Machiajul
rafinat acoperea fãrã îndoialã trãsãturile unei tinereþi ce
voia sã se ascundã. Cu siguranþã cã era încã minorã. O
mare nefericire din dragoste trebuia sã fi fost la originea
acestui salt în gol, o dorinþã de rãzbunare, o sensibilitate
exacerbatã, o provocare. Max ar fi vrut s-o ajute, dar
habar nu avea cum sã procedeze. Începu sã improvizeze.
– Dacã nu ºtiþi unde sã mergeþi, vã puteþi duce din
partea mea la Meduza. Patroana e o prietenã bunã. O sã
vã gãzduiascã ºi o sã vã dea de mâncare cât timp o sã
aveþi nevoie.
– Nu-i vorba de bani.
– Aºadar bine am priceput eu. V-aþi blocat pe-o idee
fixã. Aþi avea nevoie sã luaþi puþinã distanþã…
– La ce orã ies muncitorii?
– În zece minute.
Fata se uitã pe fereastrã. Ploaia se oprise aproape de
tot.
– Trebuie sã mã întorc. Mulþumesc pentru cafea.
Max o vãzu plecând fãrã sã poatã spune un cuvânt.
Încã o datã se vedea confruntat cu un sentiment chinuitor
de neputinþã. Evenimentele ºi fiinþele îi alunecau printre
degete, asemeni nisipului cenuºiu, ºi niciodatã nu reuºea
sã pãstreze câteva fire, nici mãcar sã-i încetineascã
curgerea.
………………………………………………………………………………………
– Totdeauna aþi fost bun cu mine, zise Kim. M-aþi adãpostit, m-aþi hrãnit. ªi totuºi n-aþi cerut niciodatã nimic în
schimb.
Max sta în aceeaºi poziþie ca ea. Sunt faþã în faþã, la
lumina slabã a lãmpii. Nu vor putea rãmâne mult timp
culcaþi, cãci firele de apã încep sã acopere duºumeaua.
Kim îºi afundã mâinile ºi îºi freacã faþa ºi gâtul.
– Spuneþi-mi un cuvânt care vã trece prin minte, îi
cere Max.
– În clipa asta îmi trec atâtea. Nu ºtiu pe care sã-l
aleg.
– Luaþi-l pe cel care e mai aproape.
– Copilãrie.
Max închide ochii. Vede cuvântul ridicându-se încet
în mijlocul unui lan de grâu copt. Departe, acoperiºul unei
clopotniþe strãluceºte în soare. Un câine sare printre maci.
Are urechi lungi de pluº ºi ochii roºietici îi strãlucesc
prietenoºi. Apoi, deodatã, cerul se întunecã. O umbrã
înceatã alunecã peste lan.
– Mai e un cuvânt alãturi! strigã Kim.
– Îl ºtiu. Nu trebuie sã-l rostim.
Max încearcã sã alunge cuvântul din minte, respinge
din toate puterile umbra ce decapiteazã firele de grâu ºi
tulburã lumina.
O explozie mai puternicã zguduie osatura submarinului
Saratov. Cei doi sunt aruncaþi unul în altul. Corpurile li se
lipesc sub apa ce creºte.
– Nu trebuie sã-l rostim, repetã Max.
E un cuvânt neted ºi fãrã ecou, care cheamã tãcerea,
un cuvânt negru ºi pur ca o lacrimã de cernealã pe pagina
mutã. A umplut deja sanctuarul îngust, ºi înainteazã cu
aripile desfãcute.
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vapoare, strivind oraºul într-un vacarm neîncetat.

SAECULUM 6-7/2005

prozå

Florentin Popescu

CENACLURI, CENACLIÇTI,
ASPIRANÞI LA GLORIA MUZELOR*

Florentin Popescu în 1962, la ConferinÆa Cercurilor
Literare din fosta regiune Ploieçti
Cenaclurile, ca „grupuri de literaþi, de artiºti etc. legaþi
prin afinitãþi estetice, temperamentale, care au aspiraþii,
programe estetice comune, uneori o publicaþie proprie;
reuniuni periodice ale unor asemenea grupuri“ cum citim
în Dicþionarul explicativ al limbii române, m-au atras
mai ales în adolescenþã ºi în primii ani de afirmare literarã.
Trãindu-mi anii viselor de licean într-un oraº de provincie, cum era Buzãul anilor de început ai deceniului
ºapte din veacul trecut, îmi hrãnisem sufletul ºi imaginaþia
cu lecturi despre vechi ºi celebre asemenea grupãri:
Junimea, Literatorul, Zburãtorul. Nu erau puþine momentele în care mã întorceam (cu imaginaþia, desigur) în
vremuri demult apuse sã-i vãd ºi sã-i ascult pe Eminescu, pe Creangã ºi pe Maiorescu, ca ºi pe toþi ceilalþi
despre care au scris Iacob Negruzzi, George Panu, E.
Lovinescu ºi alþii în amintirile lor. În altã parte må vedeam
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* Din volumul Un mesteacãn rãtãcit în câmpie, în pregãtire
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frecventând bizarul salon al lui Macedonski, ori amestecându-mã printre mulþii invitaþi, poeþi, prozatori, ziariºti
din salonul primitor al lui Lovinescu...
Am ajuns pentru prima oarã într-un cenaclu prin 1961
– 1962 în Buzãu, iar acela nu era unul oarecare, ci o
grupare de intelectuali de la care aveam sã învãþ multe,
fiindcã pe acolo trecuserã câteva personalitãþi literare contemporane unanim recunoscute ºi apreciate pe plan naþional: Ion Gheorghe, Ion Bãieºu, A. I. Zãinescu.
Cenaclul cu pricina îºi avea sediul în Casa de culturã
a oraºului, aflatã pe atunci, pe la începutul deceniului
ºapte, în clãdirea de peste drum de Palatul Comunal,
adicã acolo unde se aflã azi Hotelul Coroana, o clãdire
masivã ºi greoaie, cu ziduri groase ºi cu un aspect cu
totul neprimitor la prima vedere. La unul din etajele ei,
pare-mi-se al doilea, se adunau sãptãmânal câþiva
profesori, juriºti, studenþi, elevi, muncitori ºi fel de fel de
alþi inºi dornici sã „guste“ din tainele ºi frumuseþile creaþiei
literare, sau mãcar sã-i asculte pe alþii citindu-ºi propriile
creaþii ori vorbind despre meºteºugul alcãtuirii de poezii,
proze, piese de teatru.
Discuþiile, dezbaterile de acolo erau de fiecare datã
foarte aprinse, fie cã textul pe marginea cãruia se purtau
merita acest lucru, fie cã nu. ªi asta pentru cã mai toþi
cei ce se „înscriau la cuvânt“ voiau sã-ºi confrunte propriile
pãreri cu opiniile altora, într-un cuvânt sã-ºi îmbogãþeascã
orizontul ºi viziunea asupra literaturii cu lucruri necunoscute pânã atunci. Fireºte, se rosteau ºi banalitãþi, ca pretutindeni în astfel de locuri ºi de împrejurãri, dar se spuneau ºi lucruri serioase, la care merita sã reflectezi ºi
dupã ce plecai de acolo. De aceea nu erau puþine serile
în care astfel de discuþii se prelungeau pânã cãtre miezul
nopþii, atmosfera tensionatã determinându-i pe unii sã-ºi
accentueze cu tãrie argumentele, cu o asemenea voce
încât, la plecare, artiºtii ceva mai coloraþi la figurã ai unui
lãutar, vestit în oraº, Pãsãroiu, rãmâneau muþi pe holurile
clãdirii, ba unii chiar se înclinau cu sfialã în faþa „scriitorilor“
ce treceau nervoºi ºi cu pas apãsat printre ei. De unde
pânã atunci acei artiºti amatori se auzeau vorbind, ori
viorile, þambalele ºi acordeoanele lor scoteau din când în
când fel de fel de sunete (oamenii pregãteau un spectacol
de muzicã popularã), deodatã toate instrumentele amuþeau ºi rãmâneau aºa pânã când cenacliºtii pãrãseau
clãdirea...
Cenaclul Alexandru Sahia , care-ºi luase numele de
la un scriitor proletar, „ataºat clasei muncitoare“, dupã
obiceiul ºi tipicul epocii, avea prin anii aceia, 1962 – 1963,
o activitate destul de bogatã ºi care nu se limita doar la
ºedinþele propriu-zise, în care se citeau ºi se comentau
creaþii ale membrilor lui, ci se manifesta ºi-n afara clãdirii
prin ºezãtori, seri de poezie, deplasãri în raion etc. etc.
Mã trece un fior rece pe ºira spinãrii ºi acum când îmi
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regiune Ploieºti. Þin minte cã în 1962 s-a organizat ºi o
conferinþã regionalã a cercurilor ºi cenaclurilor literare,
bine reprezentatã ºi de buzoieni. Am avut atunci cinstea
sã fiu delegat la acea întrunire ºi în postura mea de „tânãrã
speranþã“, într-o pauzã (conferinþa se þinea în Palatul Culturii) am mers la un fotograf ºi m-am pozat, sã am ºi eu
o „amintire“ de la momentul cu pricina, cu totul memorabil
pentru adolescentul care eram, altfel, atunci, în 1962, la
conferinþa cu pricina priveam cu mare respect la oamenii
despre care auzisem multe mai înainte ºi pe care îi
vedeam de aproape: poeþii Corneliu ªerban, Valeriu Liþã,
Natalia Boncu ºi alþii, cu toþii trãind ºi „activând“ în capitala
regiunii Ploieºti.
La puþinã vreme dupå amintita conferinþã (sau, cine
mai ºtie, poate chiar înaintea ei), a fost publicatã ºi o
culegere de versuri – Nãzuinþa, în care erau adunate
cele mai reprezentative creaþii ale membrilor cenaclurilor
literare din regiune. Am fost de-a dreptul fericit sã mã
vãd ºi eu publicat acolo. În noianul de cãrþi care s-au tot
adunat în biblioteca mea de-a lungul anilor (unele rãmase
la Buzãu, altele la Lera, cele mai multe la Bucureºti) mi-a
fost imposibil sã mai dau de ea, deºi ºtiu sigur cã existã
pe undeva...
Gheorghe Ceauºu, ale cãrui merite nu le poate contesta
nici-unul dintre cei care am trecut pe la cenaclul Al. Sahia,
indiferent de calea pe care am urmat-o fiecare în viaþã,
era de o omenie cum rar mi-a fost dat sã întâlnesc ºi
atunci ºi mai târziu. ªi mai cred cã era ºi un om foarte
singur, cãutând în permanenþã compania prietenilor. Aºa
se explicã ºi faptul cã, la mai mulþi ani dupã aceea, mutându-se la Bucureºti, a organizat câteva întâlniri ale buzoienilor la dispãruta cofetãrie Nestor. Tot atunci, fiind redactor la editura Sport-Turism, l-am provocat sã scrie o
carte despre peripeþiile lui pe frontul de Est, din Uniunea
Sovieticã (se întorsese în þarã cu controversata, azi,
Divizie Tudor Vladimirescu). A acceptat provocarea ºi
chiar a scris câteva zeci de pagini (i le dactilografiase
chiar o colegã a mea de la editurã), dar cartea nu a vãzut
lumina tiparului niciodatã, fiindcã autorul lor a murit subit
în august 1973...
În cei câþiva ani în care am frecventat ºi eu cenaclul
Alexandru Sahia pânã în 1964 (când am plecat la facultate, la Bucureºti), „artileria grea“ a acestuia era formatã
din mai vârstnicii Dem. Iliescu (unii vorbeau cu ferealã
cu el, fiindcã, se zicea, ar fi fost legionar), Mihai Boghiþoiu
(un basarabean stabilit la Buzãu, cu o familie modestã,
umblând iarnã-varã îmbrãcat într-un raglan gri, ros pe la
guler ºi mâneci de atâta purtat), Nicolae Gãgescu (avocat
pensionar, cu „scrobeala“ proprie tagmei lui), Aurel Jipa
(cel mai „tânãr“ ºi mai activ dintre ei; într-o viitoare istorie
a presei buzoiene va trebui sã-ºi gãseascã pe merit un
loc aparte, fiindcã era un bun secretar de redacþie, autodidact ºi prieten cu toatã lumea).
Veneau apoi mai tinerii Aurelian Mareº (azi arhitect în
Buzãu, autor a douã sau trei cãrþi de poezie), Ion Gãtej
(cu o frumoasã carierã ulterioarã de ziarist, sub pseudonimul Ion Aldeniu, ales fiindcã era din acelaºi sat, Aldeni,
cu Ion Bãieºu), Nicolae Cabel, astãzi regizor de film ºi
autor al câtorva cãrþi de prozã scurtã; în aprilie 2005
municipalitatea buzoianã i-a decernat titlul de „cetãþean
de onoare al municipiului Buzãu“, Alexandru Carp (un tip
cu numai câteva clase de ºcoalã, dar apreciat unanim
pentru simþul lui de prozator ºi chiar pentru textele pe
PRO

amintesc de sãlile îngheþate ale unor cãmine culturale
sãteºti în care oamenii se strângeau la ceas de iarnã sã
ne vadã ºi sã ne asculte. Manifestãri anuale – precum
Luna cãrþii la sate, Sãptãmâna poeziei ºi altele – ne
„mobilizau“ cu mic cu mare sã fim acolo ºi sã ne „producem“ fiecare cu ce aveam.
Din negura timpului ce se tot scurge ºi mã îndepãrteazã necruþãtor de momentele pe care le evoc îmi revin
în memorie ºi chipurile câtorva dintre cei mai aprigi „combatanþi“ ai cenaclului Alexandru Sahia, ale acelora care
întreþineau vie, continuã ºi frumoasã flacãra iubirii pentru
literaturã. Unii, azi dispãruþi, abia dacã au lãsat în urma
lor o carte ori o amintire în memoria prietenilor ºi cunoscuþilor, alþii nici mãcar atât.
Gheorghe Ceauºu, preºedintele nostru, era ceea ce
se cheamã, cu un termen comun, sufletul cenaclului, omul
care – fapt destul de rar întâlnit la un poet – era înzestrat
cu un simþ organizatoric cum rar mi-a fost dat sã întâlnesc. În plus (chiar dacã nu excela el în poezie; în treacãt
fie spus ajunsese de pominã cu un fel de artã poeticã –
Flãcãruie, flãcãruia mea pe care o recita la diverse întruniri ºi primea ropote de aplauze) deþinea harul „lucrului
cu oamenii“, cum ziceau pe atunci activiºtii de partid.
Cenacliºtii îi spuneau cu toþii „maistrul“, unii pentru cã îl
socoteau un adevãrat „maestru“ în materie de conducere,
iar alþii poate pentru cã era de meserie inginer, adicã un
maistru constructor. El avea, dincolo de orice alte virtuþi
ori defecte, câteva merite pe care nu i le putea contesta
nimeni: menaja orgolii, ironiza cu fineþe, nu jignea ºi nici
nu fãcea observaþii care l-ar fi putut „dezarma“ definitiv
pe interlocutor. Avea ºi umor. Nu erau puþine momentele
în care producea destinderea ºi zâmbetul celor care
participau la ºedinþe ori la celelalte activitãþi ale cenaclului.
Om trecut prin multe (avea, între altele, experienþa
tristã a rãzboiului), ºtia sã-ºi îndrepte sãgeþile mai ales
asupra celor ce încercau sã-ºi dea aere de „mari“ sau
„neînþeleºi“ scriitori. Bunãoarã, a rãmas în amintirea
multora un apelativ pe care îl rostea despre un oarecare
tip din categoria amintitã: „Temistocle Cãptuºealã, poet
raional“.
Era de ajuns sã-l categoriseascã aºa ºi cel în cauzã
era compromis definitiv în ochii celorlalþi. Ca sã se vadã
neapãrat publicaþi, unii cenacliºti recurgeau la un mic
ºiretlic: îºi trimiteau poeziile sau prozele la câte un ziar
central (de cele mai multe ori la Munca, cotidianul sindicatelor, care avea sãptãmânal o paginã literarã), semnându-le cu un pseudonim, ori chiar cu numele adevãrat, la
care adãugau „muncitor“ sau „colectivist“, ori „tehnician“,
„electrician“ etc. – ºi asta numai ºi numai pentru cã pe
atunci exista o adevãratã politicã de promovare a inºilor
aflaþi în producþie. Se înþelege de la sine cã dacã ºi-ar fi
zis „profesor“, „avocat“ ori cine ºtie ce altã profesie de
„intelectual“ ar fi avut mult mai puþine ºanse de acces la
tipar...
Revenind, însã, la Gheorghe Ceauºu, trebuie sã mai
adaug cã, fiind el foarte inimos, încerca fel de fel de
mijloace de a „ieºi în lume“ cu micul ºi optimistul grup pe
care îl conducea. Aºa se face cã de câteva ori am mers
cu toþii la diverse cãmine culturale din judeþ, am fãcut
excursii pe Valea Buzãului ºi am susþinut mai multe
emisiuni la staþia de radioficare a oraºului Buzãu.
Alexandru Sahia era cotat drept unul dintre cele mai
mari ºi mai puternice, valoroase cenacluri din întreaga
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care le citea acolo; în perioada de pionierat a Vieþii
Buzãului, seria de dupã 1968, a fãcut naveta la Bucureºti,
ducând ºi aducând cliºeele fotografice pentru ziar, iar
într-una din cãlãtorii a cunoscut o bulgãroaicã, ulterior
cãsãtorindu-se cu ea ºi dispãrând cu totul din viaþa literarã
a Buzãului), Dan Anghel (pe atunci un elev care promitea
ceva în prozã, azi un „inginer cuminte“ în oraº), Nicolae
Stancu, talentat autor de schiþe, Dumitru Ion Dincã,
ultimul venit în cenaclu (la fel de modest în comportament
ca ºi azi, când are deja o biografie literarã demnã de
toatã stima ºi este cetãþean de onoare al Buzãului) ºi
alþii pe care dacã nu-i mai amintesc aici îi rog sã nu se
supere ºi sã nu creadã cã i-am uitat ori cã-i privez de
preþuirea mea.
De cenaclul Alexandru Sahia m-am simþit foarte
strâns legat, atât în anii liceului, dar ºi dupã aceea. Chiar
ºi mai târziu, când eram deja student la Filologia bucureºteanã ºi ajungeam în vacanþe ori în timpul anului universitar la Buzãu, cãutam sã-i reîntâlnesc pe vechii mei
colegi de dezbateri ºi înfruntãri literare. Þin minte, de pildã,
cum prin 1969, „nea Miºa Boghiþoiu“ a venit la o ºedinþã
foarte entuziasmat de o proaspãtã lecturã ºi a þinut sã ne
vorbeascã minute în ºir despre ea. Era vorba, dacã nu
cumva mã înºealã memoria, de povestirea unui japonez,
Inoue Yasushi, Puºca de vânãtoare, apãrutã de curând
într-o traducere româneascã prin intermediul limbii germane. Colegul nostru era entuziasmat, pe bunã dreptate,
atât de adevãrurile vieþii din respectiva prozã, cât ºi de
simplitatea literarã a prezentãrii personajelor. Pe scurt,
textul scriitorului japonez a devenit numaidecât un fel de
„obiect de studiu“ privind personajul ºi arta literarã, vãzute
din unghiuri noi ºi originale, veritabile exemple de urmat
de cãtre orice începãtor într-ale scrisului literar...
Într-o mai veche fotografie expusã la Casa memorialã
V. V
oiculescu de la Pârscov (ºi pe care am regãsit-o
Voiculescu
publicatã de curând ºi în vol. Un nume sinonim cu biblioteca, Alex. Oproescu, semnat de Alexandru Deºliu
ºi Mioara Neagu ºi apãrut la Editura Pallas din Focºani
în 2005), revãd o parte dintre cenacliºtii anului 1969,
printre care îi recunosc pe Mircea Ichim, Gheorghe Mincã,
Costel Apostolescu, Dan Anghel, Mihai Boghiþoiu, Alex.
Oproescu ºi Mioara Vergu. Printre ei, fiul cel mai mic al
lui V. Voiculescu, Ionicã, Ion Gheorghe, Gheorghe Istrate
ºi subsemnatul, aceºtia din urmã veniþi în Buzãu la prima
întâlnire organizatã pe locurile ºi la casa în care a venit
pe lume autorul Sonetelor închipuite ºi al povestirilor
fantastice. Devenitã „istorie literarã“, fotografia îmi readuce în memorie momente ºi clipe de mari satisfacþii çi
revelaÆii spirituale care, la vârstele pe care le aveam
atunci, au însemnat mult pentru fiecare, intrând într-o
arhivã sentimentalã de nepreþuit...
Dacã pe Ion Gheorghe, pe Ion Bãieºu, pe A.I. Zãinescu
nu i-am mai prins la venirea mea în cenaclu (trecuserã
pe acolo cu mai bine de un deceniu înainte), iar pe
Gheorghe Istrate nu l-am întâlnit atunci decât de vreo
douã-trei ori, în schimb nu pot spune cã am fost lipsit de
un climat, de o atmosferã, de o ambianþã care sã mã
ajute, sã-mi dea curaj ºi optimism „literar“. Cãci discuþiile
de care pomeneam mai sus se continuau adesea, douã
ceasuri ºi chiar mai mult, la dispãruta cofetãrie Macul
Roºu din preajma actualului hotel Pietroasa ori – ºi mai
frumos (în seri bacoviene de toamnã ori în primãvãratice,
macedonskiene nopþi de primãvarã) în Crâng, ocolind lacul
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de la capãtul acestuia în plimbãri de o mare frumuseþe ºi
de un mare folos.
Dacã falnicii copaci de pe malul apei sau lacul însuºi
ar avea memorie ºi ar putea vorbi, s-ar putea scrie cãrþi
întregi despre discuþiile noastre de atunci, cu pãrerile ºi
disputele nu numai pe marginea unor poezii sau proze
citite la cenaclu (ºi care, la urma urmei, nu puteau fi altceva decât niºte creaþii de cenaclu, adicã de începãtori),
ci ºi în jurul unor poeþi ºi prozatori, romane ºi volume de
versuri din literatura universalã, cum deja am amintit.
Mie unul, care nu aveam pânã la acea datã foarte
multe lecturi ºi nici cine ºtie ce iniþiat în poezie nu eram,
acele plimbãri au avut darul de a-mi mãri pofta de citit ºi
de cunoaºtere. ªi se pare cã tovarãºii mei care prelungeau, în acest chip, cenaclul de la ºedinþa cãruia tocmai
ieºisem, ºi-au dat din capul locului seama cã, mãcar
deocamdatã, e mai bine sã nu fiu antrenat în disputele
lor ºi cã „mai am de învãþat“, aºa cã rãmâneam într-o
posturã de învãþãcel cuminte, posturã altfel cât se poate
de convenabilã.
Cu „greii de dinainte ai cenaclului Alexandru Sahia“,
adicã cu Ion Gheorghe, Ion Bãieºu, A. I. Zãinescu ºi
Gheorghe Istrate legãturile mele aveau sã se facã mai
târziu, la Bucureºti. ªi aveau sã dureze. Cel dintâi mã
vizita pânã nu de mult la Muzeul Literaturii (unde mã
aflam, dar nu ca „exponat“, ci ca redactor de revistã ºi de
editurã) ºi-mi vorbea despre uluitoarele lui descoperiri
legate de vestigiile arheologice de la Tãrtãria ºi din alte
localitãþi româneºti), cu A. I. Zãinescu m-am întâlnit la
diverse „sindrofii“ culturale, am fãcut schimb de telefoane
ºi ne-am promis întâlniri viitoare care, din pãcate, nu s-au
mai produs, deoarece moartea l-a rãpit, cum se ºtie, la o
vârstã la care ar mai fi avut, poate, destule de spus.
La apariþia cãrþii Abatoarele de greieri i-am fãcut o
cronicã într-un sãptãmânal bucureºtean, arãtându-mã
oarecum mirat cã ºi-a numit antologia „deocamdatã definitivã“, citând exemplul marelui nostru conjudeþean V.
Voiculescu, cel care tipãrea ºi el, pe vremuri, în Editura
Fundaþiilor Regale, tot o „ediþie definitivã“, pentru ca marea
lui operã sã fie elaboratã dupã aceea. Sã fi fost la A. I.
Zãinescu o premoniþie a morþii? Sã-ºi fi simþit el sfârºitul?
Cine ºtie...
Cu Gheorghe Istrate mã vãd destul de des, prin
amabilitatea buzoienilor fiind amândoi desemnaþi în juriul
oiculescu, ce se desfãºoarã în
concursului literar V. V
Voiculescu
fiecare toamnã în Pârscovul natal al scriitorului.
Pe un alt palier a stat relaþia mea cu Ion Bãieºu: pe
când conducea revista Amfiteatru , de un prestigiu binemeritat în anii studenþiei mele, prin 1966 – 1967, mi-a
publicat nenumãrate texte; i-am fost recunoscãtor, dacã
pot spune aºa postum, îngrijindu-i o ediþie de proze în
populara colecþie Biblioteca pentru toþi de la Editura
Minerva în 1996 (dupã un manuscris pe care însuºi
scriitorul îl depusese la amintita editurã).
Reluând firul cronologiei sã mã întorc însã în Buzãul
anilor 1961 – 1964. Pe atunci apãreau mult mai puþine
reviste culturale decât azi ºi dacã þi se tipãrea undeva o
poezie, faptul constituia un eveniment nu numai pentru
tine, autorul, ci pentru toþi cei care te cunoºteau. Principalele lecturi în domeniu erau cele din revistele Gazeta
literarã ºi Luceafãrul. Îndeosebi aceasta din urmã, cu
spaþiile ei generos puse la dispoziþia scriitorilor începãtori,
cu rubricile speciale Dintre sute de catarge ori Steaua
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al Facultãþii de Limba ºi Literatura Românã, locul în care
vorbiserã cu nu prea mulþi ani în urmã Cãlinescu ºi Vianu,
duminicã dimineaþa îºi þinea ºedinþele cenaclul Junimea
de sub conducerea lui George Ivaºcu. Acolo i-am auzit
pentru prima oarã recitând, cu timbrul lor specific, ºi „pe
viu“, cum se zice, pe Ioan Alexandru, pe Adrian Pãunescu,
pe Ana Blandiana ºi pe alþii. Ei aduceau un aer nou, înviorãtor ºi viguros în poezia ce fusese pânã atunci cantonatã în formule anchilozate, tributare ideologiei comuniste.
ªi tot acolo am fost martorul unor serioase, argumentate
ºi „solide“ dezbateri despre poezie ºi literaturã în general, ca ºi pe marginea textelor noastre, ale celor care
veneam în urma celor amintiþi mai înainte. Iar „scânteile“
ce ieºeau adesea din polemicile apãrute pe neaºteptate
între profesori ºi studenþi, între cei cu puncte de vedere
diferite, nu-mi amintesc sã fi supãrat pe cineva ori sã fi
produs antipatii de duratã.
Toþi cei care alegeau sã-ºi „consume“ dimineaþa lor
de duminicã la cenaclu acceptaserã din capul locului
regula jocului, cãci pânã la urmã era vorba de un joc de
þinutã intelectualã, un joc ceva mai deosebit ºi din care,
într-un fel sau altul, toatã lumea avea de câºtigat.
Dar dacã Junimea era cenaclul prin excelenþã studenþesc (asta neînsemnând cã nu putea lua parte la ºedinþele lui oricine ar fi dorit, chiar din afara lumii studenþeºti), spaþiul în care se citeau poezii, proze ºi mai rar
fragmente de piese de teatru, alte locuri de întâlnire ale
aspiranþilor la gloria literarã se aflau pe la diverse case
de culturã, cluburi etc. Dintre toate însã se distingea cenaclul Nicolae Labiº de la Casa scriitorilor, cel mai prestigios, unde veneau autori din toate generaþiile ºi din toatã
þara, unii afirmaþi deja prin reviste ºi chiar cu volume
publicate.
Cenaclul a fost condus o vreme de Eugen Barbu ºi în
perioada aceea aveau loc dezbateri mai mult decât
furtunoase, pentru un începãtor lectura în compania atâtor
celebritãþi fiind mai mult decât o piatrã de încercare. Îþi
trebuia mult curaj ºi încredere în tine ca sã te aventurezi
într-o lecturã a propriilor creaþii ºtiind cã în salã se aflã
aproape toatã „floarea“ literelor româneºti, de la Fãnuº
Neagu ºi pânã la Ion Gheorghe, Ion Bãieºu, Nichita
Stãnescu ºi mulþi, mulþi alþii. Fireºte, riscul unei lecturi
comporta ºi o parte frumoasã, dincolo de furtuna discuþiilor: multe dintre textele comentate erau mai apoi
tipãrite în revista Luceafãrul – ceea ce nu era de ici de
colea. Cenaclul Nicolae Labiº se constituise, dincolo
de toate, într-o bunã ºcoalã de iniþiere în literaturã ºi cine
trecea pe acolo nu numai cã se punea la curent cu tot ce
„miºca“ în poezie, în prozã ºi în teatru, ci îºi însuºea ºi
curajul de a fi mai bãtãios, de a spune lucrurilor pe nume
ºi fãrã menajamente.
Începutul ieºirii din proletcultism ºi din noaptea unor
formule literare depãºite, politizate la maximum echivala
cu un soi de primãvarã spiritualã ºi de ivirea ei se bucurau
mai ales tinerii, cei care se simþeau atraºi de ideile novatoare ca plantele de luminã. Acolo, la cenaclul Uniunii
Scriitorilor, i-am vãzut pentru prima oarã pe unii poeþi ºi
prozatori pe care mai înainte nu-i ºtiam decât din cãrþi:
Marin Preda, Mihai Beniuc, Eugen Jebeleanu, Laurenþiu
Fulga, Eugen Barbu, Ion Lãncrãnjan ºi alþii. ªi tot acolo
i-am întâlnit ºi i-am auzit pentru prima oarã vorbind pe
scriitorii din „noul val“, adicã pe cei care critica de peste
un deceniu-douã avea cã-i numeascã Generaþia ‘70:
PRO

fãrã nume era aºteptatã în fiecare sâmbãtã dimineaþa
cu sufletul la gurã. Îmi amintesc cum, elev fiind, în recreaþia mare, de douãzeci de minute, alergam de la liceul B.
P. Hasdeu pânã în centru (ºi cine cunoaºte Buzãul ºtie
cã distanþa nu-i chiar aºa de micã) sã cumpãr Luceafãrul
ºi apoi, tot într-o fugã, mã întorceam la ºcoalã; dupã ce
suna clopoþelul de intrare la clase, îl rãsfoiam cu înfrigurare
pe sub bancã. Trimisesem ºi eu poezii acolo, nãdãjduind
cã vor fi pe placul redactorilor ºi cã într-o zi vor putea
vedea lumina tiparului. De câteva ori am fost încurajat
cu formula, consacratã deja, „Mai trimiteþi“, iar în ultima
clasã, la începutul anului ºcolar 1963 – 1964, revista a
rezervat o paginã întreagã „elevilor-poeþi“ ºi m-am simþit
în al nouãlea cer în clipa când mi-am descoperit numele
sub douã poezii. Alãturi de mine mai semnau Dumitru M.
Ion ºi Gabriela Vasilache (devenitã ulterior Negreanu).
Viaþa a fãcut ca peste ani, ajungând în Bucureºti, sã-i
cunosc ºi personal pe amândoi, cu Gabriela Negreanu
fiind, peste vreo douãzeci de ani, pentru scurtã vreme,
coleg de redacþie la Editura Albatros, cum am relatat pe
larg în revista Sud (nr. 11 – 12 din 2004). Ulterior, l-am
cunoscut pe Mihai Negulescu, cel care ne prezenta
elogios în Luceafãrul din septembrie 1963...
Din toamna lui 1964, când ajungeam student la Filologia bucureºteanã, aveam sã cunosc însã ºi altfel de
cenacluri ºi cercuri literare, unele vestite pe atunci în
întreaga Capitalã, altele oarecum obscure fiindcã cei care
le frecventau nu reuºiserã sã le dea cât de cât o strãlucire.
O vreme în amfiteatru, celebrul amfiteatru Odobescu
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Nichita Stãnescu, Marin Sorescu, Ana Blandiana, Dan
Laurenþiu, Ilie Constantin ºi alþi scriitori care veneau cu
un suflu tânãr ºi cu o viziune nouã în materie de creaþie
literarã. Eugen Barbu ºi mai apoi Violeta Zamfirescu, în
calitatea lor de conducãtori ai cenaclului, îi respectau ºi
acordau un binemeritat gir spuselor lor. Îi respectau, de
altfel, toþi cei care participau la ºedinþele în care, uneori,
textele citite deveneau pur ºi simplu pretexte pentru
dezbateri mai cuprinzãtoare, de esenþã, asupra mersului
literaturii de la noi sau de aiurea.
La cenaclul Nicolae Labiº, ca la orice alt cenaclu,
era ºi oameni nelipsiþi de la cuvânt, într-o oarecare mãsurã
„zgomotoºi“, dar cu toþii simpatici ºi acceptabili: Vintilã
Ivãnceanu ºi Valeriu Oiºteanu (ulterior plecaþi ºi stabiliþi
în Occident, despre care nu se mai ºtie azi aproape nimic
în România), apoi Petru Popescu, ins stilat, foarte bun
cunoscãtor al limbii engleze ºi cu lecturi la zi din literatura
strãinã, neezitând sã facã judicioase trimiteri la autori
despre care se cunoºtea foarte puþin, sau chiar deloc la
noi atunci; dupã succesele rãsunãtoare cu romanele Prins
ºi Dulce ca mierea e glonþul patriei, a emigrat ºi el în
Statele Unite ale Americii. Tipãrindu-i-se, dupã 1989, un
roman în þarã, n-a mai avut nici pe departe succesul debutului, fiindcã românul uitã repede ºi e de ajuns sã treacã
zece, ori poate chiar mai puþini ani, pentru ca un nume
de scriitor sã intre în umbrã. Un alt cenaclist, poetul Ilie
Constantin, apreciat pe atunci de critica literarã, a emigrat
ºi el în Franþa, iar dupã 1989, revenind ºi stabilindu-se în
þarã, a publicat mai multe cãrþi de prozã, având aceeaºi
lipsã de audienþã ca ºi colegul lui din cenaclul de odinioarã,
Petru Popescu.
Ca sã ajungi sã citeºti în acel prestigios cenaclu
trebuia sã te înscrii la secretariatul lui cu câteva bune
sãptãmâni înainte deoarece erau foarte mulþi amatori de
lecturã. Întâi, fiindcã le ardeau inimile de nerãbdare sã
afle pãreri autorizate despre creaþiile lor, apoi pentru cã
girul primit aici era suficient sã-þi alcãtuiascã o carte de
vizitã cu care puteai deschide curajos uºile unor publicaþii
ºi chiar ale unor edituri, mai ales cã multe dintre textele
comentate vedeau mai apoi lumina tiparului în revista
Luceafãrul, „performanþã“ jinduitã de numeroºi aspiranþi
la afirmarea literarã.
N-am sã mi-o iert niciodatã cã n-am citit ºi eu acolo,
deºi Violeta Zamfirescu m-a programat într-o ºedinþã. ªi
asta pentru cã n-am mai reuºit sã ajung în sala oglinzilor
la ora stabilitã. ªi nu numai din cauza mea, ci ºi a prietenilor mei Gheorghe Istrate ºi Dumitru Pricop, cu care
în ziua respectivã m-am întâlnit la orele amiezii, undeva
pe Calea Victoriei. Pe poetul din Vrancea, pe Pricop nu-l
mai vãzusem de mai multå vreme ºi n-am rezistat tentaþiei
când m-a invitat sã „degustãm“, la Istrate acasã, un vin
adus de el de la Focºani, „de la mama lui“, cum zicea
prietenul meu. Aºa se face cã am degustat într-atât încât
n-am mai avut cum sã ajung la Cenaclul Labiº în seara
aceea. Peste vreo câteva zile, întâlnindu-mã cu doamna
Violeta Zamfirescu, mi-a arãtat cu degetul spre obraz:
„Bine, domnule, te programez, eºti aºteptat ºi dumneata
nu vii! Cel puþin sã mã fi anunþat din vreme, ca sã programãm pe altcineva!...“. Nu mai ºtiu cum am motivat, evident, ocolind adevãrul, dar am rãmas cu regretul de a nu
mã fi „produs“ ºi eu atunci...
Cenaclul era foarte cãutat de cãtre tinerii începãtori
într-ale literaturii ºi un fapt întâmplat ceva mai târziu,
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când aceastã jinduitã reuniune era condusã de Fãnuº
Neagu, e grãitor. Voind sã se comporte cât mai democratic posibil, cunoscutul povestitor ºi romancier s-a gândit ca la una din ºedinþe sã nu mai programeze pe nimeni.
Parcã-l vãd ºi-l aud: „Astã searã n-am programat pe nimeni! Cine vrea sã citeascã?“. ªi numaidecât s-au ridicat
mai multe mâini în salã. Dupã ce au citit vreo patru-cinci
inºi, Fãnuº, care nu suportã adunãrile lungi, a decretat:
„Gata! Am luat-o pânã acum alfabetic ºi-aþi citit destui!
Ne oprim aici!“, dar o clipã mai târziu, crezând pesemne
cã a gãsit o soluþie fericitã, a adãugat: „Doar dacã mai
existã în salã un poet al cãrui nume sã înceapã cu W! El
sã citeascã!“. Se vede treaba cã prozatorului nu i-a trecut
prin minte cã ar putea exista ºi aºa ceva. Imediat, dintr-un
colþ al sãlii, a sãrit un tânãr poet: „Eu!“ „Cum te numeºti,
dumneata?“, s-a grãbit Fãnuº sã-l opreascã. „Valeriu
Veliman“ a venit rãspunsul ºi autorul romanului Îngerul
a strigat n-a mai avut ce face, lãsându-l pe tânãrul autor
sã iasã în faþã ºi sã-ºi citeascã poeziile pe care le avea
la el. Neaºteptatul poet avusese norocul sã fie posesorul
a doi V, unul în numele de familie ºi altul în cel de botez,
ceea ce alcãtuia într-adevãr un dublu V...
La Academie funcþiona cenaclul Tudor Vianu, condus
de poetul Ion Potopin, pe când la casele de culturã ale
raioanelor (sectoarele de mai târziu) îºi þineau ºedinþele
sãptãmânal cenacluri precum Mihai Eminescu de la
aºezãmântul ºi de pe strada cu acelaºi nume, iar de la
Casa de culturã 11 iunie autorii neafirmaþi se reuneau în
cenaclul G. Bacovia (al cãrui conducãtor aveam sã ajung
ºi eu prin 1986 – 1987).
Un alt cenaclu era la Casa Corpului Didactic de lângã
Ciºmigiu. Dar cum în aproape toate acestea se aflau ceea
ce noi, studenþii de atunci, ajunsesem sã numim „cenacliºti de meserie“, adicã autori trecuþi bine de tinereþe ºi
care nu reuºiserã sã publice decât cel mult câteva texte
ºi acelea în antologii ocazionale ori mai rar în presa literarã, n-am frecventat decât sporadic asemenea reuniuni.
ÇedinÆele de acolo reprezentau, cel puþin pentru noi, un
fel de ciudãþenii, un soi de pete de culoare pe harta culturalã
a Bucureºtilor. ªi câtã vreme aveam la orizontul cunoaºterii
alte tentaþii, cu mult mai mari, adicã spectacolele de teatru
ori cele muzicale, socoteam cã zãbava acolo n-ar fi altceva decât o pierdere de vreme. Pe de altã parte, ca
studenþi, nu ne puteam plânge de lipsa unor cenacluri
ceva mai elevate, cãci pe lângã Junimea mai aveam
unul, la casa de culturã a studenþilor Grigore Preoteasa,
din Calea Plevnei. Acesta din urmã îºi þinea des ºedinþele
în ambianþa plãcutã a unui bar de zi, amenajat la etajul
întâi al clãdirii ºi e locul unde l-am vãzut pentru prima
oarã (ºi în total cred cã de vreo douã ori) pe Miron Radu
Paraschivescu, M.R.P., cum îi ziceam noi, poetul care
conducea reuniunea literarã la care participau studenþi
de la mai multe facultãþi din Bucureºti.
Autorul Cântecelor þigãneºti îºi luase munca în
serios ºi prestaþia lui de conducãtor de cenaclu era una
dintre cele mai frumoase, fiindcã o fãcea cu plãcere ºi în
mod deschis, vãzându-se cã iubeºte poezia ºi cã-i sunt
simpatici toþi acei visãtori care-l înconjurau, punându-i
fel de fel de întrebãri. Din pãcate nu-mi amintesc sã se fi
citit cu acele prilejuri niscaiva texte de valoare deosebitã
ºi nici ca în ºedinþe sã se fi ascultat creaþiile vreunui
scriitor care sã fi însemnat, atunci, ori mai târziu, ceva
în literatura noastrã contemporanã...
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câte ceva trebuia sã-i scoatã vorba cu cleºtele ºi atunci
de abia silabisea cuvintele ºi aºa oferite cu zgârcenie de
parcã o mare sfârºealã îi secãtuia vitalitatea, ca sã devinã
dintr-odatã deosebit de comunicativã, de îndatã ce apãrea
vreo prietenã. Atunci îºi regãsea ºi râsul, ºi vorbele ºi
gesturile spontane ºi energia. Chiar ºi culoarea obrazului
îºi schimba nuanþa, paloarea fiind brusc invadatã de
roºaþã. Cãpãta un plus de siguranþã, de curaj, parcã voia
sã-i demonstreze cã are ce sã spunã, cã poate sã întreþinã
o conversaþie, cã ºtie sã fie plãcutã ºi antrenantã. Tocmai
de aceea el sperase cã doar timiditatea crease între ei
distanþa. Observase cã numai în preajma lui se manifesta
aºa. Poate vederea lui o fãcea sã presimtã viitoarele
intimitãþi, despre care aflase de la fete, chiar mai mult
decât ar fi trebuit sã afle? Sfioºenia, pleoapele plecate
erau de foarte multe ori trucuri pentru ochii mamelor care
trebuiau sã le creadã neºtiutoare. Când se mãrita câte o
fatã, prietenele ei se duceau în tainã, dupã ce se sãvârºea
noaptea nunþii, se strângeau ciotcã în jurul proaspetei
neveste ºi o întrebau curioase ce se întâmplã, cum se
întâmplã, cum este ºi chicoteau ºi iºi dãdeau coate ºi se
încingeau ºi transpirau, ºi se umezeau ºi în jur începea
sã se adune un aer tulbure care aducea cu mirosul de
placentã abia lepãdatã.
– La tine au venit fetele? – Ei, cum sã nu vinã, ce,
voiai sã piardã ocazia ºi sã moarã proaste? Deºi teoria o
ºtiam cu toatele destul de bine. Dupã noaptea nunþii, spre
searã, am auzit o gãlãgie. Aºa cum face un cârd de gâºte
când intri peste ele noaptea, nu ºtiam ce se întâmplã,
credeam cã o mai fi o continuare a nunþii despre care nu
aveam cunoºtinþã. Eram turmentatã de obosealã ºi nici
nu-mi mai simþeam tãlpile. Se fãcuserã ca douã pernuþe
fierbinþi ºi dureroase. Cred cã de atunci au început sã
mã doarã picioarele sau atunci am conºtientizat prima
oarã durerea, o durere care m-a însoþit apoi tot timpul, cu
mici întreruperi, pe parcursul caniculei. M-a chemat
mama în bucãtãria de varã, m-a chemat cumva în secret,
pentru cã fetele voiau sã discutãm, ca de obicei, între
patru ochi. Numai cã, le-am dezamãgit foarte tare. Nu
aveam ce le povesti pentru cã eu fusesem pe ciclu ºi
scãpasem neatinsã. – Cuuum, au exclamat ele, nici mãcar
oleacã? – Ce mi-e oleacã, ce-mi e mai mult de-atâta.
M-a strâns în braþe, m-a sãrutat ºi cam asta a fost, ne-am
spus noapte bunã ºi ne-am culcat pentru cã, sã ºtiþi ºi
voi, bãrbaþilor li se face rãu dacã se excitã prea tare ºi,
dintr-un motiv sau altul, nu pot merge mai departe. Cei
mai mulþi sunt foarte grijulii cu persoana lor. Dar cum
stãteam aºa ºi mã ºoºoteam cu fetele ºi primeam la
ghionturi ºi ciupituri a ºi apãrut, din senin din iarbã verde,
coana Rita, de ne-a stricat ºueta de tainã. Tot mai era
temnicerul meu, tot se mai temea cã Ge-ge o sã tocPRO

L-a vãzut din capãtul strãzii pe Ge-ge ºi a început sã
meargã mai încet pentru cã nu voia sã-l ajungã din urmã.
Prefera sã se uite în ceafa lui, la pãrul blond cârlionþat, la
gulerul cãmãºii albastre, sã-i studieze mersul cumpãnit,
mersul unui om alãturi de care nu te aºtepta nici o surprizã.
Nu avea chef sã-i vorbeascã. De fapt nu avea niciodatã
chef sã-i vorbeascã. Pe tot parcursul relaþiei lor, care
dura de câþiva ani buni fãrã sã depãºeascã limita decenþei,
ea resimþise un soi de respingere ºi pãstra o distanþã la
care nu putea renunþa nici dacã ºi-ar fi impus. De fapt se
lãsa purtatã de val pentru cã, pe moment, nu avea
alternativã, iar momentul dura mai mult decât ºi-ar fi putut
imagina vreodatã. Simþise cã va avea o altã soartã. De
fapt avusese un vis, vis în care cineva îi spunea cã o sã
mai urmeze un alt vis în care o sã i se arate ursitul. Un
adevãrat labirint al visului. Dar se întâmplase ca visul
labirint sã se producã într-o noapte de Boboteazã, când
avusese sub pernã crenguþa de busuioc sfinþit, de aceea
ea aºtepta încrezãtoare sã aparã urmãtorul vis. Dar
treceau anii ºi tot mai des începea sã se gândeascã cã
într-o bunã zi va trebui sã accepte ideea cã în sita ei nu
a rãmas decât Ge-ge, a rãmas prins acolo în împletitura
sitei, priponit cu odgoane, ca sã fie sigur cã nici un seism
nu-l va arunca dincolo de cercul unde, mai devreme sau
mai târziu, tot îºi va marca proprietatea.
– Cu un sfert de orã înainte de a intra în cada cu apã
introduci un sãculeþ din pânzã rarã, umplut cu pelin sau
cu fân ºi un alt sãculeþ cu tãrâþe. – Apa trebuie sã fie
fierbinte sau cum? – Sãculeþele le pui în apã fierbinte,
dar când intri tu apa sã fie atât cât o poþi suporta. Trebuie
sã stai cel puþin o jumãtate de orã. – Cam mult, o sã mã
plictisesc de moarte. – Da, dar la ieºirea din cadã pielea
ta o sã fie ca de bebeluº. Deºi, nu ºtiu, zãu, pentru cine
te pregãteºti tu atâta, Ge-ge te place oricum, chiar dacã
ai avea scoarþã de copac în loc de piele. – Câte bãi trebuie
sã fac? – Timp de trei sãptãmâni, zi de zi, de preferat
seara, când nu mai ai treabã în curte. E bine ca dupã
baie sã intri direct în pat pentru cã se deschid porii ºi poþi
rãci una, douã. – Maaamããã, cum o sã fac eu atâtea bãi
fãrã sã mã observe ai mei? – Gãseºti tu ceva sã le
spui…– Or sã creadã cã cine ºtie ce boalã de piele a dat
peste mine!
Ge-ge observase ºi el distanþa care îi separa ºi vãzuse
bine cã nici o punte nu o putea face mai accesibilã. Timp
trecuse suficient de mult. Nu la proba timpului rãmãsese
el dator. Dar sperase cã, cine ºtie, acea distanþã nu
însemna indiferenþã, sau resemnare, sau respingere, ci
doar timiditate. De foarte multe ori, când erau împreunã,
ea se închidea într-o muþenie totalã. Dacã voia sã afle
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meascã niºte haidamaci sã mã fure, de fapt nu coana
Rita se temea, ea fusese plãtitã ca sã pãzeascã bostãnãria ºi femeia îºi fãcea datoria. Douã sãptãmâni, cât
duraserã pregãtirile de nuntã, nu se îndepãrtase la mai
mult de un metru de mine. Mi-ar fi plãcut sã am o explicaþie cu Ge-ge, cam aºa se cuvenea dupã ce vorbisem cu
el ºapte ani de zile. Dar n-a fost chip. Nu m-a lãsat nici
sã mã apropii de poartã. Abia când am plecat din sat cu
cãruþa ºi cu bruma de zestre pe care mi-o dãduserã
pãrinþii, coana Rita a respirat uºuratã. Atunci l-am vãzut
din nou ºi pe Ge-ge. Chiar aproape de ieºirea din sat.
Ne-a salutat ca un om civilizat ce era si a spus clãtinând
capul: – Luna de miere, luna de miere. Deºi zâmbea, din
ochii lui albaºtri parcã þâºneau sãgeþi de smoalã. Mi-a
fost atât de milã de el! Multã vreme dupã ce ne-am
îndepãrtat mi-au sunat în urechi vorbele lui: Luna de
miere, luna de miere! Ce-o fi fost în sufletul lui! Aºteptase
ºapte ani visând la luna aia de miere. Iar eu plecam ca
s-o petrec cu altul. M-am întrebat adesea cum o fi gândit
el cã poate sã fie luna de miere. Pe atunci cãsãtoria era
un pas firesc, iar noi eram oameni simpli, nu prea înstãriþi,
nu era aºa, cum vezi acum prin filme, cã sã-þi petreci
luna de miere în croazierã mai ºtiu eu pe unde sau mai
ºtiu eu ce alte minuni. Totul era simplu ca bunã ziua. Te
însoþeai cu cineva, urma cununia civilã apoi nunta care
þinea douã zile, pentru cã abia a doua zi se servea ciorba
de potroace ºi începea barbaria aia cu jucatul cearceafului
ºi cu rachiul roºu ºi cu fel de fel de glume care mai de
care mai deocheatã cã se presupunea cã de acum, gata,
le ºtii pe toate ºi trebuie sã auzi câte n-ai mai auzit.
(Cândva, peste foarte mulþi ani, când Ge-ge murise
de mult, ea îl visase: era într-un colþ de lume, avea un
acoperãmânt format din ºiraguri de covrigi ea a vrut sã
întindã mâna ºi sã apuce unul, dar s-a rãzgândit ºi-a
amintit cã nu pusese nici mãcar un covrig, la acoperãmântul acela, aºa cã s-a îndepãrtat în grabã. El a alergat, a
ajuns-o din urmã, i-a tãiat calea ºi a întrebat-o: Si acum
fugi de mine? Tot mai fugi? Avea aceeaºi cãmaºã
albastrã, îngrijit cãlcatã ºi avea aceiaºi ochi albaºtri fãrã
de cusur. Ea s-a îndepãrtat fãrã sã-i spunã o vorbã ºi din
urmã au ajuns-o vorbele lui: Da, sigur cã da, întoarce-mi
din nou spatele. Dar ea mergea repede pentru cã, pe de
altã parte, ºtia cã e un vis ºi ºtia cã nu e bine ca mortul
sã-þi vorbeascã aºa ca în realitate ºi sã se apropie prea
mult de tine. Bãtrânã acum fiind ea a mãrturisit cu un fel
de nostalgie: – Am vrut de multe ori sã-i aprind o lumânare,
sã-i dau ceva de pomanã, dar n-am putut. Parcã ceva,
nu ºtiu ce, mã þinea deoparte, mã lega de mâini ºi-mi
muta gândul în altã parte. Parcã ce era dacã-i aprindeam
mãcar o lumânare? Dar aºa se întâmplã câte odatã.
Acum când am depãºit reþinerea ºi pot sã mã întorc spre
trecut fãrã patimã, uite cã sunt imobilizatã în casã din
pricina acestei nenorocite de fracturi de ºold ºi nu cred
cã voi mai ieºi de aici decât pentru ultimul drum).
– Când îþi încreþeºti pãrul cu fierul încins pe jar, dacã
îl umezeºti cu aguridã pieptãnãtura se fixeazã mult mai
bine. – Ei, ºi iarna? – Iarna fã bine ºi þine-l sub cãciulã,
ca sã nu-þi îngheþe dovleacul. – Eu port cãciulã pe cap
numai când e gerul lui Marcocea. Apoi, decât sã-mi
încreþesc eu pãrul cu fierul încins, tot mai simplu e sã-mi
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fac un permanent fãrã nici un fel de aguridã. – Toate au
rostul lor. Câteodatã te saturi de creþãraie ºi vrei sã-l
porþi lins.
Din susul drumului venea cu bicicleta un bãiat de
vârsta lor ºi ea s-a temut cã strategia ei de-a evita pe
cât posibil sã vorbeascã cu Ge-ge va ieºi la ivealã. El se
va întoarce dupã biciclist sã întrebe din zbor ceva sau
sã rãspundã la vreo întrebare si atunci, negreºit, o s-o
vadã ºi poate chiar o sã-i reproºeze, în felul lui imprecis,
dar insistent, ghicindu-i intenþia de a-l ocoli. Dar cei doi
bãieþi s-au salutat la repezealã, din vreun motiv sau altul
nici unul nu avea chef de vorbã, aºa cã urmãrirea a
continuat. Altã datã m-ar fi simþit ºi ar fi întors instinctiv
capul, s-a pomenit Maria cã-ºi spune ºi un soi de neliniºte
a dat nãvalã. Ce voia de fapt? Nici ea nu ºtia prea bine,
dar ideea cã Ge-ge o iubeºte în mod necondiþionat îi
crea un plus de siguranþã. Nu se gândea nici o clipã la
reciprocitate. De curând Ge-ge îi spusese cu acelaºi
reproº imprecis în glas: Eºti prea bunã pentru mine,
degeaba îmi tot fac eu la planuri, cred cã n-o sã te am
niciodatã. Ea îl luase în râs: Aºa ai visat astã noapte?
Discuþia se deturnase în acest fel, iar Maria respirase
uºuratã de faptul cã reuºise sã evite o confruntare
serioasã. Dar pierduse ºi el ocazia de a-ºi clarifica poziþia.
Ori poate nici el nu voia certitudini? Relatase unei prietene
scurtul dialog, se simþise mãgulitã, pur ºi simplu dãdea
pe afarã, ca o oalã sub presiune. – Eºti absolut sigurã cã
nu are pe alta? a întrebat-o prietena. – Cine, Ge-geeee?
Zãu, parcã nu l-ai cunoaºte! Auzi, ce aiurealã, cum poate
sã-i treacã prin minte una ca asta! – Ce crezi cã Ge-ge e
turnat în alte tipare? Eu ºtiu una ºi bunã: când un bãiat
începe så vinã cu gogoºi din astea, cã eºti prea bunã
pentru mine, cã, vezi, Doamne, þin prea mult la tine ca
sã vreau sã-þi stric viaþa, faza asta miroase de la o poºtã
a gargarã ºi, de obicei, în spatele manevrei se ascunde
o alta. – Nu, nu pot sã cred, a respins intrigatã Maria. Ce
prostie! Auzi, ce poate sã spunã! Fetele astea sunt ca
niºte hiene, oricât de apropiate þi-ar fi, tot te sfâºie cu
prima ocazie. Mai bine îmi þineam gura. Nu-i deloc bine
sã stai cu tot sufletul pe tavã. Dar, oricât de absurdã i se
pãruse ideea ºi cu oricât aplomb o respinsese, de rãmas,
tot rãmãsese sãditã ºi acum nu-i dãdea pace. Ce dorea
de fapt? Voia sã se mãrite cu Ge-ge? Deocamdatã nu
voia. Ea aºtepta visul în care sã i se arate bãrbatul care
îi era ei menit. Dimineaþa scormonea cu înfrigurare prin
memorie, ce visase, pe cine visase? Dar, de regulã, ºtia,
de cum deschidea pleoapele, cã nu venise visul aºteptat.
Bãnuia cã acel vis o sã fie ca o iluminare, clar, aºa cum
e un fapt de viaþã ºi cu un impact atât de puternic încât o
va deºtepta din cel mai adânc somn ºi-i va desluºi taina
celor puþini aleºi. Cu prima ocazie, glumind, Maria l-a
întrebat pe Ge-ge de noua prietenã, dar el a ridicat din
umeri, a mãsurat-o cu ochii lui albaºtri adumbriþi a reproº
ºi nu a comentat nici mãcar în glumã, atât de absurdã i
se pãruse ideea. Privindu-l în adâncul ochilor, ea a înþeles
cã Ge-ge era pentru ea trup ºi suflet ºi o senzaþie de
milã i-a strâns stomacul, gândindu-se la cât de incorect
se purta.
– Nu ºtiu, mereu îmi propuneam sã nu-i mai fac figuri
lui Ge-ge. Chiar nu merita, bietul bãiat, sã mã port aºa
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Jean Neylies (1869 – 1938) – La conac
faci fel de fel de probleme, chiar ºi atunci când nu este
cazul. Uite aºa, din neºtiinþã, se stârnesc discuþii
neplãcute care modificã relaþia dintre mamã ºi fatã.
Mamele erau pe vremuri ca paratrãsnetele, te fereau de
tot felul de rele, inclusiv de rãul din tine. Iar euforia unui
bal însemna un pericol important, pe care-l depãºeai cu
bine vrând-nevrând. Furatã de vârtejul balului îþi puteai
pierde lesne capul ori mama era acolo ca sã þi-l aºeze la
loc pe umeri ºi sã þi-l monteze bine, prin rãsucire, pânã
se auzea clicul mecanismului de fixare. Chiar dacã apucai
sã promiþi vreunui flãcãu marea cu sarea, pânã a doua
zi, când scãpai de sub controlul matern, deja învolburarea
trecuse, iar pisica nu mai pãrea la fel de neagrã ca în
timpul nopþii. Altceva mã deranja pe mine. Aveam nevoie
de multã, multã putere de convingere ca s-o fac pe mama
sã mã însoþeascã. Nu numai putere de convingere. Câtã
muncã voluntarã nu am fãcut eu prin curte, numai ºi numai
ca s-o înduplec pe mama, nu mã întreba! Pentru ea era
cu adevãrat un chin îngrozitor, acum o înþeleg mai bine,
sãrãcuþa. Frântã de obosealã, dupã ce trebãluise o zi
întreagã, în loc sã se întindã într-un pat pentru bine
meritata odihnã, ea trebuia sã se îmbrace frumos ºi sã
stea pironitã într-un scaun ore ºi ore în ºir, dreaptã, zâmbitoare, vigilentã. Pentru cã balurile þineau pânã dimineaþa,
când se alegea regina balului, iar eu nu m-aº fi dat plecatã
mai înainte pentru nimic în lume. Ce-mi pãsa mie cã pe
parcursul acelor ore nesfârºite mama înþepeneºte, cã o
apucã junghiurile, cã suferã de nãduºealã, cã inima ei
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urât, cu atât mai mult cu cât nu aveam nici un gând sã-mi
petrec restul vieþii cu el. Dar, cum se fãcea, cum nu se
fãcea, parcã mã lua apa ºi iar dãdeam cu bâta în baltã.
Odatã, când sã mergem la un bal, am acceptat pe ultima
sutã de metri invitaþia unui ofiþer care-mi tot fãcea ochi
dulci, un gest absolut gratuit, pe care nici acum nu mi-l
pot explica. Mãcar sã fi simþit pentru ofiþer o atracþie aparte
încât sã-mi fi spus: fie ce-o fi, mã distrez ºi eu cu bãiatul
ãsta la bal, cã doar n-o fi foc. Dar nici pomenealã de aºa
ceva. Uniforma de ofiþer îi venea ca turnatã, dar eu nu
fãcusem nici o pasiune pentru acel tânãr. Noi, fetele, ne
cam feream de ofiþeri, ºtiam cã ei nu ne pot oferi o relaþie
stabilã, azi aici, mâine-n Focºani, aºa vine vorba, te mai
trezeai ºi cu mingea la centru ºi pe urmã umblai din
garnizoanã în garnizoanã ca sã-l cauþi pe tatãl copilului.
Atunci, când cu balul de care-þi spun, era o micã trupã
cartiruitã în sat, se fãceau cazemate din beton cu acoperiºul la baza pãmântului. Pe acoperiº soldaþii puneau
pãmânt ºi semãnau iarbã ca sã nu se vadã din avion cã
ar fi pe acolo vreun sistem de apãrare. Bine cã nu s-a
purtat nici o luptã decisivã la noi în sat, cazematele erau
chiar pe malul Siretului, foarte aproape de sat, ne-ar fi
terminat, ne-ar fi fãcut una cu pãmântul. Prin urmare,
atunci am plecat împreunã cu ofiþerul spre locul unde era
organizat balul, nu mai ºtiu acum unde anume, în timp
ce Ge-ge mergea în urma noastrã împreunã cu mama.
Uite, povestesc ºi iar mi se face milã de bietul om, dar
atunci parcã eram din piatrã seacã. Uite aºa, l-am lãsat
sã vinã împreunã cu mama la bal, asta dupã ce îl
alergasem ca pe un ogar ºi îl trimisesem de nu ºtiu câte
ori sã vadã dacã a început balul, pentru cã mai eram ºi
mofturoase, nu voiam sã ajungem acolo chiar de la
început, sã deschidem noi balul, ni se pãrea ceva de
prost gust. Aºa cã, aveam nevoie de spioni care sã
culeagã pentru noi informaþii, ca pe baza lor sã decidem
care era momentul oportun de-a ne face intrarea. Da,
toate fetele din sat veneau la bal însoþite de mame, nu
se punea problema sã pleci de capul tãu, mamele erau
un fel de accesoriu al fetelor, nici nu plãteau bine la
intrarea în bal. Dar în schimb bãieþii le tratau cu limonadã,
ca sã se punã bine cu ele ºi atâta lichid beau încât trebuiau
adesea sã se ducã afarã la closet. Vara mai era cum mai
era, dar iarna începea greul. Trebuiau sã iasã, bietele
femei, afarã în frig, dupã ce stãtuserã atâta timp în nãduºeala din bal ºi se întâmpla adesea sã gãseascã cabinele
ocupate ºi sã fie nevoite sã aºtepte. Sã aºtepte ºi sã
audã fel de fel de comentarii ale bãieþilor sau ale fetelor,
vorbe în doi peri ce se þeseau de la o cabinã la alta. Sã
audã ºi sã tacã, ca sã nu îºi trãdeze prezenþa pentru cã,
orice informaþie avea importanþa ei. Devenea un fel de
puls necenzurat al societãþii prezente. Exista o surescitare
generalã. Toþi acei tineri parcã erau locomotive în plin
avânt, gata, gata sã deraieze de pe ºine. Oricum, fiind
nevoite sã iasã afarã, se mai dezmorþeau ºi mamele un
pic, pentru cã altfel înþepeneau acolo pe scaune, mai
picoteau, mai îºi povesteau una alteia câte în lunã ºi-n
stele. Ca mamele. Nu, nu mã deranja cã mergeam cu
mama la bal. Mamele se obiºnuiserã sã vadã multe,
multe din cele permise. Nu ca astãzi, când habar nu ai
pe unde-þi umblã fata ºi-i tot dai cu presupusul ºi-þi tot
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slãbitã bate mai sã spargã pieptul. Atunci nu-mi era
gândul decât la dans ºi iar la dans. Dar mereu existã ºi
altceva, imprecis ºi tulbure, pe lângã dans. Acel ceva
sau altceva mã scormonea ºi pe mine ºi mã scotea din
minþi ºi îmi dãdea aripi ºi mã fãcea sã fiu rea cu Ge-ge.
Pentru cã Ge-ge era o redutã deja cuceritã, nu mai aveam
ce jocuri sã fac în privinþa lui. El era omul care-mi plãtea
biletul la bal, tocmea cãruþaºul care sã ne ducã unde
aveam de mers, mã apãra de manevrele bãieþilor ºi avea
grijã de mine ca de ochii din cap. Din partea lui nu mã
aºtepta nici o surprizã. Or eu aveam succes, le eram
dragã bãieþilor ºi nu numai bãieþilor. Odatã, la un bal care
s-a þinut într-un sat vecin, pãrintele a avut plãcerea sã
joace cu mine un dans. A dezbrãcat anteriul, l-a atârnat
în cuier ºi i-a spus: Hai, stai pãrinþele frumuºel aici cã
doar n-o fi foc! Apoi a pornit în dans împreunã cu mine
de-a lungul ºi de-a latul sãlii de bal de nu ni se mai vedeau
picioarele. Nu m-a strâns prea tare în braþe, nici un gest
n-a fost nelalocul lui, cred cã a fost cel mai curat dans
posibil, dar când m-a adus din nou lângã mama aveam
chiloþii fleaºcã ºi când am privit în urma lui parcã am
vãzut prin ceafã tulburarea popii care se îndrepta hotãrât
spre cuier ca sã-si îmbrace anteriul. Atunci am vrut sã
plec acasã înainte de sfârºitul balului, mã simþeam
obositã, mai obositã ca niciodatã. Îl trimisesem pe Ge-ge
sã apropie cãruþa de intrarea salonului, ca sã nu-mi intre
zãpada în pantofi. Tocmai mã încheiam la palton, se purtau
paltoanele strânse pe corp cu nasturi; era un adevãrat
chin sã petreci gãicile dupã tot acel ºir nesfârºit de nasturi,
dar mie îmi plãcea la nebunie paltonaºul pentru cã, în
timp ce eram ocupatã cu nasturii, puteam sã arunc
ocheade prin salã, sã mai zãbovesc, sã mai spun una ºi
alta spre disperarea mamei, care mã tot îndemna: – Hai,
dar hai odatã! Mã încheiam, cum îþi spuneam la nasturi,
când s-a strigat regina balului. Atunci când mergeai la
bal în alt sat, jocurile se fãceau acolo, pentru cã nu prea
avea cine sã te susþinã cu ilustrate, de aceea nici nu mai
voisem sã aºtept sfârºitul balului ºtiind prea bine cã nu
mai am de ce întârzia. Am fost foarte surprinsã sã-mi
aud numele, rostit aºa, cu rezonanþã, prin prelungirea la
nesfârºit a vocalelor. Organizatorul, probabil, observase
cã tocmai mã pregãteam sã ies pe uºã ºi a procedat aºa
de dragul spectacolului. Mie mi s-a strâns inima
gândindu-mã cã, cine ºtie, pãrintele scrisese ilustrate cu
numele meu, mã zãpãcisem într-o asemenea mãsurã
încã îmi venea sã mã scurg în podele. Pãrintele era
însurat ºi s-ar fi stârnit un adevãrat scandal dacã el ar fi
completat ilustrate, câte bârfe s-ar fi iscat, câtã apã la
moarã ar fi curs pe seama mea! Dar, undeva într-un
strãfund de interior, unde simþeam adevãrate vãpãi, ºi
nãvala sângelui clocotit, îmi doream ca pãrintele sã fi
completat ilustratele. Am pãºit cãtre mijlocul salonului,
nu avea nici un rost sã-mi mai dau jos paltonul, ar fi
durat prea mult descheiatul nasturilor. Mã priveau toþi cu
un fel de încântare, o încântare care mai realã, care mai
forþatã, fiecare dupã cum se pricepea sã arate, iar eu
abia dacã am reuºit sã murmur: – Dar, cine este regele?
Cu cine sã dansez valsul de închidere a balului? Mi s-a
spus un nume, nu l-am înþeles prea bine, a rãsãrit lângã
mine un bãiat, nu era de la noi din sat ºi-l cunoºteam
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prea puþin. Curând orhestra a început sã cânte, iar eu am
dansat de parcã aveam aripi, cu toþi ochii aþintiþi pe mine,
atârnaþi de poalele paltonului, gata, gata, sã mã tragã în
jos. Câte fete, de acolo din bal, nu ar fi vrut sã mã vadã
la pãmânt ºi eventual sã mã calce în picioare, sã-ºi înfigã
tocurile în carnea mea ºi sã rãsuceascã piciorul de câte
ori aveau poftã, pânã le trecea nãduful. Cine eram eu sã
vin la ele în sat ºi sã rãstorn clasamentele ºi preferinþele
locale? Cu siguranþã cã-ºi ziceau: – Nu se mai mãritã ºi
asta odatã, ca sã lase liber tronul de reginã? Or mai fi ºi
alte fete frumoase, n-o fi ea unicat sub soare! Ce fel de
reginã pe care nu vrea nimeni s-o ia de nevastã? Spre
ciuda lor, picioarele mele parcã erau douã sfârleze. Cu
toatã greutatea paltonului, spatele mi-l þineam mai drept
ca niciodatã ºi mã mlãdiam ºi aveam aºa o satisfacþie
de nu mai încãpea la mine în piept. Cu bãiatul care a
cheltuit atâþia bani cu ilustratele completate pe numele
meu? Habar nu am ce-a fost, cã s-au precipitat lucrurile,
începuse puþin viscolul ºi toatã lumea s-a îmbulzit spre
ieºire. Noi aveam deja cãruþa trasã ºi cãruþaºul mã tot
grãbea: – Hai, domniºoarã, cã turbatul ãsta de vânt urneºte zãpada ºi rãmânem pe câmp ºi Ge-ge, care se ferea
sã mã priveascã ºi devenea când stacojiu, când albastru:
– Hai, odatã ºi mama care se ridicase deja icnind în cãruþã: – Hai, gata, ajungã-þi, pentru numele lui Dumnezeu!
Iar eu când m-am instalat lângã Ge-ge am privit roatã de
jur împrejur, dar nu ºtiu dacã mã uitam dupã regele balului,
pierdut în mulþime, sau dupã popa din sat, care parcã-mi
rãscolise mãruntaiele. Intenþia mea era sã-i mulþumesc
flãcãului pentru surpriza pe care mi-a fãcut-o ºi eventual
sã-l invit la un pahar de vorbã, cum se obiºnuia. Dar nu
l-am vãzut decât atunci când ne îndepãrtasem biniºor
de intrarea salonului. Rãmãsese în drum cu ochii aþintiþi
dupã cãruþa noastrã, iar vântul îi flutura de zor poalele
paltonului. I-am fãcut cu mâna ºi apoi l-am lãsat pe Ge-ge
sã mã þinã pe dupã umeri ºi sã mã strângã în braþe,
pentru cã vântul începea sã mã pãtrundã ºi sã îngheþe
transpiraþia care mã nãclãise în timpul ultimului dans,
valsul reginei balului. Cum de nu-mi degerau picioarele-n
pantofi ºi cu o singurã pereche de ciorapi de mãtase nici
acum nu pricep. Aºa cum se întâmplã când cineva te
priveºte cu cãutãtura neagrã ºi cu invidie, când am ajuns
acasã, rãu ºi rãu, mama m-a tras pe mâini ºi o auzeam
bolborosind: – Plecaþi plecate plecãcioase de la Domnica
din oase, apoi mi-a trecut de trei ori palma udã peste
frunte cãtre creºtetul capului ºi mi-a spus, nu spãl ochiul,
spãl pindeochiul. Nu ºtiu de ce se spune aºa sau ce
înseamnã, nici cum se scrie. Eu când am avut la rândul
meu copii le-am spus doar „tatãl nostru” când îi durea
capul sau erau deocheaþi, nu mi-a fost la îndemânã sã
spun pindeochiul, poate fiindcã nu ºtiu ce înseamnã sau
cum se scrie. Apoi mi-a suflat de trei ori în frunte ºi mi-a
împins capul cãtre pernã: culcã-te acum, fir-ar sã fie ele
de baluri, cã nu se mai sfârºesc odatã!
Când a vãzut cã trece de poarta lui fãrã ca mãcar sã
întoarcã din reflex capul, a ºtiut cã numai la ea putea sã
meargã aºa, ca teleghidat. Strategia ei fusese deci inutilã.
Nu fãcuse decât sã amâne momentul dialogului de care
nu avea nici un chef.
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atelajului, grijuliu sã nu-i zogoldeascã altul dobitoacele.
Dar sã revenim la pogonul, umflat oleacã din mãsurãtoare
cu prilejul comasãrii datorate colectivizãrii, de pe Dealul
Bãdicului. Dupã ce se zbicea iarba, se cam ducea ºi
sporul la rãsturnat brazdele printre aluni. ªi-atunci tata
îºi amintea de coasa lui, marca „Peniþa“, ultima dintr-un
magazin din Buzãu, i-o scosese „ovreiul“ din vitrinã unde
servise de reclamã, o gioarsã ai fi zis, vãzând-o, precum
cele cu care muierile vãdane taie bãlãriile pe bãtãturã sã
nu se aciuieze ºerpii sub ele, n-ai fi dat o ceapã degeratã
pe ea, dar el, o luase de nevoie, cã aia veche se frânsese-ntr-un ciot sau într-o sigã prãvãlitã din râpa de la
Fundu-Bolii, ºi nici nu bãnuia cã sub vopseaua verde cu
care fusese spoitã din belºug se ascundea un oþel suedez
de cea mai bunã esenþã. Calitãþile ustensilei se iviserã
dupã prima sau a doua bãtaie, adicã în plin rodaj. Tata
plecase la Ghizdita sã punã jos jumãtatea de pogon de
latiþã toploasã, urmând ca femeia lui sã vinã cu mâncarea
pe la prânzu-ãl mic, dar ea se pomenise faþã-n faþã cu el
la nici o sutã de metri de casã ºi-i sãrise ºi inima din
piept crezând cã s-a întâmplat cine ºtie ce. Mai apoi se
convinsese ºi ea de norocul de a fi de-o unealtã
performantã, în stare sã coseascã singurã dacã ai fi
proptit-o cu nasul ei suedez în iarba fragedã ca ºi-n ºovar
uscat, însã cu cât mai mulþi vecini puneau aceste
recorduri doborâte pe seama muºchilor de oþel românesc
ai munteanului pe bunã dreptate supranumit Vârtosu, deºi
în rãzboi, rãnit fiind încã în chiar ziua când primise botezul
focului, în ciocnirea cu sovieticii, la Tiganca, puþin lipsise
sã nu-i fie amputatã mâna stângã pe care, apoi, ani în
ºir, iarna ca ºi vara, o purtase într-o mãnuºã de lânã a
cãrei culoare iniþialã era greu de bãnuit. Însã omologarea
virtuþilor de cosaº emerit nu din partea mamei, ori a celor
cu care se hotârnicea, avea sã vinã, ci din partea unor
proprietari de pe cu totul alte meleaguri decât ale comunii
de baºtinã. ªi prilejul venise de la sine, când „Peniþa“
îmbãtrânise ºi când mãnuºa protectoare îºi trãise ºi ea
veleatul, ceea ce nu se întâmplase cu a altui consãtean,
întrucât acesta, mai norocos sau mai descurcãreþ, se
cãpãtuise între timp cu o pensie de invalid de rãzboi.
Porecla tatei îºi reintrase ºi ea în drepturi ºi-i venea ca o
armurã, dar ocazia recunoaºterii forþei sale fizice, cãci
pe-a coasei scandinave o recunoscuserã alþii, s-a produs
dincolo de bãtaia geograficã, onomastic vorbind, a
vocabulei din sistemul de denominaþiune popularã, ºi
anume pe raza comunei Joiþa, la tãiat lucernã ºi ovãz,
cu ziua sau cu pogonul, sau cu cât avea omul cu care se
tocmea ºi care, mai mult decât mulþumit, mai adãuga de
la el câþiva lei sau vreo sticlã de rachiu când urma, dupã
învoialã, sã facã plata. I se dusese vestea în câteva
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Vara aceea a fost una a umilinþei pe care þi-o provoacã
sãrãcia, dar abia dupã ani ºi ani, de o parte ºi de alta a
trecerii tatei în lumea umbrelor, înþeleg de ce ilustrul meu
genitor se oprea cu predilecþie doar la o poveste menitã
parcã s-o estompeze pe a mea. Sau, cine ºtie, o fãcea
în virtutea dreptului capricios al memoriei de a selecta
exorcizator ºi odihnitor, faptele ce-l avuseserã ca protagonist. ªi, ascultându-l, involuntar sau din lipsã de
altceva, constat acum, nu reuºeam niciodatã sã prind
finalul relatãrii, în caz cã va fi existat vreunul. Mintea îmi
zbura, ca a unui ºcolar care nu-ºi mai poate controla ºi
concentra atenþia la explicaþiile magistrului, nici el destul
de convingãtor, oricât de mult s-ar strãdui sã-ºi regizeze
spontaneitatea „adusã“ de acasã. Gândurile mele plecau
cu sorcova, cum se spune, pentru cã povestea mea,
altminteri perfect paralelã, ca plan temporal, cu a lui, îºi
cerea dreptul la ieºire în luminã strãvezie filtratã aidoma
celei din ochiul puiului ce stã sã-ºi fisureze gãoacea cu
ciocul. ªi-acum mã întreb dacã am ascultat naraþiunea
paternã ºi-n altã împrejurare decât la coasã. Cu siguranþã
cã nu: în altã parte ar fi lipsit elementul concret, madlena
ºi ceaiul proustian, care s-o declanºeze. Aºa cã-mi
revine-n memorie una din multele scene aproape identice,
ritualice chiar, de pe Dealul Bãdicului. Rolul de ascultãtor
al confesiunii îl împart, firav exerciþiu de admiraþie, când
cu cumnatul meu, Ioilã, sondor în concediu, pe atunci,
cãci devenit þãpornic mai apoi, dupã pensionare, nu l-a
mai prins nimeni la muncã patrioticã pe fâneaþa în posesia
cãreia nãdãjduia sã intre într-o zi, când cu Ion Leuþu,
fost ceramist pensionat pe caz de boalã dat fiind cã argila
patriei dragi ºi festivaliere ºi-a transferat prea de timpuriu
umezeala ei reumaticã în cartilagiile ºi ciolanele olarului
cu care se pusese capãt unei tradiþii geto-dacice a locului.
Ar fi o eroare sã se creadã cã strãchinarul ne ajuta la
cosit pentru ca bravul meu pater sã-l lase ca succesor
pe postul de „chitrop“ al bisericii din Satul-Vechi, cum
s-a întâmplat mai târziu prin vrerea enoriaºilor manipulaþi
de preotul cirotic ce-ºi aprindea, distrat, þigarea-n altar
ºi-ar fi fost în stare s-o chiºtoceascã pânã la unghie dacã
nu s-ar fi gãsit cineva prin preajmã sã-i aminteascã de
buna cuviinþã ori de riscul de a-ºi pierde credibilitatea, ca
un critic literar ce-i aburcã-n slãvi pe toþi grafomanii, ci
pentru cã-i împrumutau boii sã-ºi care fânul de la Bisoca
ºi din Pãdurea Tintei, chestia asta cu „împrumutul“ plãvanilor fiind reciproc avantajoasã pentru pãrþi, din pãcate
nu ºi pentru juncanii supuºi samavolnic unor curse clandestine, în bãtaia lunii, cã nimeni, nici mãcar acei martori
aflaþi cu treburi asemãnãtoare, de sezon, pe coclaurii
parcã predestinaþi aterizãrii a niscaiva farfurii zburãtoare,
nu þinea evidenþa chiriilor, aºa cum ar fi fãcut-o proprietarul

SAECULUM 6-7/2005

prozå

PRO

sate ºi cojanii se bãteau în a-l angaja, prin adevãrate
licitaþii, pe acest spãrgãtor de normã, în sensul stahanovist al cuvântului. Probabil cã mai funcþiona acel cod al
onoarei care aprecia ºi stimula competiþia, zilierii neavând
un sindicat care sã struneascã avânturile unuia sau altuia,
în virtutea principiului egalizator întru lene, cumpãtare
sau neputinþã, de nu cumva tata a fost scutit de asemenea
neplãceri tocmai pentru cã lucra în comun cu Mustacliul,
fratele sãu vitreg, din ramura filimonarã, mai mare cu
aproape un sfert de veac decât el. Ariciul – altã poreclã a
asociatului de pe câmpiile joiþene – trãgea o brazdã, în
timp ce „suedezul“ rãsturna de douã ori pe atâtea. ªi tata
povestea cum îl vedea pe bãtrân trântind coasa ºi
ducându-se, din jumãtate-n jumãtate de orã, sã se culce,
cu þigarea-n gurã, la umbra câte unui salcâm de la
marginea drumului. –„În loc sã se bucure cã-i coseam ºi
partea lui, îl auzeam cum mã-njurã printre dinþe. Din ciulac
ºi din þigan de la Zidu-ãl-Vechi nu m-a scos, de altfel,
toatã viaþa. ªi-a murit ca un câine, de foame ºi de sete,
blestemându-i pe-ai lui pânã când i s-a sfarogit limba-n
gura aia a lui cu care n-a fãcut altceva decât sã cârteascã
ºi sã spurce tot ce e sfânt în jur. Nu cred cã prin bisericã
a cãlcat ºi-altãdatã decât când l-au botezat, când s-a
cununat ori când ºi-a îngropat nevasta dintâi, cãci la
moartea celei de a doua, Iapa de pe Teleajen, dãduse
vârtos în rãtuþealã ºi nu s-a mai dus; multã vreme dupã
aia a strigat-o prin curte sã-i aducã mâncare ºi apã în
leasa în care moºtenitorii îl þineau legat ca pe un buldog“.
Tãceam toþi ºi o vreme nu se auzea decât fâºâitul
coaselor, ruseºti de data aceasta, prin fânul încurcat de
Giurarii cu care ne învecinam pe ambele pãrþi ale fâºtoacei
noastre. Din când în când, unul dintre noi se oprea ºi, cu
miºcãri de frizer ce-ºi trage briciul pe cureaua din perete,
îºi plimba arcerul adus de pe prundul Buzãului, pe coasa
care se îngroºa ca ºi cum ar fi fost de aluminiu sau de
tablã galvanizatã, mai ales a mea, ºtiut fiind cã orice
meseriaº prost îºi acuzã fãrã nici o ruºine unealtã cu
care lucreazã sau instrumentul la care cântã dupã ureche
afonã. Ar trebui, datã fiind lipsa mea de suflu ºi de rezistenþã la efort fizic îndelungat, sã fiu solidar cu Mustacliul,
dar nu sunt. Unchiul meu vitreg ne-a torturat, prin prezenþa
lui înfricoºãtoare, întreaga copilãrie. Tata încearcã sã mã
protejeze ºi, din dând în când, mã trimite, de fapt îmi
sugereazã acest lucru, dupã apã proaspãtã. ªi eu mã
duc ca ºi cum aº însoþi un dric la o înmormântare oficialã.
La fântânã beau apã în neºtire ºi mã spãl meticulos pânã
la brâu. Stau la umbra unui mesteacãn ºi visez la timpul
în care aº putea veni aici sã citesc o carte care sã-mi
amprenteze puternic existenþa culturalã ori, eventual, sã
scriu un poem pe care sã nu mi-l respingã nici o revistã
la care l-aº trimite spre publicare. Dar la fântânã vin ºi
alþi însetaþi, cu vacile sau cu caii lor, iar teama cã ar
trebui sã schimb replici banale cu ei, îmi spulberã visãtoria
ºi trebuie sã mã întorc la corvoada pentru care n-am nici
cea mai infimã hãrãzire de la Dumnezeu ori de la maica
naturã cãreia aº prefera sã-i înalþ un imn decât sã-i fac
coafura ca un frizer superageamiu. Iar povestea tatei cu
„Peniþa lui“ lui pusã în slujba campaniei de asigurare a
proviziilor de nutreþ de cãtre cojanii joiþeni nu face decât
sã mã complexeze îngrozitor, ori la câte strategii aº face
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apel sã nu fiu scos din brazdã, lucru foarte ruºinos pentru
un cosaº la cãlcâiele cãruia atenteazã toþi cei din urma
lui. Nici tata nu se va fi simþit în apele lui printre cojani,
cu atât mai mult cu cât unul sau doi dintre aceºtia îi
omorâserã, nu cu mulþi ani în urmã, un frate abia „eliberat“
din armatã ºi tras de aþa sorþii mioritice sã se facã mocan
în Câmpia Brãilei. Îl îngropaserã acolo, la marginea unui
cimitir strãin, dar odihna se pare cã nu-i tihnea ºi apãrea
des în visurile asudate ale tatei spre a-i cere rãzbunare.
Ceva îmi spunea cã acela care mã adusese pe lume
ºi cãruia îi purtam deopotrivã numele ºi prenumele nu de
coasele celor din spatele lui îi era teamã. Poate cã încercase un fel de jenã pentru condiþia lui de „om cu ziua“
la alþii. Îºi cãlcase în picioare mândria de pãdurean ce cu
un lusru ºi ceva înainte s-ar fi putut stabili în Dobrogea,
ca atâþia alþii din sat, unde ar fi avut pãmânt roditor la
discreþie, dar lui îi plãcea, se vedea cât de acolo, sã-ºi
umple plãmânii cu ozon mirosind a cetinã ºi sã scoatã,
când îl apuca dorul, fluierul de la cingãtoare ºi sã doineascã pânã ce începeau sã urle câinii-n Giurgiu, spre a
uzita o expresie pe care el o folosea frecvent. ªi ca sã-ºi
înfrângã umilinþa care-i ºifona orgoliul îi uimise pe joiþeni,
arãtându-le cã nu e ca ei ºi cã nu e nici mãcar ca vreunul
din veneticii al cãror numãr îl îngroºase în vara aceea ºi
care nu se distinseserã prin nimic deosebit, precum în
formula banalizatã pânã la demonetizare pe buzele a mii
de ofiþeri, ce dau, dupã noaptea de serviciu pe unitate,
raportul la comandant. Îmi îngãdui aceste supoziþii
psihanalitice pentru cã tata nu amintea niciodatã, în
discursul sãu textualizator, de cauzele descinderii sale
în satul de câmpie unde de ceva timp se cãsãtorise ºi se
stabilise un consãtean cu care ne mai þineam ºi de
cimotii, Costicã Spinadieru, bãiatul lui Nea Ristache, cel
pe care puhoiul dezlãnþuit al apelor din 1926 îl speriase
atât de tare cã-ºi lãsase de izbeliºte târla de la gârlã
ºi-ºi fãcuse ºi-ºi fãcuse casã tocmai aproape de Dealul
Bãdicului de unde apa Slãnicului se zãrea doar o idee
mai groasã ca un ºarpe ce iese sãtul dintr-o strungã.
Probabil cã la alde Spinadieru trãseserã când ajunseserã-n
satul de flãcãu mãritat ºi cã acesta-i pusese-n legãturã
cu cei dornici de mânã ieftinã ºi spornicã de lucru. ªi-mi
mai place sã cred cã-n fiecare searã, ca ºi dupã masa
de prânz, tata va fi scos de la brâu nelipsitu-i fluier ºi cã
va fi cântat un anumit cântec, cãruia doar unchiului
Nicolae îi mai reuºise, ºi cã-n timp ce degetele lui alergau
pe cele ºase orificii ale instrumentului de prun, ochii lui
vor fi scrutat feþele celor de faþã, dar adevãrul total n-o
sã-l ºtiu niciodatã ºi mã lipsesc cu strângere de inimã de
relevanþa lui epicã, cu atât mai mult cu cât pe fãgaºul
narativ încearcã sã intre povestea trãitã de mine.
Anul cu pricina se arãta nefast. Spre finele primãverii
ni se îmbolnãvise un bou, porumbacul din cea, cumpãrat
de la unul cu mânã rea, înjurãtura cu „’tu-i muma cui te-a
dat“! fiind nelipsitã din îndemnurile cu care-l implora sã
bage grumazul în jug pe paricopitatul tot mai apatic de
când în partea stângã a greabãnului începuse sã-i creascã
o gâlmã care, în ciuda penicilinelor fãcute de veterinar ºi
a spãlãturilor cu tot felul de fierturi de plante, a sporit ºi a
supurat luni în ºir, puroiul fiindu-i drenat printr-o þevuºcã
de aluminiu implantatã în craterul buboiului mare cât o
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s-ar fi zis cã ºi neconsolatã, a fost bãgatã în pâine:
îngrijitoare la Casa de naºteri abia înfiinþatã într-o casã
naþionalizatã de la un popã adept al lui Zelea Codreanu.
Când a murit Stalin, ajutoarea moaºei comunale a plâns
ºi ºi-a smuls pãrul ºi hainele de pe ea cum n-avea s-o
facã nici pe sfert atunci când i s-au stins proprii pãrinþi.
Sanda, ultima fatã a lui Naftan, începea sã împleteascã
vârtos cosiþa Sfintei Ecaterina când a cerut-o de nevastã
un cojocar cu un singur picior ºi care avea sã umple
pentru câþiva ani cãtunul cu miros greþos ºi înþepãtor de
piei scoase de la argãsealã ºi întinse pe garduri la uscat
înainte de a fi „raºchetate“ de un ucenic zelos, cules ºi el
de pe drumuri pentru un rând de straie ºi o strachinã de
lapte acru în care dumica zilnic un boþ de mãmãligã rece.
Acest din urmã fel de mâncare era socotit specialitatea
casei ºi prilejuise multe clevetiri ironice, mai ales pe la
pãdure, când bãtrânul Naftan rãsturna ceaunul cã
mãmãliga fierbinte direct în traista din care tocmai scosese
crihanul rece, mai spornic, zicea el, ºi se apuca sã-ºi
ostoiascã fãrã a avea aerul ºi senzaþia cã se sãtura
vreodatã. ªi cumpãtarea asta exageratã pãrea cu atât
mai enigmaticã ºi mai sucitã, la pãdure sau pe la
dejugãtorile de pe drumul Buzãului, cu cât casa lui era
deschisã douãzeci ºi patru de ore din douãzeci ºi patru
cui vrei ºi cui nu vrei: mãrchidanilor, gãzarilor, vânzãtorilor
de pãcurã, sârbilor de la Potoceni porniþi sã-ºi vândã
zarzavaturile în amontele Slãnicului, rudarilor care se
întorceau acasã cu desagii plini de mãlai dupã ce fãcuserã
troc cu fuse, linguri, copãi, spii, zmeurã ºi afine, în avalul
aceluiaºi râu sãrat, spoitorilor, ambulanþilor, geambaºilor,
geologilor rãtãciþi, pãdurarilor însetaþi, cârnãþarilor în
cãutare de oi ieftine, activiºtilor scoºi din uzinã sã lumineze norodul rural ºi sã-l convingã de binefacerile traiului
în colhoz, demolatorilor de mori de apã, de pive, de dârste
ºi de fierãstraie datoritã cãrora rãmãºiþele burgheziei ºi
chiaburoii exploatau fãrã milã ºi ruºine pâraiele statului
ºi ale partidului unic, cãlugãrilor fugãriþi de prin mãnãstiri
ºi mitocuri, securiºtilor deghizaþi în milogi, dezertorilor
cu picioarele degerate, expuºcãriaºilor pocãiþi, beþivilor
buzunãriþi prin bâlciuri, pompierilor prevenitori de incendii
aþâþate de duºmanii de clasã ai poporului, fãcãtoarelor
de vrãji ateiste, ciobanilor în transhumanþã, fetelor mari
cu burþile la gurã, prezicãtorilor de cutremure, culegãtorilor
de folclor, adventiºtilor, achizitorilor de marame naþionale,
spionilor desantaþi pe coclauri, îngerilor cu aripile frânte
de viscol, extratereºtrilor în panã de farfurie zburãtoare,
hãmurarilor din Dobrogea, liniorilor din telefonie, culacilor
scãpãtaþi, tebeciºtilor evadaþi din sanatorii, geamgiilor
itineranþi, vânãtorilor ºi hãitaºilor de vulpi turbate, zmeurãreselor transpirate la subþiori, depanatorilor de galene,
recruþilor hãmesiþi, ziariºtilor în documentare, inspectorilor
fiscali, perceptorilor cãrora li s-au subtilizat chitanþierele,
cartoforilor înverºunaþi, chibiþilor fãrã cãpãtâi, hingherilor
lihniþi de foame, lãutarilor daþi în Parkinson, seminariºtilor
cãzuþi în carnea muierilor rele de muscã, scrumbari din
Brãiliþa, câºlarilor nenorociþi, poteraºilor travestiþi în hoþi
de cai, mahãrilor raionali, paraliticilor în pelerinaj la roata
rãmasã la Poiana Mãrului de la carul lui Cuza ºi strigoilor
cât cuprinde cãci holeabul cu pricina fusese înãlþat în
chiar mijlocul unui cimitir pãrãsit, dupã cum o dovediserã
americanii ce foraserã lunca, sperând sã dea de-o pânzã
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baniþã crescutã pe trunchiul bãtrân al unui nuc. Fãrã boi
la jug, cu mult înainte de cositul fânului, eram ca ºi morþi,
singura noastrã sursã de bani fiind cãrãuºia, îndeosebi
scosul lemnului de construcþie din pãdure pentru cei ce,
cu toatã stricteþea impusã de comuniºti în exploatarea
fondului forestier, reuºeau sã mai obþinã câte o aprobare
de la Ocolul Silvic care, pentru aproape fiecare copac
angajase, cu salariu, uniformã, puºcã ºi cal, câte un
pãdurar, gata oricând sã te punã cu opincile la soare dacã
te prindea cu vreun cãprior în spinare.
Când plecase, noaptea, spre Joiþa, tata îl luase cu el
ºi pe Por, boul teafãr ºi vesel care n-a stângãcit o singurã
datã în viaþa lui, nici mãcar atunci când Nea Costicã
Tiganu, potcovarul cel bãtrân ce se da vãr cu tata, mai
scãpa, ca din greºealã, chipurile, câte-o caia-n sângele
copitei. Nu, nu s-a urnit cu el de sfoarã, sã-i þinã eventual de urât, ci împerechindu-l cu toroapla lui Moº Naftan,
vecinul nostru de peste pârâu. Ignor cum se „stingherise“
boul cu coarne enorme al nefericitului uncheaº ºi nici în
a cãrui tãrtãcuþã înfierbântatã de spaima inaniþiei încolþise
ideea acestui parteneriat bovin atât de heteroclit. Mult
mai târziu aveam sã aflu cã jovialul nostru juncan traversase în aceastã expediþie o umilinþã cu nimic mai prejos
decât a stãpânului sãu cu care, o datã ajunºi la destinaþie,
nu se mai întâlnise decât întâmplãtor, ca ºi cum s-ar fi
ruºinat unul de celãlalt. Bouleanul nostru pãrea destul de
pricãjit pe lângã namila cu care fusese întovãrãºit fãrã a
i se fi cerut consimþãmântul ºi care nu renunþase o clipã
la aroganþa sa fãþiºã, ieºitã, neîndoielnic, din conºtiinþa
sa cã, otâncit fiind, face singur toatã treaba, agresându-ºi
companionul a cãrei misiune se reducea la a þine jugul în
care nu mai avea nici un rost sã se opinteascã ºi nici cu
glas omenesc care sã strige mobilizator lozinci heirupiste
nu fusese hãrãzit de Dumnezeu. Ce-i mai trist e cã nici
Moº Naftan nu gândea altfel: când a fost sã se împartã
banii ºi grâul câºtigat din cãratul sacilor ºi paielor pe la
casele cojanilor, bietului Por i-a revenit doar un sfert,
abstracþie fãcând de paralele pe care moºneagul le
dosise în chimirul încins peste iþarii ºi cãmaºa de cânepã
pãmântii în cele ºase sãptãmâni în care poþi pune uºor
de-o crescãtorie de pãduchi în toatã legea. Pentru hodorog
fuse o vacanþã. Mâncase pe sãturate, duhãnise în voie,
nu ascuns prin porumb ºi nici ghemuit în faþa sobei unde
se prefãcea cã suflã în foc aºa încât fumul tras din chiºtocul adunat din faþa primãriei sã ia direct drumul hornului
ºi sã-ºi pãcãleascã baba care trebãluia la doar câþiva
paºi de el. Bietul om n-avusese noroc decât de fete, ca
ºi cum cicãleala Coanei Manda nu i-ar fi fost suficientã,
iar din cele trei odrasle bune de gurã, doar una, Pãuna,
plecase la casa ei, mãritându-se cu un ºontorog ce-o
fascinase cu cãmaºa lui verde ºi cu armãsarul de pe
care-ºi comanda legionarii scoºi la instrucþie militarã de
douã ori pe sãptãmânã. Comuniºtii îl sãltaserã când le
venise bine ºi nu se mai ºtia prin ce pârnaie politicã îºi
fãcea veleatul în cazul cã nu dãduse ortul popii pe acolo.
Ilinca, fiica mijlocie, se cãsãtorise cu un evreu sãrac
care-o pricopsise cu doi plozi înainte de-a fi plecat în
rãzboi de unde n-avea sã se mai întoarcã vreodatã. ªi
Ilinca se dãduse cu comuniºtii, ca ºi cum ar fi dorit sã
demonstreze cã-n familia lor se poartã extremismele.
Foºtii ilegaliºti aveau grijã de oamenii lor. Vãduva, nu
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freaticã de petrol, dar care lãsaserã totul baltã de cum se
isprãvise rãzboiul din urmã. Din pãcate, Por nu se
bucurase, dupã cum spuneam, de generozitatea noului
cãrãuº, dar atunci eu n-aveam de unde s-o ºtiu ºi nici
când s-a întors, costeliv ºi trist ca un copil tocmit sã
argãþeascã pe la strãini nu m-am învrednicit sã-i
mulþumesc ºi sã-l primesc ca pe un salvator al familiei
mele rãmase în spatele frontului agricol, cãci pe confratele
sãu întru jug de mesteacãn nu l-a mai gãsit în viaþã.
Vara aceea, repet, a fost una dintre cele mai nefericite
din câte am trãit pânã acum. Spectrul foamei e cel care
m-a hãrþuit cel mai mult. De cel din timpul secetei de
dupã rãzboi nu-mi aduceam aminte. Mi s-a vorbit de
ravagiile secetei ºi aº putea sã identific spusele alor mei
cu propriile mele aduceri-aminte, dar ceva mã împiedicã
s-o fac. Aveam doi ani ºi ceva, poate trei, mâncam ceapã
de pe brazda din faþa casei ºi þipam, de usturime, ca din
gurã de ºarpe, de parcã aº fi pus bazele unei strãlucite
cariere de cântãreþ de operã, dar n-a fost sã fie, fiindcã
n-am avut stofã de viitor monstru sacru. Experienþa
ulterioarã a fost una conºtientizatã dureros ºi înjositor.
Împrumutam câte-un ciur de mãlai de pe la rude pe care
le vizitam cu fratele meu cam pe la ora la care aveau
obiceiul sã se aºeze la masã, unde n-aºteptam sã fim
îmbiaþi a doua oarã. Trãiam, de fapt vegetam, din mila
satului, din cãpãtat, ca sã nu zic din cerºit, o mãmãligã
cât pumnul urmând sã ne ajungã trei sau patru zile,
ascunsã de mama în locuri numai de ea ºtiute. Cei mai
miloºi, ca o confirmare a zicalei conform cãreia sângele
apã nu se face, s-au dovedit bunicii dinspre mamã. O
datã pe zi, sau la douã zile, ne dãdeau o bucatã de turtã
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cu nici mãcar un milimetru pãtrat mai mare decât podul
palmelor noastre de atunci ºi o juma’ de strachinã de
„pãstãri“, dupã care ne trimeteau sã ne luãm desertul
direct din aguzii din grãdinã. Aici nu era nici o restricþie ºi
cred cã-n vara aceea ne-am consumat cota, din acest
sortiment de fructe ignobile, pentru tot restul vieþii. Ni se
umflau burþile de parcã am fi ascuns câte-un pepene sub
cãmãºile jerpelite, fãrã ca obsesia foamei sã ne pãrãseascã o singurã clipã. ªi clevetitoarele care lâncezeau
pe bãncile din faþa porþilor îºi învingeau somnolenþa de
cum apãream în câmpul lor vizual, cam pe la zedarul
Popei Gãzdaru, ºi fãceau tot felul de remarci maliþioase
pe seama noastrã. De pominã a rãmas, în plinã lunã a lui
Cuptor, ziua în care fratele meu a plecat de-acasã, dovadã
cã leºinul de la linguricã n-are nici în clin nici în mânecã
cu moda, îmbrãcat în cojoc. Nu mai avusese timp sã i
se usuce singura rubaºcã pusã la muiat în hârdãul de
spãlat rufe. Dacã aº fi avut vreo putere, le-aº fi cotonogit
pe toate cotoroanþele care savuraserã în registru comic
acest spectacol care era unul al jalei. Cea mai nesuferitã,
dacã nu de-a dreptul cinicã, se dovedise Frusina Baraboi,
vecina bunicii noastre ºi, totodatã, o prefãcutã ºi-o cutrã
fãrã pereche. Se da drept cucoanã pentru cã bãrbatul ei,
fost potcovar sãrãntoc în sat, ajunsese maistru la o uzinã
din oraºul ce împrumutase vremelnic numele Tãtucului
tuturor popoarelor, fusese cãftãnit, altfel spus, cu origine
muncitoreascã sãnãtoasã, drept care, fiica lor cea mare
intrase fãrã examen la Facultatea de rusã, motive
temeinice, ºi unul ca ºi celãlalt, sã nu le mai ajungã nimeni
cu prãjina la nas ºi sã comenteze zeflemitor o întâmplare
altminteri banalã ºi care ar fi reclamat cel mult un strop
de compasiune dacã nu de tandreþe. ªi ce-i mai trist e
cã baborniþa n-a uitat toatã viaþa acest eveniment pe
care l-a povestit ca ºi cum ar fi fost vorba de cãderea
unui meteorit de platinã în propria-i grãdinã transformatã
într-un crater prin care a fost introdusã mai apoi osia
planetei. Partea bunã a tristei nostimade a fost cã am
rãrit-o cu cerºitul ºi ne-am profilat pe furat mere dulci din
livada lui Nea Stan Tãrâþãneagrã, un cãrpãnos notoriu, el
ºi toþi ai lui, ºi pe scobit nuci vãratice de la tanti Amalia.
ªi, într-o searã, am plecat pe ºosea, într-o presupusã
întâmpinare a tatei. Simþeam prezenþa, aproape fizicã, a
cufãrului sãu mirosind a ploaie ºi a pâine ca atunci când
se întorcea, preþ de-o zi ºi de-o noapte, cu cele patru-cinci
ore petrecute prin dejugãtori cu nume sonore cum ar fi La
Vadu’ lui Stoican, de la Buzãu. Dupã câþiva kilometri ne-am
oprit sã ne odihnim pe pietrele din dreptul bisericii de la
Mãneºti. Auzeam huruit de cãruþe rostogolindu-se spre
noi dinspre Apostari ºi speranþa unei ghiftuiri ceva mai
repede decât dacã am fi aºteptat acasã ne umplea
sufletele de o bucurie indicibilã, dar caravana mântuitoare
întârzia nepermis de mult sã se iþeascã din noapte. Acum,
când scriu, cred cã aveam halucinaþii auditive ºi cã
scârþâitul roþilor nu era decât obiectivarea dorinþei noastre
de a pune capãt suferinþei. Efortul ºi ora târzie l-au doborât
pe Nicuºor ºi nici nu mi-am dat seama când un somn ca
de plumb a pus stãpânire pe el. Luna urca nepãsãtoare
pe cer ºi biserica se profila hieraticã pe creasta dealului
din spatele nostru. Mi-a fost imposibil sã-l trezesc ºi
câteva ceasuri a trebuit sã stau de veghe. Rãcoarea nopþii
îl fãcea sã se chirceascã din ce în ce mai mult. O vreme
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ºi ne cãinaserã dupã cum îl tãia capul ºi-l ajuta vocabularul pe fiecare au pus mâna ºi au sãltat hoitul bovin
între drugii carului mortuar.
Câteva zile mai târziu, aveam sã aflãm cã aferatul
cioclu animalier, gândind în spiritul economiei de piaþã
capitalistã, îi hãrãzise transportului sãu, aparent dezinteresat ºi benevol, o cu totul altã destinaþie: la puþul-sec
se descotorosise doar de burdihanul lui Bujor ºi de spata
care mai supura încã, precum ºi de copitele din care eu
nu mai avusesem timp, sau nu mai putusem, sã zmulg
caietele, ºi, acoperind carcasa într-o prelatã, nu se oprise,
biciuindu-ºi aprig Rosinanta, decât în comuna vecinã unde
valorificase avantajos, kilogram cu kilogram, toatã carnea
„mânzatului înecat cu un mãr pãdureþ“ pe care îl scotea
din buzunarul vestei jerpelite ºi-l arãta muºteriilor ceva
mai sceptici. ªi nimãnui din cei care fãcuserã sã sfârâie
pe grãtare sau în tigãii peciile de carne proaspãtã nu i se
întâmplase nimic. Altfel, anchetatorii ar fi ajuns, cu siguranþã, pânã-n ograda noastrã pustie pentru cã ai casei
transferaserã veghea lui Bujor asupra mea. Cãzusem la
pat ºi mulþi au fost convinºi, am aflat ulterior, cã o sã mã
duc sã-l pasc pe Bujor prin grãdinile paradisului. Transpiram enorm, aveam febrã, deliram ºi nu mã trezeam decât
sã mã rãzboiesc cu vedeniile care coborau din tavan sã-mi
taie gleznele cu coasele lor întortocheate sau sã mã
striveascã în copitele cailor sãlbatici. Nu ºtiu cu ce ºi
dacã m-au hrãnit ºi nici cât am zãcut cu cãciula tatei pe
cap, nici cu ce ierburi m-au doftoricit ºi nici câte ventuze
s-au strãduit sã-mi scoatã rãceala din trupul strãveziu,
sau câte descântece s-au înverºunat sã-mi alunge din
trupul anemic lingoarea care-mi sfârtecase, leoaicã
hãmesitã, sufletul. Ai mei, dupã ce m-au întors metodic
din moarte, au ocolit definitiv acest subiect care, vizibil,
nu le producea nici un fel de plãcere. Am conservat însã
intactã în memorie clipa reintrãrii mele în realitatea de
toate zilele: neras de multã vreme, ºi având suflecate
mânecile cãmãºii sale de poplin decolorat, rupte în umeri
ºi-n spate, tata îºi plimba pe fruntea mea mâna asprã
prin care o forþã stranie se scurgea în trupul meu vlãguit.
M-a luat, apoi, în braþe ºi m-a scos, aºa înfofolit cum
eram, în foiºorul casei, unde cineva improvizase un pat
care mirosea puternic a brad. Mi-au fixat sub cap o pernã
scoasã special din lada de zestre a mamei. Aspiram cu
nesaþ aerul care împrumutase mult din culoarea mierii,
semn cã toamna precoce încerca sã se posteze la pândã.
Din curte urcau pânã la mine glasurile vecinilor ºi am pus
scopul vizitei lor matinale pe seama venirii tatei cu câþiva
saci de grâu, având menirea miraculoasã de a ne repune
în rândul lumii. Brusc, vorbele lor s-au frânt ºi curtea s-a
umplut de aroma pâinii abia scoaså din cuptorul aflat sub
pãrul din spatele casei. Apoi, dintr-odatã, n-a mai perceput
nimic din ceea ce se petrecea în jur: aninându-mi, din
întâmplare, privirea de ciobul de oglindã în care se bãrbierea stãpânul casei, am avut ciudata revelaþie cã, din
cãprui, aºa cum îi ºtiuse dintotdeauna, ochii mei deveniserã albaºtri, leiþi cu ai unchiului Nicolae, cel ucis de
cojani în Câmpia Brãilei din care tata tocmai se întorsese
ºi-mi adusese, fãrã sã ºtie, un dar care nu intra în nici o
poveste ºi care fusese procurat cu ajutorul coasei suedeze rãmase înfipte într-o inimã ce-ºi aflase liniºtea
într-un mormânt necunoscut...
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a icnit prin somn, uºor, apoi am avut impresia cã plânge.
Dupã un timp s-a liniºtit ºi a început sã zâmbeascã. I-am
mângâiat pãrul mãtãsos de culoarea ovãzului pârguit,
podoabã care ºi-a schimbat miraculos culoarea ºi
calitatea dupã prima tunsoare prilejuitã de intrarea lui în
clasa întâi. Acolo însã, pe prundul dintre Slãnic ºi Izvorul
Bisericii, am avut prilejul, poate unicul din viaþa mea contorsionatã, sã veghez un înger strãveziu, de regulã asemenea roluri fiind completamente inversate. Ceva din
somnul morþilor de pe colinã se strecurase într-al lui ºi-am
înþeles cã viitorul om din el, cu un destin atât de nefericit,
o sã mã preceadã ºi o sã mã aºtepte în moarte.
Ne-am întors în zori, zgribuliþi ºi clãnþãnind din dinþi
ca ºi cum ne-ar fi zgâlþâit frigurile spaniole. Plecãrii
noastre de-acasã, o datã cu seara, i s-a dat sau i-am dat
o altã semnificaþie. Ne-o dictase Bujor, ca pe ultima lui
dorinþã testamentarã: aceea de-a nu fi de faþã în clipele
când ºi-a dat duhul. ªi doar în ziua precedentã dãduse
semne de însãnãtoºire: se înfruptase, cu disperare parcã,
din iarba pe care i-o aduceam cu preºul din plantaþia de
peste gârlã, bãuse cu poftã aproape o garniþã de apã ºi
se lãsase ajutat sã se ridice pe propriile-i picioare spre a
face câþiva paºi prin curte, ca ºi cum ar fi vrut sã se
dezmorþeascã. Dupã miezul nopþii, mama l-a gãsit
horcãind. L-a trezit pe bunicul care, tocmai în aceastã
eventualitate, venea sã doarmã – el zicea sã „mâie“ – la
noi ºi el a fãcut totul ca animalul suferind sã nu „moarã
mortãcin“. N-a murit, ce-i drept, aºa cum ne temeam c-o
sã se întâmple, dar asta nu ne-a fost de nici un folos ºi
nimãnui nu i-a fost dat sã ºuiere printre dinþi, ca tatãl
poetului de la Mãlini, „avem carne“, întrucât tehnicianul
veterinar a apãrut o datã cu zorile ºi ne-a prezis un viitor
sumbru tuturor celor care vom îndrãzni sã ne înfruptãm
din carnea infectatã. Ceea ce putea fi valorificat fãrã pericol
de contaminare era pielea, ºi bunicul, care s-a chinuit
câteva ceasuri bune s-o jupoaie, avea sã-ºi facã din ea
opinci pentru tot restul zilelor – „poate vine vreun finlandez
sã le ia ca sã sufle în ele la vânãtoare“, dupã cum a
glumit tehnicianul fãrã ca poanta lui de prost gust sã fie
gustatã de cineva, ºi potcoavele pe care nu mai avusese
timp sã le toceascã bietul Bujor – „Restul – la puþu-ãl
sec“! a mai adãugat agentul, de parcã era cel puþin comandant de garnizoanã în timpul unei alerte de gradul
zero. Am uitat brusc ºi de frig, ºi de somn, ºi de friguri ºi
de foame ºi am luat de bunã ideea recuperãrii potcoavelor.
Am adus o dãltiþã ºi un cleºte din pivniþa în care, colac
peste pupãzã, se reactiva nãbãdãioasã vânã de apã
sãlcie, ºi m-am apucat de treabã, meticulos. Debutul meu
în ale potcovãriei s-a produs cu o demolare, semn cã o
asemenea carierã mãreaþã n-avea sã facã niciodatã casã
bunã cu fiinþa debilã, dupã om, spre oþãrârea tatei, mã
califica morarul burduhãnos ºi nemulþumit, în sinea lui,
cã toatã viaþa va trebui sã-mi descarce ºi sã-mi încarce
în cãruþã sacii cu care o sã vin la mãcinat. N-aveam
atitudini de potcovar ºi pace! Pânã ce bunicul l-a jupuit
pe bietul Bujor, eu doar ce-l descãlþasem la un picior din
faþã. ªi-atunci a apãrut, ca din senin, Necula Bãrdaºu cu
cãruþa lui trasã de iapa care pe la bâlciuri îi punea-n
miºcare comedia, rotindu-se, capie, cât în ziua de mare.
Auzise de nacazul nostru ºi venise, chipurile, sã ne dea
o mânã de ajutor. Toþi cei care cãscaserã gura pânã atunci
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PORTRETUL PRIMULUI DECENIU
LITERAR POSTDECEMBRIST
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Dupã ce în 2001 ne-a dat Panorama criticii literare
româneºti – 1950 – 2000, conceputã lexicografic, Irina
Petraº a publicat, la aceeaºi Casã a Cãrþii de ªtiinþã din
Cluj-Napoca, tot un fel de panoramã, dar a literaturii din
deceniul ultim al veacului ºi mileniului de care ne-am
despãrþit cu 5 ani în urmã. Fireºte, aºa cum precizeazã
autoarea însãºi, nu e vorba – nici nu putea fi – de toate
cãrþile apãrute în deceniul despre care cred cã, alãturi de
obsedantul 50 – 60, este nu doar cel mai tulbure, dar ºi cel
mai pauper valoric din tot secolul trecut. Cantitativ, nu-mi
dau seama la ce cotã s-a ridicat producþia de carte în
deceniul postdecembrist, datã fiind devãlmãºia editorialå
fãrã precedent, ca sã nu mai amintesc de cea pe care a
cunoscut-o sistemul de difuzare, dacã putem folosi
cuvântul sistem acolo unde a fost ºi este, din pãcate, în
continuare, un adevãrat haos. Aºadar, Cãrþile deceniului
10, cum îºi intituleazã Irina Petraº aceastã panoramã,
sau, dacã vreþi, aceastã istorie sui generis, sunt, în cazul
de faþã, cele reþinute – nu spun selectate – de autoarea ei,
critic experimentat, istoric literar riguros, eseist subtil ºi
novator, abordând o tematicã nu doar strict literarã. A se
vedea Proza lui Camil Petrescu (1981), Ion Creangã,
povestitorul (1992), ªtiinþa morþii (1995) ori Limba,
stãpâna noastrã. Încercare asupra feminitãþii limbii
române (1999). Cronicile, comentariile, schiþele de portret
grupate pe genuri – Poezie; Prozã; Jurnal, Egografie;
Criticã, Eseu – contureazã pregnant imaginea deceniului
literar precedent, una în care istoricul literaturii române
contemporane îºi gãseºte / îºi va gãsi un solid ºi
indispensabil punct de referinþã ºi de sprijin. Este o carte,
în fond, polemic-constructivã, scrisã admirabil, incitant,
în deplinã libertate faþã de complexele ºi inhibiþiile
deceniului postdecembrist, în rãspãr cu cliºeele acestuia,
respingând direct ori indirect, prin aplicare onestã la obiect,
la realitatea literarã ºi nu numai, noul dogmatism generat
fie de reaua credinþã drapatã în principii „morale“, fie de
prostia adeseori fudulã, „ilustratã“ copios de amestecul
planurilor, de confuzia punctelor de vedere sau de ignorarea
celui estetic în judecata literaturii postbelice. Ca ºi în
perioada proletcultismului, în cea postdecembristã judecata
de valoare, atât de proprie criticii, a devenit doar judecatã.
Nu puþini critici, de profesie sau improvizaþi, s-au
transformat din analiºti ai textului (ºi ai contextului), din
cultivatori ai gustului estetic, în procurori ºi chiar în delatori.
Pentru ei, conteazã nu atât opera, cât biografia, aceasta
nu o datã deformatã, ficþionatã ºi nu atât tema sau arta cu
care ea este tratatã, cât teza. Or, scrie Irina Petraº –
„Literatura adevãratã [...] nu opune o tezã altei teze. Ea
vorbeºte despre omenesc în condiþiile orei sale
istorice“ (subl. mea). ªi, în aceeaºi ordine de idei – „Existã
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un anticomunism lucid ºi dezinteresat, cel care va ºi
desena portretul cel mai aproape de adevãr al
trecutului, ºi un anticomunism de întârziatã, interesatã
bravadã, care e sortit sã se înece în propriile emanaþii“.
Curios e cã ºi critici de recunoscutã probitate,
necomplexaþi, se lasã furaþi de curent ºi pierd mãsura,
chiar dacã în cele din urmã, în contactul cu opera,
competenþa ºi adecvarea la obiect îºi spun cuvântul ºi
aºazicând îi salveazã de ridicol. „De aceea – scrie,
exemplificând, Irina Petraº – din cartea lui Eugen Negrici
(Literatura românã sub comunism, Proza, 2002) reþin
doar comentariile la scriitori ºi cãrþi, foarte nuanþate,
frumoase, exacte. ªi, mai ales, contrazicând cu totul cele
susþinute în studiul introductiv. Acolo, purtat de o mânie –
proletarã, era sã zic –, criticul vede, la propriu, negru
înaintea ochilor. La fiecare paragraf sunt de notat exagerãri,
îngustãri de perspectivã, pãrtiniri ori persecuþii. Cãci, ca-n
celebra dilemã, dacã era totul atât de manipulat (textul
criticului sunã de-a dreptul a elogiu la adresa diabolicei
inteligenþe subversive a regimului, toþi activiºtii lui, mari ºi
mici, pãrând sforari de geniu ºi minþi atotcuprinzãtoare,
vizionare: nu le scãpa nimic ºi puneau la cale totul, pânã
în cele mai mãrunte detalii – complotul universal descris
de Umberto Eco pare, prin comparaþie, o simplã glumã),
complotat, terorist ºi tiranic, cum de poate descoperi
acelaºi critic atâtea lucruri bune când se aºterne pe fãcut
ceea ce ºtie sã facã foarte bine: citit ºi cântãrit cãrþi? Se
iscã, vrând-nevrând, o bãnuialã: prea multele detalii de
culise despre epocã pot avea doar douã explicaþii – ori
sursa autorului se afla foarte aproape de aceste culise ºi
ºtie în mod firesc, ori ºtie câte ceva, ca tot românul,
bãnuieºte restul ºi ficþioneazã copios“.
Am citat ºi voi mai cita din Fragmente (aproape)
polemice, o suitã de microeseuri, abordând, fiecare, o
idee, un aspect al epocii literare postdecembriste, fragmente pe care autoarea le aºeazã în loc de introducere
(31 de pagini, cu caractere mici). Irina Petraº subliniazã
din capul locului cã „discuþiile aprinse, amplele dezbateri,
polemici, anchete pe teme de literaturã a ultimei jumãtãþi
de secol ºi a începutului de mileniu sunt cât se poate de
utile pãstrãrii unui climat de interes pentru un teritoriu
categoric ameninþat – lectura tradiþionalã“. Dar, constatã
eseista, nu existã preocuparea pentru definirea, mai înainte de orice, a termenilor: „Ce înseamnã revizuire (impunere de) canon
canon, consacrat
consacrat, top
top? Singurul lucru clar e
politica literarã“, adicã „luptã pentru putere, sfori trase,
prefãcãtorie, înscenare, bãtãlie pentru statutul de vedetã,
adicã temporalia cu toate feþele ei bune ºi rele. Deºi
despre politicã nu se poate vorbi în termeni de bun ºi
rãu
rãu. Ea presupune atingerea cu orice preþ a unui scop,
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ocrotitã ºi aºteptatã ca odinioarã nici de cititor, nici de
editor, acesta din urmã nu-i în stare sã-i asigure circulaþia,
cãlãtoria [...] O carte apãrutã independent pare improvizatã, neasumatã, ilegitimã. Colecþia e familia ei ºi poate
da iluzia ocrotirii“. S-a schimbat, aºadar, ceva în psihologia editorului, acesta cãutând sã se adapteze noilor
condiþii de receptare. Foarte interesantã, observaþia Irinei
Petraº þine de sociologia literaturii postdecembriste.
Apropo, peste câþiva ani vom putea renunþa fãrã ezitãri
la acest termen – postdecembrist – apelând la cel de
contemporanã, deposedând aºazicând în acest fel literatura postbelicã de un asemenea atribut, fiindcã acolo
îºi pierde, firesc, sensul. 14 ani înseamnã deja ceea ce
îndeobºte numim o epocã. Sã nu uitãm cã des invocata
epocã interbelicã numãrã 20 de ani.
Venind vorba despre colecþie / colecþii, autoarei nu
putea sã-i scape prilejul de a se opri în eseul cu care
prefaþeazã suita de comentarii ale cãrþilor grupate pe
genuri la cea intitulatã CANON a Editurii AULA, unde
micromonografiile consacrate unor clasici, dar nu numai,
se orânduiesc – nu-i aºa? – democratic, fiecare într-un
numãr prestabilit de pagini. Idee editorialã fãrã îndoialã
ineditã, dacã nu chiar insolitã, ºi deopotrivã simptomaticã
pentru timpul literaturii române pe care îl parcurgem, când
au avut ºi încã au loc „nesfârºite ºi, uneori, inteligente
discuþii despre canon“, iscând nu puþine, legitime întrebãri:
„Cine hotãrãºte? Care e instanþa aceea absolut credibilã?
Cãrei legi i se supune când are de propus ierarhii în
teritoriul însuºi al subiectivului, al imprevizibilului? Care
dintre multele sensuri ale cuvântului canon are mai multã
greutate?“ Întrebãrile acestea, nedumeririle, zice Irina
Petraº, nu fãrã o undã de ironie cordialã, par îndreptãþite,
„ba chiar canonice“. În consecinþã, se impune mai întâi
un excurs etimologic pe care, în spiritul binecunoscutei
temeinicii ºi acribii ardeleneºti, nu ezitã sã-l facã, trecând
în revistã diversele sensuri, începând cu cel moºtenit de
la greci: regulã, normã, etalon, dar ºi canon bisericesc ºi
ajungând la verbul a canoniza cu înþelesul, în englezã, a
declara sfânt pe cineva dupã moarte, ºi la a (se) canoni
= „a (se) chinui dupã o lege ori în numele unei legi“. Urmeazã un comentariu care meritã sã fie citat in extenso: „Glumind numai pe jumãtate, sã spun cã (micro)monografiile
de la AULA par sã împace, democratic, mai multele
sensuri, cãci cautã o regulã cuprinzãtoare pentru posibili
sfinþi ai literaturii române [...]; compun o melodie în care
sã intre, pe rând, mai multe voci armonice, în pofida
înclinaþiei lor funciare de a cânta a capella
capella; «tortureazã»
opere vechi ºi noi pentru a încãpea într-un chenar
prestabilit ºi respectat cu surprinzãtoare cuminþenie de
comentatori cunoscuþi pentru proclamata lor autonomie
de gândire ºi atitudine; pedepsesc vinovaþi ºi se pedepsesc ei înºiºi pentru gusturi rebele... N-am gãsit în lista
de la sfârºitul volumelor recuperarea nici unui nume de
autor nedreptãþit, nici o repunere spectaculoasã în drepturi.
Scriitorii canonizaþi acum au fost canonizaþi deja de la
intrarea în scena literarã graþie valorii lor, dar ºi receptãrii
privilegiate, ºansei de a fi fost degrabã recunoscuþi de
breasla scriitoriceascã, dar ºi de cãtre mulþi cititori. De
aceea, îmi par acum mai degrabã canoniþi printr-o salvare
imaginarã – cãci n-au cerut ajutor! –, salvare care le
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dobândirea unor influenþe ºi profituri etc. etc. prin manipularea datelor zilei“. Irina Petraº pune ordine în idei, unele
care nu mai au nevoie de demonstraþie, ºi în adevãruri
mai mult sau mai puþin cunoscute, dar ocultate pe scena...
politicii literare.
În fond, nici un om cât de cât cultivat ºi inteligent nu
va putea crede cã un partid, un regim politic ºi cu atât
mai puþin criticii, un critic – fie el ºi Gheorghe Grigurcu
sau Ion Bogdan Lefter – s-ar putea învrednici sã impunã,
peste noapte, o altã ierarhie a valorilor stabilitã, cel puþin
în structura sa de rezistenþã, în mod democratic, de chiar
cititorii literaturii, cum observa Matei Cãlinescu.
Irina Petraº pune faþã în faþã observaþiile dintr-un text
al sãu din 1990 (despre anul acela literar) cu ceea ce
constatã dupã 13 ani de istorie ºi literaturã. Atunci, lucidã,
„cu o dozã de ne-amãgire pe care mi-o recunosc
constantã“, descoperea cã anul 1990 nu a însemnat un
moment de cotiturã. I se pare firesc, „fiindcã literatura
autenticã nu-ºi pierde ºi nu-ºi recâºtigã valabilitatea în
funcþie de ora istoricã“. Dupã aproape trei luºtri – „nu
cred, în mare, altfel“, mãrturiseºte autoarea. Iatã câteva
dintre aspectele mai importante ale literaturii postdecembriste relevate de Irina Petraº într-un subcapitol intitulat Note dupã 13 ani: apariþia unor „interesante, necesare ºi bine scrise jurnale din infern
infern; necesare ca
document, cãci, altminteri, n-au spus românilor noutãþi
fundamentale – surpriza a fost fulgerãtoare, adicã violentã
ºi efemerã; înalta temperaturã a acestor scrieri are nevoie
de temperare pentru a deveni ºi utile – acestea sunt adevãratele cãrþi de sertar, cele pentru viitor, pentru cei care
vor putea judeca la rece jumãtatea de secol prin care am
trecut“; cãrþile nu doar cele mai bune, dar ºi cele mai
citite, au fost cele de criticã; în poezie nu a intervenit
nimic spectaculos – „au apãrut puzderie de cãrþi bune ºi
foarte bune, cantitatea atrãgând spaima de inflaþia liricã
liricã,
dar marea rupturã e greu de susþinut (nu e clar ce înþelege Irina Petraº prin rupturã – n. mea); dincolo de aparenþe
„esenþial este faptul cã optzeciºtii sunt mai apropiaþi de
ºaizeciºti ºi ºaptezeciºti, de nouãzeciºti decât de orice
altceva pe lume“, în prozã au predominat reeditårile cãrþilor apãrute înainte de 1990, dar, spre deosebire de vremea
trecutã, în minitiraje; a apãrut însã, crede Irina Petraº, o
specie nouã, cea a egografiilor, adicã acele cãrþi beletristice, de altfel cele mai bune, ale autorilor dispuºi „sã se
confeseze cu o «neruºinare» nu tocmai la îndemânã înainte [...], toate despre interiorul omenesc cel mai tainic,
mai personal, mai tabuizat; cãrþile despre fondul erotic
secret intrã ºi ele în aceastã categorie“; în fine, autoarea
remarcã faptul cã „poate, cele mai multe cãrþi «grele» se
numãrã printre traduceri“, ceea ce ilustreazã „un cosmopolitism de cea mai bunã calitate“ al românilor. ªi, aº
adãuga, o continuitate cu ceea ce s-a petrecut în cultura
noastrã, din punctul de vedere al traducerilor, în deceniile
7, 8 ºi chiar 9 ale secolului trecut. O altã observaþie
priveºte colecþiile editoriale, care existau, dar într-o
mãsurã mai micã, ºi înainte. Acum însã, aidoma oamenilor
„tot mai singuri în lumea globalizatã, (cartea) îºi cautã
grupul aparþinãtor, pe un criteriu îngust care sã permitã
apropierea, comunicarea, sã dea iluzia de util ºi înþeles,
cartea îºi doreºte colecþiile ca apartenenþe
apartenenþe: nu mai e
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aruncã în umbrã drumul deja urcat cu trudã. Nu-i de trecut
cu vederea nici riscul ca, la un moment dat, sã se strecoare în melodie ºi câte o voce mai afonã, dar cu bune
recomandãri din partea «bisericii» tutelare...“
Conform titlului volumului – Cãrþile deceniului 10 –,
Irina Petraº grupeazã, pe genuri, cum observam deja,
comentarii la un mare numãr de cãrþi. La fiecare capitol,
pe lângã volumele analizate pe larg, autoarea cautã sã
fie cât mai cuprinzãtoare – atât cât este posibil în brambureala editorialã a deceniului de care se ocupã – ºi sub
genericul mai puþin pretenþios – Fiºe de lecturã – le
consemneazã în mici prezentãri pe altele (considerate
nu neapãrat mai puþin importante) sau doar înºiruie într-un
subcapitol, pe care l-aº numi bibliografic, apariþiile ce
aparþin genului respectiv, sub monosilabicul titlu Çi ,care
nu înseamnã totuºi ºi altele. Nu o datã în aceste liste
întâlnim cãrþi de referinþã, unele mai semnificative (ca sã
folosesc un cuvânt al autoarei însãºi) decât cele cãrora
li se consacrã cronici. La prima vedere, am fi tentaþi sã
credem cã Irina Petraº are o scarã de valori proprie, cam
insolitã, sau cã de-a lungul perioadei pe care o panorameazã a scris fie cum i-au cãzut cãrþile sub ochi, fie
dupã cum i-a permis timpul, fie dupã un criteriu ce þine,
pur ºi simplu, mai mult sau mai puþin, de empatie. Lucrurile
nu stau astfel, chiar dacã, pentru a da un exemplu, poate

surprinde faptul cã, de pildã, Mircea Zaciu este recenzat
la secþiunea Poezie cu un modest volum de versuri – e
adevãrat, unic ºi postum –, în timp ce Mariana Marin
figureazã la Fiºe de lecturã, iar Horia Bãdescu, Traian
T. Coºovei, Irina Mavrodin ori Lucian Vasiliu sunt înregistraþi doar în lista de la ªi. Aceasta însã numai dacã ignorãm precizarea autoarei: „Am adãugat la fiecare secþiune
fiºe de lecturã ale unor cãrþi pe care le-am citit cu creionul
în mânã fãrã sã scriu despre ele (scriseserã alþi cronicari,
au ajuns prea târziu la mine, am amânat eu, îndelung,
scrisul), rezumate ale unor prefeþe ºi postfeþe [...], dar
ºi liste de cãrþi semnificative pe care le-am citit / rãsfoit
ºi despre care cred cã au un rost în portretul deceniului
vizat [...] Nu mi-am forþat mâna scriind acum cronici amânate atunci. Apoi, am ales ºi aici (ca în Panorama criticii
criticii),
oricât de condamnabilã ar fi alegerea, sã nu transcriu
editurile ºi locul de apariþie al (sic!) cãrþilor (în bulversatul
peisaj editorial contemporan, aceste date ºi-au pierdut,
din pãcate, relevanþa – apariþia la o editurã sau alta nu
mai este semn sigur al valorii, marca e rareori garantatã).
M-au interesat aici autorul, cartea ºi timpul ei. Atât“.
Ceea ce nu e deloc puþin. Iar dacã imaginea deceniului
literar 10, conturatã în cartea Irinei Petraº, nu ne apare
prea strãlucitoare ºi nici nu este una cu o personalitate
distinctã, vina nu e numai a oglinzii...

„LITERATURA ZAHÃRULUI” ÎN SECOLUL XIX
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O lecturã delectabilã, dar mai ales suculentã, nu doar
la figurat, ne prilejuieºte Editura ALFA din Iaºi, publicând,
în colecþia sa Restituiri, o carte al cãrei titlu este cu atât
mai surprinzãtor cu cât pe copertã figureazã douã nume
ilustre ale culturii ºi literaturii: Constantin Negruzzi ºi
Mihail Kogãlniceanu. Ea se intituleazã 200 reþete cercate
de bucate, prãjituri ºi alte trebi gospodãreºti ºi apare
sub îngrijirea criticului ºi istoricului literar Liviu Leonte,
care îi semneazã prefaþa ºi o însoþeºte de un indispensabil
glosar. Autorul ediþiei critice a operei celui ce a scris
shakespeareiana capodoperã Alexandru Lãpuºneanul,
totodatã reputat exeget ºi biograf al lui C. Negruzzi, ne
informeazã cã bogata colecþie de reþete a fost tipãritã în
1841 la Cantora Foaiei Sãteºti din Iaºi, având înscrisã
pe verso-ul paginii de titlu aceastã avertizare: „Editorii
depunând cerutele exemplare în bibliotecile naþionale, vor
prigoni cu toatã asprimea legilor pe oricare vor tipãri
aceastã interesantã scriere. Toate exemplarele vor fi
împodobite cu urmãtoarele semne, precum urmeazã
«C.N. – M.K.»“. Cu acelaºi umor fin ºi irezistibil, gurmandul declarat Mihail Kogãlniceanu avea sã dezvãluie
cã este coautor vrednic al insolitei cãrþi în Iluzii pierdute :
„Atâta vã voi mai zice cã acum de curând am mai publicat
– împreunã cu d. C.N., un alt Prometeu manqué ca ºi
mine – o carte care, rãsturnând toate puterile aºezate,
cãlcând în picioare toate pravilele primite de adunare ºi
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de obiceiul pãmântului, are sã facã o revoluþie straºnicã
în toatã Moldova întru chipul de a face friganele ºi gãluºti;
vreu sã vorbesc de o colecþie de 200 de reþete de feluri
de bucate, care are sã ne facã cea mai mare reputaþie
între bucãtãriþe ºi viitorimea recunoscãtoare ne va da
negreºit frumosul nume de: introducãtorii artei culinare
în Moldova. Suntem mulþumiþi ºi cu atâta“. Cei doi se
gãseau aºadar înfrãþiþi nu numai pe tãrâmul marilor
întemeieri culturale – sã ne reamintim, împreunã cu Liviu
Leonte, doar un singur fapt: nuvela istoricã Alexandru
Lãpuºneanul apãruse în 1840, în revista Dacia literarã,
„al cãrei redactor «rãspunzãtor», nu altul decât Kogãlniceanu, fixase în Introducþie programul romantismului
românesc“ –, dar ºi pe cel al plãcerilor vieþii. Fireºte,
cele culinare erau foarte importante, dar nu singurele...
Vocaþia pentru „trebile gospodãreºti“ ºi preocupãrile
privind arta culinarã ale lui Kogãlniceanu s-au vãdit de
timpuriu. Ca elev la Lunéville, însufleþit de ambiþia de a
ajunge „însãmnat între Moldoveni“ – ºi, în treacãt fie spus,
a ajuns mai mult decât atât, fiind nu numai creator de
ºcoalã superioarã ºi culturã româneascã, dar, în opinia a
nu puþini istorici ºi politologi, cel mai mare om de stat al
României moderne –, el catã nu doar sã studieze cât mai
temeinic ºi sã-ºi însuºeascã deprinderile evroponeºti,
luând inclusiv lecþii de muzicã ºi de înot, adoptând þinuta
vestimentarã occidentalã ºi punându-l la serioasã
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cosmopolite“ (s.mea). Altã expresie ce mã duce cu
gândul la scriitori contemporani, de pildã la Emil Brumaru.
Cele 200 reþete cercate compun, în fond, o micã
literaturã, nu doar a zahãrului. „Specia“ cea mai bine reprezentatã ºi într-o varietate de formule (24) este budinca. Îi
urmeazã gelatinele (numite, cu termenul vechi, zalatine).
Dacã am numãrat bine, sunt vreo 14. Apoi, supele,
sosurile, gãluºtele ºi torturile. Nelipsite de valenþe epice
ºi chiar de o patriarhalã poezie sunt ceea ce celebrii autori
numesc mijloace. Citez la întâmplare Mijloc de a þine
nucile proaspete un an întreg: „Nucile sunt bune de
mâncat cât sunt verzi, proaspete, ºi când se pot dispeliþa.
De aceea s-au gãsit acum un mijloc prin care se pot
pãstra verzi un an întreg. Îndatã ce nucile s-au dezghiocat
din coaja lor cea verde, se pun în coºerce: un rând de
nuci ºi un rând de nãsip ºi deasupra se acopere iar cu
nãsip. Coºercile se pun într-un loc slobod, ca sã le poatã
bate vântul, ºi primãvara nucile sunt aºa de proaspete,
ca când ar fi fost atunce culese din copaci“. Alte „mijloace“, de fapt sfaturi practice, se referã la þinerea cãrnii
proaspete, limpezirea vinului sau ouatul gãinilor „în fieºtecare vreme a anului“.
În Prefaþã, Liviu Leonte noteazã: „Cum modul de
preparare a majoritãþii felurilor nu seamãnã cu cel din
bucãtãria tradiþionalã (istoricul literar vrea sã spunã,
desigur, ºi autohtonã – n.mea), cum «autorii» nu prea
aveau timp sã redacteze o carte de bucate, fie ºi un
gurmand ca Mihail Kogãlniceanu, trebuie sã admitem cã
200 reþete cercate... este o traducere sau o prelucrare.
«Vignetele ºi lista în general a felurilor nu mai lasã îndoialã
cã reþetele au fost scoase în majoritate dintr-o carte francezã contemporanã, adãugându-se câteva reþete nemþeºti
Lumea
ºi unele uzuale», scrie G. Cãlinescu (Lumea
Lumea, nr. 17, 20
ianuarie 1946, p. 1). Iatã cã trebuie sã-l invocãm pe G.
Cãlinescu ºi în chestiuni culinare!“, constatã Profesorul
Leonte. Mirarea învãþatului critic ºi istoric literar este,
evident, una retoricã, menitã sã sublinieze încã o datã –
ºi asta în 2004, când se împlineau 105 ani de la naºterea
„divinului“ – cã pe orice drum am lua-o ºi la orice rãspântie
am ajunge, ne întâlnim cu G. Cãlinescu. Ce noroc!
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cheltuialã pe aga, tatãl sãu, prin cumpãrarea a 500 de
cãrþi într-un an (în primul rând marii clasici francezi), ci
se lasã sedus cu voluptate ºi de rafinamentele culinare.
Cu o anumitã rigoare, el vrea chiar sã mijloceascã ºi un
fel de schimb de experienþã din acest punct de vedere
între Est ºi Vest, cum am zice astãzi. De pildã, în luna
noiembrie 1834, printr-o scrisoare, Kogãlniceanu cerea
surorilor sale reþete pe care intenþiona sã le „implementeze“ acolo unde se afla ca tânãr studios: „Dragi surori,
trimiteþi-mi câteva reþete, fiindcã aici nu se fac aºa ca la
noi ºi domnul abate ar vrea sã ºtie sã le facã aºa ca la
noi“. Într-o altã epistolã, confirmând primirea celor solicitate, cere detalii: „Am primit ºi reþetele dulceþurilor de
lãmâie, dar de acum înainte daþi-mi mai multe amãnunte,
cât trebuie sã le þinem la foc, cât trebuie sã le mestecãm
etc. Dacã nu puteþi sã-mi daþi amãnuntele în francezã,
scrieþi-mi, ceea ce nu ºtiþi, în moldoveneºte. La Lunéville
se pot face dulceþuri de ciocolatã, de coacãze, de
trandafiri, de viºine, de zarzãre ºi de altele, despre care
vã voi spune mai târziu“. Altã datã, le reproºeazã cã nu
þin cont de sezon: „Dragile mele surori, îmi trimiteþi reþete
pentru dulceþuri pe care, ca sã le poþi face, trebuie sã ai
fructe, ºi noi suntem încå în plinã iarnã. Deci, trimiteþi-mi
reþete ca pentru dulceþuri de ciocolatã“.
„Literatura zahãrului“ ºi bucãtãria nu aveau cum sã
nu îºi facã simþitã prezenþa ºi în scrierile celor doi: Kogãlniceanu ºi Negruzzi. În ceea ce-l priveºte pe primul, întâlnim mâncãrurile ºi „confeturile“ în Fiziologia provincialului în Iaºi, în deja amintita Iluzii pierdute sau în Tainele
inimii, în care, dupã evocarea plimbãrii de la Copou, comparat cu Champs-Élysées de la Paris ºi cu El-Prado de
la Madrid, este descrisã cofetãria lui Felix Barla, considerat un creator novator în domeniul zaharicalelor: „El a
avut privilegiul sã îndulceascã balurile ºi mesele celor
de pe urmã domni fanarioþi, el a introdus în Moldova biscotele, lisele, pastilele, dragelele, pralinele, marþipanele,
caramelele, orjatele, limonadele ºi îngheþatele; pentru cã
înainte de el pãrinþii noºtri nu cunoºtea decât curmale,
rahat, smochine, coarne de mare, alune; singurele zaharicale era pe atunce ceva confete boite pe migdale ºi
sâmburi de zarzãre, ce se vindea la Panait Butcariu de
pe Podul Vechi. În loc de îngheþate, orjate, limonade se
întrebuinþa ºerbetele turceºti ºi braha moldovineascã; în
loc de lisã, gugoaºele, în loc de marþipan, simiþii, în loc
de torte, plãcintele cu carne sau cu brânzã ºi în loc de
pâne de Spania, covrigii... la para. Domnul Felix a introdus, în sfârºit, în Moldova, toatã literatura zahãrului“.
Aceastã sintagmã: literatura zahårului este superbã ºi
mi se pare demnã de un postmodernist de geniu, pe care
cel puþin eu, pânã în prezent, nu l-am aflat...
La rândul sãu, Costache Negruzzi scrie Istoria unei
plãcinte, iar în Alexandru Lãpuºneanul memorabilã
este masa la care crudul domnitor îi invitã pe nefericiþii
boieri. Era o vreme a unei bucãtãrii primitive, când în
Moldova – cum citim în Pãcatele tinereþelor – „nu se
introdusese încã moda mâncãrurilor alese. Cel mai mare
ospãþ se cuprindea în câteva feluri de bucate. Dupã borºul
polonez, veneau mâncãri greceºti ferte cu verdeþuri, care
pluteau în unt, apoi pilaful turcesc ºi, în sfârºit, fripturile
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TRANSPARENæA EXILULUI
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Apreciind cele douã cãrþi de poezie apãrute în româneºte – Meseria exilului (1998) ºi Oglinzi pãrãsite
(2001) – ale Ruxandrei Niculescu (plecatã din þarã în 1979
ºi stabilitã în 1994 la Zürich), critica a insistat atât asupra
performanþei de a scrie în canoanele simplitãþii neîmpodobite de tropi ºi de efecte combinatorii gratuite, aptã sã
susþinã esenþializarea gândirii poetice în contextul unei
uimitoare prospeþimi lirice (v. Geo Vasile, Daniel CristeaEnache), cât ºi asupra strânsei legãturi cu tradiþia româneascã, fie în direcþia literaturii culte, îndeosebi Blaga,
Sorescu, Magda Isanos, fie prin inspiraþia de sursã
folcloricã (v. Simona-Grazia Dima). Cizelarea substanþei
poetice sub imperioasa tendinþã a exprimãrii de sine
directe recurge la o sintaxã epicã în care a fost recunoscutã „marea simplitate a autenticitãþii, filigranul ultimei
modernitãþi din poezia europeanã (septentrionalå, sã
zicem) ºi româneascã totodatã“ (Geo Vasile, în Contemporanul, mai 2002). Ruxandra Niculescu atacã temele
perene ale poeziei: pãrinþii, patria, iubirea, moartea,
singurãtatea, condiþia poetului ºi a poeziei, raportul dintre
naturã ºi culturã, lucrarea timpului asupra fiinþei noastre
biologice etc. Poemele ei alcãtuiesc un jurnal, amintind
de ritmurile febrile ale lui Cesare Pavese (v. Geo Vasile,
în Luceafãrul , 23 decembrie 1998), a cãrui ultimã carte
apãrutã postum, în 1952, se intitula Meseria de a trãi.
Meseria exilului a Ruxandrei Niculescu este, în fond, o
„meserie de a trãi“ profund marcatã de viziunea folclorului
românesc, care a constituit o preocupare majorã în activitatea poetei: între anii 1973 – 1979, când lucra ca redactor la Editura Minerva din Bucureºti, ea a redactat
numeroase volume în colecþiile Patrimoniu ºi Meºterul
Manole, pentru multe dintre ele alcãtuind în redacþie aparatul critic corespunzãtor (repere istorico-literare ºi biografii); în 1976 a semnat, în colecþia Meºterul Manole, antologia Basmele cãlãtoriilor în timp, însoþitã de un eseu
despre paradoxul temporal în basmul fantastic, iar în 1978
a publicat ediþia criticã a lucrãrii Basmele române, în
comparaþiune cu legendele antice ºi în legãturã cu
basmele popoarelor învecinate ºi ale tuturor popoarelor romanice de Lazãr ªãineanu (voluminosul studiu,
editat ºi premiat de Academia Românã în 1895, a trezit
la reeditare un amplu ecou în lumea specialiºtilor, atât în
þarã, cât ºi în strãinãtate).
Motivele din cartea Meseria exilului (1998) sunt
cuprinse ºi tensionate de rama tematicã anunþatã în titlu,
ºi anume condiþia dramaticã, în fond, a exilului. Critica
de întâmpinare a stãruit îndeosebi pe motivul exilului
biografic real, însã credem cã acesta este numai un pretext pentru etalarea unui exil trãit mult mai profund, a
disconfortului provenit din inaderenþa la realitate a unei
structuri umane sensibilizate pânã la paroxism, ºi anume
sensibilitatea artistului care îºi trãieºte condiþia (spiritualã)
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sub marea panicã stârnitã ºi întreþinutã în primul rând de
agresiunea mediului reprezentat de lucrurile imediate,
devenite mai mult decât niºte martori incomozi ai
existenþei: „De ura lucrurilor nu voi mai scãpa. / Scaunul,
patul, cuierul ºi covorul / îmi pregãtesc omorul. / Când le
ating mã muºcã de mâini. / Îmi ronþãie amintirile. / Cum
închid ochii / le simt în oase privirile. / Ele mã rãstignesc
cum adorm / în cuiele dinþilor de lemn ºi mãtase. / Nu e
nimeni în camerã ºi totuºi / aud zgomot de coase“ (Urå).
Vitalizarea ºi tirania lucrurilor transpusã de poetã aproape
cu voluptate a determinat referinþa criticã la ultimul volum
de versuri de Marin Sorescu, Puntea, în care rãzvrãtirea
obiectelor familiare împotriva „stãpânului“ era un semn al
apropiatei sale extincþii (Daniel Cristea-Enache, în
Adevãrul literar ºi artistic, 19 ianuarie 1999). În poemele
Ruxandrei Niculescu, agresiunea lucrurilor printr-o ingenioasã ºi bine coloratã personificare corespunde incompatibilitãþii fiinþei umane, permanent tentatã de aspiraþia spre
absolut, cu existenþa ºi condiþia ei efemerã, exprimã
frustrarea ºi insatisfacþia poetei care „vede enorm“ ºi
„simte monstruos“, grefatã admirabil pe viziunea folcloricã
a unui univers misterios ºi straniu. Poeta scoate lucrurile
din captivitatea utilitarã pentru a le dãrui unei lumi fantastice ºi iluzorii, care culmineazã cu „celãlalt tãrâm“, al
veºniciei sau al morþii. În poezia Ruxandrei Niculescu,
ca ºi în folclorul românesc, cele douã tãrâmuri, al viilor ºi
al morþilor, comunicã între ele, prin vizitele frecvente ale
celor de „dincolo“ în viaþa viilor, îndeosebi în viaþa poetei,
a cãrei spaimã adamicã în faþa minunilor realitãþii exprimã
în fond patetismul generat de un profund ataºament faþã
de existenþã. Aceastã navetã dintr-un tãrâm în altul se
petrece în orizontul unor poeme remarcabile, fie cã este
vorba de întoarcerea tatãlui iubit, de vizitele bãtrânei
doamne care este Moartea, ale lui Dumnezeu, ale unor
prieteni de odinioarã sau ale bãtrânilor reveniþi ca sã-ºi
vegheze casele, ca niºte zei binevoitori. Figurã tutelarã,

Paul ScorÆescu (1895 – 1976) – Plajå la ConstanÆa
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gineazã o serie de variante de trecere „dincolo“, pentru
ultima cãlãtorie poeta îºi rezervã paradisul patriei într-o
proiecþie feericã. Motivul tanatic este realizat de poetã
ca o punere în discuþie originalã a condiþiei umane, care
refuzã „exilul“ în moarte (desemnatã metaforic prin „pãrãsirea oglinzilor“) ºi implicã dorinþa de eternizare insinuatã
de comunicarea celor douã tãrâmuri ca înfrângere a morþii.
Dacã þinem seamã de legile relaþionãrii motivelor în
imaginarul Ruxandrei Niculescu înþelegem exigenþele
aparent paradoxale incluse în condiþia poetului: acesta
„ar trebui sã treacã mut prin lume“ (contemplatio), iar
„nopþile sã asculte rostogolirea stelelor“ (muzica sferelor),
recomandã autoarea în poemul Mut ar trebui sã fie poetul
din volumul Meseria exilului , ca mai târziu, în volumul
Oglinzi pãrãsite, sã constate cã Poetul e orb fiindcã
„El nu vede / lucrurile / decât / pe dinãuntru“. În volumul
Oglinzi pãrãsite, dramatizarea condiþiei umane accentueazã ipostazele omului supus degradãrii biologice aduse
de inevitabila „mare trecere“: „Cineva pleacã / din mine /
fãrã sã-ºi ia / rãmas-bun“, mãrturiseºte poeta în Uitare,
deºi ea scrie tocmai împotriva uitãrii identitãþii ºi a tiparului
lingvistic de reprezentare ºi expresie a eului. De altfel,
motive recurente, precum stelele ºi iarba sau panteismul,
revelã textura beneficã a organicului ºi participã la
întrepãtrunderea misterioasã a vieþii cu moartea, care
poate fi ipostaziatã ca întoarcere în vegetal: „Într-o searã
/ se dezbracã / de umbrã / ºi intrã / într-un copac“ (Vrãjitorul). În fond, poeta deþine o metafizicã pozitivã, relevând lumina secretã a necontenitei vieþi, a memoriei ºi
eresului: cei vii sunt sicriele sau mormintele celor morþi,
fiindcã le conservã imaginea prin aducere aminte. În
curgerea continuã a stãrilor ºi figurilor precaritãþii generatoare de anxietate, existã totuºi rãstimpul privilegiat al
iubirii, în care (i)realitatea imediatã pierde puterea lucrãrii
potrivnice. Scenariul marii poezii de dragoste înfruntã
curgerea primejdioasã a duratei, adunând vechi simboluri
(arborele vieþii, nisipul, dãinuirea) într-o viziune nouã,
captivantã prin sublinierea dramatismului condiþiei umane
ºi pe traseul acestei tematici: „Te voi iubi chiar dacã /
încep sã miros a timp. / Nu-þi fie fricã, nu fugi / doar
umbra mi se va lungi / ca o potecã de fum. / Pânã când
focul pãrului / mi se va stinge / o vreme / ne mai putem
atinge. / Apoi nu ne mai vedem. / Dar sunt aici, voi fi aici
totdeauna. / Pune semn un copac / de nisip.“ (Copacul
de nisip).
Poezia Ruxandrei Niculescu are o configuraþie epicã.
Temele mari – între care viaþa ºi moartea, „exilul“ ºi îmbãtrânirea – intrã cu simplitate ºi naturaleþe în mici
povestiri pline de tâlc. Perfectul simplu contribuie la familiarizarea cititorului cu textul, iar firescul spunerii asigurã
expresivitatea discursului liric. Realizarea imaginarului
beneficiazã de o asumare organicã a unor mituri, credinþe,
obiceiuri, motive de basm, topite de o rafinatã cunoscãtoare în chipul cel mai firesc în substanþa sobrã a unor
texte ce degajã o tonicã umilitate, dar ºi uimirea adamicã
în faþa lumii ca miracol continuu (v. Simona-Grazia Dima,
în Universul cãrþii, august – septembrie 2002). Analiza
stilisticii temelor, pornitã din unghiul oricãrui motiv literar,
dovedeºte cã lirica Ruxandrei Niculescu deþine o structurã
de adâncime perfect închegatã, constelaþiile tematice
corespund unor ecuaþii ample proiectate de o gândire
poeticã autenticã.
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tatãl reprezintã ºi puternica legãturã cu toposul natal, iar
plecarea lui din lume potenþeazã singurãtatea ºi exilul
poetei: „Mi-e dor de tine care mi-ai fost tatã / în trecut, în
vis, în altã viaþã / acum brumã, negurã, dimineaþã. / Eºti
nevãzut, neauzit, numai lacrimile de acolo / ard cerul de
aici / ºi tu câteodatã când întinzi prin somn / braþele reci
de urzici. / Tu nu vrei sã mã sperii ºi chiar nu mi-e teamã
/ de oasele tale, de sângele tãu de aramã. / ªtiu cã eºti
departe, în roºia vale cu toiagul de ceaþã în mâini / întors
la metale.“ (Tatãl meu fierarul). Renaºterea (resuscitarea)
tatãlui „fãrã vârstã“, adicã fãrã timp, se petrece condiþionatã de memoria afectivã a fiicei, în atmosfera de basm
straniu din poemul antologic Ceai, viaþa însemnând o
asumare a universului trãit: „Noaptea se fãcu sãlbaticã,
rea / Stelele începurã sã latre / Cerul mirosea a plumb
topit. / Îmi smulsei cea mai palidã dintre coaste / ºi vãzui
cum el întinerea / cu ochi de jeratic umbros / foºnind,
sfârâind, dogorind / în timp ce coasta mea plinã de sânge
/ între degete-i înflorea“. Motivul vizitatorilor din celãlalt
tãrâm este reluat cu aceeaºi forþã a imaginilor sugestive
în Lumânãrile oaselor, unde jocul cu timpul este un joc
cu moartea, iar dispariþiile contaminante aduc frisoane:
„Încercând / sã plângã / în locul lacrimilor / din ochi le
picura cearã / Ca-ntr-o bisericã ardeau în ei / lumânãrile
oaselor“. Poeta aduce ºi personaje importante ale celuilalt
tãrâm, „demnitarii“ acestuia, cum este bãtrâna doamnã
în care se ghiceºte Moartea din frumoasa elegie montatã
pe motive folclorice ºi intitulatã Casa, ilustrând faptul cã
în poemele Ruxandrei Niculescu Casa, topos definitoriu
încãrcat de valenþe simbolice, nu este niciodatã, cum sa putut crede, una concretã, din þarã sau din exil; ea
aparþine în exclusivitate reveriei, are o configuraþie specificã basmului ºi visului ºi este un spaþiu magic corespunzând structurilor cosmice în care îi implicã ºi pe locuitorii
ei: „Casa se învârteºte dupã soare / pe picioare de pasãre
în zãpadã. / Bãtrâna doamnã e palidã / demodat îmbrãcatã / nu vrea sã mãnânce nimic / serile bea numai cea.
/ Zâmbeºte ºi-ºi toarnã amurgul în ceaºcã. / Casa se
învârteºte dupã stele. / Ne aplecãm sã bem din urmele
picioarelor de pãsãri. / Casa nu trebuie sã fie gata. / Altfel
vine Moartea la noi pentru o noapte“. Casa „gata“ vizeazã
încheierea destinului ca misiune îndeplinitã pe pãmânt ºi
urmatã inevitabil de trecerea „dincolo“, în noaptea eternã,
iar setea potolitã din urme de pãsãri deschide sugestia
regresiunii în elementar, a încercãrii în marele cosmos,
ca veºnicie. Fiecare motiv are, aici ca ºi în altã parte, un
larg halou sugestiv, ºi poemul, dintre cele mai reprezentative pentru universul poetei, dã mãsura performanþei
sale literare. Dacã Moartea este personajul tragic, viclean
ºi ameninþãtor din veºnicie, reversul ei poate fi aflat în
întâlnirea cu un Dumnezeu umanizat, pe fundalul unui
încântãtor panteism. În Cinã de tainã descoperim un fel
de „tovãrãºie“ a poetei cu divinitatea, ca într-un psalm
arghezian, doar cã Ruxandra Niculescu proiecteazã evenimentul umanizându-l într-o fermecãtoare domesticitate,
dincolo de care destinul rãmâne enigmatic în suferinþa
crucifiantã a condiþiei umane: „Astãzi l-am invitat pe
Dumnezeu la cinã. / Vino, Doamne, sã bem din paharele
grele luminã / ºi s-adormim apoi beþi pe covoare. / Ochii
maicii din icoana de lemn sclipesc. / Timpul arde-n sobã
cu pocnete rare. / Noi mestecãm la masa veche, eu gândurile tale / tu gândurile mele amare“ etc. Dupã ce ima-
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Recenta apariþie editorialã, Haita, carte apãrutã la aceeaºi
generoasã editurã T din Iaºi, în 2005, este varianta extinsã ºi
categoric mai complexã, sub aspect naratologic, tematic ºi
ideatic, a Anamnezelor apãrute în 2004. Din acest motiv, cel
puþin, multe din observaþiile fãcute la acel text rãmân valabile
ºi în cazul de faþã. Bogãþia semnificaþiilor, într-o naraþiune ce
musteºte de idei, este la fel de evidentã, ca ºi faptul cã Profesorul de aici, atins de angoasã ºi disperare (elemente motrice
esenþiale ale existenþei, conform filosofiei lui Sören Kierkegaard), trãieºte, cu o mare încordare a fibrei morale, la temperaturi neobiºnuite, o dublã aventurã spiritualã majorã: întoarcerea spre spaþiul ºi timpul sacru al copilãriei când o întâmplare
cumplitã i-a grãbit maturizarea, ºi, într-un alt plan, o insolitã
cãlãtorie în imaginar, acesta strãbãtând o Indie magicã ºi atemporalã, în ipostaza învãþãcelului „ales“ pentru a salva omenirea
atinsã iremediabil de morbul distrugerii.
Dubla aventurã iniþiaticã, asprã ºi tãioasã („cãlãtoria este
totul în aceastã lume“, se spune la un moment dat) într-un
trecut mitic sau real gliseazã imprevizibil cu un plan al prezentului în care evolueazã Profesorul universitar, o cunoscutã ºi
apreciatã personalitate în þarã ºi peste hotare, reîntors în satul
natal, aparent doar pentru a-ºi rezolva problemele legate de o
moºtenire. Ici-colo, foarte puþin îºi face simþitã prezenþa naratorul auctorial ce schiþeazã – din umbre ºi lumini, contururi
vagi ºi linii frânte – o cronicã paralelã „târzie, pentru simplul
motiv al întregirii adevãrului despre mine însumi“. Cu alte
cuvinte, întreagã aceastã construcþie, suficient de sofisticatã,
desfãºuratã pe mai multe planuri narative, ºi acelea foarte
mobile, are un sens unic: cunoaºterea de Sine, aflatã evident
sub semnul filosofiei lui Kierkegaard, cel puþin sub aspectul
motivaþiei.
Profesorul, Învãþãcelul, adolescentul Dinu, tânãrul ziarist
din anii ’90 ºi naratorul auctorial – rareori implicat direct –,
fixat temporal în 2005, sunt ipostaze complementare ºi, pânã
la un punct, contradictorii ale uneia ºi aceleeaºi personalitãþi
permanent neliniºtite, cel mai adesea într-o stare de urgenþã a
fiinþei, luptãtor aprig ºi înverºunat cu lumea, din care acesta
percepe doar ameninþarea haitei înfometate: „Lupii miºunã
peste tot. Sunt flãmânzi, cu boturile însângerate. Îi simt cum
doresc sã-mi reteze jugulara, dar ceva îi reþine. Probabil reputaþia mea de urs singuratic, extrem de violent când este atacat
cu mijloace necinstite, murdare“. Recunoaºtem aici, în forme
alegorice ºi simbolice, dimensiunea socialã ºi politicã exploatatã copios în Baronul. Sã precizãm cã, în avantajul acestui
roman, alegoria, simbolul ºi mitul exprimã cu mult mai bine
frenetica miºcare a gândului, împãtimita sa nevoie de adevãr ºi
frumos, atât de agitata cåutare a esenþialului (fie ºi prin anamnezã).
Profesorul, ajuns pe meleagurile copilãriei sale, se retrage

în amintire ca într-o „oazã“, se lasã îmbãtat de „parfumul balsamatic“, retrãieºte voluptatea ºi cruzimea aventurii alãturi de
prietenii sãi: Miti (liderul de drept), Mihai (doctorul de motoare),
Jaga (personaj aflat de la început sub semnul tragicului), Nelu,
Dan, Gabi, Doru, Adi, Stela, Mãrgãrit; retrãieºte la fel de intens
întâlnirile sale cu moartea (o iniþiere progresivã), dar ºi cu prima
sa iubire, Dica, într-unul ºi acelaºi spaþiu tremurat al candorii
ameninþate. E o încordatã ºi asprã iniþiere ce culmineazã cu
moartea celor trei agresori în casa ºi în apropierea casei lui
Raþã, urmatã de plecarea definitivã a Dicãi din þarã (cu multe
elemente de roman senzaþional). Dincolo de orice, se reþin paginile în care se configureazã convingãtor o veritabilã mitologie
a locului, un topos purtãtor de epifanii ce absoarbe în spaþiul
sãu încãpãtor o bogatã problematicã socialã ºi umanã: vâltoarea albã, cuhalmul – neatins de civilizaþie, lupul alb, ca ultim
apãrãtor al legii morale a naturii, la nevoie – justiþiarul acesteia.
Binele se confruntã cu rãul ºi, probabil, de aici impresia
cititorului cã are în faþã o structurã rapsodicã, oricât de cerebralã
ar fi construcþia de ansamblu.
Dupã eºecuri repetate în plan existenþial, dezgustat de amoralitatea ºi purulenþa unei lumi ce nu se lasã pãtrunsã ºi stãpânitã, Profesorul se retrage într-un soi de ascezã ce presupune
nonimplicarea („dacã nu e amesteci, te lasã în pace“ ºi cheltuirea
tuturor rezervelor intelectuale ºi sufleteºti în lumea cãrþilor, dar
ºi în contactele cu studenþii sãi. Abia dupã întoarcerea acasã,
acest nou Anteu îºi re-descoperã puterile ºi se lasã cuprins de
„bucuria-vieþii“: îl expediazã pe avocat, „simbolul mercenarului
citadin“ ºi hotãrãºte sã lupte pentru recuperarea pãmântului ºi
a pãdurii, confiscate în 1950, ca o datorie de onoare. Dupã ce
oscileazã îndelung între raþiune (care îl îndemna la non-implicare, luciditate ºi prudenþã) ºi inimã (nevoia de a dãrui ºi a se
dãrui, precum ºi omeneasca dorinþã de a primi afecþiunea
cuiva), va ceda acesteia din urmã ºi, drept urmare, oferã ospitalitate ºi sprijin necondiþionat Amaliei Marin, cea predestinatã
sã urmeze magistrului la catedrã, dupã o bursã de doi ani la
Freiburg. Abia acum destinul sãu se vede împlinit, dupã care
va urma întâlnirea în eternitate cu Dica, femeia pe care o aºteptase întreaga viaþã: „— Iartã-mã, Dinule, cã am întârziat atât!“.
Diferenþa de Gavrilescu, protagonistul nuvelei La þigãnci e
flagrantã: personajul lui Florinel Agafiþei are atributul luciditãþii,
îºi mãsoarã bine paºii, îºi recunoaºte eºecurile ºi se retrage
strategic în trecut, ca unicã ºansã a regãsirii de Sine.
Reflexiv prin natura sa, contemplativ din necesitate, un
hiper-lucid ce-ºi cumpãneºte neºansa în faþa unei lumi sãlbatice
ºi agresive, proiectate aici în imaginea obsesivã a „haitei“ mereu
flãmânde ºi devastatoare, Profesorul se retrage sistematic în
interioritatea sa, cu mult mai confortabilã, unde gândeºte detaºat asupra lucrurilor lumii: „numai vasele ºi armele, uneltele
ºi locuinþele îºi pãstreazã, chiar dacã alteratã, identitatea. În
rest, totul nu e decât amãgire“. În altã parte, condamnã aroganþa
celui care trãieºte cu iluzia (a câta oarã?) cã e stãpânul deplin

PRO

* Florinel AgafiÆe, Haita, Iaçi, Editura T. , 2005

SAECULUM 6-7/2005

135

lector

al Pãmântului, în realitate nefiind altceva decât „un osândit
nefericit“ (Sisif) ºi, în mod sigur, fiinþa cea mai gãlãgioasã din
univers. Totul sub semnul deºertãciunii. Fiorul eternitãþii îl va
resimþi tânãrul învãþãcel în templul lui Shiva de la Benares sau,
în final, când are loc întâlnirea multaºteptatã a acestuia cu
Dica, asemenea lui Gavrilescu ce o întâlneºte, la final, pe
Hildegard, marea iubire a vieþii sale.
Copilãria, ni se spune, este „o lume fãrã griji, fãrã probleme“,
echivalatã unui univers olfactiv conceput ca un lanþ neîntrerupt
de analogii în care o senzaþie materialã poate chema subit o
amintire (sau invers) într-un efort de elucidare a senzaþiilor
(preponderent olfactive) percepute confuz în vãlmãºagul percepþiei globale: mirosul crud al gardurilor vii, beciul cu „un iz
uºor de umezealã ºi rãcoare“, „un dulce-acriºor parfum de mucegai“, „parfumul acru al bãlegarului“, mirosul crinilor imperiali,
un complex de stimulente olfactive ºi vizuale. Dacã alãturi de
Proust ar fi apãrut pomenit în text numele lui Huysmans, nu
am fi avut de ce sã ne mirãm. Oricum, în aceste pagini, Florinel
Agafiþei se dovedeºte un senzitiv cu o „fantezie“ debordantã.
Numai la o privire de suprafaþã planul magico-simbolic în
care se miºcã Învãþãcelul, rod al civilizaþiei europene, sosit în
India pentru studiu, din dragoste pentru un pãmânt unde simte
„puterea cuvântului primordial“ ar pãrea sã nu aibã o prea
strânsã legãturã cu celãlalt plan narativ al copilului Dinu confruntat cu ipostaza sa maturã ºi scepticã. În realitate, drumul
spre Benares, unde-l cunoaºte – într-o primã etapã – pe Guru
Balakrishnan, apoi spre Sravasti ºi Kapilavastu, unde are loc
întâlnirea cu marele yoghin Vasyavaruna, se constituie ca un
dificil ºi complex parcurs iniþiatic, la sfârºitul cãruia Învãþãcelul
se va desprinde de Occident, ajungând indiferent la trãirile
umane (triumful raþiunii), tot aºa cum maturul, ajuns la apogeul
recunoaºterii sociale, îºi va înãbuºi aproape complet pornirile
inimii, ducând o existenþã austerã ºi frustrantã pânã când –
iatã – atingerea pãmântului natal va fi substitutul a ceea ce
indienii numesc snataka, moment al purificãrii ºi al revenirii la
viaþã.
Dupã un stagiu obligatoriu de 111 zile ºi nopþi petrecute în
calitatea sa de brahmacarin ºi învãþãcel al Vedelor , ajuns în
ipostaza dobânditã de serenitate, Alesul îl înfruntã pe Marele
Naga, recurgând – asemenea miticului Purusha (Rig Veda, X,
90) – la un ritual autosacrificial: „Începu sã-ºi descompunã
trupul în pãrþile sale biologice. Îºi aruncã în vãzduh mai întâi o
mânã, apoi pe cealaltã ºi tot aºa, pânã ce se fãcu nevãzut din
faþa cobrei care nu ºtia ce se întâmplã“. Astfel doar devine
posibilã renaºterea universului: „Noaptea se petrecea ca firul
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din caierul universal al unei nopþi brahmanice. Cu repeziciunea
înceatã a creãrii celui necreat“.
Pentru a-ºi îndeplini dificila misiune – recuperarea lucrurilor
sfinte (chitta ºi pietricelele salagrama) furate de vicleanul demon Shani, Alesul va trebui sã coboare în tenebrele unei grote,
luptând cu toþi demonii, înconjurat de spiritele rele, câinii fioroºi
ai acestei lumi, imagini terifiante – „produsul imaginaþiei bolnave a lui Brahma“, ca probã supremã în vederea obþinerii unei
victorii definitive. Secvenþa urmãtoare ni-l proiecteazã pe tânãrul
învãþãcel recitând imnul lui Hari „care înlãturã tenebrele
samsara“, asaltat de „parfumul liniºtitor“ al florilor de camelii
ºi însoþit de vocea liniºtitã a lui Balakrishnan. Am putea vedea
aici ºi o replicã datã experimentului Narada, în sensul cã Profesorul, fie cã se aflã în stare de veghe, fie alunecat într-un somn
binefãcãtor, fie într-un autobuz, pe bicicletã sau în ºezlongul
lui ªmil (instrumente ale evaziunii din timpul uman ºi al proiecþiei sale în Marele Timp), reuºeºte sã se desprindã de partea
sa fizicã ºi sã trãiascã un întreg ciclu existenþial în ipostaza
sârguinciosului învãþãcel aflat într-o perpetuã iniþiere.
E momentul sã ne întrebãm care a fost rostul glisãrii planului
temporal cu cel atemporal, al înfruntãrii celor douã vârste (copilãria cu senectutea), care – în sfârºit – a fost rolul anamnezei
în cazul de faþã. Neîndoios, copilãria nu este aici numai o vârstã
biologicã, ci una spiritualã, tãrâm al autenticitãþii, acel empireu
bãnuit, intuit, visat, capabil a revela cãutãtorilor de esenþial
propriile identitãþi. Pe de altã parte, India reprezintã un refuz al
lumii imediate, o altã ºansã de evadare (prin transmigrare), o
ieºire din timp, dar ºi o ºansã uriaºã de a te învinge pe tine
însuÆi prin revenirea omului la condiþia primordialã. Or, toate
acestea n-ar fi posibile fãrã anamnezã, prin redobândirea ºi
stãpânirea ideilor ºtiute cândva. În aceastã ipostazã de „ales“,
spiritul Profesorului se regãseºte în plenitudinea sa; altfel spus,
drumul acestuia spre propria copilãrie sau în inima Indiei pentru
salvarea lumii reprezintã „mersul spre centrul esenþei sale
proprii ºi ieºirea din inautenticitate“ (M. Eliade). De altfel, în
text apare explicit ideea cã Profesorul este personajul care
asigurã unitatea de perspectivã a romanului, epicentrul aducerilor aminte, „singurul joc ce nu i se pãrea iluzoriu ºi care-i
oferea o raþiune de a fi prezent în lume“.
În primul rând, prozã de idei, cu deschideri generoase spre
zona fantasticului (viaþa ca teatru, viaþa ca iluzie, neputinþele
fiinþei umane), naraþiune iniþiaticã organizatã pe mai multe
paliere narative glisabile, bildungsroman în mãsura în care
urmãreºte formarea ºi maturizarea (brutalã) a adolescentului
Dinu, roman social ºi politic cu câteva elemente (neinspirate)
de senzaþional, roman de educaþie sentimentalã, cu uºoare
concesii fãcute genului melodramatic, dacã avem în vedere
povestea de dragoste dintre Dica ºi Dinu ºi, nu în ultimul rând,
naraþiune mitologicã ºi simbolicã, Haita se constituie pentru
prozatorul Florinel Agafiþei ca un dificil test de maturitate, test
pe care acesta îl trece cu succes. Aº mai recunoaºte romancierului un vãdit simþ al compoziþiei, adicã are acea calitate pe
care naratologii o numesc holomorfism (gr. „holos“ = întreg,
integral, tot ºi gr. „morphe“ = care are o anumitã formã), înþelegând prin aceasta capacitatea unei opere, alcãtuitã din secvenþe
disparate, de a-ºi pãstra coerenþa ºi de a transmite mesajul. În
concluzie, fãrã sã uitãm a reproºa autorului – ca ºi altãdatã –
uºoare denivelãri la nivelul expresivitãþii, prin apelul la replici
(livreºti) ºi situaþii artificioase în acele secvenþe de mare încãrcãturã afectivã, urmãrind parcã anume reþete de succes facil,
precum ºi câteva nedorite note de senzaþional spre finalul
romanului, consider romanul Haita o carte maturã, echilibratã,
un real succes ºi, mai ales, o promisiune pentru viitor.
SAECULUM 6-7/2005

lector

Nicolae Turtureanu

CEZAR VERSUS CEZAR

PRO

A scrie o carte despre un autor în viaþã este un risc pe care
puþini critici ºi-l asumã. Nu ºtii niciodatã cum reacþioneazã
„subiectul“, ba e aproape sigur cã acesta va ricana la cele mai mici
rezerve faþã de persoana sa literarã sau publicã. Astfel de exegeze
sunt, îndeobºte, encomiastice, nu fãrã justificare, scriitorul-þintã
fiind unul pe deplin consacrat, recunoscut de (aproape) toatã
lumea, literarã sau nu. Pre câte-mi amintesc, dintre contemporanii
noºtri, beneficiari ai unui astfel de „tratament fabulatoriu“ au fost
/ sunt Nichita Stãnescu, D. R. Popescu, Marin Sorescu, Ioanid
Romanescu, Geo Bogza, Emil Brumaru ºi, recent, Cezar Ivãnescu.
Vor mai fi fiind ºi alþii ºi chiar mã-ntreb dacã opera lui Breban,
Buzura, Foarþã, Uricaru, Cãrtãrescu, Gãlãþeanu sau a poetesei
Gabriela Creþan nu beneficiazã de consistente monografii. Textele
citite mai demult erau, cu toatele, niºte exerciþii de admiraþie,
intersectate de interpretãri critice savante, cât mai complicate,
dupã reþete aduse pe calea aerului de ultimul curent literar ce
trecea clandestin Cortina de Fier, dinspre Vestul sãlbatic.
Cea mai recentã exegezã la care am avut acces este a
profesorului Petru Ursache, consacratã poetului Cezar Ivãnescu
(Înamoraþi întru moarte / Erosloesis la Cezar Ivãnescu, Ed.
Timpul, 2004). Un act de curaj, trebuie s-o recunoaºtem, cãci a
scrie despre Cezar Ivãnescu înseamnã a-þi asuma cele mai
imprevizibile consecinþe. Cele previzibile sunt laudele ºi / sau
blamãrile publice. Petru Ursache a avut deja parte de ambele,
dar – fapt remarcabil! – le-a supravieþuit. Viitorul e tulbure
deºi, la drept vorbind, au trecut deja câþiva ani de când autorul
Muzeon-ului n-a mai otânjit nici un literat... Mai nou, îi bate
doar cu vorba sau îi ameninþã cu degetul (ca-ntr-un banc despre
Mao) sã treacã pe programul I; pe programul lui, adicã.
Ciudãþenia este cã, de când cu libertatea asta de miºcare, de
exprimare, de opþiune, unii nu-l ascultã nici ca cum ºi-ºi permit
sã iasã din front, sã mârâie, sã cârteascã. Chiar sã nu-l voteze.
Dacã n-ar fi concurat Nicolae Manolescu ºi ar fi votat numai
scriitorii moldavi, Don Cezar ar fi fost acum ditamai Preºedinte
al Uniunii din Republica Baadescã a Scriitorilor. Cu un corn
într-o mânã („mai suna-vei dulce corn?“) ºi cu Upaniçadele în
cealaltã, el ar fi domnit lilial, sub deviza umanitaristã: „Om sã
mâncãm. Om sã bem!“. Dar vai! Manolescu a concurat, s-a
decis în ultima clipã sã punã laba post-legionarã (citat îndulcit
din campania electoralã a Opoziþiei cezariene) pe vaca grasã ºi
lãptoasã a lucrãtorilor cu condeiul artistic. Moldavii, ca de
obicei, s-au dovedit întrutotul loiali ºi, oricum, alegerile au fost
fraudate! Ameninþãrile cu tribunalu’ au venit imediat ºi au durat
aproximativ 24 de ceasuri (dacã socotim ºi timpul de odihnã ºi
tratament), ca ºi Uniunea Alternativã, o mâþã cu care Don Cezar
ameninþã, odatã la 15 ani, pantera roz a Uniunii.
Dar gata cu divagãrile – ºi acestea atât de periculoase! Ne
aflãm în preajma unui poet a cãrui legendã a premers poeziei,
a cãrui poezie a augmentat legenda. În încercarea sa (eseu,
altfel spus), Petru Ursache a procedat înþelept, despãrþind viaþa
de operã, apele de uscat, puhoaiele devastatoare de ºesurile
fertile, pe „furtunosul Baiazid“ de Orfeul a cãrui lyrã îmblânzeºte
fiarele (din fiecare) ºi face uitate sau rizibile ieºirile intempestive
SAECULUM 6-7/2005

în arenã ale unui cetãþean care poartã acelaºi nume cu poetul
Cezar Ivãnescu ºi-i submineazã autoritatea liricã. Exegetul trece
peste legendarele fapte de arme ale eroului, povestite de el
însuºi în cãrþile de publicisticã, la agapele scriitoriceºti, în media
de scandal, ce au provocat cutremure (mai ales de râs)
receptorilor elitiºti ºi dezinhibiþii flãcãilor ce nu îndrãzneau sã-ºi
punã la treabã muºchii.
Preambulul cãrþii are titlul spãimos Cutremurul Cezar
Ivãnescu , dar nu ne satisface aºteptãrile decât în ceea ce
priveºte trasarea liniilor de portret: „Biografia poetului, ca
aventurã à la François Villon, de crai de curte veche, de personaj
dostoievskian... Isprãvile lui galante i-au creat faima unui
coureur / continuu ºi cu succese de moment; însingurãrile
prelungi alternând cu apariþii zgomotoase între prieteni,
totdeauna mulþi, plãcerea de a teatraliza, jucând de fiecare datã
rolul protagonistului, atacurile pustiitoare împotriva confraþilor,
întoarse în laude prea aprinse, toate mixeazã un portret pitoresc
ºi cuceritor, în cele din urmã adunându-i la aceeaºi masã veselã
ºi împãciuitoare ºi pe prieteni ºi pe neprieteni“. Aci ºi mai
departe, în cele 250 de pagini ale cãrþii, nu vom afla însã nimic
despre „isprãvile galante“ ºi doar câte ceva din „atacurile
pustiitoare“, „laudele aprinse“ fiind chiar în suferinþã. Lãudaþi
de Don Cezar sau, mai degrabã, acceptaþi fãrã comentarii
insidioase, sunt: Theodor Codreanu, Emil Iordache, Lucian
Vasiliu, Horia Gârbea ºi mai sus citata Gabriela Creþan, care „au
scris cel mai bine“, despre poet, se-nþelege.
Sunt amintiþi, totuºi, cu generozitate, prietenii bârlãdeni,
care l-au pregãtit sã devinã „un nou Labiº“ ºi prietenii ieºeni,
„datoritã cãrora am evitat o carierã asemãnãtoare cu a lui Labiº,
Nichita Stãnescu, Ana Blandiana ºi atâþia alþii“. La Cezar
Ivãnescu zicerea ºi contrazicerea fac parte, pare-se, din fiinþa
sa dihotomicã ºi dihonicã. Labiº este „cel mai mare talent poetic apãrut în poezia româneascã de la Eminescu încoace“
(exageraþiune specificã) dar, cum s-a vãzut, autorul Rod-ului a
evitat o carierã asemenea poetului de la Mãlini. ªi bine a fãcut,
întrucât Labiº, pânã sã se dumireascã, a umplut o desagã cu
poezii comuniste, pe când Cezar Ivãnescu a scris doar câteva
texte. Acestea, ale lui Cezar, ar fi rãmas uitate în pagini de gazetã,
dacã monograful de astãzi nu le-ar fi reprodus in extenso în
carte. Sunt texte în spiritul vremii, ale unui june care tatona
poezia ºi credea în ce i se spunea. Un eºantion reprodus la o
Poºtã a redacþiei este o vãditã pastiºã dupã Labiº: „Praful
uliþelor înghiþea stropii gãleþilor, nesãtul. / Femeile loveau capul
cailor: destul! / Þâncii îºi aplecau pumnii-n fântânã ca o ciuturã.
/ ªi o febrã smintitã pãrea cã îi scuturã. / Sete potolitã“. Parcã
citim un bruion din Moartea cãprioarei.
Cei care au fost, cumva, implicaþi în debutul ºi / sau în
receptarea poetului sunt mângâiaþi cu o mânã ºi upercutaþi cu
cealaltã (poetul a avut o scurtã, dar avântatã carierã de boxer).
El constatã, post-bellum, satisfãcut, „cã toþi cei pe care i-am
înjurat, ori m-au pupat ºi au dat la pace, ori au tãcut chitic“.
Lista e prea lungã ca s-o reiterãm.
Petru Ursache sondeazã atent, prevenitor, contextul în care
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a apãrut, solul din care a crescut acest poet-cactus, de care
exegetul se apropie fãrã sã-i cânte în strunã. „Ieºirile“ de
copil-teribil ale lui Don Cezar le întâmpinã cu un zâmbet
îngãduitor. Miza eseistului este alta: poezia cezarivãnescianã,
cãreia-i cautã sursele ºi resursele. Cezar Ivãnescu îºi elaboreazã
cântarea „cât spontan, cât programatic, dupã o retoricã proprie,
dar care, în multe privinþe, actualizeazã coduri ce amintesc de
vechea tradiþie“. „Iar vechea tradiþie înseamnã Upaniºadele,
Imnul (homerian, la care face aluzie Dumézil) ºi Cabala
Cabala, ilustrând
trei religii de mare tradiþie ºi diferite“ care, la Cezar Ivãnescu
„se unesc prin mistic sunetului cosmic ºi divin“. În cele peste
100 de pagini de analizã pe text ºi pe subtext, Petru Ursache
desluºeºte tainele acestei poietici, „ fiorul emoþional “,
„tremurarea dramaticã “, simbioza Eros-Thanatos, „mica
melodie“, „citatul folcloric“, scrierea ca o crucificare ºi nu ezitã
så semnaleze „riscul supraabundenþei materiei poetice“.
Interpretãrile (interferate) la poemele Tatãl meu Rusia ºi

Mirungere sunt seducãtoare (pentru noi), întrucât developeazã
complexul Tatãlui ºi al Fiului, atât cei de pe pãmânt, cât ºi cei
din cer. În primul poem, tatãl pãmântean, reîncarnarea lui Stalin,
îºi terorizeazã / maltrateazã fiul. În Mirungere, Tatãl ceresc îºi
pedepseºte Fiul ºi-l tãmãduieºte mereu, pentru a-l supune unor
noi, nesfârçite suferinþe. „Criza mimeticã pare provocatã de
orgoliul Fiului care se crede superior Tatãlui“, încât – se întreabã
hermeneutul: „cine a fost întins pe cruce: Fiul, Lucifer sau fiul,
poetul?“.
În finalul cãrþii – ºi al unui interviu lãmuritor în multe privinþe
– fiul pãmântean Cezar, „punând în paranteze bovarismul
consubstanþial oricãrui artist“, concede cã „revolta existenþialã
e ruinãtoare ºi te împinge la excese“. „Ca om ºi ca artist“, „ca
poet modern tânjitor dupã poezie ca mare artã tradiþionalã“, el
mizeazã totul pe „viitoarea reîncarnare, când voi face numai
muzicã, Bach ºi Wagner, în alt eon, sub un soare nou“.
Vom fi pe recepþie.

Mircea Radu Iacoban

LUCINSCHI ÇI CIMITIRUL
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propaganda s-a înarmat cu necesarul carneþel (în care, altãdatã,
vor fi trecute numele celor prinºi cå frecventeazã biserica...)
ºi, din piatrã în piatrã, izbuteºte sã descopere ºi sã cartografieze
o coloratã lume a regretelor, resemnãrii, speranþei, credinþei –
înfiripatã din... epitafuri. Care inscripþii capãtã alte semnificaþii
atunci când sunt citite într-un context orânduit ºtiinþificeºte
tematic, iar comentariile autorului studiului tãlmãcesc sugestii
ºi efluvii, identificã modalitãþi ale exprimãrii poetice,
coroboreazã, disociazã – totul într-o tonalitate
reþinut-respectuoasã ºi amical-comprehensivã. De la banalul
motiv „sic transit...“ („Am muncit pe-acest pãmânt / Pentru-o
cruce ºi-un mormânt“) la generalizãri neaºteptate cu iz politic
(Cimitirele din oraºele Moldovei „sunt o sugestie asupra felului
cum ar trebui sã fie þara noastrã. Aceastã patrie de sub pãmânt
este un model de convieþuire fãrã tensiuni etnice, fãrã orgolii
heraldice, fãrã suspiciunea de care au parte cei vii“) ºi pânã la
exclamaþii concluzive („Cimitirul este o carte mereu deschisã“;
„În cimitir simþi cu orice fibrã a fiinþei tale cât de scumpã ºi de
frumoasã este clipa“), studiul lui Petru Lucinschi atestã
sensibilitate, împãcare ºi, totdeauna, preþuire a sinceritãþii
creaþiilor stângace puse de cei vii în seama mortului („Eu feciorul
lui am fost / ªi la Domnul avu rost / Lângã sora lui sã fie / ªi în
cer, ºi-n veºnicie“). O mare parte din epitafuri a fost recoltatã
din cimitirul ieºean Eternitatea; parcã-l vãd pe fostul Preºedinte
rãtãcind printre morminte ºi notându-ºi conºtiincios cugetãri
de genul „unde nu e moarte, nu-i nici iubire“ sau amuzându-se
amar în dacicul (ca idee a morþii vesele) cimitir din Sãpânþa.
Din pãcate, a doua jumãtate a studiului ne este inaccesibilã,
fiind reproduse epitafuri în limba rusã, culese din cimitirele
de peste Prut. Oricum, acest studiu insolit ºi, în felul sãu,
merituos, aratã încã odatã (dacã mai era nevoie) cât de
neºtiute-s cãile Domnului ºi cât de neaºteptat pot evolua
convingerile omului. „În cimitir, spune Lucinschi, vine pe jos
ºi pantofarul, ºi consilierul prezidenþial, ºi împãratul“. Ba chiar,
am adãuga noi, ºi Preºedinþii. Cã aºa-s orânduite toate.
PRO

Petru Lucinschi a fost Preºedinte al Parlamentului
Moldovei ºi preºedinte al „þãriºoarei“, dar cea mai înaltã funcþie
a deþinut-o pe vremea mãreþei Uniuni Sovietice, când era
membru al Biroului Politic al PCUS ºi Secretar cu propaganda
al Comitetului Central. În rãspunderea lui se afla toatã presa
sovieticã, de la Cernãuþi la Vladivostok ºi (între altele)
gestionarea luptei împotriva misticismului. L-am cunoscut
personal ºi, în general, mi-a lãsat o impresie onorabilã. Citite
azi, declaraþiile sale din amplul interviu pe care i l-am luat în
1993, par de o sutã de ori mai dezgheþate ºi mai curajoase
decât ceea ce emite cu sughiþuri staff-ul lui Voronin (am trecut
în revistã, atunci, scenariile posibile ale unirii Basarabiei cu
Þara, temã ce-ar fi consideratã, astãzi, reprobabil atentat la
stabilitatea Moldovei! Filolog ºi politolog, Lucinschi are
preocupãri ºtiinþifice varii, dar ceea ce am gãsit tipãrit într-o
publicaþie culturalã de la Chiºinãu m-a lãsat pur ºi simplu...
mascã! Sub semnãtura fostului secretar cu propaganda al CC
al PCUS poate fi citit studiul... Cimitire ºi epitafuri ! Ciudata
cercetare propune o viziune net deosebitã de sloganul propagandistic marxist „religia este opium pentru popor“: „Sfânta
cruce, semnul credinþei celui adormit, arma de biruinþã a
mântuitorului asupra morþii.. .“ etc. etc. – ceea ce
demonstreazã cã ateismul de partid se poate converti, prin
voia Domnului, chiar în opusul sãu! Va fi stârnit destule
zâmbete studiul Cimitire ºi epitafuri , dar se cuvine sã
recunoaºtem cã o raitã filologicã printre morminte poate oferi
serios material inedit oricãrui cercetãtor interesat de
manifestãrile creativitãþii populare. Cum folclorul tradiþional
primeºte rare ºi îndoielnice „întãriri“ contemporane, aria de
manifestare a creatorului anonim refugiindu-se mai degrabã
în strigãturile ritmate de pe stadioane ºi de la mitinguri (iar
propagarea ãstor perle „folclorice“ nu se poate face din gurã
în gurã, ci din P.C. în P. C.), cimitirul este cel ce mai poate oferi
material inedit, cu anume încãrcãturã filozoficã ºi oarecare
expresivitate literarã. Drept pentru care, fostul secretar cu
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Dumitru Matalå

POETICA ÇI POEZIA – SUBIECTE DE MEDITAÞIE

PRO

„Volumul de faþã reuneºte o serie de studii consacrate
poeziei“. Cu aceastã propoziþie îºi începe Gheorghe
Glodeanu argumentul ultimului volum de criticã literarã,
Poezie ºi poeticã, apãrut anul trecut la editura Fundaþiei
culturale Libra. Precizarea are ºi n-are un rost al ei, dacã
ne gândim cã volumul chiar aºa se numeºte, Poezie ºi
poeticã , prin urmare ar fi de presupus ca ºi în interiorul
lui, studiile sã fie consacrate, pe cât posibil, subiectului.
Pe de altã parte, totuºi, pe coperta a patra ni se mai
spune cã acelaºi autor s-a ocupat, în alte volume, ºi de
prozã (Liviu Rebreanu, Ipostaze ale discursului epic ,
de pildã, sau Dimensiuni ale romanului contemporan)
ori çi de poeticã, însã cu aplicare predilectã la prozã (Poetica romanului românesc interbelic; Poetica misterului
în opera lui Mateiu Caragiale). Ceea ce face ca, pânã
la urmã, raportatã la celelalte titluri ale criticului, ºi aceastã
precizare sã rãmânã binevenitã.
Dincolo sau dincoace de precauþiile introductive pe
care ºi le ia, în argument, autorul, important este în ce
mãsurã textele dinlãuntru, con-þi-nu-tul, cum ar veni, rãspund intenþiilor anunþate încã de la titlu. ªi din nou trebuie
menþionat cã, dupã ce Gheorghe Glodeanu mãrturiseºte
cã „lucrarea conþine trei secþiuni distincte, inegale ca întindere“, lucrul acesta se ºi confirmã, apoi, pe deplin, iar
titlurile secþiunilor constituie cea mai bunã dovadã: Teoreticieni ai poeziei ; Universuri lirice ; Poeþi din Nord.
Încã o datã, simpla lor enunþare dovedeºte cã, dintre
toate, primele douã rãspund întru totul promisiunilor avansate de autor, or asta poate fi deja consideratã, chiar
dacã numai parþial, o reuºitã.
Sã vedem, aºadar, dupã cum se obiºnuieºte, mai
înainte de toate, reuºitele. Cea mai convingãtoare secþiune a volumului este, de bunã seamã, cea dintâi, numai
cã nu pentru cã ar ocupa mai multe pagini, „ca întindere“.
Aºa-numita esteticã a poeziei capãtã cu adevãrat, în
aceastã diviziune, o tratare serioasã, care o îmbrãþiºeazã
nu doar în suprafaþã, ci ºi în adâncime. Punctul iniþial îl
oferã, fireºte, Macedonski – ºi pe bunã dreptate: a fost
„unul dintre primii creatori care teoretizeazã ºi impun la
noi conceptul modern de poezie“. Se continuã, tot aºa,
fireºte, cu Arghezi, cu Ion Barbu („pentru mine, poezia
este o prelungire a geometriei, aºa cã, rãmânând poet,
n-am pãrãsit niciodatã domeniul divin al geometriei“), cu
Ion Vinea, dar ºi cu Tristan Tzara, cu „moment oniric“
(Leonid Dimov ºi Dumitru Þepeneag), dar ºi cu Mircea
Cãrtãrescu. Pânã se ajunge, dupã cum era çi de aºteptat,
la generaþia ’80 ºi la generaþia ’90, iar articolele dedicate
celor douã promoþii nu mai sunt, de fapt, articole ºi nici
eseuri, ci sunt adevãrate studii. Din nou pe bunã dreptate,
dacã ne gândim cã ºi una, ºi cealaltã „au schimbat în
mod radical faþa literaturii române contemporane“.
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Cu asta s-ar pãrea cã radiografia poeticii româneºti se
cam apropie de sfârºit, însã nu-i nicidecum aºa. Centrul
sau centrele de greutate sunt amplasate pe umerii a doi
dintre pilonii de rezistenþã ai poeziei noastre: ªtefan
Augustin Doinaº ºi Nichita Stãnescu. Motivul este, desigur,
acela cã, mari poeþi amândoi, ei au fost în egalã mãsurã ºi
teoreticieni, interpreþi ai fenomenului poetic, iar meditaþiile
lor asupra condiþiei creaþiei ºi a creatorului alcãtuiesc o
preocupare constantã în opera lor. În cazul lui Augustin
Doinaº, „teoreticianul literar defineºte poezia în raport cu
realul, care nu este înså perceput din perspectiva
tradiþionalistã ºi limitativã a geometriei neeuclidiene“.
Poezia este consideratã, pur ºi simplu, „suprema expresie
a condiþiei umane: grandoare ºi mizerie – deci conºtiinþã
lucidã a ºanselor ºi a limitelor noastre“. La rândul lui,
„Nichita Stãnescu impune conceptul de poezie metalingvisticã, ce nu mai vizeazã nici valenþele muzicale ºi nici pe
cele sintactice ale poeziei“. Pentru el, aºa cum iarãºi
subliniazã Gheorghe Glodeanu, „meditaþia asupra condiþiei
umane se transformã într-o meditaþie asupra condiþiei artei
ºi a artistului, adicã asupra (ne)cuvintelor.“ Iar pentru
amândoi este la fel de valabilã concluzia pe care criticul o
formuleazã doar pentru unul: „În timp ce creaþia unui poet
exprimå ceea ce el într-adevãr este, arta lui poeticã
întruchipeazã un ideal, adicã ceea ce el ar vrea sã fie.“
Ceea ce se realizeazã în felul acesta, printr-o prezentare
cronologicã a reflecþiilor asupra poeziei, este în primul rând
un excurs istoric, e-vo-lu-tiv, asupra conceptului însuºi.
De la tradiþionalism la simbolism, de la modernism la
avangardism, iar de aici la postmodernism, în salturi sau
nu, poezia ºi-a urmat propriul itinerar, ascendent, iar odatã
cu ea sau câteodatã chiar înaintea ei a evoluat însãºi teoria
poeziei. Drumul acesta, fãrã îndoialã, l-a urmãrit în mod
deliberat autorul, odatã ce subliniazã, cu fiecare ºcoalã
sau generaþie pe care o prezintã, nu numai delimitãrile sau
contestãrile faþã de curentele anterioare, ci ºi reperele de
continuitate ºi cotele de creºtere atinse tocmai prin ceea
ce dialectica ar numi unitatea contrariilor. Aºa încât, o opinie
cum ar fi aceea a lui Mircea Cãrtãrescu, precum cã
„splendoarea formelor literare din trecut, esenþializatã,
rãsfrântã asupra ei însãºi, este convertitã printr-o nouã,
nostalgicã splendoare actualã“, poate figura foarte bine pe
frontispiciul generaþiei ’80, dar, în acelaºi timp, ea poate fi
ºi deviza unor alte promoþii. Or, asta îi dã perfectã dreptate
lui Gheorghe Glodeanu sã conchidã cã „scopul suprem
este mereu despãrþirea de trecut, de o anume manierã
depãºitã de a vedea literatura“, ºi totodatã cã, din
perspectiva fiecãrei generaþii, de fiecare datã „se
reformuleazã vechile postulate ale literaturii“.
Cã, pe de altã parte, prin aceastã modalitate de prezentare se realizeazã mai curând o trecere în revistã, ex-po139
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zi-ti-vã, decât una analiticã – poate cã ºi aceasta ar putea
fi un subiect de meditaþie. Numai cã, ºi de data asta,
criticul pare sã nu-ºi fi propus cu orice preþ altceva. Nu
prea vom întâlni, deci, cel puþin în aceastã secþiune a
volumului, judecãþi de valoare sau aprecieri critice, la
adresa vreunor opere poetice, ci mai cu seamã prezentãri,
re-la-tãri ale unei teorii sau alteia pe marginea poeziei.
Din nou grijuliu, Gheorghe Glodeanu ne previne ºi acum,
în argument, cã volumul sãu „se adreseazã, cu predilecþie, studenþilor în filologie, profesorilor de limba românã“,
ceea ce justificã, desigur, în bunã mãsurã, maniera pedagogicã ce a fost aleasã. Nu i-aº zice nici eu ºcolãreascã,
pentru a profita cu perfidie de sinceritatea imprudentã a
criticului, dar, oricum, o vizibilã tentã didacticã se face
simþitã în organizarea materiei, în interpretarea ei. La urma
urmei, cei care doresc cu tot dinadinsul aprecieri critice
ºi judecãþi de valoare le vor întâlni ºi pe acestea, din
belºug, în cea de a doua diviziune a volumului, care se
çi numeºte, de altfel, Universuri lirice.
Tot criteriul istoric pare sã stea ºi la cãpãtâiul acestui
compartiment al culegerii, de vreme ce selecþia începe
cu Vasile Alecsandri ºi, dupã ce trece prin Blaga, Voronca,
Voiculescu – Labiº, Mazilescu, Sorescu, ajunge, în cele
din urmã, la Petre Got ºi Mircea Dinescu. Cum spuneam,
însã, de data asta registrul critic este sensibil altul, evident
orientat înspre judecata de valoare formulatã în cunoºtinþã
de cauzã. Tot aºa, se vede limpede stãruinþa de a circumscrie în expresii concentrate, pe cât posibil, esenþa poeþilor
analizaþi. Lirica lui Lucian Blaga, de pildã, este „o poezie
a marilor interogaþii despre om ºi condiþia lui în univers“;
„Spre deosebire de o întreagã tradiþie poeticã ce crea
mituri, Marin Sorescu demitizeazã poezia ºi desolemnizeazã discursul liric“; „Creator de duminicã ce se simte
atras mai mult de diplomaþie ºi de ascensiunea socialã“,
Mateiu Caragiale rãmâne totuºi „unul dintre cei mai
importanþi reprezentanþi ai sonetului românesc“; iar rolul
lui Nicolae Labiº, în contextul anilor ’50, „s-a dovedit

decisiv în redescoperirea lirismului, în orientarea poeziei
spre adevãratele ei tradiþii ºi valori.“ ªi aºa mai departe,
ceea ce înseamnã cã exemplele s-ar putea înmulþi.
Problema n-ar fi aºadar aceea a pertinenþei sau a
calitãþii judecãþii critice, ci o alta, care þine de concepþia
volumului. Dacã, în acea primã secþiune, o serie de mari
creatori sunt analizaþi exclusiv în calitatea lor de teoreticieni ai poeziei, în cea de a doua, o altã serie, de alþi
mari poeþi, sunt interpretaþi numai din unghiul operei lor.
Aºa cum Arghezi, Ion Barbu sau Camil Petrescu sunt în
primul rând creatori ºi în al doilea rând interpreþi de poezie,
tot aºa ºi unii dintre ocupanþii celui de al doilea compartiment sunt, evident, atât poeþi cât, ºi comentatori, mãcar
ai propriei lor opere. Ceea ce s-ar impune, deci, ar fi o
aºa-numitã consecvenþã a criteriilor, indispensabilã chiar
ºi într-un sumar a cãrui dominantã este diversitatea. Asta
cu atât mai mult cu cât al treilea compartiment abandoneazã orice criteriu ºi nu antologheazã decât câþiva
poeþi din nord. Or, e limpede cã, prin acest tronson, autorul
plãteºte un mic tribut sentimental meleagurilor natale,
singurul criteriu ce pare sã-l fi cãlãuzit. Altminteri, firesc
ar fi fost ca, de exemplu, Petre Got sã fie ºi el alãturat
poeþilor din nord ori, ºi mai firesc, un George Vulturescu
sau un Alexandru Pintescu sã fie transferaþi, ºi ei, la
„grupa mare“ ºi la alþi câþiva sã se renunþe de-a binelea.
Drept e cã ºi criticul, ca întotdeauna prevãzãtor, îºi ia
çi acum o mãsurã de siguranþã. El explicã prezenþa
acestora din urmã poeþi prin aceea cã lucrarea sa „poate
va lua chiar forma mai ambiþioasã a unei istorii a poeziei
româneºti“, numai cã, de data asta, justificarea sunã mai
degrabã ca o scuzã mascatã. Nu proiectul ambiþios al
autorului îl pun eu în discuþie, aici, ci criteriile pe care
ºi-a clãdit aceastã carte. Într-o proiectare ceva mai
riguroasã, culegerea lui Gheorghe Glodeanu ar fi putut
ajunge o veritabilã carte de referinþã pe tema poeziei ºi
poeticii româneºti. Ceea ce nu-i diminueazã nicidecum
ºansele pentru momentul când o sã devinã istorie...

PRINTRE STRÃINI, DAR ªI ACASÃ
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aceleeaºi literaturi române. Laolaltã cu cei deja cunoscuþi,
dar aflaþi în continuare printre strãini, scriitorii proaspãt
alãturaþi îºi dãdeau astfel întâlnire, prin cãrþile lor, acasã.
Rândurile care urmeazã vor sã prezinte, fie ºi sumar,
câteva dintre cãrþile de prozã aparþinând unor asemenea
scriitori ºi apãrute în ultimii ani la noi în þarã. Sunt cãrþi
care demonstreazã, prin însãºi existenþa lor, cã literatura
românã nu trãieºte doar între graniþele limbii sale, ci ºi
mult în afara hotarelor ei.
Dupã ce publicase, la Timiºoara, un roman intitulat
Acces la esenþã, Mirel Brateº s-a hotãrât sã plece ºi sã
scrie despre România din Israel. Acest al treilea roman
al sãu, care se numeºte, incitant, Israel fãrã horoscop,
(Editura Viitorul Românesc), se dovedeºte de o maturiPRO

Când au plecat de-acasã, nu erau niºte nume cunoscute. N-au lãsat, aºadar, în urma lor, o operã, precum
un Petru Dumitriu sau un Bujor Nedelcovici, precum un
Paul Goma sau un Virgil Duda. Cu toate cã ºi ei îºi påråsiserã þara, la plecare aceºtia erau deja scriitori consacraþi, le rãmâneau tot aici cãrþile, care continuau sã
aparþinã literaturii române, chiar dacã ni se interzicea sã
ne mai pronunþãm asupra lor. Ceilalþi însã, cei care nu
ºi-au luat cu ei decât numele, au început, acolo unde
s-au stabilit, sã ºi-l cultive, sã semneze, mãcar acolo
niºte cãrþi care, ºi ele, deºi nu aveau cum intra în þarã,
continuau sã le ofere o legãturã sufleteascã cu ea. Pe
urmã, dupã ce ºi la noi cultura a reintrat în albia ei fireascã,
ºi cãrþile lor au început sã-ºi facã apariþia la editurile din
þara natalã, dezvãluind, una câte una, noi faþete ale

SAECULUM 6-7/2005

lector
tate ºi profunzime de-a dreptul surprinzãtoare. Faptul este
constatat înainte de toate de George Bãlãiþã, într-o prefaþã
în care scrie, negru pe alb: „Brateº este un scriitor adevãrat. Îºi cunoaºte mediul, are mânã bunã, ochiul atent,
apreciazã corect distanþa“. Dincolo de formulãrile culese
parcã dintr-un dicþionar sportiv, exact acelaºi lucru poate
fi verificat apoi de cititorul însuºi, pe parcursul lecturii.
Tema nu este totuºi deloc una nouã, mai cu seamã cã
de la Homer încoace nici nu prea mai descoperim noutãþi
în literaturã, dar, aºa veche cum e, se recomandã ºi astãzi
la fel de dramaticã, de sfâºietoare. Este strãvechea
poveste a dez-rã-dã-ci-nã-rii, a pãrãsirii unei þãri çi a readaptãrii într-una necunoscutã, prin urmare întocmai ceea
ce s-a petrecut ºi cu autorul nostru. Mai mult decât atât,
aceastã totalã schimbare intervine la o vârstã când alþii,
mai domestici, încep sã se gândeascã la pensionare,
ceea ce ar însemna cã Mirel Brateº nu face parte dintr-o
asemenea categorie. Ca dovadã, însãºi cartea lui, care
ne demonstreazã cã, deºi readaptarea are loc în mult
lãudata Þarã a fãgãduinþei, cu toate astea, nici aici nu
prea umblã câinii cu covrigi în coadã. Mãrturisesc cã,
dupã toate cele suportate în România ºi dupã ce nici în
Israel n-a gãsit o lume mai bunã, m-am aºteptat sã dau
peste un scriitor înãcrit, gata sã-ºi verse fierea ºi peste
una ºi peste alta. Dar nu – ºi iatã din nou dovada: „Am
descoperit la unii – ºi vârstnici, ºi tineri, sau mai ales
tineri – dezinteresul aproape total, abandonarea
cvasi-definitivã a limbii române [...] O autoironie a soartei
într-o þarã în care aproape o zecime din populaþie provine
din România“. Concluzia, de data asta, o poate desprinde
ºi cititorul, singur.

PRO

Într-o vreme, ba chiar multã vreme, Dan Platon era
mai cunoscut aiurea decât la el acasã. Stabilit, în 1973,
în Germania, prozele lui scurte au început sã aparã în
reviste din München, New York, Tel Aviv, în vreme ce în
România numele sãu era practic necunoscut. Aºadar, se
poate spune cã s-a fãcut ºi pentru el un act de dreptate
când i-au apãrut cãrþile ºi în þara lui de origine. Cel de al
treilea volum de povestiri, Apus de soare însângerat
(Editura Cartea româneascã), reuneºte un numãr destul
de mare de proze, ºi destul de inegale, astfel încât cititorul îºi poate face curând o impresie. Gãseºte în el,
adicã, ºi simple povestiri anecdotice, fãrã prea mari pretenþii literare, cum sunt Papagalul vorbitor ºi La cazanul
cu þuicã ºi altele scrise într-o manierã vetustã sau
melodramaticã (Sãculeþul cu piper, Dragoste înºelatã,
Jocul destinului) – dar ºi câteva titluri cu adevãrat izbutite, moderne ºi de o problematicã realmente complexã.
Bucata care dã titlul volumului ºi Fântâna blestematã,
care ºi ea ar fi putut inspira un titlu, sunt douã dintre
puþinele de acest fel. Inegal, aºa cum este, se poate
spune cã volumul de prozã scurtã al lui Dan Platon se
adreseazã cititorilor de toate gusturile tocmai din pricina
diferenþelor de nivel existente. La urma urmelor, o mare
diversitate de titluri aproape cã obligã la suiºuri ºi
coborâºuri, din cauzã cã nici un autor nu este capabil sã
þinã mereu ºtacheta la cele mai mari înãlþimi. Pe coperta
a patra a cãrþii dãm ºi peste câteva recomandãri semnate
de nume de rezonanþã: „Sincer ºi foarte scurt, nu sunteþi
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lipsit de ceea ce se numeºte, vag, talent literar“ (Mircea
Eliade); sau: „Autorul ºtie ce vrea ºi ce poate, îºi mãsoarã
lucid orizontul viziunii sale artistice, care are ca dimensiune specificã universul celor «umiliþi ºi obidiþi»“ (Iacob
Popper). De bunã seamã, fiecare cititor, înainte de a frunzãri o carte, citeºte recomandãrile de pe coperta a patra.
Nãscutã la Dorohoi ºi emigratã, în urmã cu mai bine
de treizeci de ani, în Israel, Madeleine Davidsohn revine
acum în þarã pe coperta unei cãrþi de povestiri: Al cincilea
anotimp (Editura Fundaþiei culturale Libra). Sunt povestiri
care creioneazã stãri contradictorii, surprinse însã mereu
cu delicateþe ºi tandreþe, sau tristeþi provinciale moºtenite
de la târgul moldovenesc ºi asezonate la realitãþi ale þãrii
de adopþie. Din aceste altoiri nu tocmai naturale, atmosfera povestirilor sale se contureazã destul de confuz, iar
sentimentalismul le submineazã deseori dramatismul.
Cartea se bucurã totuºi nu de o sigurã recomandare, ci
de douã, amândouã la fel de prestigioase. „Doamna
Madeleine Davidsohn scrie o prozã agreabilã, sentimentalã ºi mai important ca orice, atunci când e vorba de
ficþiune, convingãtoare – susþine, în prefaþa sa, George
Bãlãiþã. Secretul acestei proze este sinceritatea. A nu te
complica inutil, a gândi clar, a ºti ce ai de spus, a-þi cunoaºte cititorul ºi a-i da ceea ce crezi cã i se cuvine, iatã
o mizã nu la îndemâna oricui“. „Cele mai multe scrieri din
acest volum par desprinse dintr-un album de familie ºi
transpuse într-un registru epic – afirmã ºi Romul
Munteanu, în postfaþa sa. Evenimente neaºteptate se
înlãnþuie unele cu altele ºi surprize nebãnuite dezleagã
intriga unor schiþe sau povestiri“. Fireºte, diagnosticul
pus cu atâta neºovãire ºi nu numai de unul, ci de doi
veritabili specialiºti, nu poate fi decât unul exact.
Mai cunoscutã ºi ea în Israel decât în þara sa de origine,
de unde, ce-i drept, a plecat prin 1983, Gina SebastianAlcalay nu ºi-a pierdut însã legãturile, nici pe cele de
scriitoare ºi nici pe cele sufleteºti, cu locurile pe care
le-a pãrãsit. Lucrul acesta îl dovedesc atât cãrþile tipãrite
la Tel Aviv, cât ºi cele de la Bucureºti. Romanul Singurãtatea alergãtorului de cursã scurtã (Editura Albatros),
cu o trimitere directã la titlul unui celebru film englez al
lui Tony Richardson, este ºi el o dovadã palpabilã a celor
afirmate pânã acum. Roman ambiþios, de o construcþie
amplã, cutezãtoare, ºi de tot atât de ambiþioase dimensiuni, cartea demonstreazã cã autoarea manevreazã cu
egalã stãpânire ºi firele desfãºurãrii epice, ºi destinele
personajelor. Ideea sa de bazã este, aºa cum anticipeazã
deja titlul, aceea cã oriunde ne-am afla, la Bucureºti, la
Tel Aviv, la New York ori la Paris, trãim pretutindeni în
aceeaºi singurãtate ºi cã pentru toþi cursa este prea scurtã
faþã de câte proiecte ne propunem de-a lungul ºi de-a
latul ei. O idee cãreia numai timpurile noastre, moderne,
i-au dat naºtere, iar literatura ºi filmul n-au fãcut altceva
decât sã-i recepteze ecourile.
Pe scurt, pentru cã pe larg ne-ar pune prea mult la
încercare rãbdarea, romanul lui ªtefan Gh. Theodoru, Refugiaþii (Editura Albatros) ar avea urmãtorul subiect:
George Tudor este funcþionar la Refuge Help Organisa141
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Mai cunoscutã decât alþii, ºi în þara ei, România, mai
mult însã în calitate de poetã ºi eseistã, Tania Lovinescu
ºi-a continuat în chip firesc activitatea literarã ºi dupã ce
ºi-a mutat existenþa în Israel. A continuat tot aºa de firesc
sã scrie ºi sã fie prezentã în antologii de poezie din Anglia,
Canada, Suedia, Franþa. Dupã titlu, ºi volumul acesta,
Crochiuri în peisaj israelian (Editura Hasefer), ar pãrea
tot un volum de eseuri, dar în realitate avem de a face cu
unul de prozã scurtã. Tania Lovinescu abordeazã totuºi
pentru prima oarã, acum, proza scurtã. Schiþele ºi povestirile din aceastã culegere au, de cele mai multe ori,
ca personaj, în centrul lor, o femeie. O femeie care, tot
aºa, de cele mai multe ori, este dornicã de iubire – de
înþelegere – de comunicare, numai cã nu prea izbuteºte
sã le ºi gãseascã. Propria singurãtate sau neputinþa de a
croi punþi cãtre cei din jur o împiedicã de fiecare datã sã
iasã din izolare. Scrisã într-o tonalitate sentimentalã, cu
o sensibilitate mereu rãnitã dar care se ºi supravegheazã
mereu pentru a nu se da în spectacol, prozele sale sunt,
aºa cum autoarea însãºi le numeºte, crochiuri, aºadar
episoade. Pagini care surprind întâmplãri mãrunte ale unor
existenþe obiºnuite, dar în care scriitoarea ºtie sã descifreze durerile – bucuriile – tristeþile – speranþele, prin urmare
semnificaþiile lor ascunse. Pentru cã, dupã cum tot ea
mãrturiseºte, „bucuriile, durerile, dragostea, bãtrâneþea
ºi moartea sunt aceleaºi pe toate meridianele. Asta e tot
ce am învãþat în lunga mea viaþã“.
De la bun început, Berthold Aberman, autorul acestei
cãrþi de multe ºi variate Trãiri (Editura Fundaþiei culturale
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Libra), ne spune cã depoziteazã în paginile ei „o parte
din gânduri ºi amintiri“; „o lume pe care am cunoscut-o,
care a fãcut parte din viaþa mea... fapte autentice, vesele
sau triste“. Ar fi, prin urmare, o carte de evocãri, de memorii, al cãrei unic secret este sinceritatea. Numai cã pe
parcursul lecturii am întâlnit mai multe pagini de povestiri,
cu alte cuvinte de prozã, de ficþiune ºi nicidecum de fapte
autentice. Iar argumentul esenþial era mereu acela cã, în
paginile de prozã propriu-zisã, întâmplãrile deveneau
dintr-odatã de necrezut; ne-pla-u-zi-bi-le. Iar asta, paradoxal, tocmai din cauzã cã autorul dãdea prea mult frâu
liber imaginaþiei. Proze le numeºte, de altfel, ºi cunoscutul
scriitor George Astaloº, într-o foarte generoasã prefaþã
trimisã tocmai de la Paris. O prefaþã în care vorbeºte
despre „poezia prozei sau proza poeziei lui Berthold
Aberman“, despre „încãrcãtura liricã a schiþelor ºi nuvelelor
sale“ ºi totodatã despre „carburantul narativ de o excepþionalã încãrcãturã epicã“, adicã tocmai despre ceea ce
este mai puþin rezistent în aceastã carte. Cã prefaþatorul
procedeazã, mãrinimos, aºa, nu e prea greu de înþeles;
el însuºi mãrturiseºte cã au fost, în tinereþe, amândoi,
cadeþi ai unei ºcoli de ofiþeri din Moldova. Dar, în ceea ce
mã priveºte, prefer sã-i dau mai multã dreptate modestiei
autorului, care nu-ºi considerã cartea decât o simplã
culegere de „amintiri ºi gânduri“ cãrora „le-am prelungit
existenþa încredinþându-le foii de hârtie“.
Dacã l-am fi catalogat pe prozatorul Mihai Bradu numai
dupã romanul sãu de debut, Aik ªoimarul, apãrut în urmã
cu mai mulþi ani, la el acasã, am fi rãmas cu imaginea
unei suite de poveºti romantice ºi lãcrimoase despre niºte
aºa-numiþi silvani, o populaþie legendarã, ºi despre niºte
hoþi de cai ºi cãutãtori de comori. Dupã aceea însã prozatorul s-a stabilit la New York ºi n-o fi ea, America,
precum Israelul, o Þarã a fãgãduinþei, dar este, în orice
caz, o Þarã a tuturor posibilitãþilor. Aºa se face, pesemne,
cã Mihai Bradu a revenit, nu demult, cu un alt roman, Lumina violetã a zilei (Editura Semne ), fundamental
schimbat ºi categoric în bine. Aºa s-ar explica, probabil,
ºi viziunea – modernã, ºi compoziþia epicã – total ineditã,
ºi maniera – total epuratã de sentimentalismele, tot ale
sale, de odinioarã. Ambiþios ºi de data asta, noul roman al
scriitorului realizeazã performanþa de a-ºi atinge în cea
mai mare parte ambiþiile. În orice caz, o tentativã epicã
riscantã, aceea de a surprinde ultimele luni ale regimului
de tristã amintire ºi cele dintâi ale ºovãielnicei dar îndãrãtnicei noastre democraþii, se poate spune cã a cunoscut
în cea mai mare parte o acoperire demnã de toate laudele.
La care se adaugã ºi registrele de naraþiune noi, moderne,
ce vizeazã prezenþa lui Dumnezeu ºi a Fiarei în destinul
oamenilor, inovaþii despre care nici nu putea fi vorba pânã
nu demult. Aºa cã pot afirma ºi eu, o datã cu reputatul
ork Macritic M.N. Rusu, care susþine, în revista New Y
York
gazin: „Eliberat de coºmarul Epocii de aur din România
ceauºistã, Mihai Bradu abordeazã cu mare fineþe un
subiect antinarativ ºi neconvenþional“. Dupã care tot el,
criticul, adaugã ferm: „Am certitudinea cã prin Lumina viozilei, literatura exilului românesc îºi ridicã o nouã ºi
letã a zilei
importantã coloanã de susþinere“. Este, nimic de zis, o
carte de excepþie, care ar merita o analizã pe mãsurã.
PRO

tion, adicã RHO, o instituþie care se ocupã de refugiaþii
ce acosteazã din întreaga lume la New York ºi sunt ajutaþi
sã-ºi gãseascã un rost în „lumea nouã“. Bineînþeles,
George Tudor se ocupã de români, un sector foarte dificil,
pentru cã de obicei „ruºii, românii ºi cubanezii erau cei
mai mulþi“. Nici George Tudor însã nu-i un funcþionar
oarecare, ci unul foarte sârguincios, apreciat de directorul
general ºi de soþia acestuia, calitãþi pentru care ajunge
chiar sã coordoneze filialele din întreaga Europã ale
organizaþiei centrale. Nici romanul, în sine, nu-i un roman obiºnuit, aºa cum ar cere normele genului, ci mai
curând o lungã suitã de episoade, compusã din audienþele
pe care le acordã acelaºi George Tudor nenumãraþilor
români eºuaþi la New York ºi cãrora le întinde, mårinimos
o mânã de ajutor, în numele organizaþiei, fireºte. Cam
asta-i tot ceea ce se întâmplã de-a lungul întregii cãrþi,
pânã când, într-o bunã zi, George Tudor împlineºte
frumoasa vârstã de 70 de ani ºi zece ani de muncã
devotatã în cadrul organizaþiei, moment în care se
hotãrãºte sã iasã la pensie ºi sã se întoarcã în România,
cu conºtiinþa datoriei împlinite. Scris într-un stil romanþios,
sentimental, romanului nu i se poate contesta totuºi un
anume caracter documentar: acela de a oferi date ºi relaþii
despre activitatea fructuoasã a unei organizaþii cu un
asemenea profil, despre existenþa cãreia mulþi dintre noi
cu siguranþã abia acum aflãm. Dacã o fi existând însã cu
adevãrat, cãci autorul are grijã sã ne previnã de la bun
început cã orice asemãnare de nume sau de situaþii nu
este, obligatoriu, decât o simplã coincidenþã.
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Nu de mult am fost invitat sã iau parte la lansarea
unei cãrþi a poetului belgian Yves Namur. Invitaþia îmi era
adresatã de editura Fundaþiei culturale Libra, iar lansarea
urma sã aibã loc în rotonda Muzeului literaturii române
din Bucureºti. L-am cunoscut acolo, mai întâi, pe poetul
belgian, un om la vreo 53 de ani, aºadar încã tânãr ºi
totuºi deja semnatar a peste 30 de volume, iar din anul
2001 membru al Academiei regale de limbã ºi literaturã
francezã. Tot acolo i-am cunoscut apoi ºi volumul de
versuri ce i se lansa, Cartea celor ºapte porþi, mai întâi,
fireºte, din cele spuse despre el, în salã, de cei ce îl
citiserã deja. S-au rostit, evident, aprecieri mãgulitoare,
nu însã numai pentru cã era la mijloc o lansare de carte,
ci ºi pentru cã poetul era deja cãlduros recomandat de
citatele reproduse din publicaþii strãine, de prestigiu: Le
Figaro littéraire, Le Soir, La nouvelle revue française.
De altfel, însuºi titlul volumului, cu a sa cifrã iniþiaticã,
7, îndemna la speculaþii, la interpretãri savante. S-a vorbit
astfel, ºi nu fãrã temei, despre cele ºapte minuni ale
lumii, ºi despre cele ºapte arte, ºi despre cei ºapte stâlpi
ai înþelepciunii. Asta cu toate cã poetul, în volum, îºi
definise, chiar el, una câte una, cele ºapte porþi: Poarta
morþii, Poarta traversãrii, Poarta celuilalt, Poarta cuvintelor, Poarta imposibilului, Poarta ºtergerii ºi Poarta luminii.
ªi cu toate cã cele ºapte porþi au o largã deschidere
(chiar ºi aceea a morþii!!), care le conduce cãtre unul ºi
acelaºi înþeles. Întregul volum este de fapt „o cãlãtorie
spre centrul Cuvântului“, cum o numeºte Valeriu Stanciu,
tãlmãcitorul ºi postfaþatorul cãrþii. ªi pe bunã dreptate,
dacã avem în vedere cã poezia lui Yves Namur, în ansamblul ei, este „o tentativã de a numi ceea ce se aflã dincolo
de exprimabil“, o încercare „de a atinge esenþa lucrurilor“,
cum o considerã câteva dintre citatele pomenite deja.
Lucru cu atât mai limpede cu cât însuºi poetul invocã în
repetate rânduri, atribuindu-i mereu sensuri ºi definiþii care
îl fac în cele din urmã de nerostit. Asta, fireºte, nu exclude ºi alte interpretãri pe care orice poezie autenticã,
din contrã ºi din totdeauna, le ºi revendicã.
Numai cã nu chiar o analizã a acestei cãrþi ºi a acestui
poet îºi propun, acum, rândurile de faþã, ci puþin altceva.
Nu mult înainte, cu o altã ocazie, participasem la lansarea
unei cãrþi a unui alt scriitor belgian, organizatã de aceeaºi
editurã: Libra. De data asta scriitorul era un prozator,
Marcel Moreau, iar cartea lansatã se numea Extaz pentru
o domniþã româncã. Bineînþeles, cel dintâi gând ivit
apropo de aceastã traducere ar fi acela cã poartã în titlu
cuvântul româncã. Nu-i numai atât însã. Marcel Moreau
este ºi el un scriitor de frunte al Belgiei, autor a peste 50
de volume, de prozã ºi eseuri. Cã cel de acum era dedicat
unei infante românce este mai mult sau mai puþin o
întâmplare. „Putea sã nu fie româncã ºi sã aibã drept
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singurã patrie þãrâna începuturilor lumii“ – mãrturiseºte
ºi scriitorul. Ceea ce conteazã mai înainte de orice este
dragostea, sentimentul care i-a inspirat aceastã carte. O
carte de dimensiuni mai mici decât altele, dar în acelaºi
timp o lungã scrisoare de dragoste; un adevãrat imn închinat femeii iubite.
Tot e, scriitorul, explicã ºi gestul care a dat naºtere
cãrþii: „Iatã de ce, iubirea mea, am prefãcut scrisoarea
într-o carte. Într-o carte îþi pot spune cã te iubesc. Aceastã
carte este singura scrisoare de dragoste posibilã, îngãduitã
imposibilei iubiri.“ Scriitor incurabil, însã, Marcel Moreau
se aratã îngrijorat, în egalã mãsurã, de soarta dragostei,
ca ºi de aceea a cãrþii sale: „Ce m-aº face dacã, pentru
a te bucura, îmi vei cere sã distrug cartea? S-o distrug ar
fi un sacrificiu în numele iubirii mai mare decât toate
jertfele iubirii […] Unde voi gãsi în mine atâta nebunie
încât sã comit un asemenea act?“
Dintr-o fireascã discreþie, autorul nu divulgã numele
iubitei, pentru a nu-l aºeza probabil alãturi de cel al Elenei
– sau Euridicei – sau Beatricei, însã numele cãrþii nu-l
mai poate trece sub tãcere. Sub acest nume a luat astfel
naºtere un admirabil poem în prozã care, dincolo de toate
modernizãrile ºi experimentele traversate de-a lungul
timpului de literaturã, dovedeºte cã se mai poate iubi ºi
astãzi ca pe vremea lui Romeo ºi a Julietei. Ceea ce
justificã o datã mai mult gestul editurii de a-l tipãri în
româneºte.
Nici aceastã carte nu era totuºi un act izolat în activitatea editurii. Mai înainte de ea ni se fãcuse cunoscut
un alt scriitor de renume al Belgiei contemporane,
Jean-Luc Outers, al cãrui roman, Compania apelor, este
o veritabilã demonstraþie de virtuozitate artisticã, pendulând nonºalant între realitate ºi fantezie, între gravitate ºi ironie. Valère, personajul acestui roman, este cercetãtor la Institutul de ºtiinþe naturale din Bruxelles, aºa
cã pentru el, inevitabil, „ouãle deveniserã meseria lui,
viaþa lui“. Pentru el, mai mult decât pentru oricare alþii,
„la început au fost ouãle“. Cã, pe de altã parte, naºterea
lumii pornind de la un ou este „un mit comun egiptenilor,
grecilor, celþilor, hinduºilor ºi chinezilor“, ori cã, tot aºa,
la început, „oul era nedespãrþit de apã“, astea pot fi, cel
mult, argumente pentru omul de ºtiinþã, nu ºi pentru omul
– Valère, care, pe tot parcursul romanului, se aflã în cãutarea... oului primordial.
Aºa, de pildã, se îndrãgosteºte de Antoine numai
pentru cã era însãrcinatã, prin urmare sentimentul îl împinge cãtre „femeia sub forma burþii umflate, purtând cu
mândrie Oul“. Pe urmã, dupã ce Antoine decade din
aceastã condiþie, se îndrãgosteºte, din acelaºi motiv, de
Eva, cu toate cã Eva era... soþia fratelui sãu. Dupã ce ºi
aceastã experienþã se va fi încheiat, „Valère îþi reluã locul
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ajunge „mai cunoscut decât toþi laureaþii premiului Nobel
pentru literaturã la un loc.“
Cu alte cuvinte, oriunde ºi întotdeauna, s-ar pãrea cã
scriitorul este un agent dublu, cu precizarea cã se aflã
pretutindeni „în slujba unei singure cauze“. Acea singurã
ºi supremã cauzã este literatura, care, tot aºa, pretutindeni, „este consideratã ca un act de rãzboi împotriva limbii
de lemn, a limbilor de lemn, indiferent cã sunt ideologice
sau estetice.“ Invocând exemple de mare rezonanþã, între
care Camus, Cortazar, Duras, Màrquez sau Borges, Pierre
Mertens a realizat în acest insolit eseu „o meditaþie asupra
statului creatorului, nu atât din unghi social sau cultural,
cât din acela al comunicãrii“, dupã cum ne asigurã
prefaþatorul ºi traducãtorul ediþiei, Mircea Muthu.
Mai degrabã ca unul din punctele culminante, decât
ca o încheiere a acestei succinte treceri în revistã se
recomandã ºi o altã recentã apariþie, de data asta a unui
clasic al literaturii belgiene, dramaturgul Michel de
Ghelderode. ªi, cu toate cã teatrul este destinat sã trãiascã, mai presus de oricum, pe scenã, editura Libra
s-a încumetat sã ni-l înfãþiºeze într-o carte tocmai pentru
cã Ghelderode este unul dintre cei mai originali dramaturgi
ai secolului XX, faþã de care însuºi Eugen Ionescu ºi-a
manifestat, de câte ori a avut prilejul, admiraþia. Cele
douã piese incluse în aceastã culegere, Rãtãcirile Marelui Macabru ºi ªcoala bufonilor, în tãlmãcirea Ancãi
Mãniuþiu, sunt întru totul dovada cea mai elocventã atât
în ceea ce priveºte originalitatea dramaturgului, cât ºi
privind admiraþia pe care i-o purta Eugen Ionescu. Numele
lui îmi aduce ºi mie aminte cum, în studenþie, profesorul
nostru de literaturã universalã, Edgar Papu, ne îndemna
deseori, cu vocea sa transpusã ºi melodioasã, mãcar
sã-i citim, dacã nu-i puteam vedea pe scenã, ºi pe Michel
de Ghelderode, ºi pe Eugen Ionescu. Cel puþin în ceea
ce îl priveºte pe primul, abia acum am ascultat îndemnul
profesorului meu ºi tot acum aº putea spune cã mi-am
înlãturat prejudecata cã teatrul strãluceºte doar în luminile
rampei.
Aºa cum spuneam, aceastã prezentare de literaturã
belgianã este ºi succintã ºi modestã, prin forþa împrejurãrilor. În acelaºi timp, însã, este în bunã mãsurã convingãtoare: modul cum a fost operatã selecþia, dintre multele
oferte posibile, ne pune dinainte o imagine ce se bucurã
ºi de varietate, ºi de valoare. Fãrã îndoialã, nu întâmplãtor
aceste câteva titluri tipãrite pânã acum de editura Libra
au fost sprijinite, subvenþionate deci, de Ministerul Comunitãþii Franceze din Belgia, ceea ce înseamnã cã în
întregul proces al apariþiei, de la opþiune pânã la lansare,
a existat o conlucrare de real interes. Este ceea ce sper
cã va continua, cel puþin în acelaºi ritm, ºi de acum încolo,
pentru cã îmi place sã cred cã lucrurile nu se vor opri
aici. ªi pentru cã, deºi susþinerea financiarã aparþine
forurilor culturale belgiene, câºtigul nu este nici al lor ºi
nici al editurii. Câºtigul, în timp, aparþine cititorilor români
care vor avea mereu prilejul sã cunoascã din interior o
strãveche ºi valoroasã literaturã europeanã. Mai ales
acum, când ne aflãm într-o susþinutã cursã de aderare la
structurile europene, câºtigul acesta va însemna, pe plan
spiritual, o ºi mai mare apropiere de þara care practic
este capitala Uniunii Europene.
PRO

de etern rãtãcitor. Fu vãzut din nou ici ºi acolo, în oraº,
urmãrind femei însãrcinate. Nu se va sãtura niciodatã de
silueta lor, pentru el întruchiparea însãºi a frumuseþii.“
Pe tonul acesta condescendent-ironic, de aparentã
derâdere, scriitorul atacã de fapt un subiect de mare solemnitate: misterul creaþiei, al facerii lumii. Tonul zeflemist
este desigur ales tocmai pentru a contrabalansa prea
marea gravitate (era sã zic graviditate!) a subiectului.
Pânã ºi citatul din Apollinaire este pus tot aºa, pe muchie
de cuþit, în fruntea romanului: „Aº vrea ca soldaþii ºi ofiþerii, mai ales, sã deprindã obiceiul de a întâmpina cu salutul
militar femeile însãrcinate.“ Fireºte, nici de data asta nu
ne dãm seama dacã e vorba de un omagiu real ori numai
de o glumã.
O prezenþã cu totul insolitã în aceastã – orice s-ar
zice – modestã panoplie de literaturã belgianã este altã
carte, cu atât mai mult cu cât are ºi un titlu înºelãtor.
Agentul dublu nu este însã nicidecum un roman de
spionaj, aºa cum ar putea pãrea, dupã titlu. Mai cu seamã
cã nici autorul ei, Pierre Mertens, un reputat om de culturã
belgian, profesor de literaturã comparatã la Universitatea
din Bruxelles, n-ar putea fi suspectat de aºa ceva. Agentul dublu, deci, nu-i nimeni altul decât... scriitorul, iar
asta pentru cã „el se aflã întotdeauna aici ºi acolo, în
lume ºi dincolo de ea, plonjând în miezul istoriei ºi la
periferia ei. Ne face sã ne gândim la jucãtorul de fotbal
care, pe stadion fiind, stã pe banca de rezerve.“ Ne gãsim
aºadar înaintea unui veritabil eseu de teorie literarã, care
dezbate nici mai mult nici mai puþin decât condiþia de
existenþã a scriitorului.
Prin urmare, scriitorul, prin însuºi statutul sãu de
creator, „îºi încearcã puterile în domeniul criticii“, al criticii
sociale sau literare, ºi este, la rândul lui, un cititor, al
altor cãrþi, scrise de alþi scriitori. Or, ce altceva sunt
cãrþile, dacã nu „niºte poduri, între un om ºi alt om“? „Cu
o carte pe genunchi, nu eºti niciodatã singur“, afirmã Pierre
Mertens, aºa cã rolul scriitorului, prin excelenþã, este
acela de a-i face pe oameni sã nu se mai simtã singuri.
Totodatã, scriitorul este, vrând-nevrând, un personaj public, indiferent dacã, precum Flaubert, „vrea sã disparã
în spatele operei sale“, sau, precum Salman Rushdie,
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„CHERCHEZ LA FEMME“*
Târgul de Carte Bookarest, alãturi de Gaudeamus, ca „marketing Gutenberg“, au intrat în tradiþia culturalã ca evenimente
majore ale anului, momente optime de întâlnire prin carte,
scriitor / cititor / editor, într-o triadã spiritualã în complementaritate.
Pe Piaþa Cãrþii, editura care surclaseazã de o vreme bunã
concurenþa e Editura Humanitas, care, firesc, impune în top ºi
numele scriitorilor care publicã aici constant, printr-o selecþie
elitistã, astfel încât ºi Târgul de Carte devine într-un fel fieful ei.
Mircea Cãrtãrescu e unul dintre numele adoptate de Editurã,
lansat, promovat, premiat, nume pe care Editura, spune însuºi
Cãrtãrescu, îl crediteazã pe încredere, semnând „cecul în alb“.
Între premiile Asociaþiei Editorilor din România (AER) pe
2004 (preºedinte al juriului – Mircea Mihãieº) – pentru cã premii
ASPRO, din motive... oculte, nu s-au mai acordat – premiul
pentru succesul anului 2004 a fost adjudecat de Mircea
Cãrtãrescu cu placheta De ce iubim femeile, care a avut o
vânzare de 40.000 de exemplare în doar 5 luni, dupã lansarea
din decembrie 2004, depãºind succesele anterioare ale Editurii
Humanitas: Uºa inter
interzisã
zisã de Gabriel Liiceanu ºi Despre îngeri
de Andrei Pleºu. Nominalizate mai fuseserã cãrþile Bãgãu de
Ioana Bradea (Editura Est) ºi Dans de Bragadiru de Robert
Turcescu (Editura Polirom), volume complet diferite ca facturã,
mostre pentru eterogenitatea publicului cititor.
În cadrul Târgului Bookarest, Mircea Cãrtarescu a mai lansat ºi Jurnal II
II, dar acesta a trecut cam neobservat, eclipsat
fiind de... femei!
Texte din volumul premiat fuseserã publicate anterior în
diverse reviste, circulau pe Internet, apreciate atât de femei
nostalgice, ultragiate de bãrbaþi ºi cu nevoi compensatorii de
telenovelã, cât ºi de bãrbaþi predispuºi la un fel de dialog cu
cea de alãturi. Volumul e „o carte scurtã ºi ieftinã“, „uºor de
citit de orice persoanã alfabetizatã“, lãmureºte autorul.
Mircea Cãrtãrescu, cel care, din diverse confesiuni, ni se
dezvãluise ca fiind foarte preocupat de difuzarea ºi receptarea
operei sale, ºi chiar de contabilizarea câºtigului material, acum
poate fi satisfãcut (în fond, sã nu fim farisei, e preocuparea
fireascã a fiecãrui scriitor, chiar ºi Blaga, dupã cum se devoala
din corespondenþã, urmãrea cu acribie hipersensibilã receptarea operei sale).
Autorul a înþeles cã masa publicului de cucerit nu e numai
din intelectuali fini, ci cuprinde toate categoriile, ºi a gãsit
numitorul comun sã fie trendy: formula de succes e simplã ºi
rapidã, accesibilã chiar ºi maneliºtilor, ceva gen Paulo Coelho,
care dã senzaþia oricui cã e stilat intelectual, emoþional, dar cu
mai multã densitate literarã, depãºind taxãrile de kitsch.
Dacã pânã acum erau penibili cei care rosteau „Cãrtãrescu“
doar din snobism intelectual, chiar ºi Traian Bãsescu se grãbise
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sã afirme cã l-a citit pe Cãrtãrescu, acum toþi au acoperire cã
vor vorbi în cunoºtinþã de cauzã, nu vor mai fi prinºi cu mâþa-n
sac, cã de fapt n-au citit nimic pânã la capãt de Mircea
Cãrtãrescu.
Mircea Cãrtãrescu e pe fazã ºi în alte cerinþe ale acestei lumi
mult grãbite, a studiat „mersul trenurilor“ în vigoare, o „sãgeatã
albastrã“ folositã e modalitatea de difuzare ºi pe CD, ca „audio
book“. Volumaºul e însoþit ºi de varianta audio-book, în lectura
actorului Adrian Pintea, adiþionalã necesarã ca sã fie tacâmul
complet ºi în strategiile de difuzare, în concordanþã cu noile
tehnologii ºi cu specificul timpului nostru, suprasaturat de
informaþie ºi grãbit. E cartea idealã de citit în tren, în timpul
navetei, ori la rând undeva, la medic, la coafurã... (cum ar fi fost
pe un scãunel de pensionar la coadã la þâmpi de pui pe vremea
împuºcatului).
Mircea Cãrtãrescu reuºeºte performanþa de a fi scriitorul
deplin, care se înscrie în tiparul tradiþional al marelui scriitor cu
opere serioase, înalte, într-un „mirador“ de fildeº, accesibil unor
cercuri restrânse, când arta e receptatã ca o formã de lux, elitistã, dar în acelaºi timp se-nscrie ºi în tiparul actual, cerut de
noua societate informaþionalã, când conceptul de culturã se
schimbã, iese în stradã, accesibil maselor, valoarea nu mai e
aºteptat sã fie datã de trecerea timpului, ci de succesul imediat,
actual.
Simbioza aceasta nu e o detronare a mitului scriitorului în
turnul de fildeº aristocratic, ci o reconsiderare, într-o conciliere
necesarã în personalitatea aceluiaºi om.
Prin aceastã grilã de percepþie, de decodare a concilierii, se
intersecteazã ºi pãrerile divergente, ori unilaterale, în receptarea
unei astfel de scrieri.
De ce iubim femeile , în colecþia Cartea de pe noptierã,
reuneºte 21 de texte scurte, care au apãrut iniþial în reviste
precum Elle, Tabu sau Lettre Internationale
Internationale, România literarã
literarã.
În bibliografia autorului, de 20 de titluri, volumul e primul
de acest gen, povestiri „de buzunar“, tablete, miniaturi de divertisment. Abordând ºi acest gen, dovedeºte cã e scriitorul complet, aºa cum Brâncuºi, pe lângã sugestia modernistã a zborului
pãsãrii mãiestre, are ºi operã de percepþie tradiþionalã, accesibilã
maselor, cum ar fi bustul lui Carol Davila, chiar dacã, e drept,
înaintea operelor de revoluþionare a sculpturii moderne. Proba
unui scriitor complet e când iese din stilul propriu, dovedind
mãiestrie scriitoriceascã în orice stil, aºa cum, la o facultate de
arte, studenþii dau probe atât din artã nonfigurativã cât ºi
figurativã, o copie dupã Picasso, dar ºi dupã un portret de
Rubens, ori un tablou din arta flamandã.
Mircea Cãrtãrescu, un scriitor singular, e în acelaºi timp ºi...
un personaj singular, prin faptul cã a devenit un personaj monden, personalitate la modã cu o specificitate proprie.
Din perspectiva literaturii „serioase“, „grave“, desprinsã din
contextul operei ºi al numelui, cartea ar fi stârnit dispute, contestaþii, deprecieri, maliþiozitãþi, ironii. Reintrodusã în contextul
unor opere ca Orbitor, Levantul, Nostalgia, Postmodernismul
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dublei oglinzi: se priveºte pe sine unul în oglinda celuilalt, faþã
ºi verso de oglinzi concave, convexe, uneori deformante, false,
ca un efect de serã al oglinzilor, ºi în funcþie de reacþia celuilalt
reacþioneazã fiecare într-un feed-back emoþional, comportamental...
***
Unii nu sunt de acord cu necesitatea argumentãrii: „când
le iubim cu adevãrat, nu ºtim de ce“. Bãrbaþii care acceptã
„dezbaterea“, de acord sau nu cu argumentele, se întreabã
cum reacþioneazã femeile. ªi rãspunsurile pe chat-urile de pe
Internet au fost prompte. „Eu nu vreau sã ºtiu motivele, aº
deveni confuzã,... mã mulþumesc cu sentimentul“.
Când o „Ea“ scrie categoric „daca cineva mã iubeºte pentru
cã îndeplinesc sau corespund unui anumit tipar din mintea lui,
atunci unde mai sunt eu??! Cred nebuneºte cã ar trebui sã nu
ºtim de ce facem o pereche cu omul de lângã noi ºi de-abia
atunci am putea spune cã iubim. Punct“, primeºte replicã
sfãtoasã de la „Bubulina“: „Nu cred cã existã femeie care sã
nu-ºi doreascã sã afle motivele pentru care este iubitã... Pentru
cã aºa suntem noi femeile... avem nevoie de argumente“. ªi
conchide satisfãcutã: „mare adevãr grãit-ai tu, Mircea“...
Unele abia acum nu mai doresc sã fie extraordinare dupã
standarde: „Sã nu fiu visul perfect al nimãnui, dar sã fiu realitatea imperfectã dar iubitã pentru... cel pe care îl iubesc...“
Ca la spectacolele cu fani isterizaþi de idoli, unele au cãzut
imediat îndrãgostite: De ce iubim femeile a provocat în mine o
altã întrebare: „de ce îl iubesc pe Mircea Cãrtãrescu“.
M. Cãrtãrescu e iubit pentru fluturi, clãdiri dezafectate,
pentru vise, chiar pentru perversiuni, misoginism... Autorii iubiþi
de el sunt iubiþi ºi de cititoare: Salinger, L. Cohen, Gunther
Grass...
Unele au un sentiment de melancolie: „Sunt frustratã, dar
mã bucur sã descopãr cã existã lume fericitã care se iubeºte,
sper sã dureze for ever“, ori se-ndoiesc... metafizic: „mai poate
exista iubire într-un cuplu?! sau doar obiºnuinþã, dependenþã
din sãrmana trebuinþã de afectivitate?!“, pe când altele sunt
mai dure: „De ce am impresia cã nu aþi iubit niciodatã, domnule
Cãrtãrescu??! Femeia nu e doar «un pretext» de a scrie... Nu-i
prãjiturã, balon colorat ºi nici mãcar sfârc bun de ros“. Bombãnelile sunt din ambele tabere: un „Soul Hunter“ e indignat
cã aceastã carte le va face pe femei sã se simtã mai importante
fãrã acoperire, citând pe Napoleon „toate femeile sunt curve...
în afarã de mama ºi sora mea, dar sã nu uitãm cã ºi ele sunt
femei“, iar „Feminista“ înþeapã: „concluzia e cã e un articol
despre femei, dar, ca mai toate articolele despre femei, un articol
pentru bãrbaþi: superficial ºi ironic, aºa cum le place bãrbaþilor
sã discute despre femei“.
Astfel cã o carte mignonã pocneºte ca o scânteie care
stârneºte discuþii aprinse, reacþii diverse, unii îl considerã fantasmagoric, alþii foarte real, ºi se-ntrec în completãri picante: O
„Sedusa“ sed: „Iubesc femeia (sunt heterosexualã!) Apreciez
întotdeauna ca orice om normal... femeile frumoase ºi mai ales
pe cele care au stil. Iubesc femeia-copil care traverseazã, cu-n
zâmbet inocent, trecerea de pietoni pe roºu, iubesc femeia-vulnerabilã care se lasã privitã în autobuz, de cãtre un bãrbat
însurat, pânã în mãduva spinãrii, iubesc femeia-jivinã, cu soþ
acasã, ce are mai multe relaþii în aceeaºi perioadã de graþie,
iubesc femeia-vampã pentru cã are curajul sã poarte niºte fustiþe
mai scurte decât mãnuºile fetiþei mele, iubesc bãrbaþii cãrora
le plac asemenea... femei.“
Cartea are chiar un oarecare impact moral, terapeutic: cu
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românesc etc., semnate de Mircea Cãrtãrescu, cartea e o mostrã
de exerciþiu de prestidigitaþie, de jonglerie cu orice material
care þi se pune la dispoziþie, un pariu câºtigat, când alegi o
reþetã discutabilã, vulnerabilã ºi scapi de cerbicia criticilor, chiar
dimpotrivã... Nicolae Manolescu tãia într-un interviu remarcile
maliþioase: „e scrisã de Cãrtãrescu ºi ajunge ca sã fie o carte
mare“.
Titlul, într-o formulare interogativ-retoricã, generatã de o
anumitã tipizare (gen „Cum sã devii om de afaceri“, „Cum sã
seduci bãrbaþii“), e ca o reverenþã cavalereascã în faþa femeilor.
În acelaºi timp sugereazã o posibilã definire a „eternului feminin“, în disjuncþiile cãutatelor cãrþi ale lui John Gray: „Bãrbaþii
sunt de pe Marte, femeile sunt de pe Venus“, deºi, în subsidiar,
ar fi ºi un pericol de o standardizare superfluã.
Rãspunsul la interogaþie e fãrã abordarea documentarã a
standardelor 90/60/90, a miturilor frumuseþii feminine, mãrimea
idealã a sânilor, a taliei, ori greutatea idealã pentru „cheia succesului“ etc., culoarea pãrului (prejudecata cã bãrbaþii preferã
blondele), ci e prin prisma a ceea ce gândeºte majoritatea,
recognoscibil oricând în percepþia strãzii, a cotidianului general. Se circumscrie însã aceleeaºi prejudecãþi, bãrbaþii ca instanþã supremã de evaluare, dupã gusturile lor sã se ajusteze
încercãrile femeilor de a se face iubite, dupã atribute general
acceptate conform unor criterii... oculte.
Tonul general al scriiturii te lasã cam debusolat, deconcertat,
nu ºtii dacã e ceva serios, ori e în cheie ironicã, postmodernistã
specificã generaþiei sale. Cartea a surprins în parte, ca nefiind
în spiritul cunoscut al lui Cãrtãrescu, chiar la prima difuzare pe
Internet, înainte de confirmarea tipografic-oficialã, pe un „forum-chat“, un „Pândalã fripturistul“ comenta: „nimeni nu are
nici o bãnuialã cã textul nu e scris de Cãrtãrescu?!“. Bineînþeles cã textul cel mai popularizat a fost cel final, cu argumentarea titlului, iubim femeile „pentru cã...“. Textul pare scris
complet pe dos, ca pe o mãnuºã întoarsã (nici o femeie nu
considerã reale argumentele, dacã are simþul umorului ºi al
autoironiei, al autopersiflãrii), ori pare scris ca ceva utopic,
notarea unor latenþe ideale care existã de fapt în orice femeie,
dar nu-s conºtientizate ºi valorizate. Utopie tandru-deziluzionatã, dar mistificatã e ºi-n epitetele diminutive: „pânã ºi cea
mai durã bussiness woman poartã chiloþi cu înduioºãtoare
floricele ºi danteluþe“.
O primã impresie e ca fiind ceva scris ca la horoscop, ce
aºteaptã femeia sã audã, sã se simtã bine, generalitãþi cu probabilitate mai mare, ambiguitate generatoare de ambivalenþe.
Dar în acelaºi timp poate fi ºi ca o completare la Caragiale, care,
întrebat care sunt calitãþile preferate la o femeie, a rãspuns
„adesea defectele aceleia pe care o iubeºti“...
Grupajul de tablete seamãnã ºi cu o adnotare la diverse
„scrisori cu noroc“ care circulã pe Internet, ca învãþãturi Zen,
ori mantre (scrise în genul „paradoxismelor“ adjudecate abuziv
de Smarandache): „am învãþat cum sã ne ducem zilele, dar nu
cum sã trãim“, „am adãugat câþiva ani vieþii, dar nu am dat
viaþã anilor“ etc... ºi care se cer trimise mai departe prietenilor,
ca un avertisment la stresul ºi vidul de azi: „aminteºte-þi sã
spui o vorbã bunã cuiva care se uitã la tine lãcrimând, aminteºte-þi sã îmbrãþiºezi cu drag, pentru cã aceasta e singura avere
pe care o poþi dãrui cu toatã inima ºi care nu te costã nici
mãcar un bãnuþ“. „Sã nu uitãm de cei mai triºti ca noi!“.
Singura disjuncþie între categoriile de lectori ºi cu reacþiile
lor specifice, de data aceasta, a fost bãrbaþi / femei, care a
declanºat o avalanºã de motivãri pro ºi contra, într-un efect al
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tonul prefabricat de duioºie, de idealizare, pe femei le face sã
reflecteze mai mult asupra lor, sã se priveascã mai atente, sã se
aprecieze ºi sã se respecte mai mult. La bãrbaþi trezeºte ceva
tandreþe, îi determinã, la fel, sã se autoanalizeze, sã vadã ce
n-au vãzut, sã constate cã „nu existã misogini, ci doar frustraþi“,
dupã cum se recunosc în comportament, abia acum sã-ºi facã
„mea culpa“ (pentru cât timp?!). Cu senzaþia cã femeile aºa
sunt, mai sensibile, mai bune, fãrã ele „ar fi plictisealã ºi haos“,
iar ei ar fi „mai rãi ºi mai necumpãtaþi“.
O carte cuceritoare deci, cât sã rãmâi „cu urechile pe spate“
(vorba unei eroine dintr-o povestire din volum).
Ca un up-date, pentru cã femeia e femeie doar în mãsura în
care existã bãrbaþii, ei sunt catalizatorul care le incitã pe femei
sã fie... femei, ºi viþeversa, replica întru conciliere era necesarã,
pupat piaþa independenþei, ºi tot Cãrtãrescu ar spune printre
altele „De ce iubim bãrbaþii“: „Pentru cå pot reproduce ecuaþii
matematice ºi fizice lungi, complicate, machiavelice sau incredibile, dar pot sã rãmânã fãrã vreo soluþie când vine vorba de
femei“.
***
Dincolo de observaþiile cârcotaºe, care nu acceptã plecãciuni apriorice, cartea convinge prin sine cã mâna de maestru
rãmâne, indiferent de subiect ºi de aspecte posibil amendabile:
romantism, idealism, mistificare... Aspecte care nu se mai impun
acum ca niºte prejudecãþi de tipare rigide, ci se regândesc
într-o recontextualizare.
Firul roºu al temei feminitãþii e o gãselniþã literarã, un pretext întru plasticizare pentru idei, confesiuni, pagini de literaturizare.
Personajele feminine sunt ca vestalele macedonskiene,
„numai o noapte de fericire vã mai cer“, învãluite într-o culoare
roz, roz, ca de text feminin siropos de neagresiv, ca o baclava
cu prea multã miere.
Desprinse de context, unele fraze sunt truisme: „cea mai
minunatã femeie din lume e cea care te iubeºte cu adevãrat ºi
pe care-o iubeºti cu adevãrat“, dar continuarea cu fine observaþii
despre psihologia adolescenþilor, ºi turnura confesiunilor,
transformã povestirea într-un text incitant, pornind de la „doi
puºti zãluzi ºi frustraþi care dãdeau note «gagicilor» ºi vorbeau
cu atât mai scabros cu cât erau, de fapt, mai inocenþi erotic“
(p.110).
Mircea Cãrtãrescu exerseazã nou naraþiunea, firul epic al
unui story tensionat, captivant, dar ºi relaxant în acelaºi timp.
Sâmburele povestirii e un fapt real, un gest, un nume, un detaliu
insignifiant, dar, cu libertatea scriitorului, le prelucreazã, distorsionând, aluvionând ori altoind miciurinist un credibil imaginativ, deconspirând materialul folosit: „femei reale, femei imaginare, femei din vis, femei din cãrþi, femei din reclame, femei din
filme, femei din videoclipuri, femei din reviste porno. Fiecare
altfel ºi fiecare cu altceva de oferit“ (p.111).
Senzaþia de real e datã ºi de localizãrile concrete, foarte
diverse, într-o geografie realã a povestirii ºi care acoperã un
spaþiu vast, de la liceul Cantemir, la strãzi, cartiere din Bucureºti,
la o ºcoalã generalã din cartierul Colentina, unde era profesor
la 26 de ani, la locuri de tabere studenþeºti, Cochirleni, lângã
Cernavodã, ori flash-uri din peregrinãri prin Irlanda, „þara
druizilor, a berii Guiness ºi a lui Joyce“, la un castel din
Annaghmakerrig, unde, în contrapunct, aventura a fost cu o
hippy care spunea doar „fuck“ ºi pe fese avea tatuaj „make
idou.
me“ , ori la Paris, la Centrul Pomp
Pompidou
La rândul lor, aceste localizãri geografice sunt cuiere pentru
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pagini de jurnal de cãlãtorie, în stilul obiºnuit clasic, documentarist, dar ºi impresionist, plãcut ºi relaxant.
„Mica negresã“ e întâlnitã într-un vagon de metrou din
San Francisco (Frisco), prilej sã descrie oraºul ºi eleganþa Metroului, faimosul The Bart, o întâlnire femininã fascinantã are
în muzeul celebru de egiptologie de la Torino, oraºul magic, cu
giulgiul lui Cristos, ºi faimoasa operã arhitecturalã Mole
Antonelliana. Amsterdamul, unde stãtea „la o mansardã a uneia
dintre casele flamande din Watergraafsmeer“ , e prilej sã descrie
canalele semicirculare, cu asiatici ºi lesbiene, în epitete la fel
livreºti: „un bãiat fardat ºi epilat ca pe scenele elisabetane“,
„vitrine baroce ºi exuberante“ (p.29).
Pe strãzile dintr-un cartier evreiesc din Cracovia, îi revine
amintirea lui Ester, evreicã, mitizatã ca cea din Biblie, emigratã
în Israel, cãreia îi aude apoi vocea la BBC, „era de parcã Justine
a lui Durrell mi-ar fi vorbit deodatã din eter“, când s-a trezit
murmurând cutremurat: „Hevel havolim, hakol hevel“ („Deºertãciunea deºertãciunilor, ºi totul e deºertãciune“) „ºi apoi peste
toate s-a aºternut tãcerea“ (p.99).
Pornind de la o frânturã de portret din amintirile sale,
construieºte povestiri cu eroine de miniromane posibile, compendii ale unor destine duse dincolo de momentul flash al
amintirii, cu evoluþie ºi final: povestea Petruþei (p. 83), destinul
cu final tragic, captivant, de povestire romanticã al Rodicãi de
18 ani, care face prima datã dragoste cu el, ºi se descoperã a fi
bolnavã incurabil, în Cu urechile pe spate (p.57), ori ca o
contrapondere, într-un story mai dur, mostrã cã viaþa nu e chiar
în roz, ci loveºte cu cinism, e dragostea dintre Victor ºi Ingrid
ºi rezumatul vieþii unei femei care trãdeazã, ºi la rândul ei e
trãdatã, rãmânând cu un copil, în metafora „Diavolul de hârtie“
(p.65) ori la fel, compendiul destinului Irinei în Nabokov la
Braºov (p.35), o povestire mai lungã, ca de scriitor realist, cu
insolitul necesar. Story de roman de mistere ale subteranelor e
povestea Zarazei („Lili Marlen a Bucureºtiului“), amanta vestitului cântãreþ Cristian Vasile, concurentul lui Zavaidoc, ucisã
bestial (p.135).
Mircea Cãrtãrescu are capacitatea observaþiei detaliului
concret al vieþii cotidiene, banale, exersatã în versurile de început optzeciste, în pagini de prozã realistã, de observaþie sociologicã. Dar în acelaºi timp are capacitatea marelui scriitor de a
transfigura acest detaliu, într-o semnificaþie dincolo de notarea
doar ca-ntr-o fiºã clinicã de observaþie, cum se întâmplã la
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Volumul e o scriere fãrã stridenþe de limbaj, dar cu un abuz
de epitete care, decupate din context, ar pãrea penibil de romanþioase, crunt taxabile sigur dacã ar fi purtat o semnãturã de
femeie, ca sentimentaloide, exaltate. Încercarea de a scrie simplu
despre lucruri simple e totuºi forþatã pentru un scriitor format
la ºcoala rafinamentului intelectual, încât de aceea poate uneori
deconcerteazã textul, pare ºarjat pe alocuri, artificios, fãrã sã-þi
parã clarã decantarea între serios, de bunã-credinþã ºi pastiºã.
Are ºi pagini cu limbaj mai libertin, care ar indigna cititoare
puritane, dar mai puþine, cât sã demonstreze cã poate scrie în
orice stil, aºa cum se poartã acum totala dezinhibare ºi nonºalanþã pânã la exacerbarea libertãþilor de gândire ºi simþire legate
de sex.
Alte tablete nu au un personaj anume, ci sunt eseuri subiective, dar tot pe teme de interes... feminin, legate de dragoste,
seducþie. Tableta Intimitate (p.28), pornind de la strãzile Amsterdamului cu bordeluri, cu lesbiene, cuprinde panseuri despre
sex ºi intimitate, cu mãrturisiri care ar face plãcere oricãrei
femei care se vrea respectatã, eliberatã de ºablonul umilitor cã
bãrbaþii vor doar sex, mintea lor e doar hormoni: „am regretat
de câte ori am fãcut dragoste cu o femeie strãinã ºi indiferentã“.
Tot fãrã un personaj feminin e ºi miniatura Cine sunt eu?
(p.75), unde se lasã furat de inserþii de jurnal, de data asta nu
obsedat de realizarea ºi recepþia operei literare, ci de introspecþie.
Pornind de la un test de personalitate, Who am I? , noteazã
aforistic despre cãutarea fiecãruia, care nu vrea sã treacã prin
viaþã ca un anonim, dar se greºeºte în majoritate, sacrificând
viaþa interioarã pentru cea exterioarã, orice adaptare la „modã“
e o trãdare de sine: „de obicei nu «ne» gândim, ci «ne» trãim,
pentru cã stilul de viaþã actual descurajeazã viaþa interioarã“
(p.80). Textul e o altã mostrã cã nu poþi fi un scriitor realist pur
sânge, când nu ai o fire de om social, sã-þi rafinezi în societate
simþul observaþiei trãite, ºi trãieºti în camera sterilizatã de
umanitate a lecturilor, a literaturii ca o hologramã a vieþii.
Alteori se lasã furat de idei critice de dezbateri literare, cum
ar fi despre o posibilã categorizare a scriitorilor între cei care
au avut mai multe sau mai puþine femei, descoperind anumite
caracteristici, tot din autoanalizã. Cei care au avut mai puþine
femei (între care se include ºi pe el) „au tendinþa maniacalã sã
descrie pe zeci de pagini fiecare nuanþã a zâmbetului lor [...], sã
filosofeze despre feminitate ca arhetip, sã dezvolte o misticã-ntreagã în jurul marii zeiþe a dragostei ºi a morþii“.
ªi din nou mãrturisiri autobiografice, reverenþe cu gratitudine: „despre acele câteva femei (dar ce femei) care mi-au onorat
mintea, viaþa ºi patul am scris de zeci de ori“ (p.94).
Deºi pe de o parte a mãrturisit cã a fost ca o relaxare, o
odihnã între pagini de „literaturã înaltã“, chiar ºi asta presupune
un efort, sã fii doar un simplu om, sã-þi struneºti propensiunea
spre eseisticã, filosofie, frazare complicat alambicatã cu digresiuni ºi paradigresiuni, nu doar într-o scriiturã simplã, dar ºi în
materialul didactic abordat, sã dai valoare lucrurilor mãrunte,
sã le investeºti superficialul cu semnificaþie.
Placheta de texte, într-adevãr plãcutã ºi relaxantã, e poate
o victorie, o inspiratã gãselniþã pentru cucerirea conºtiinþei
publice naþionale, ºi pentru vânzãri record, deºi pe plan european s-a bãtãtorit mult pe tema asta, dar poate fi, „à la long“,
un dezavantaj pentru scriitorul Mircea Cãrtãrescu, sã rãmânã
în conºtiinþa publicului în primul rând cu aceastã carte de
vacanþã, ºi ar fi pãcat, o injustiþie faþã de celelalte cãrþi eclipsate
(momentan), parcã dupã funcþionarea legilor lui Murphy, lucrul
mai puþin trudit e mai mult apreciat.
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atâþia prozatori care mizeazã doar pe real, pe banalul cotidian.
Cultura sa face sã nu poatã scãpa de asociaþii livreºti, dese
explicitãri prin analogii din lecturi: „am rãmas inocenþi ca Tristan
ºi Isolda“, (p.26), refuzã o explicaþie ca sã rãmânã „ca-n scrierile
lui Mateiu Caragiale «sub pecetea tainei», dâra de parfum îl
chinuia „ca pe Meaulnes al lui Alain-Fornier“ (p.23).
În stilul tradiþional, protocolar, al romanelor de curte din
epoca preromanticã, gen „iubite cititoriule...“, foloseºte ºmechereºte adresãri directe lectoratului feminin, de „captatio
benevolentiae“: „rog distinsele cititoare ale acestei cãrþi sã nu
mã eticheteze chiar de la început ca fiind un tip pedant dacã
am sã încep cu un citat“, o modalitate subversivã de seducere
a femeilor, luându-le pãrtaºe la cele povestite: „sunt convins
cã ai trãit ºi tu, dragã cititoare, de câteva ori în viaþã, acea
senzaþie [...] de déjà-vu“ (p. 20).
Cucereºte prin confesiuni sincere, din copilãrie, din adolescenþã, din anii studenþiei, cu unele portrete plastice cum ar fi
cele din tabãra de la Cochirleni, „însoþiþi de un satir pãgân,
dom’ Podgo, gol puºcã ºi hirsut ºi un „blajin arhanghel“ („pãrintele Ioan Alexandru“) [nume reale, identificabile de colegii de
an, Traian Podgoreanu profesorul de filosofie, poetul Ioan
Alexandru cu care fãceam seminarul de literaturã comparatã la
cursul þinut de ZDB- Zoe Dumitrescu-Buºulenga], ori portretul
lui Alexandru Sincu, mic de staturã, slab, cu pãrul cârlionþat, în
„Marele Sincu“ (p.150).
Mãrturiseºte defecte ori naivitãþi, „în adolescenþã aveam
tâmpitul obicei de a vorbi în citate, fapt pentru care aveam o
faimã cam tristã în liceul Cantemir“ (p.7) în inevitabile scãpãri
de jurnal de introspecþie, întru dorinþa continuã de autocunoaºtere, cu o autoironie de rãsfãþ: „În ceea ce mã priveºte – pe
lângã multe alte ciudãþenii ale minþii mele] – mã gândesc uneori
ce preþios aº fi ca material de studiu pentru un psiholog, chiar
pentru un psihiatru, dar n-am de gând sã-mi vând pielea atât
de ieftin“ (p.21).
Tot ca o „meteahnã“ mãrturiseºte una din obsesiile sale,
plãcerea destãinuirii viselor, dar se autodetroneazã dezarmant
de sincer, din gloria de supercampion, într-o plasticizare prin
imaginea lui D., o prietenã din studenþie, nu prea isteaþã, o
gâsculiþã de altfel, care fãcea gafe tâmpite, dar îndrãgitã pentru
capacitatea de a visa, devenitã fascinantã prin singularitatea
de a dormi cu ochii deschiºi, ca un certificat de garanþie întru
realitate pentru vise. Recunoaºte cã el a fost un profitor miºel
al viselor ei, care erau extraordinar de „puternice, arhitecturale“,
„mai aºezate cu labe grele de leu pe pãmânt ºi totuºi construite
pe nori ºi pe cer albastru“ (p. 18).
Asocierea cu visele e ºi când face distincþia dragoste/sex,
un act sexual e complet când corpurile se cunosc ºi sunt protejate de intimitate, e o contopire a douã corpuri, când actul
sexual e ca un vis, unde la fel e o decorporalizare (p. 31).
Inerent, sunt inserate pagini de eseisticã, de teorie literarã,
în termeni metaforizanþi, prin diverse analogii care apar spontan,
dând definiþii, cum se spune, memorabile, citabile oricând ca
aforisme: pornind de la gândul cã frumuseþea doar pe malul
mãrii apare ca o graþie, unduire printre meandre de goluri ºi
plinuri, conchide cã aºa trebuie sã fie ºi stilul, „nu poþi face
nimic ca sã ai stil. Pentru cã stilul nu îl ai, ci îl eºti“ (p.13), e
„engramat“ în ingineria coloanei vertebrale, a sângelui, a sclipirilor minþii, ori senzaþia de „déjà-vu“ e „o senzaþie fãrã nume,
seamãnã cel mai bine cu suferinþa intensã a unei iubiri neîmpãrtãºite sau pierdute“(p.22),ori „citatul e locomotiva, restul sunt
vagoanele“.
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Ion Roçioru

ÏN RÅSPÅR CU O LUME
CE SE DESACRALIZEAZÅ GALOPANT

PRO

Vicenþia Vara – nealta decât temerara eseistã ºi prozatoare
Mariana Ionescu, ascunsã, de data aceasta, sub un pseudonim
– semneazã ºi o carte de versuri, Umãrul de argint (Editura
Tritonic, Bucureºti, 2002), în virtutea intenþiei nedeclarate de
a-ºi întregi ºi consolida statutul de „scriitor total“, tot mai la
modã, de la o vreme.
Poeta tânjeºte dupã o cantonare eternã în uimire, dupã o
întoarcere în paradisul copilãriei unde timpul curge dupã alte
ritmuri sau nu mai curge deloc, iar percepþia lucrurilor e
totalmente diferitã de cea comunã. O teribilã nevoie de basm ºi
de feerie se insinueazã în discursul ce devine, astfel, o laudã
epifanicã adusã clipei cele repezi, pasibilã de încãrcãturã ºi
amprentare cristicã (v. Cãlãtorind spre ziua a ºaptea ), din
semãnarea pietrelor învelite în frig rãsãrind flori violete, sub
bãtaia lunii. Existã în acest volum, tradus în limba francezã de
inegalabilui Constantin Frosin, o întreagã poeticã a misterului
ºi o viziune panteistã, ca ºi la Blaga, asupra naturii ºi a lucrurilor
domestice. Regimul predilect e cel nocturn, când imaginaþia
se dilatã ºi gândurile se aureoleazã fantastic, cãlãtoriile prin
timp ºi spaþiu fiind fårå opreliºte. Glisarea din real în vis e
favorizatã de difuza luminã selenarã ºi chiar declanºatã sau
provocatã din ºi prin dorinþa evadãrii din diurnul banal ºi din
derizoriul existenþei comune. Spaima de extincþie e exorcizatã
prin procedee ludice, ca în celebra De-a v-aþi ascunselea a lui
Tudor Arghezi, poem ce-ºi insinueazã ecourile în Aripi
mincinoase. Existã, în cartea Vicenþiei Vara, o perpetuã nevoie
de plonjare în sãrbãtoare (ziua a ºaptea, duminica, momentul
contemplãrii ºi al reveriei prin excelenþã, zi mult mai propice
ritualurilor magice de sustragere din timp, chit cã spaimele
existenþiale (fiinþiale) se diminueazã întotdeauna, oricât de mare
ºi de acutã ar fi nevoia exorcizãrii).
Poeta trãieºte ºi scrie în rãspãr cu o lume ce se desacralizeazã galopant. În sillage blagian, ea cautã sã ocroteascã
taina, misterele imanente ale nopþii ale cãrei cioburi le intarsiazã
în semnele zilei ca pe niºte lacrimi de onix în aurul bijuteriilor
pânã simte cum în apele „privirii rotunde ºi peltice [...] cresc
surorile gemene / ale lumii acesteia“ (Gemene). Realitãþii banale
ºi derizorii, plasate prin forþa împrejurãrilor sub zodia ucigãtoare
a luciditãþii, poeta îi opune profunzimile visului, plonjonul în
fantasticul proliferant ce se vrea o alternativã mult mai
ispititoare din ºi în perspectivã explorativã a adâncurilor
subconºtientului. Acest mult râvnit spaþiu utopic secret este
intens olfactivizat (iasomie, mosc, scorþiºoarã, enibahar etc.)
ºi stã sub semnul puritãþii (argintul, fosforul, sticla, onixul,
sideful, chihlimbarul, zãpada, mestecenii, laptele, crinul º.a.).
Poeta trãieºte din plin spleenul din poezia simbolistã dintre
veacurile al XIX-lea ºi al XX-lea: „Oh, cum zace duminica, mireasã
bolnavã / pe trotuarele înfrigurate / ºi mã înghite în trupul ei
fãrã scãpare.../ O ºopârlã vineþie soarbe ultimele raze de soare.
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// Dupã ce înserarea a spãlat asfaltul / cu o ploaie mãruntã, /
cade ºi noaptea pe marginea visului / cu veºminte sfâºiate, / ca
un sfârºit întârziat de nuntã“. (Sora duminicã). Nu o datã ea
plonjeazã în ritualuri strãvechi din care încearcã sã stoarcã
semnificaþii existenþiale ºi sã le personalizeze: „Spune-i apei
neîncepute cã o preschimbi în apã vie, / gust-o în zori cu
înghiþituri rare ºi mici, / ºi vei gãsi paºi de îngeri în petalele
fragede, / ºi vei culege paºi de îngeri adormiþi. / Dar dacã urci
fãrã grabã apa vie pânã-n creºtetul amiezii, / vei zãri chiar îngerul
de abur cu aripi de ceaþã / cum stã în sufletul tãu îmbãtat de
iasomie / ºi scrie îngândurat despre vechiul obicei al focului /
de-a îmbrãþiºa grãbit toate nunþile minþii“. (Cristina sau despre
privilegiul apei).
Nevoia de îngerizare ºi de contactare a dublului astral,
întâlnitã în povestirile autoarei, e prezentã ºi în poezia ei nu
mai puþin încãrcatã de trãiri culturale asimilate cu migalã ºi
trãinicie organicã ºi cãrora cadrul nocturn le conferã intensitate
paroxisticã în contopirea cu universul. (v. Toate orologiile,
Cristina).
Existã numeroase vietãþi dispuse sã joace rolul de agenþi
de legãturã între lumea realã ºi cea a visului, a tainei, a morþii,
a basmului, a regnurilor proxime, a somnului sporitor de trãiri
nemaiîncercate: „Desigur, mã înec în albastrul acesta / ca o
prãpastie în care / s-au nãruit toate cetãþile cerului, / ºi simt
cum în vene îmi zvâcneºte / un ºuvoi de frunze parfumate /
purtându-mã spre miazã-zi, / tot mai departe, ºi tot mai departe“.
(Albastrul curge în plante). Precum ºi: „Oh, seara te învãluie în
ceaþã, / pãsãri de fum trec vamã ochilor / ºi sentimentul migreazã
/ în pãianjeni de calcar, cu picioare lungi. / Atunci, somnul ca
un elixir androgin / te face sã crezi cã eºti / floare cãrnoasã ºi
fãrã rod, / numai liniºte“ (Vesperalã ). Fascinantã e plonjarea în
utopia anihilatoare de solitudine ºi de pustiu fiinþial amplificator
al sentimentului curgerii inutile a timpului: „ªovãitoare
alunecare în frunze de vis: / voi culege în amiazã frunzele
zborului / cu aripi de fluture verde / pentru mantia de nisip a
zilelor verii, / voi alege dinþi de ametist înflorit / pentru sufletul
ploii mãcinate / în oasele argintii ale singurãtãþii / cu miros de
ambrã / ºi voi aduna în palma fierbinte / seminþele amãrui ºi
fosforescente / ale plecãrii în alt anotimp“ (Amãrui ºi fosforescente).
Alte vietãþi mai mult sau mai puþin psihopompe sunt
ciocârlanul ºchiop, fluturele verde, mânzul verde cu bot de
cearã, pasãrea-stea, îngerul toamnei, lãstunii ºi porumbeii care
cresc semãnaþi în grãdinã ca ºtiuleþii, peºtii plutitori, cocoºii
biblici cu strigãrile lor, caii însetaþi de toate miresmele vieþii
fozã), vidra cu botul
sau adunaþi în herghelii de rãºinã (Metamor
Metamorfozã
de argint, cerbii vânaþi de-un cãlãreþ cu trupul de luminã º.a.m.d.
În câteva poeme se infiltreazã, greu zãgãzuibilã, melancolia
cauzatã de sentimentul plecãrii inevitabile, al marii drumeþii,
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cum poeta însãºi o spune undeva. Sinceritatea ºi profunzimea
trãirii amintesc de elegiile pe aceeaºi temã ale Magdei Isanos,
fastuozitatea ceremoniei purtându-ne cu gândul la parabolele
lui Emil Botta: „Mã pregãtesc de plecare, / voi pleca discret din
toate / lucrurile vieþii acesteia / atinse de suflet cândva. / Voi
pleca din frunzele anotimpului / pe care atât de mult le-am iubit
încât / în fiecare searã le luam cu mine în somn / ºi le
preschimbam în argint. / Voi pleca din ceasornicul vechi, / din
scrisorile de odinioarã, / din nopþile cu lunã plinã /ºovãitoare
în amintire, / voi pleca din trupul zilelor tale / lepãdând vãpaia
amiezii, / voi pleca, aºadar, din arhipelagul iubirii / aºa cum
pleci din tristeþe, / uºor îngândurat / ºi cu haina altei vârste pe
umãr. / Voi pleca. / Am cheltuit pe zile ºi pe nopþi / ultimele
monede ale speranþei / cã voi mai rãmâne / în acest þinut pe
care l-am strãbãtut, / fãrã ca îngerul toamnei s-o ºtie, /
împreunã“. (Cu haina altei vârste pe umãr).
Dar sentimentul dominant al cãrþii e unul tonic, de bucuria
necenzuratã a contopirii nu doar între fiinþa poetei ºi elementele
regnuale posibile, ci ºi a vegetalului cu mineralul între ele, ceea
ce îi conferã universului o teribilã ºi antialienantã stare de
coerenþã ºi agregare securizatoare (v. Jocuri: am aºezat lângã

mine lumea). Poeta pare sã guste, astfel, din cupa cosmicã a
ataraxiei supreme: „Dormi. Carnea se schimbã în pãmânt, /
pãrul se rãtãceºte în crengi tinere, / cerbi uriaºi nãvãlesc pe
câmpiile lunii rotunde / în rãmuriºul migrator al coarnelor de
aramã. / Dormi. Somnul cade în ninsori lungi, / auzi cerbii
tropotind, tropotind... / ºi memoria se lasã cotropitã / de risipa
vieþilor neîntâmplate“. (În somn cresc frunze).
E un uriaº sentiment de plenitudine, de dragoste ºi de
încredere în eternitatea fiinþei ce-ºi trãieºte cu maximã voluptate
toate aceste metamorfoze ºi cãlãtoreºte magic de la o stea fixã
la alta (v. Închipuirea veºniciei ). S-ar zice cã simþurile
comploteazã în a zãmisli, consolida ºi înveºnici universul în
care poeta, prin încrederea ei în forþa prezentificantã a cuvintelor,
sã-ºi merite ºi sã-ºi savureze din plin veºnicirea hãlãduitoare
pe fascinantul tãrâm metafizic situat, paradoxal, între
soare-apune ºi soare-rãsare, unde semnele cerului sunt mult
ziu).
mai puternice ºi mai încãrcate de dumnezeire. (v. Psalm târ
târziu
Deºi semnatã cu pseudonim, cartea bilingvã de versuri a
Marianei Ionescu contribuie, îmi place sã cred, la spulberarea
prejudecãþii despre poezia criticilor care vãd în poezia
confraþilor lor doar un fel minor de petrecere a timpului liber.

Fundaþia culturalã Dimitrie Bolintineanu, Centrul Judeþean de Conservare
ºi Valorificare a Tradiþiei ºi Creaþiei populare Giurgiu ºi Revista Sud

REGULAMENT
Concursul Naþional de Creaþie Literarã Dimitrie Bolintineanu
Ediþia a XXVI-a, 22 octombrie 2005, Bolintin Vale
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Fundaþia culturalã Dimitrie Bolintineanu, din oraºul Bolintin Vale, revista Sud ºi Centrul Judeþean de Conservare ºi Valorificare
a Tradiþiei ºi Creaþiei Populare, Giurgiu, organizeazã, cu sprijinul Consiliului Judeþean Giurgiu, Primãriei oraºului Bolintin Vale
ºi Ministerului Culturii ºi Cultelor, ediþia a XXVI-a a Concursului Naþional de Creaþie Literarã Dimitrie Bolintineanu, octombrie
2005, Bolintin Vale.
Concursul îºi propune sprijinirea creatorilor de literaturã din România ºi din diasporã care nu au volume personale
publicate ºi nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor, precum ºi mai buna cunoaºtere a vieþii ºi operei scriitorului Dimitrie
Bolintineanu, nãscut în localitatea Bolintin Vale, judeþul Giurgiu, personalitate a culturii româneºti din secolul al XIX-lea.
Concursul naþional de creaþie literarã Dimitrie Bolintineanu va avea trei secþiuni: poezie, prozã scurtã ºi eseu despre opera lui
Dimitrie Bolintineanu.
Creatorii vor intra în concurs fie cu 10 premii, fie cu trei lucrãri de prozã scurtã, fie cu un eseu (maximum 10 pagini), fiecare
dactilografiate în câte 5 exemplare, la douã rânduri.
Lucrãrile vor fi trimise pânã la data de 25 septembrie 2005 (ºtampila poºtei), pe adresa Centrului judeþean de Conservare
ºi Valorificare a Tradiþiei ºi a Creaþiei Populare Giurgiu, str. Mircea cel Bãtrân, nr. 40, Giurgiu, cod 8375, telefax 0246/215240.
Lucrãrile vor fi semnate cu un moto ºi vor fi însoþite de un plic care va purta acelaºi moto ºi în care vor fi înscrise datele
personale ale concurentului: numele ºi prenumele, profesia, locul de muncã, adresa, telefonul, activitatea literarã în detaliu,
cenaclul literar din care face parte ºi o fotografie tip legitimaþie. Acest plic va fi deschis dupã jurizare. Laureaþilor ediþiei li se vor
acorda diplome ºi premii în bani, iar lucrãrile premiate vor fi publicate în volum.
Câºtigãtorii vor fi anunþaþi pânã la data de 20 octombrie 2005, pentru a participa la festivitatea de premiere ce va avea loc
în ziua de sâmbãtã, 22 octombrie 2005, la Bolintin Vale.
Cheltuielile de deplasare a laureaþilor la Giurgiu sau la Bolintin Vale vor fi suportate de cãtre instituþiile de culturã pe care le
reprezintã sau personal.
Diurna ºi cazarea laureaþilor ºi a juriului, precum ºi transportul juriului vor fi suportate de organizatori. Aceºtia vor asigura
ºi transportul de la Giurgiu la Bolintin Vale pentru participanþii la festivitatea de premiere.
Juriul va fi format din Liviu Ioan Stoiciu, redactor-ºef al revistei Viaþa Româneascã (preºedinte), Teodor Vârgolici, istoric
literar, Constantin Stãnescu, critic literar, Horia Gârbea, poet, prozator ºi dramaturg çi Constantin Carbarãu, publicist, redactorºef al revistei Sud.
Juriul îºi rezervã dreptul de a redistribui premiile.
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DE LA MARIANA IONESCU LA VICENæIA VARA
(Scriitorul çi „feÆele“ sale)
Moto: „iubite autorule, iubite cititorule, voi sunteþi starea vieþii acesteia“.

PRO

Mariana Ionescu (n. 1947) a debutat în volum în 1977
cu Artã ºi aspiraþie (eseuri), iar teza sa de doctorat s-a
oprit la proza lui Tudor Arghezi (vezi cartea Ochiul Ciclopului). Critic de anvergurã, autoarea s-a dovedit pe parcurs polivalentã, abordând cu acelaºi aplomb nuvela,
proza scurtã ºi chiar poezia. În 2002 a obþinut Premiul de
oiculescu, în cadrul unor manifestãri
Excelenþã Vasile V
Voiculescu
dedicate marelui scriitor, în chiar oraºul-reºedinþã al
judeþului natal al autoarei, Buzãu. Scriitoarea se mai poate
lãuda ºi cu un roman (Exerciþii de fidelitate), cu un Jurnal
fabulatoriu, dar ºi cu o Introducere în opera lui Zaharia
Stancu. Debuteazã ca poetã în 2002, la Editura Tritonic,
cu Umãrul de argint (versiunea francezã îi aparþine lui
Constantin Frosin – Cette épaule en argent), folosind
pseudonimul Vicenþia Vara.
În acest volum bilingv, Vicenþia devine ea însãºi un
personaj liric reuºit, un alter-ego din „vis“ al realei Mariana
Ionescu – o dedublare deloc forþatã, poeta avertizându-ne
încã de la început cã „o carte de poezie este Graalul,
fiindcå în potirul ei picurå sufletul autorului ca sã renascã
în trandafiri de luminã“. Aºadar, orice act creator devine
ºi unul christic, martiric, la fel cum criticul-prozator ºi-a
„ucis“ pentru moment numele cotidian, intrând în scenã
sub alt chip, cu o nouã mascã. E ºi refugiul în poezie o
„vindecare târzie“: „vindecã-mã de iubire ºi vindecã-mã
de moarte“. Chipul rãmâne unul rãstignit „în toate lucrurile
lumii acesteia“ – iar Creatorul acestei lumi în miniaturã –
textul poetic – nu are odihnã nici mãcar în ziua a ºaptea,
inevitabil o „duminicã risipitoare“, ca ºi timpul însuºi. Dacã
duminica devine deja un motiv al cãrþii, plin de semnificaþii
adânci, dar ºi dãtãtor de metamorfoze, de schimbãri de
stãri ºi de ton, anotimpul predominant e toamna. „Argintiul“
volumului face ca în „somn sã creascã frunze“ ºi autumnalul e un artizan al insomniilor, unde „o ºopârlã vineþie
linge pe furiº obiectele îmbrãcate / în culori ºi luminã“.
Pastelul postmodern al Vincenþiei Vara îmbracã mereu
un ritm melancolic, dar ºi suav („visele lumii încalþã picioare de papagali“), la limita dintre nefericirea blagianã („am
închis noaptea în degetul inelar“) ºi ludicul arghezian,
care învinge bãtrâneþe sau moarte.
Îmbrãcând ºi dezbrãcând cãmaºa somnului – superbã
imagine – poeta îºi mai creeazã o imagine în oglindã:
Cristina, cea care are de asemenea în numele ei ceva
christic. De altfel, angelicul, misticul, fiorul religios, se
întrepãtrund în unele poeme în care, de multe ori, autorul
sfâºiat de dileme vorbeºte cu îngerul / daimonul sãu. „Uite
viaþa, nu e viaþa“ – ne spune poeta cu nume de varã, dar
bântuitã de fantasmele nopþii, ploii, toamnei. Oniricul joacã
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un rol la fel de important ca ºi Jocurile (cele mai reuºite
poeme, care transcend exitus-ul!). Cu „haina altei vârste
pe umãr“ poeta pãºeºte aproape sorescian într-o cãlãtorie
în luptã cu „orologii“ ºi „pendula“. Poemele se înlãnþuie
cumva ca într-un puzzle, într-o continuitate logicã de vârste
ºi de spirite, sub aceeaºi culoare a argintului, predominantã,
într-un labirint unde autoarea se pierde, se cautã ºi se
regãseºte pe sine. Un univers de vãmi, porþi, aºteptãri,
pierderi, singurãtate, unde „Mâna Reginei“ pare a obosi
uneori, mângâind iarna, dar îºi revine pentru turnirul final
cu „pasãrea neliniºtii noastre“. Iubitã de tristeþe, Vicenþia
Vara reconstruieºte toate jocurile copilãriei, dar prin prisma
întâlnirilor metafizice cu gravele momente ale maturului.
Revelaþia poetei, ca ºi în De-a v-aþi ascunselea modelului sãu, este cã nu putem înfrânge inexorabilul decât prin
detaºare ori asumare ironicã. Sau, câteodatã, prin smerenie
– la fel ca V. Voiculescu, de care se apropie în Psalmul
târziu: poetul rãmâne un veºnic cãutãtor al Graalului –
adicã al „tainei speranþei ºi a desãvârºirii“.
De la dansul cuvintelor, care o ascultã, Vicenþia Vara
redevine Mariana Ionescu ºi revine la prozã, în Muritorii
de rând (2003). ªi aici „personajul“ aºteaptã miracole în
solitudinea sa, poartã un dialog cu Xenia pentru o „zi de
varã cu gemeni“ (în fond, un subtil monolog, un joc de
cuburi, la limita dintre real ºi fantastic), aceeaºi luptã se
dã între trecut ºi prezent, între „înger“ ºi „demonul“ din
fiecare, între tinereþea pierdutã ºi risipei cãreia se dedã
„florarul“ / artistul la senectute. Vraja textelor „scurte“ stã
în mixtura de cotidian cu basm, cel puþin ideatic, în unele
mozaicuri din Muritorii, în titluri derutante (Rege, dã-ne-o
nouã pe Isolda) ºi demitizãri (Cele 10 dorinþe). Jocuri
de societate stã sub un moto dintr-o elegie stãnescianã,
Situaþie metafizicã are un postscriptum dedicat cu umor
lui Robbe Grillet, Concilierea sufletului cu timpul are,
ca orice „fabulã“, ºi o „moralã“, despre inimã, dupã cum
fiecare nebunie a tranziþiei are, pentru salvare, un
amendament utopic. Catharsis-ul autoarei stã într-un fel
de cãutarea timpului pierdut / edenic, apelurile sale la
mitologie ºi religie fiind evidente – îngerul ºi visul devenind
„prezenþe“ simptomitice. Intertextul rãmâne procedeul
favorit în ceea ce – vede Andrei Grigor – este „parodiere
gravã sau discret ironicã a modelelor“. Citatul – ºi el
„autentic“ sau pretext pentru proprii compoziþii aparent
referenþiale – ascunde vulnerabilitatea unor personaje
sensibile ºi rupte cumva de lumea actualã. Mariana
Ionescu demonstreazã cã ea însãºi e o prozatoare cel
puþin la fel de „liricã“ precum poeta – iar eroii sãi „de rând“
îºi cer implicit dreptul la nemurire.
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HERUVIMUL RÃPAN ÇI POÇTALIONUL DE SEARÃ
Moto: „Nu sunt lucrul final, ci un om care-nvaþã sã tacã“.
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dãruiþi definitiv Artei, sunt un amestec subtil de stiluri
epistolare ºi diaristice, de filosofealã ºi citate aluzive –
inclusiv biblice, de Dor ºi Pãcat. Penitent al clipei viitoare,
Rãpan este ºi un neo-macedonskian, care pune accent
pe literele „mari“ ale Cuvintelor ce delimiteazã, simbolist,
un univers.
Cosmogonia ratãrii de sine e o altã Noapte a unui
Macedonski postmodern, trecut prin filtrul spleen-ului
dãtãtor de neliniºti al lui Bacovia. Poet existenþial(ist),
Rãpan se crucificã în fiecare poem, în fiecare misivã, a
lui ori a altuia, între psalmi ºi brutale rãtãciri, între Styx ºi
Câmpiile Elizee. Lumea de Apoi a autorului are un fior
tragic sublim, mirabilele rãni cautã zadarnic vindecarea
într-un vers: deºi încã se sperã, lumea lui Rãpan e una
fãrã ieºire, fãrã întoarcere, o autostradã a nefericirii cu
sens unic spre extincþie... Din când în când apar pe aici
Nichita Stãnescu, Ezra Pound, Whitman, Ithaca ºi þara
lui... Oz, Sylvia Plath, Ariel ºi Grãdina Ghetsimani,
Sandburg ºi Anna Ahmatova. Dar mai ales îl descoperim,
pe Drumul Robilor cãtre Marea cea Mare, pe însuºi
autorul, „dirijor“ rãpus al cuvintelor care „se dezbracã
încet“ de „silabele“ care nu-l mai ascultã.
El e heruvimul, el e creatorul purificat, în acest
muzeion de „ºoapte fãrã uºi“, el face salturi mortale ºi e
înfiorat de zãbala lui Ducipal, el e cel „pastiºat de broaºte“.
În timp ce trece poºtalionul de searã, se dau aceleaºi
bãtãlii în sufletul sãu, dintre teluric ºi angelic, profan ºi
sacru, pãcãtos ºi credincios, sclav ºi stãpân, Carne ºi
Cer. ªi pânã la urmã inima poetului VA ÎNFLORI, chiar
rescriindu-i radiografia, în „furiosul“ tête-à-tête cu Theodor
Roethke. ªi apoi sufletul lui Theodor Rãpan (cel care îºi
„rosteºte rugãciunea, prelingându-se în pocal“) va „sãruta
mâna LIMBII ROMÂNE“...

Constantin Artachino (1870 – 1954) –
Peisaj (Turtucaia)
PRO

Theodor Rãpan vine ºi-n 2005 cu un nou volum, pe
aceeaºi linie cu Muzeul de pãstrãvi – Scrisori din lazaret ºi cu acelaºi grafician de excepþie, Damian Petrescu.
Acesta transformã prin desenele sale cartea – apãrutã la
Editura Semne - într-un mini-giuvaier literar, cum puþine
gãsim pe piaþa noastrã de gen. Poºtalionul de searã –
File din jurnalul unui heruvim – este o operã, ca de
obicei, foarte sincerã, foarte confesivã, ºi, alãturi de precedenta amintitã ºi de Taurul lui Falaris – Mãrturisitorul
– Jurnal de Poet, subliniazã o continuitate, o parte a
unui proiect bine gândit. Cele trei volume amintite, apãrute
la interval de un an unul faþã de celãlalt, alcãtuiesc un
triptic literar omogen, unde intertextul are un rol esenþial.
Rãpan demonstreazã cã, deºi nu e un poet frondeur ºi
ºocant – cum vor sã fie mulþi din actuala generaþie „fracturistã“ – sau unul comercial, tip Cãrtãrescu, nu trãdeazã
poezia ºi îºi construieºte cu armele sale, încet, dar sigur,
drumul cãtre Marea Poezie. Abia trecut de 50 de ani poetul
dã, spune Vladimir Alexandrescu, „confesiunilor sale lirice
dimensiunea unei profunde ºi adeseori dureroase
introspecþii“. De altfel, cartea stã sub „avertismentul“ lui
Fernando Pessoa: „Poetul e un prefãcut / Aºa desãvârºit
el minte / încât prezintã drept durere / durerea ce cu-adevãrat o simte“ ºi se deschide printr-o frazã simbolicã:
„stau cu moartea la masã ºi flecãresc“. Asumându-ºi
martiric rolul de „þap ispãºitor“ ºi de „Miel al Poeziei ºi al
lui Dumnezeu“, liricul arde pe rugul creaþiei sale, conferindu-i eternitate, ca Manole zidurilor mânãstirii sale. Deºi
nu vrea sã spunã, aparent, nimic despre sine, poetul chiar
asta face, ºi încã pânã la ultima trãire, pânã la ultimul
sentiment. Vinovat de toate ºi de nimic, el ni se spovedeºte, cartea devenind Biserica sa, iar cititorul Preotul
care ascultã confesiunea. „Întrebãrile se rãsucesc în
sufletul meu, printre certitudini ºi umbre, ca într-o ranã
deschisã, peste care se prelinge mirul vindecãtor al
mãrturisirii“ – se deschide în faþa noastrã cel care a tânjit
dupã Graal ºi ºi-a fãcut din Vis o nouã Stare de A FI.
Legat insolubil de pãmânturile natale, de natura þãrii
sale, pe care o transformã în peisaj-tãrâm mitic, autorul
nu se poate rupe de ipohondriile oniricului ºi reuºeºte sã
parcurgã într-un volum teme majore pentru orice liric care
se respectã: lupta cu Timpul ºi Disperarea, dialogul cu
Zeii, cãutarea Iubirii, dar mai ales – pentru cã desenele
lui Petrescu nu sunt alese întâmplãtor – o Apocalipsã,
inclusiv a Poeziei, care moare ºi pe care poetul, devenit
unul al Exitus-ului, o ia pe umeri, pentru a urca din nou
Golgota izbãvitoare.
A fi scriitor, ca ºi la Pessoa, nu e doar o ambiþie, ci e
ºi felul lui Rãpan de a fi singur. Discuþiile sale imaginare
ori reale cu autorul portughez, ori cu Damian ºi alþi nefericiþi
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Revin la ultimele douã cãrþi semnate de maestrul prozei
noastre actuale, Fãnuº Neagu, pentru cã am senzaþia cã
s-a trecut prea uºor peste apariþia acestora ºi sunt
mediatizaþi excesiv, în schimb, tot felul de neaveniþi din
generaþia „tânãrã“ ºi obscenã. De exemplu, o carte
„uºuricã“, nu slabã, dar în nici un caz o capodoperã, De
ce iubim femeile a lui Cãrtãrescu, a fost elogiatã în
zeci de publicaþii, de parcã ar fi fost cartea anului 2005.
În vreme ce, mai puþin umflat de cãtre tot felul de
promotori, un real scriitor ca Neagu – unul dintre ultimii
mohicani ai generaþiei ’60 – nu a primit cronici, nici „mãcar“
negative, în revistele în care „regele optzecismului“ troneazã. Nu e nici un „complot“, ci pur ºi simplu o elitistã ºi
neînþeleasã apatie ºi respingere a cãrþilor ultime ale unui
autor care, în ciuda tãcerii criticii, îºi vede de treabã mai
departe ºi publicã! Între timp, lucreazã deja la o continuare a romanului Asfinþit de Europã, Rãsãrit de Asie.
Aº vrea sã discut aici ceea ce a fost numit însã
Jurnal cu faþa ascunsã – un pseudojurnal de creaþie,
un laborator al romanului propriu-zis, dar ºi o lecturã de
sine stãtãtoare, care poate fi parcursã ºi fãcând abstracþie
de roman. Consider în continuare cã Jurnalul este superior romanului (asta nu înseamnã cã Asfinþit... e o carte
de ignorat, nu, în ciuda scãderilor ºi a „repetiþiilor“ cu
graþie ale prozatorului e o „urmare“ logicã a Amantului
Marii Doamne Dracula – cel puþin ca definitivare a
tipologiilor, aºa cum îi lãsase la 1989 ºi cum au devenit
acum), mãcar prin prisma faptului cã Fãnuº Neagu nu ne
obiºnuise cu aºa ceva. El este în acest autoportret cu
„faþa ascunsã“ (de fapt, un act pur de sinceritate!) cel
mai interesant personaj al sãu – pentru cã Fãnuº Personajul este cel puþin la fel de savuros ca Fãnuº Autorul.
Dincolo de obsesia cãutãrii unui titlu („pierdut“ proustian), sau de spumoase polemici cu diverºi micimani, în
care rãzbate geniul pamfletar al lui Neagu, sunt de reþinut
momentele sale absolute de onestitate, de „slãbiciune“,
de durere. Spre deosebire de Octavian Paler în Autoportret într-o oglindã spartã, care trateazã serios ºi cu
teamã bãtrâneþea ºi moartea, Fãnuº Neagu nu se poate
abþine sã transforme acum acest pretext de temeri într-o
temã aparte, care nu mai are legãturã cu romanul ºi unde
îºi pune amprenta tipicã: în „cãderi“ chiar, autorul nu-ºi
pierde umorul negru, ironia finã. Chiar ºi în clipa cea mai
tragicã a existenþei sale simþim cã povestitorul sublimeazã trãirile vârstei a treia în ceva mai puþin grav, ce
poate fi disecat, comentat, persiflat. ªi apoi, vi-l închipuiþi
pe Fãnuº Neagu luând bãtrâneþea în serios? Jurnalul se
constituie deci într-o pregnantã joacã de-a râsu’-plânsu’,
sau cum spunea prietenul de-o viaþã, Mircea Micu, „toatã
lumea-i fericitã ºi cu lacrimi pe obraz“.
Pornind de la o povestire – Þarul – autorul a ajuns la
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un roman, evident despre brãilenii îmbogãþiþi dupã
Revoluþie, în care limbajul strãzii, argoul, jargonul, vorbele
de duh, toate stãpânite cu brio de Fãnuº Neagu, devin
Logos – ºi principal personaj. Fãnuº discutã cu lumea,
cu prietenii, cu cititorii, îºi viseazã eroii ºi brodeazã
poveºti rocamboleºti pe seama lor. Între (mono)logarea
cârtitorului înþelept, rãmas fãrã Divan, în gâlceava sa
existenþialã(istã) ºi pasajele care þin de desfãºurarea
romanului, se strecoarã maxime, aforisme, versuri,
fãcându-se mereu apel la citate prozastice, dar ºi la lirici
(cartea se încheie cu o superbã Terþinã pentru prieteni
a lui Nichifor Crainic).
Autorul îºi închipuie pe parcurs tot felul de scenarii,
care cad treptat, pentru a se ajunge la altele, la fel ca ºi
multitudinea de titluri, de care e permanent nemulþumit.
Lupta cu ideile este tema care-l arde, obstinant, pe
Creatorul etern perfecþionist. Farmecul povestirii se
cuibãreºte treptat în ceea ce ar fi trebuit sã fie un manual
de „bucãtãrie“ al unei viitoare cãrþi. Jurnalul devine roman în sine, al vieþii lui Fãnuº Neagu, cel real ºi cel
ficþional. Drame ºi bucurii, rãzboi cu vorbele – mori de
vânt, un Don Quijote care se simte singur ºi îºi cautã
Dulcineea – Ideea, obosit de boli, pauze, rateuri, lovituri
zilnice. Prietenii sunt puþini (Mihai Ispirescu, Eugen
Simion, cei de la Literatorul ), unii îl pãrãsesc, intrând în
nemurire (Constantin Piliuþã, de exemplu), duºmanii îi
inspirã poate personajele negative de tipul Peliniþei Marcu
(analogia cu o anume grafomanã Luminiþa, pripãºitã pe
la Ev
Ev.. Zilei sau România Literarã, care l-a „înjurat“
cândva pe Fãnuº Neagu pe motiv cã... nu-i înþelege cãrþile
(!), poate nu e întâmplãtoare...). Pe o perioadã lungã (10
august 2002 – 10 iulie 2004) sunt analizate trãiri ºi simþiri
ale unui Fãnuº Neagu confruntat cu senectutea, cu lipsa
de inspiraþie momentanã, cu pierderea unor amici de-o
viaþã, cu o operaþie de cataractã sau cu alte boli. Descoperindu-ºi acum predilecþii filosofico-mistice, pe care nu
i le-am fi bãnuit, autorul pune în discuþie inclusiv credinþa.
O poveste despre Dunãrea de Jos, metafore, vin, imaginaþie ºi stil, în care revine mereu motivul Orient vs Occident (noi picãm cumva la mijloc – autorul încearcã sã-ºi
pãstreze independenþa personajelor sale, foºti „hoþi de
cai“, actuali „negustori de iluzii“: „Esenþa gândurilor mele
este Drumul, o troiþã, o cârciumã, stepa“). Alegând sã
rãmânã AICI, NUMAI AICI, în lumea lui Tanti Elvira, çi
nu DINCOLO, Fånuç imprimå în orice text timbrul såu
mitic, uneori patetic, alteori de trubadur, de la o anecdotã
la o tragedie. El se DESCOPERÃ în faþa noastrã, la peste
70 de ani, parcã altul, discutând despre þarã ºi scriitori,
dar ºi „luând lecþii de tãcere“. Pentru cã, oricum, cât s-ar
desfãºura în ADEVÃR, rãmân în umbrã „TAINE ALE
FIINÞEI, SINGURÃTÃÞII, NEBUNIEI ªI RÃZVRÃTIRII“.
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Autoarea îl provoacã sã se desfãºoare cum ºtie mai bine
un om de spirit ºi reuºeºte la fel ºi în cazul unui Anghel
Dumbrãveanu, în cea de-a treia ºi ultimã secþiune a cãrþii
(sub forma aceluiaºi portret începând cu o scurtã prezentare a „subiectului“ ºi câteva comentarii pertinente ºi continuând cu un interviu fãrã prejudecãþi, cum este cel
„(cvasi)imaginar“ cu Dumbrãveanu). Celelalte portrete
depãºesc simplul dialog, fiind cronici de carte profesioniste, în toatã regula. Sunt trecuþi în revistã Theodor
Damian („liturghia cuvântului“) – ºi cartea sa Ispita cãrnii;
Bujor Nedelcovici – Jan înþeleptul ºi Securitatea ;
Mattew / Matei Cãlinescu în „dublu portret“; Augustin
Buzura – Aisberguri ºi apele Dâmboviþei – despre
volumul sãu Tentaþia risipirii; Irina Mavrodin – la aniversarea de 75 de ani, într-un „profil în intarsie poieticã /
poeticã“; Alexandru Deºliu, urmãrit în Convorbirile sale
cu aceeaºi Doamnã Mavrodin; Radu Pavel Gheo ºi a sa
Fairia – o lume îndepãrtatã –„ feeria la început de secol
XXI“.
Diapozitivele timiºorene continuã – în a treia secþiune a Seducþiilor – sã se opreascã în comentarii echilibrate, de bun simþ, asupra unor nume ca A. Dumbrãveanu,
Dos Angelos – un rafinat al sonetului, aflat ºi „la aniversarã“ (70 de ani); Nina Ceranu – Realismul obiectiv
redivivus, ale cãrei volume Casa morþilor ºi mai ales
Americanul demonstreazã valoarea acesteea, în
„creºtere“ de la o carte la alta; Olimpia Berce ºi „prietenia
literarã a criticului“ – sunt puse în discuþie tot douã titluri,
Lecturi provinciale ºi Despre maeºtri ; Adrian Dinu
Rachieru, privit ºi el, cu un termen ce pare drag criticului,
în „intarsie“ – „medalion sub semnul utopiei“.
Adunându-ºi deci cronicile „risipite“ pânã mai ieri prin
diverse publicaþii din þarã (Timiºoara , Orizont, Orient
Latin, Rostirea Româneascã, Pro Saeculum), Maria
Niþu încearcã sã ne seducã literar cu acest prim volum al
sãu critic, în care are ambiþia sã treacã de la recenzie la
comentariul profesionist, argumentat. În mare parte autoarea reuºeºte sã ne atragã atenþia, pentru cã are un talent
persuasiv în tonul sãu, de a cerceta „subiecþi“ interesanþi,
pe care ni-i propune cu aplomb, eliminând „umbrele“ lor
ºi punându-i mai ales în lumini favorabile. Evident, nu
este „Cartea“ Mariei Niþu, fiind totuºi una de debut într-un
domeniu greu accesibil – dar în textele strânse aici existã
deja dovada cã autoarea ºi-a fãcut bine „mâna“ în reviste
de gen ºi poate evolua pe viitor la aprofundarea unuia
dintre numele de mai sus, într-o carte „de autor“...
PRO

Maria Niþu recidiveazã în acest an cu un nou volum,
în care îºi adunã cronicile literare, dupã cel de versuri din
1997 ºi cel de prozã scrutã din 2002 (En gros & en
detail, respectiv Aºteptãrile slãbãnogilor ). Seducþii
literare este deci un volum critic, apãrut tot la Editura
Eubeea din Timiºoara – ca ºi celelalte – ºi adunã texte
mai vechi sau mai recente, multe dintre ele apãrute chiar
în revista Pro Saeculum. Prima secþiune a cãrþii se intituleazã sugestiv Timiºoara la intersecþii, deschizându-se
cu Pietre pentru templul blagian (adnotãri la corespondenþa dintre Lucian Blaga ºi Andrèas A. Lillin). Este vorba
de trei scrisori adresate de marele filosof ºi poet lui Andrei
Lillin, scriitori timiºorean ºi recuperate în 2001 de la soþia
acestuia din urmã, Alexandra Indrieº (Gloria Lillin). Aflãm
câte ceva despre odiseea traducerii lui Faust de Goethe,
pe care Blaga nu a dorit-o una „fotograficã“, ci „un echivalent poetic“.
Maria Niþu fac apoi o reverenþã unei personalitãþi a
urbei bãnãþene, Deliu Petroiu, profesorul ajuns la 80 de
ani, un susþinãtor dintotdeauna al tinerilor (este reprodus
un interviu din Orient Latin, nr. 4 pe 2002).
„Spun ce gândesc, fac ce spun ºi îmi asum ce fac“
este motoul care îl caracterizeazã perfect pe George
Astaloº, al cãrui profil literar direct ºi sincer este configurat, plecând ºi de la ideea cã „teatrul este copilul legitim al poeziei“ (sã notãm cã Maria Niþu porneºte de
obicei la drumul demonstraþiilor sale critice cu un fel de
pre-text / argument, un fel de introducere în scenã a
„personajului“). Interesant dialogul reporterului de „serviciu“
ºi cu Liviu Ioan Stoiciu, plecat din Focºani dupã 1989,
un „provincial“ la Bucureºti. „Avem nevoie patologicã de
o clasã politicã“, spune el, amintind – ca ºi Petroiu – de
frumuseþea boemei timiºorene, cu nimic mai prejos decât
cea a Capitalei. Partea a doua a volumului de Seducþii
literare „poartã“ numele... Târgului de carte Bookarest /
Gaudeamus, mizând pe autori ceva mai puþin cunoscuþi,
dar ºi pe unii consacraÆi: Buzura, M.H. Simionescu, Irina
Mavrodin.
Consemnãrile „elective“ – cât ºi „afinitãþile“, am parafraza – urmãresc alte profiluri literare: Françoise
Choynard, care, prezentã la Târgul de Carte din 2002,
crede cã o cãlãtorie în þara unde eºti tradusã e „comme
un voyage d’amour“. Celebrul „em-haº-es“ al ªcolii de la
Târgoviºte este numit de cãtre Maria Niþu ºi „patriarhul
de la Pietroºiþa“, rãmânând un nonconformist Mircea Horia
Simionescu ºi la 75 de ani, în „plasa visãrii ºi a judecãþii“.
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POEZIA SENINÃTÃÞII JUVENILE*
/ Tâlharilor din vis“.
Remarcabilã la tânãrul poet este ºi concizia, dublatã
de exprimarea aproape aforisticã a gândurilor într-un context în care creatorul, ca un demiurg, înregistreazã secvenþe ale realitãþii, propune simboluri ºi recompune dupã
principii personale o lume în care se amestecã deopotrivã
oameni ºi lucruri. Din acest punct de vedere, poemul Secundele nu plâng este revelator: „Mireasa nu tresare /
E doar minunea zilei / Ce a zâmbit întâia oarã, / Tãrâmul
e acelaºi / Doar pãlãria / Îºi cautã un nou stãpân; / Copilul
încearcã sã apropie / Palmele reci / Ale unor strãini ce
nu-s. / S-a-ntunecat zenitul / Lacrima îºi plânge / Secundele pierdute; / Roºul devine alb / Nimeni nu moare, / La
orizont e liniºte / Planetele au ascultat / El are puterea /
de a rãpune nevãzutul.“
Este de aºteptat ca „nevãzutul“ pe care ni-l sugereazã
cu subtilitate autorul sã primeascã noi întruchipãri în
cãrþile viitoare.
Tânãr neînþeles ofer poezie anunþã un scriitor cu
mari posibilitãþi lirice, capabil de frumoase surprize în
viitor. Rãmâne de vãzut dacã ni le va oferi sau nu.

* Eugen Cazan, Tânãr neînþeles ofer poezie, Editura Semne,
Bucureºti, 2005

C. Mihalcea (Bragå) (1903 – ?) – Dobrogeancå

PRO

„Din Cãderea cerului
cerului, din Biserica orbului
orbului, din Inima
nimãnui, din Ultimii dezamãgiþi ca ºi din Teomanþie aº
nimãnui
putea extrage spre exemplificarea binelui, a lucrului bine
fãcut, o mulþime de versuri, pasaje întregi, care vã aratã
dãruit de Dumnezeu cu har poetic, vã aratã un suflet
dispus sã creascã ameþitor ºi un condei în evaluare de
sine ºi în clarificare a drumului“. Cu aceste cuvinte îl
întâmpina Constanþa Buzea pe tânãrul autor al acestei
cãrþi cu titlu oarecum provocator, puþin teribil ºi totodatã
ironic, parafrazând banalele anunþuri de la mica publicitate
din ziare.
Eugen Cazan, aflat la vârsta la care impulsurile interioare sunt prea puternice pentru ca poetul sã se lase
„pervertit“ la cine ºtie ce mode ºi modele ale altor confraþi,
adulaþi prin reviste, este un autor care ºtie cã o condiþie
esenþialã în exprimarea liricå a unor gânduri ºi idei este
prezenþa metaforei. O metaforã simplã ºi directã, eliberatã
de artificii, precum în Anxietate, o mostrã ce vorbeºte
de la sine despre felul în care scrie acest autor: „Dacã
fiecare secundã / S-ar apleca ºi m-ar lovi / Aº fugi speriat
/ Uitând cã ºi eu sunt o loviturã de bici / Datã neputinþei
de a înþelege / Cã pot învinge urletul / Din clopotul bisericii
rãnite / N-a murit nimeni / Ci doar timpul pãºeºte / Cu
picioarele grele peste speranþe“. Este aici o percepþie a
trecerii timpului care poate trimite cu gândul la Blaga ori,
mai nou, la Nichita Stãnescu ºi chiar la Marin Sorescu.
Metafora apare în chip firesc, simplu, necontrafãcut, de
unde ºi candoarea, puritatea poemului. Alteori, creionarea
e ºi mai simplã, din doar câteva versuri, un fel de corespondent al stampelor chinezeºti ºi japoneze, în care
peisajul e alcãtuit din doar câteva trãsãturi ºi „pete de
culoare“ în acuarelã, ca în micul ºi sugestivul poem
intitulat Înainte ºi dupã: „O fecioarã cu nisip în pãr /
Priveºte marea / Iubitul a ajuns în sfârºit peºte / Apusul
rãsare din nou / Vaporul pleacã mai departe“. Capacitatea
de artizan, remarcatã ºi de Traian T. Coºovei, stã dincolo
de orice îndoialã, în minuþia cu care-ºi construieºte
poemele, ca un bijutier sau ca un maestru al ikebanei,
arta japonezã a aranjamentelor florale în armonie cu
lumea, cu cerul, cu pãmântul ºi cosmosul. Totul se petrece parcã dupã legi imemoriale, într-o atmosferã de misermini, un fel de vis în care
ter romantic, ca în Gara T
Termini
totul e ºi parcã nu e, ca o fulgerare de lumini, de umbre ºi
de sunete: „Pe cine urãºte trenul / Ce goneºte sãlbatic
pe câmpul / Zorilor întârziate / ªi trimise ca rãsplatã
învinºilor / Care aºteaptã ca luna sã cadã / Supãratã pe
cãlãtorii / Trenului de noapte // Felinarul s-a aprins, / ªinele
s-au topit / Sub soarele nopþii furate / ªi prinse sub cãlcâiul
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Fireºte, spaþiul nu ne permite (ºi credem cã, pânã la urmã,
nici n-ar fi locul aici) sã reproducem citate dintr-o astfel de
cuprinzãtoare ediþie, dar ceea ce credem cã trebuie semnalat,
înainte de toate, este o anume sugestivitate, definitorie, a înseºi
titlurilor de volume. Se observãm, bunãoarã, cã Noi ºi soarele
(1963), apoi Orgã ºi iarbã (1966), Iarba verde, acasã (1968),
Grãdina în formã de vis (1970), Oracol deschis (1971),
Cântând dintr-un arbore (1971), Temerile lui Or
feu (1978),
Orfeu
Pasãrea de cenuºã (1986) trimit numaidecât nu numai la
elemente ale universului din care bardul îºi alege subiectele ºi
motivele lirice, ci ºi la un spaþiu, la un cosmos în care vegetalul,
regnurile vegetal ºi animal se întrepãtrund, se condiþioneazã,
se raporteazã în mii de chipuri unul la celãlalt într-o nepotolitã
forþã ºi voinþã de viaþã ºi de împlinire. Pe axa cosmologicã a
existenþei acestora poetul se înºurubeazã pe sine aidoma unei
coloane-spiralã a infinitului, pe ale cãrei spirale se regãsesc
deopotrivã bucurii ºi suferinþe, meditaþii, reflecþii, dar ºi explozii
de trãire plenarã a fiecãrei clipe. Existã în toatã poezia lui Radu
Cârneci o nepotolitã dragoste de viaþã, de oameni, de arbori,
de pãsãri, de cosmos, într-o luminozitate ce transpare cu putere
din metaforele ºi imaginile aidoma razelor soarelui pãtrunzând
ambiþios prin vitraliile marilor catedrale. Discret ºi subtil, poetul
îºi invitã cititorii la un ceremonial care este în egalã mãsurã al
oamenilor, împlinindu-se prin iubire, dar ºi al cerului ºi al pãmântului; ca în Mioriþa ºi alte balade populare, întreaga fire participã
la bucuriile, la suferinþele, la speranÆele ºi aspiraþiile umane –
de aici ºi forþa, dar ºi farmecul, frumuseþea poeziei domniei
sale. Pe de altã parte, fiind un perfecþionist, Radu Cârneci a
imprimat poeziei pe care o scrie nu numai ritmurile ºi cadenþele
clasice ale sonetului ºi ale altor forme fixe de poezie, ci ºi o
muzicã interioarã, tainicã, misterioasã ºi plinã de conotaþii,
precum cea din psalmii biblici ori din doinele cântate de strãbunii
noºtri „seara pe ºanþ“, cum ar fi zis Labiº. Nu întâmplãtor în
actuala ediþie de autor întâlnim ºi aceste versuri care ar putea
oricând sta drept moto pentru întreaga creaþie a lui Radu
Cârneci: „Existã în mine un foc, sãlbatecã bucurie de la Zamolxe,
/ un dor de viaþã veºnicã. Aud în adânc ºoapte zorindu-mã /
spre marele soroc“.
Etichetat de cãtre mulþi drept „poet al iubirii“, Radu Cârneci
ne-a dat o liricã eroticã de largã cuprindere ºi sugestivitate.
Când agitatã sau delicatå, când plinã de elanuri, suavã sau
elegiacã, duioasã ori, dimpotrivã, încãrcatã de frãmântãri ºi
neliniºti, ea se înscrie ca un capitol aparte nu numai în propria-i
creaþie, ci ºi în literatura ultimelor decenii. Nu încape îndoialã
cã generaþiile viitoare, obosite de atâta electronicã ºi sastisite
de audio-vizual, o vor descoperi ºi redescoperi de fiecare datã
cu interes, bucurându-se la fiecare nouã lecturã de farmecul ei
inconfundabil.
PRO

Poet clasic în formã ºi foarte modern în expresie, Radu
Cârneci nu se numãrã printre autorii care ºi-au fãcut de timpuriu
apariþia în presã ºi în peisajul editorial. Judecând dupã faptul
cã în reviste a debutat în 1950, pe când avea douãzeci ºi doi de
ani, iar în volum în 1963, la vârsta de treizeci ºi cinci de ani, se
poate spune chiar cã ivirea sa în literaturã s-a produs cu o
oarecare întârziere. Sigur, luând exemplul arghezian, am putea
fi contraziºi, însã autorul Psalmilor ºi al Florilor de mucigai
este totuºi un caz nu prea des ºi în nu prea multe locuri întâlnit.
Parcurgând cele trei recente volume de versuri (Scrieri,
I-III, Ed. Orion, 2005), apãrute în propria editurã în condiþii de
lux: coperte cartonate ºi îmbrãcate în vinilin de bunã calitate,
hârtie, aºijderea, de bunã calitate, 370+318 +408 pag., realizãm
cã avem a face, de fapt, cu opera de o viaþã a autorului, aici
aflându-se ºi cele douã elemente care îl apropie de Arghezi:
începerea editãrii propriei creaþii de cãtre însuºi autorul care le
semneazã, tot sub genericul de Scrieri, apoi condiþiile tehnicotipografice în care acestea apar, cu nimic mai prejos decât cele
de care s-a bucurat magul de la Mãrþiºor.
Evident, dupã lectura acestor prime trei tomuri, cuprinzând
poezie originalã ºi traduceri, ne-am confruntat opiniile personale ºi cu punctele de vedere ale altor comentatori ai liricii lui
Radu Cârneci (care, în treacãt fie spus, a beneficiat, de-a lungul
celor peste patru decenii de carierã poeticã, de numeroase
cronici ºi judecãþi nu doar prin reviste, ci ºi prin dicþionare,
istorii literare, cãrþi de criticã).
Indiferent de unghiul din care i-au privit ºi judecat poezia,
aproape toþi comentatorii scrierilor lui Radu Cârneci sunt unanimi în afirmaþia potrivit cãreia lirica acestui poet stã sub semnul
solaritãþii, al luminii ºi al confruntãrii cu elementele naturii,
într-un fel de panteism trãit cu toatã dãruirea ºi întruchipat în
mai toate poemele. Marian Popa gãsea, de pildã, cã „O atenþie
deosebitã este acordatã peisajului silvic... Fantezia orgiasticã,
frenetismul vegetalizãrii transformã cadrul silvic într-o lume
antropomorficã, avându-ºi propriile forme de manifestare în
anotimpuri ºi fenomene meteorologice“, iar Dumitru Micu
considera cã poetul „clasicizant, cu eleganþã, instituie liric...
un pannaturism de imaginarã origine dacicå, expresie a panteismului atribuit strãmoºilor noºtri autohtoni. De la debut, de
altfel, stimulul inspiraþiei lui Radu Cârneci a fost sentimentul
de participare la viaþa cosmicã, aºtrii, ploaia, pãmântul, iarba,
pãsãrile fiind percepute ca alte euri, ba chiar ca pãrþi ale unui
imens organism transindividual“. În Dicþionarul scriitorilor
români, Ioan Moldovan opineazã ºi el: „Clamoros, retoric, discursiv, urmãrind performanþe formale... se imagineazã cu consecvenþã în ipostaza de inspirat, de preot omagiind forþele
mirabile ale vieþii, al cãror simbol este astrul diurn, cu dese
figuraþii mitologice ori folclorice“.
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O CARTE DE DRAGOSTE PENTRU BUCUREÇTI*
Despre legendara cetate a lui Bucur ciobanul s-a scris mult ºi
în diverse feluri. ªi nu de azi, de ieri, ci de câteva sute de ani. Cãci,
cronicari ai locului, oaspeþi veniþi din toate zãrile lumii, prozatori
sau poeþi, istorici ori oameni ai ºtiinþelor exacte au fost din
totdeauna fascinaþi de trecutul, de farmecul ºi originalitatea
aºezãrii de pe malurile Dâmboviþei. Cãrþi semnate de cãlãtorii
strãini prin Þãrile Române, ori de nume prestigioase ºi consacrate
în domeniu (N. Iorga, Odobescu, G. I. Ionescu-Gion, Gheorghe
Crutzeescu, Gheorghe Potra º.a.) au intrat deja în patrimoniul –
sã-i zicem – „monografic“ al Bucureºtilor.
Deºi istoria Capitalei noastre pare a fi cu mult mai scurtã
decât aceea a unor surate europene ale ei (Paris, Roma, Athena,
Londra), totuºi ea este de o spectaculozitate cu totul ieºitã din
comun, fiindcã are scrise pe filele biografiei episoade dramatice,
pustiiri, nãvãliri ale altor seminþii, incendii, molime etc., care
i-au conferit urbei un destin de pasãre Phoenix, renãscând
adicã din propria-i cenuºã, parcã mai vie ºi mai puternicã, de
fiecare datã. Când vremurile au fost mai blânde, aici s-au ridicat
case, palate, s-au amenajat parcuri ºi s-au sãpat fântâni, s-au
înãlþat biserici ºi s-au „tãiat“ ºosele ce au fãcut din Bucureºti
un oraº nu numai inconfundabil, ci ºi foarte cãutat ºi iubit de
cãtre toþi cei care l-au vizitat.
Nu e de mirare, deci, cã bibliografia Capitalei noastre (care
ocupã câteva rafturi bune de bibliotecã) este departe de a fi
încheiatã. De aceea fiecare carte despre ea va fi mereu
binevenitã ºi apreciatã de cãtre cititori.
Prima ºi poate cea mai importantå calitate a volumului recent apãrut rãmâne stilul cursiv ºi plãcut, fãrã „academisme“
ºi parade lingvistice docte ºi reci – de unde ºi plãcerea lecturii,
pe parcursul cãreia cititorul este invitat la o veritabilã incursiune
în istoria oraºului, din vremurile pierdute în legendã ºi pânã în
zorii epocii moderne. Capitole precum Locurile de formare a
Capitalei României. Bucureºtiul de la primele sale începuturi
pânã în anul 1500; Se plãmãdeºte încet, dar sigur
sigur,, o viitoare
metropolã europeanã. Bucureºtiul de la 1500 la 1600 ;
Confruntat cu numeroase probleme interne ºi nãvãliri strãine,
între 1700 ºi pânã dupã anul 1800 Bucureºtiul prosperã
constituie tot atâtea „micro-monografii“ în care oraºul de pe
Dâmboviþa este privit sub multiple aspecte: social, politic,
urbanistic, cultural, religios etc.
Interesant de remarcat este cã autorii nu se mãrginesc doar
la o trecere în revistã a izvoarelor istorice (din care citeazã mai
mult sau mai puþin copios), ci aduc ei înºiºi noi date ºi informaþii
documentare, descoperite în arhive, biblioteci sau în presa
vremii de la noi ori de aiurea. Paginã cu paginã, aidoma unui
mozaic, capitolele amintite (ºi altele precum Locurile de
închinãciune ale Bucureºtiului; Dâmboviþa bucureºteanã, când
blândã, când furioasã ºi binefacerile ei; Mahalale bucureº-

PRO

* Bucureºtiul necunoscut. O istorie fascinantã a capitalei
de Vasile Lãpãduºi, Constantin Gâdea ºi Marius Daniel
Peºtinã (Editura Luceafãrul , 2004)
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tene, întinderea ºi împãrþirea zonalã , Hanurile bucureºtene,
Cãi de comunicaþie importante) alcãtuiesc un portret nu numai
pitoresc ºi original, ci ºi dinamic, în continuã devenire pe spirala
unei istorii zbuciumate în care locuitorii lui au fost nevoiþi sã
se adapteze la tot felul de situaþii, cele mai multe dintre ele
dificile, dar fãrã sã cedeze în faþa vitregiilor vremii, cãci, scriu
autorii, „Oraºele române, de scãpau – ºi-n ce stare –, de turci,
erau jefuite de tãtari; dupã ce le lãsau aceºtia, nãvãleau asuprã-le
ungurii, când nu le prãdau polonii“.
Bucureºtiul a fost, în vremuri de pace, deopotrivã gazdã ºi
martor la tot felul de ciudãþenii, cum a fost aceea a domnitorului
fanariot Nicolae Mavrogheni (1786 - 1789) care se plimba prin
târg într-o sanie trasã de patru cerbi, ori a nãzdrãvanului cãruia
un urs i-a mâncat boul în codru ºi, drept rãzbunare, stãpânul
animalului de tracþiune a prins fiara, a înhãmat-o la carul cu
lemne ºi a venit aºa în Bucureºti, spre mirarea concitadinilor
care s-au simþit imediat datori sã numeascã aºa Hanul lui Jugã
Urs, locul în care vieþuia voinicul proprietar al carului cu pricina.
De altfel, epoca modernã (pe care autorii o vor aborda, probabil,
într-un volum viitor) este plinã de multe alte ciudãþenii ce þin
de anecdotica istoricã a capitalei noastre.
Însoþitã de un necesar glosar de termeni istorici, cartea
beneficiazã de o scurtã ºi inspiratã prefaþã semnatã de
profesorul Vladimir Alexandrescu, din care am reþinut aceste
gânduri: „Autorii lucrãrii, îmbinând harul naratorului cu
zgârcenia stilistã a istoricului... ne sunt ghizi. Când discreþi,
când exuberanþi, ei ne poartã cu o mânã nevãzutã pe strãzile
pe care în automatismul drumurilor noastre cotidiene am uitat
sã le mai privim, nici cu ochii ºi, cu atât mai puþin, cu ochii
sufletului ºi ai minþii... Într-atât de fascinantã ºi de adevãratã,
aceastã carte va ºti cu siguranþã sã se prezinte singurã ºi sã-ºi
captiveze, de la primele rânduri, publicul“. Exactã ºi confirmatã
previziune.

Kimon Loghi (1871 – 1952) – Biaritz
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lecturi subiective. / Câteodatã, se aventureazã sã poarte
/ Conversaþii savante / Despre poeþii damnaþi / Ori despre
inevitabila trecere / A timpului, a vieþilor – / Inteligentul,
histrionicul / Autobuz de searã.“ Avem aici, dacã nu
cumva mã înºealã spiritul de înþelegere, un poem-metaforã
despre viaþã ºi moarte, un fel de parabolã a destinului: în
staþiile ce se tot înmulþesc poetul observã cum pasagerii
se urcã unii dupã alþii ºi nimeni nu mai coboarã din vehiculul ale cãrui uºi dau „spre nicãieri“, iar traseul este „o
direcþie dintotdeauna necunoscutã“, în vreme ce filele
nescrise ale creatorului sunt condamnate „nevederii“
Nicolae Dragoº gloseazã, de altfel, pe marginea morþii
în poeme de mai largã respiraþie, aidoma unor poveºti în
versuri, amintind parcã de un binecunoscut text arghezian,
cu deosebirea cã poetul de aici are mai întotdeauna un
zâmbet ironic, o vorbã menitã sã-i menþinã tonusul optimist al scriiturii, ca în Sã zicem cã ai sã vii..., unde
nedoritul musafir este invitat sã adaste la un pahar, sã
zãboveascã la un joc de ºah, zaruri sau þintar, iar mai la
urmã, când trebuie sã plece, poetul îi spune plin de tâlc:
„Ia ºi coasa! N-o lãsa, din greºealã, la mine! / Mai ºtii,
dacã pun mâna pe ea, / Ce idee-mi mai vine?“.
Remarcabilã rãmâne la acest poet ºi o anume tehnicã
de a pune încãrcãtura filosoficã ºi meditativã în þesãtura
unor mici scenarii, veritabile fabule în care gândul este
condus cãtre reflecþii mai adânci, dincolo de firul „epic“ al
micii naraþiuni. Într-un loc (Joc de ape), malul râului „judecã ºi criticã“ fãrã cruþare curgerea apei, în vreme ce
aceasta „trecea, nepãsãtoare, mai departe, / Lãsând altor
valuri sã-ºi afle alt mal / Cãruia sã-i încurajeze iluzia
statorniciei, / Surpându-l, încet ºi definitiv, la temelie“;
pânã la urmã, ne spune bardul, „despre toate acestea /
Malul n-a ajuns nicicând sã gândeascã. / Întotdeauna a
fost surpat / Înainte de gândul cel de pe urmã“.
Hedonist echilibrat în rostirea versului, panteist prin
structurã ºi moralist-didactic pe alocuri, Nicolae Dragoº
reuºeºte, pe de altã parte, sã atingã performanþe lirice
demne de invidiat, precum în Psalm târziu, ce indicã o
posibilã, viitoare direcþie a creaþiei domniei sale – cea a
poemului sacru, textul cu pricina fiind, desigur, unul dintre
cele mai frumoase din întregul volum: „Vin prea târziu,
oh!, Doamne, sã-þi vãd chipul, / Sã mã smeresc privind
un nor în mers / ªi sã aud cum piere-n val nisipul / Când
stelele se-aprind în Univers. // O, Doamne! Iartã-þi de
uitare robul, / Cel ce, nevolnic, s-a crezut stãpân, / Cã
n-a ºtiut sã desluºeascã-n bobul / Ascuns în spic miraculos tãrâm. // Te ºtiu acum, împãråþind în toate / Câte-i
sunt date vieþii sã dureze. / Nu chip cioplit eºti, Doamne!
Pe-nnoptate / Eºti raza veºnicitã-n mari amieze. // Spre
ea-mi port, iatã, pasul, eu, sclavul pãcãtos / ªi-aduc ,
îngenuncheat, tãcerea drept prinos.“
PRO

Aparþinãtor, ca vârstã biologicã, generaþiei ’70, Nicolae
Dragoº nu poate fi, totuºi, circumscris poeþilor respectivului segment de istorie literarã întrucât prin universul
liricii lui, ca ºi prin anumite trãsãturi (comune cu ale altor
poeþi, fie de dinaintea ºaptezeciºtilor, fie de dupã) se
„refuzã“ amintitei categorii. Cãci de la Moartea Calului
Troian (1968), cartea lui de debut, ºi pânã la recentul
volum (precedat de alte paisprezece, fãrã a lua în calcul
antologia Poeme dintr-un sfert de veac, 1989), acest
autor s-a dovedit a fi consecvent cu sine însuºi în scrierea
unei poezii în care accentul cade, înainte de toate, pe
câteva idei fundamentale: afirmarea unor principii morale
sãnãtoase, exprimarea cu sinceritate totalã a gândurilor
ºi sentimentelor proprii, elogiul naturii ºi al frumosului,
într-un cuvânt „sensibilizarea ideilor“ printr-un discurs limpede ºi curat, cum bine ºi exact remarca Ioan Moldovan
în articolul pe care i-l consacra în Dicþionarul scriitorilor
români, II, apãrut sub coordonarea lui Mircea Zaciu.
Aº spune, fãrã teama de a greºi, cã lirica lui Nicolae
Dragoº este strãbãtutã de la un capãt la altul de un fior
romantic. Un fior romantic în care se adunã deopotrivã
bucuria de a trãi, dar ºi regretul faþã de trecerea iremediabilã a timpului, elogiul naturii cu toate ale ei, dar ºi
spaima de singurãtatea lucrurilor ºi a gândului într-o lume
a alienãrii individului, nostalgia unor iubiri neîmplinite, dar
ºi spaima în faþa morþii, bucuria ºi voluptatea scrisului ºi
a creaþiei în general, dar ºi retragerea în sine în faþa agresivitãþilor de tot felul prezente în realitatea imediatã.
Aflat în „lumea“ propriului laborator de creaþie, poetul
trãieºte reveria trecutului, aidoma lui Eminescu sau
Bacovia, obiectele cãpãtând ele însele conotaþii aparte:
„Prin cãrþi ºi-alungã umbrele furtuna, / Din scrin, adânc,
se-nfruntã stranii carii /.../ Prin haine vechi bolesc perfide
molii / ªi pier, decoloraþi, strãbunii din tablou. // Poate
pendula bate cu deznãdejde ora, / Cu teama de-a nu ºti
cât timp i-a mai rãmas / Sã ne mãsoare glasul ºi-mpuþinatul pas, / Ea, monotonul crainic, mereu amândurora.“
(Dizolvãri ). Într-un amestec de real ºi imaginar, de
pragmatic ºi ideal abstract, Nicolae Dragoº contruieºte
originale „fabule“ a cãror mizã nu este o „moralã“ clasicã,
ci mai degrabã un pretext de meditaþie poeticã ºi filosoficã
vizând straturile mai adânci ale conºtiinþei, precum în
poemul care dã titlul cãrþii: „De la o vreme îmi dã ciudate
ocoale / Autobuzul de searã... / Opreºte în faþa casei, /
Se subþiazã – metalicã râmã – / Îi cresc aripi reci,
transparente, / Planeazã ameninþãtor ºi intrã pe fereastrã,
/ Se îndreaptã cu fermitate spre bibliotecã / Se aºeazã la
biroul de lucru, miniaturizându-se, / Pare preocupat de
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Corneliu Lupeç

FAÞA NEVÃZUTÃ A UNUI MUZEU MEMORIAL:
GEORGE ªI AGATHA BACOVIA

Manifestare culturalå la Muzeul Bacovia (29 sept.
2001). ïn imagine: Corneliu Lupeç, George BålåiÆå,
Radu Cârneci, Nicolae Cabel, George Genoiu.
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Începând cu vara anului 1933, Bacovia se mutã
definitiv în Bucureºti, împreunã cu familia: soþia ºi fiul
(Agatha ºi Gabriel). Incontestabil ºi recunoscut este rolul
Agathei în viaþa poetului, în navigarea luntrii familiale pe
cursul vieþii, care nu întotdeauna a fost ferit de vitregiile
furtunii. Cu toatã preþuirea pentru soþie ºi mamã, nu putem
fabula cã alegerea locului pentru locuinþa bucureºteanã
ar fi fost o strategie premeditatã. Faptul cã acest loc,
cultivat cândva cu viþã de vie, de unde ºi denumirea unei
artere megieºe (ªoseaua Viilor) a aparþinut aceleeaºi
Agatha, nu este decât o întâmplare asupra cãreia nu
insistãm. Cu strângere de inimã, viticultorii au renunþat
la aceastã culturã bahicã dacicã înlocuind-o cu aºezãrile
ce au conturat o mahala, trasã parcã la indigo cu cea din
târgul moldav de la cumpãna veacurilor XIX ºi XX, unde
se nãscuse ºi trãise poetul în cea mai mare perioadã a
vieþii sale: „M-am nãscut în oraºul Bacãu – avea sã noteze Bacovia în una din lapidarele schiþe autobiografice –
unde, exceptând anii de studii universitare, am trãit mai
tot timpul. Nu þin minte sã fi avut intenþia de a mã stabili
în alt oraº, ºi mai ales în capitalã, al cãrei tumult m-a
îngrozit întotdeauna, deºi am stat o parte de vreme“. Este
de notorietate faptul cã, tot cam pe atunci, de fapt cu
câþiva ani mai devreme, un confrate din primele douã
litere ale alfabetului poeziei româneºti, l-am numit pe
Tudor Arghezi, defriºase Mãrþiºorul vecin, unde se
scãldau bivolii, pentru a bate „câteva lemne cap la cap ºi
spinare peste spinare, ca sã ajung sã pui pe picioare o
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clãdire de gospodãrie ajunsã la vârf“. Cum îl înºtiinþeazã
într-o scrisoare pe Al. Rosetti.
Cu toatã reticenþa, autorul Lacustrei se va muta în
acest cartier „democratic“ bucureºtean, cum singur îl
supranumea, care nu era lipsit de peceþile bacoviene
emanate din lirica sa. Mai mult, tot din întâmplare, ºi
pseudonimul se regãseºte în invocatul „Bachus – via“.
În aceste împrejurãri, Bacovia era la el acasã; nimeni nu
ºi-l poate imagina locuind într-o vilã sau într-un apartament
luxos dintr-un cartier elitist, câtã vreme ocupaþiile sale
instituþionalizate erau dintre cele mai mãrunte ºi cu dese
sincope, generate în mare parte de starea precarã a
sãnãtãþii, dar nu numai.
Cât despre operã, „Acum vreo zece ani – îºi aminteºte
poetul – un prieten mi-a adunat cu de-a sila câteva din
lucrãrile mele din volumul Plumb
Plumb. Acum, de curând, tot
îndemnuri prieteneºti au scos Scântei galbene ºi
poemele în prozã Bucãþi de noapte
noapte“. Dacã adãugãm ºi
faptul cã pomenitele „volume“ sunt, de fapt, niºte biete
plachete, scoase în niçte condiþii grafice extrem de
modeste, care împreunã abia alcãtuiesc un volum, vom
înþelege cã nici veniturile obþinute pe aceastã cale nu
erau cine ºtie ce... Pentru cea de a doua plachetã, apãrutã
împreunå cu prima în anul 1930, mulþumirile poetului
trebuie sã se îndrepte cãtre soþie. Se cãsãtoriserã în urmã
cu doi ani. La toate acestea se adaugã ºi faptul cã aptitudinile sale practice (domestice) se reduceau la înºurubarea unui bec electric, în cel mai bun caz, ceea ce –
conjugat cu opera sa – ne îndreptãþeºte sã întãrim
afirmaþia cã aceastã casã ºi acest cartier i s-au potrivit
ca o mãnuºã. Din capul locului, vizitatorul este izbit de
autenticul bacovian etalat de cei 200 – 300 mp cât
mãsoarã curtea – grãdinã, strãjuitã astãzi de bustul
poetului (opera Miliþei Petraºcu), de casa extrem de joasã
care, cu trecerea timpului, a intrat ºi mai mult în pãmânt
(întocmai ca vecinele ei) ºi, în ultimã instanþã, de pomenitul „cartier democratic“, uitând pânã ºi faptul cã
poetul este prin naºtere (4/17 septembrie 1881) fiul
Bacãului, cã a trãit aici 52 de ani, ca sã nu mai vorbim de
opera sa, „care n-ar fi existat fårå Bacãu, care-i totul“,
pentru a prelua o afirmaþie a lui Rebreanu, referitoare,
bineînþeles, la Ardeal.
Poate mai mult decât oraºul natal, noul locatar al
acestui cartier din sudul capitalei, strâns în menghina
arterelor Olteniþei ºi Giurgiului, este o apariþie mai mult
decât discretã, nu numai pentru apropiaþi ºi vecini, ci ºi
pentru lumea literarã. Vasile Netea, cel care se încumetã
sã-i ia un interviu, întâmpinã mari greutãþi pentru a-l gãsi
pe autorul Scânteilor galbene. De altfel, este cunoscutã
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Pentru tot ce înseamnã Bacovia vorbeºte literatura
sa“.
Din portretul schiþat de jurnalist, reþinem tuºa care-l
defineºte pe solitarul Bacovia. Dificultatea cu care Agatha
reuºeºte (rareori) sã-l scoatã în Agora nu face decât sã
întãreascã portretul singuraticului poet. Nu ºtim dacã în
viaþã, dar în operå Bacovia n-a triºat. Putem spune cã
solitudinea este coloana vertebralã a liricii sale. Calificarea
de „liricã“ nu exclude prozele din Bucãþi de noapte. Vom
exemplifica prin câteva argumente alese pe sãrite: „Sunt
solitarul pustiilor pieþe“, „Mai bine singur ºi uitat“, „Aici
sunt eu un solitar“, „Sunt singur ºi mã duce-un gând“,
„Singur, singur, singur, / Într-un han departe – / Doarme
ºi hangiul, / Strãzile-s deºarte / Singur, singur, singur... //
Singur, singur, singur.../ Vreme de beþie – / I-auzi cum
mai plouã / Ce melancolie! / Singur, singur, singur“, cãrora
li se alãturã, într-o privire fugarã, trei poezii intitulate
Singur, sunt doar câteva dintre mãrturiile puse pe hârtie,
defel strãine de parcursul personajului, devenit personalitate.
Ca un fãcut, poetul ºi-a prelungit destinul ºi dupã ce
a pãºit în lumea umbrelor. Nu numai spiritual s-a prezentat
la „Judecata de apoi“ „singur, singur, singur“, ci ºi
rãmãºiþele pãmânteºti s-au întors în pãmântul din care
venise tot într-un cartier democrat, de data aceasta al
Cimitirului ªerban Vodã-Bellu, mai la o parte de confraþii
înghesuiþi în primele rânduri ale nemuritorilor, alãturi de
Eminescu, Caragiale, Coºbuc, Cãlinescu, fie cã opera o
confirmã sau nu. Din nou, ºi tot din întâmplare, locul de
veci aparþinea aceleeaºi Agatha, aici fiind înhumatã sora
ei, ªtefania Grigorescu, decedatã în anul 1935. În legãturã
cu mormântul celor doi, ne urmãreºte de mult o mâhnire
care astãzi, la ceas comemorativ ºi aniversar, a sãrit în
paginã. În anul celei de a 48-a comemorãri a poetului,
gãsim cã a ne apleca asupra mormântului este un gest
creºtinesc, pios, reverenþios, care, sperãm, se va alãtura
celor ale institutelor culturale (literare) bucureºtene,
bãcãuane sau de unde ar fi ele. Pe cruce sunt inscripþionate (sãpate) urmãtoarele date:
GEORGE BACOVIA
1881 – 1957
„Ascultã cum din adâncuri
Pãmântul la dânsul ne chiamã“.
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Se ºtie cã distihul este extras din cea de a doua ºi
ultima strofã a poeziei Melancolie, apãrutã la 25 decembrie 1903, în revista ieºanã Arta. Primele douã versuri
ale catrenului sunt: „Ascultã, tu, iubito, / Nu plânge ºi
nu-þi fie teamã.“
La centenarul naºterii poetului, soþia i se alãturã çi în
cimitir:
AGATHA BACOVIA
1885 (sic) – 1981
Din capul locului ne-a sãrit în ochi eroarea privind anul
naºterii. Data corectã este 8 martie 1895 (congenerã cu
Barbu, Blaga, Vinea). Fie ca mãcar în anul celei de-a
110-a aniversãri a zilei de naºtere a autoarei Armoniilor
crepusculare sã îndreptãm eroarea, mãcar pe aceastã
cale, cum spuneam, „la ceas aniversar“. Amintita mâhnire
mai este alimentatã ºi de faptul cã în aceeaºi figurã (61)
mai sunt douã morminte: Grigorescu Georgeta (1913 –
1995) ºi Constantin Georgescu (1916 – 2003), dar aceasta
pãleºte în faþa a ceea ce urmeazã.
Ca ºi casa din fosta stradã a Frãsinetului, aståzi
George Bacovia , mormântul este tot opera Agathei,
astãzi o opera amputatã. Vom vedea cum ºi de ce. Soþia
nu a ºtiut cum sã-l ocroteascã mai bine pe poet în timpul
vieþii ºi sã-i facã un fel de portret model, post-mortem.
Nu unele binevoitoare dar mai puþin exacte tuºe ale personalitãþii autorului Stanþelor ºi versetelor ne intereseazã
acum. Suntem în faþa mormântului, ocolit, ca un fãcut,
de bacovieni încercând sã-l recompunem cititorului din
ce a fost pânã mai ieri. În partea dreaptã se afla o placã
orizontalã de bronz, aºezatã pe pãmânt, cu douã
basoreliefuri care ilustrau un violonist ºi un pianist. Urmaºa
a avut inspiraþia ca, pe aceeaºi lespede, sã reproducã
câteva versuri din poezia Marº funebru , publicatã în
Cronica Moldovei, ianuarie – februarie 1916, pe care le
reproducem:
„Lugubrul marº al lui Chopin
îl repetã cu nebunie...
...................................
ºi lung gemea arcuºu-acum pe strunã
îngrozitorul marº lugubru funerar
....................................
ºi-ncet se-ntinse-o noapte de vecie.“
Lui George Bacovia

Omagiul Doamnei sale
Versurile mai pot fi gãsite astãzi doar în Scântei galbene (1926), cea de a doua plachetã de versuri bacoviene, sau în vreo antologie, deoarece, tot printr-o „întâmplare“, de data aceasta tristã, placa respectivã s-a „evaporat“ de pe mormântul poetului. În faþa unui astfel de
gest barbar nu avem putinþa nici unui comentariu.
Muzeele, statuile, plãcile memoriale, ca sã nu mai vorbim
de morminte, sunt tot atâtea redute în calea ignoranþei, a
divertismentului ºi, mai cu seamã, a uitãrii. Dispariþia
amintitei plãci a dus la amputarea „redutei“ bacoviene de
la Bellu. Se vede cã altfel gândesc, sau nu gândesc defel,
cei care au sãvârºit sacrilegiul pomenit mai sus.
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reticenþa poetului de a se lãsa „descusut“. Impresionat,
reporterul înrãmeazã momentul: „Nichifor Crainic poate fi
cãutat la patru telefoane. Liviu Rebreanu – la trei. Camil
Petrescu – la douã. Sadoveanu, Arghezi ºi Ionel Teodoreanu – la câte unul foarte sigur.
Cu toþi aceºtia te mai poþi întâlni apoi la Academie, la
teatru, prin redacþii, sau pur ºi simplu pe stradã.
Gh. Bacovia [...] nu are însã nici telefon, nici nu e
membru al Academiei, nu e pasionat al premierelor, ºi
nici pe stradã nu mi l-a arãtat nimeni, niciodatã [...]
— Bacovia nu vorbeºte cu nimeni, mi s-a spus, ºi
mai ales cu ziariºtii!
......................................................................
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