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tecam zânele contesei Segur cu personajele TinereiTinereiTinereiTinereiTinerei
Gãrzi Gãrzi Gãrzi Gãrzi Gãrzi de Alexandr Fadeev ºi cu muºchetarii lui Dumas;
pe Alice, fetiþa lui Lewis Carol, cu Olga Bancic. Dar tata
nu m-a lãsat s-o iubesc pe Zoia Kosmodemianskaia,
sã-l cred singurul om adevãrat, ca Georgeta Horodincã,
pe Meresiev. Nu l-am însoþit pe VVVVVitea Maleev la ºcoalãitea Maleev la ºcoalãitea Maleev la ºcoalãitea Maleev la ºcoalãitea Maleev la ºcoalã
ºi acasãºi acasãºi acasãºi acasãºi acasã, nici pe TTTTTimur ºi bãieþii lui imur ºi bãieþii lui imur ºi bãieþii lui imur ºi bãieþii lui imur ºi bãieþii lui de Arkadi Gaidar, ci
pe nãzdrãvanul de Tom Sawyer al lui Mark Twain.

„Numai pelicanul înghite cu ochii închiºi“, spunea tata.
Îmi închipui cum se abþinea la serbãri ºcolare

ascultându-mã recitind cu privirea în tavan, sã nu mã
încurc, versificãri penibile. „Munca e în toi / Stalin e cu
noi“ sau „În Republicã la noi / Nu e loc pentru ciocoi“ etc.
I s-o fi pãrut de… (su) râsul Hiroºimei! O datã n-a fost
deloc conciliant: Mi se repartizase, pentru serbarea de
sfârºit de clasã întâi, o rochiuþã de hârtie creponatã,
albã. Visam la altceva: costumul popular ucrainean, cum
avea Mona, veriºoara mea, balerina ºcolii. Cu o bogãþie
de cununã, de care atârnau o mulþime de panglici:

„Doar nu-þi place sorcova asta sovieticã!“
Suspinele mele dezamãgite nu l-au impresionat.
Educaþia era uzurpatã în anii cincizeci într-un singur

scop. Cum sã intervinã pãrinþii? Maturii luau în piept
milioane de „Scântei“ tiraj, dar copiilor, nãscuþi ºi crescuþi
în compromis, nu le puteau descoperi falsul, de fricã sã
nu le facã ºi mai rãu. Copiii þineau în mintea lor doctrina.
Apud Marx: „Comunismul este forma necesarã ºi
principiul dinamic al viitorului apropiat.“

Specialist ca ºi mine în a plãti oale (ºi idei) sparte,
avocatul Alexandru Marinescu fusese scos din baroul
bucureºtean (m-am nãscut la Bucureºti, la 20 decembrie,
1943), ºi detaºat la judecãtoria din Pîrscovul Buzãului.
Aºa cã ne-am mutat în casa bunicilor de la Buzãu. S-a
considerat c-ar avea nevoie de ceva ozon pentru a-ºi
verifica nu prea ortodoxele convingeri politice: þãrãniste.
Tata n-a crezut o clipã în iluzia comunismului biruitor.
Nici eu nu pot vorbi (ca Francois Furet) de lé passe d’une
illusion – comunismul.

Eram la elementarã ºi mã jucam cu prietenele mele
de-a comorile. Cãutam o comoarã. Aºa îmi explic de ce
am urcat în pod. Am descoperit acolo o cutie ascunsã
dupã alegerile electorale falsificate, din ’46. Era plinã de
insigne rotunde, de pus la butonierã, cu fotografia lui
Iuliu Maniu.

– V– V– V– V– Votaþi ochiul!otaþi ochiul!otaþi ochiul!otaþi ochiul!otaþi ochiul!
– Aveau cocardã tricolorã, asta ne-a atras ºi mie mi-a

venit ideea sã ni le prindem în piept ca pe mãrþiºoare ºi

„Sunt oameni care citesc o carte (cartea vieþii)
ºi oameni care citesc mai multe – asta e tot.“

                                                C. Noica
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Magda Ursache: Magda Ursache: Magda Ursache: Magda Ursache: Magda Ursache: Suntem în consens mai mereu,
domnule Deºliu. Da, „Haºdeu“ a fost ºi este ºcoalã de
elitã. A dat matematicieni de elitã, pe mãsura profesorilor.
Ca Andi Mihalcea ºi Teodor Spineanu, din clasa mea.
Gãseau imediat soluþiile celor mai dificile probleme
propuse de Ion Pãunel ºi ne lãsau sã le copiem în pauze.

ªi da, aºa mi s-a întâmplat ºi mie: am luat admiterea
la Facultatea de Filologie a Universitãþii „Al. I. Cuza“
(aud cã rectorul Oprea vrea sã-i schimbe numele în
Universitatea de Est, asta da est-esticã!) prima, în 1962;
am terminat cu diplomã de merit.

Pânã sã ajung însã la „Haºdeu“ ºi de acolo mai
departe, am urmat cursul primar la „M. Eminescu“. Tata
îi zicea pe vechi, ªcoala Dr. Angelescu (fusese Ministrul
ªcoalelor, în anii treizeci). Din clasa întâi, eram deja
dependentã de citit ºi aºa am rãmas. Dependenþa asta
e intratabilã, ba chiar terorizantã: sã am mereu ceva de
citit la mine (nu, rectific, nu ceva, ci ceva anume), sã
nu-mi uit ochelarii… Vorbesc mult, nu mai tac din gurã.
Pune-mi ceva de citit în mânã ºi nu scot un sunet. Într-o
ierahizare a valorilor existenþei, cititul ocupã primul loc.
Citesc citesc citesc, în gând cu viitoarea carte de citit.
Când am înþeles teribilul adevãr cã n-o sã pot citi tot
ce-aº vrea sã citesc, nu mi-a fost prea bine. „Vicioºii“
lecturii au aceastã durere: tocmai ei, care citesc
necontenit, realizeazã cât de limitat poate fi numãrul
cãrþilor de parcurs. Cum nu încape timpul pentru tot ce-ar
vrea sã (re)citeascã.

– Care a fost prima carte pe care aþi citit-o?– Care a fost prima carte pe care aþi citit-o?– Care a fost prima carte pe care aþi citit-o?– Care a fost prima carte pe care aþi citit-o?– Care a fost prima carte pe care aþi citit-o?
– Ce n-aº da sã-mi amintesc! Nu-mi mai aduc aminte

care a fost, dar sigur a fost o carte bunã. Tatãl meu m-a
ajutat sã nu mã rãtãcesc printre tipãrituri proaste. În
pofida ideologizãrilor, a cenzurãrilor, am citit cam ce
trebuia. M-a învãþat ce-i de evitat. Sigur cã mai ames-
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sã mergem la ºcoalã decorate aºa. Învãþãtoarea ar fi
putut sã tacã, dar n-a tãcut. M-a dus, de ureche, la
director. Tata a fost anchetat. Nu ºtiu cum de nu s-a
întâmplat atunci cu el un accident de libertate, spre a
spune ca Vladimir Streinu. S-a întors totuºi acasã,
ocolind o condamnare iminentã. Cum s-a salvat nu ºtiu.
Avea un anume mod de-a face faþã unor împrejurãri puþin
zis dificile, brava (ce senin râde în fotografii!), deºi era
un peu fort le café! Ani în ºir se aºtepta sã fie înhãþat de
maºina neagrã. DUBA asta era, în mintea mea de copil,
o dihanie mai rea decât lupul: te înghiþea ireversibil. ªi
mai erau cele douã vorbe ºoptite când dispãrea cineva:
la stuf. Cutare a fost dus la stuf.

S-a tot spus cã libertatea nu-i ce þi se dã, ci ce obþii
prin strãdanie proprie. Tatãl meu ºi-a luat libertatea de-a
citi. A stat cu ochii în cãrþi pânã a murit (ochelarii puºi
ca semn în cartea ultimã au cãzut ºi s-au spart),
mâncând prozã, auzind poezie, vãzând idei. A folosit
lectura ca pansament psihic, sunt convinsã. N-a cãlãtorit
în Vest, a rãmas minte neumblatã, dar a compensat prin
lecturã. A dat, ca ºi mine, ocolul pãmântului în zeci de
mii de cãrþi. Cam atâta se spune cã reuºeºti sã parcurgi
într-o viaþã de om.

Înainte de-a mã învãþa sã citesc (parcã-l aud: a fi
necititor e cum ai fi nevãzãtor), m-a învãþat sã recit.
Ce? MioriþaMioriþaMioriþaMioriþaMioriþa, varianta Alecsandri. Spre deliciul musafirilor,
un boþ de copilã cu genunchii juliþi spunea pe de rost
(dicþia era impecabilã) balada atât de aiurea batjocoritã
postsocialist. Vârful inegalabil (pânã la proba contrarã)
al literaturii noastre a ajuns obiect de batjocurã. Oameni
respinºi de idei – e zisa lui Noica – au tot rejectat MioriþaMioriþaMioriþaMioriþaMioriþa
ca mit bazat pe sânge ºi pe gândire primitivã. Râde
cineva de Abel pãstorul cã s-a lãsat ucis de Cain plugarul?
ªi isteriile nu mai contenesc: Asta-i þara Mioriþei! Brandul
românilor e oaia. Ori hoþi, ori pãmpãlãi, aºa ne-a învãþat
sã fim Mioriþa! Ha, culturã mioriticã!

Bine c-am înlocuit-o cu cultura PET, a plasticelor.
Mã liniºtesc cu gândul cã a mai trecut ea prin detractãri
ºi a rezistat. Ce, e uºor sã iubeºti o capodoperã? Te
copleºeºte.

Proletcultul n-o fi el viu, dar efecte pe termen lung
uite cã are. ªi un efect este acesta: în loc sã reînodãm
firul cu tradiþia, o negãm calificând (b)ovinã vocea
identitarã.

Þin minte cã-n liceu mi s-a dat ca temã pentru acasã
o compunere despre MioriþaMioriþaMioriþaMioriþaMioriþa. Ce-oi fi scris acolo, dacã
un profesor itinerant prin „Haºdeu“ a dedus din com-
punerea mea cã aº fi fost contra…. maghiarilor ºi m-a
spus la diriginte.

„De ce ai menþionat cã unul dintre ucigaºi e ungurean?
Asta vizeazã Regiunea Autonomã Maghiarã. Se
cunoaºte cã provii dintr-un mediu nesãnãtos, naþionalist.“

De reþinut cã naþionalismul, în anii cincizeci, era
repudiat la fel ca nazismul, iar acest profesor (mediocru,
intelectual ºi moral, cum l-a catalogat tatãl meu era în
stare sã scoatã din alfabet dublu V-ul. W trimitea la
Wermacht, la fascismul gâtuit de Armata Roºie, la
Washington ºi la teroarea pe care o exercita unchiul Sam,
la Wall-Street, cuibul perfidului Kapital. I-am spus de

multe ori în gând cã a greºit. De la tata am învãþat
altceva: perceptul cã niciodatã doi n-ar trebui sã-l omoare
pe unu.

– Aþi avut conflicte cu profesorii?– Aþi avut conflicte cu profesorii?– Aþi avut conflicte cu profesorii?– Aþi avut conflicte cu profesorii?– Aþi avut conflicte cu profesorii?
– Da, dar nu neapãrat din cauza insubordonãrii mele.

N-am fost o elevã rebelã, ba dimpotrivã. Eram destul de
mãlãiaþã. Nu ºtiu cum dracu naibii se fãcea, cã mi se
confisca mereu câte o carte. Nu neapãrat interzisã, ca
Poezii Poezii Poezii Poezii Poezii de Octavian Goga. Maºa mi-a umflat Adela Adela Adela Adela Adela de
Ibrãileanu, pe care o citeam pe sub bancã, în ora ei de
rugã.

„Te exmatriculez. La ºcoala de plante ai sã ajungi ºi
pe urmã numai la Agronomie“, m-a ameninþat directorul
Buteicã. Durul. Nu mai dur însã decât celãlalt director,
de la „M. Eminescu“, profesorul Muºat, stalinizant în
exces.

La elementarã am rãmas fãrã un basm al reginei
Maria. Ceva cu o poianã a zânelor. O primisem de la
doctorul Voiculescu, în dar.

– De la V– De la V– De la V– De la V– De la Vasile Vasile Vasile Vasile Vasile Voiculescu?oiculescu?oiculescu?oiculescu?oiculescu?
– Da. Dacã închid ochii, revãd casa cu verandã, din

Pîrscov, a poetului-doctor. Scara din pietre de râu, curtea
înecatã în troscot ºi-n nalbã. Am intrat acolo prinsã de
mâna tatei ºi l-am vãzut: un sfânt bãtrân, cu plete patetice
ºi ochi aprinºi. Tata mi-a spus cã aº fi întrebat:

„E Doamne-Doamne?“
Buzãul (tata îi spunea pe vechi, Buzeu) îºi are numele

legat de cel mai cumplit torþionar, Alexandru Drãghici,
pornit de la Cãrpiniºtea ºi de Chivu Stoica, un analfabet
de la Smeeni, ridicat la rangul de om de stat. Peste drum
de Liceul „Haºdeu“ era o puºcãrie, construitã de Stoica.
În compensaþie parcã, Sava-Gotul a fost martirizat prin
înec la Vadu-Paºii; ortodoxistul Voiculescu – martirizat
pentru cã a compus poezie religioasã. ªi poate cã aici
ar trebui sã pãstrãm un moment de reculegere pentru alt
elev-martir al Liceului „Haºdeu“, Stelian Diaconescu,
nume literar: Ion Caraion. Puºcãrizat între ’50 –’55 ºi
între ’58 –’64; condamnat la moarte în ’58; unsprezece
ani de Canal; trecut prin Jilava, Gherla ºi Aiud, prin minele
de plumb de la Cavnic ºi Baia Sprie. Terorizat de
Securitate. Luându-ºi lumea-n cap, la 58 de ani, în 1981.
Mort în exil, la Lausanne, la 21 iulie 1986, cu povara
de-a fi fost recrutat informator la Aiud.

– Pornind de la dubletul acesta, a refuza / a– Pornind de la dubletul acesta, a refuza / a– Pornind de la dubletul acesta, a refuza / a– Pornind de la dubletul acesta, a refuza / a– Pornind de la dubletul acesta, a refuza / a
rezista, aº dori punctul dumneavoastrã de vedererezista, aº dori punctul dumneavoastrã de vedererezista, aº dori punctul dumneavoastrã de vedererezista, aº dori punctul dumneavoastrã de vedererezista, aº dori punctul dumneavoastrã de vedere
referitor la ce trebuie sã refuze un scriitor ºi cumreferitor la ce trebuie sã refuze un scriitor ºi cumreferitor la ce trebuie sã refuze un scriitor ºi cumreferitor la ce trebuie sã refuze un scriitor ºi cumreferitor la ce trebuie sã refuze un scriitor ºi cum
trebuie sã reziste pentru a-ºi onora refuzul.trebuie sã reziste pentru a-ºi onora refuzul.trebuie sã reziste pentru a-ºi onora refuzul.trebuie sã reziste pentru a-ºi onora refuzul.trebuie sã reziste pentru a-ºi onora refuzul.

– Spus net, orice relaþie cu Puterea trebuie refuzatã.
Toþi scriitorii care au intrat în politicã au fost înfrânþi.
Vezi cazurile Kogãlniceanu, Iorga, Stere, Goga. Aici, în
politichia de la gurile Dunãrii, se cere sã fii maleabil ºi
relativist, adaptabil, flexibil. Sã faci compromisuri (iar
explicaþii pentru cedãri gãseºti, la o adicã), sã-þi serveºti
„partida“, chiar conºtient fiind cã nu-i ce trebuie.
Caracterele ies urât cofleºite, zborºite ca roºiile.

Revenind la liceu, crescusem ºi eu, la sfârºit de
deceniu 6, ca „schimb de mâine“. Eram un subiecþel uman
supus presiunii ideologice, pentru cã fãceam parte dintre
copiii „pãturii liber-profesioniste“. Purtam stigmatul unei

contemporanii noºtricontemporanii noºtricontemporanii noºtricontemporanii noºtricontemporanii noºtri
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ereditãþi contagioase.
„Fiii de popi ºi de avocaþi sã se ridice în picioare“,

scanda pe nas dirigintele Moldoveanu, profesor de latinã
ºi prieten cu tata.

Mã ridicam, cu acel sentiment de umilinþã pe care
l-am simþit ori de câte ori am defilat prin faþa tribunelor,
la 1 Mai muncitoresc ºi la 23 August. Moldoveanu lua
cunoºtinþã de vina noastrã tragicã ºi juca uimirea, cu
câtã ironie se putea:

„Voi eraþi? Staþi jos!“
– S-au practicat, atunci, diverse metode deS-au practicat, atunci, diverse metode deS-au practicat, atunci, diverse metode deS-au practicat, atunci, diverse metode deS-au practicat, atunci, diverse metode de

distrugere a personalitãþii. Mulþi au cedat, s-au lãsatdistrugere a personalitãþii. Mulþi au cedat, s-au lãsatdistrugere a personalitãþii. Mulþi au cedat, s-au lãsatdistrugere a personalitãþii. Mulþi au cedat, s-au lãsatdistrugere a personalitãþii. Mulþi au cedat, s-au lãsat
de meserie. Vde meserie. Vde meserie. Vde meserie. Vde meserie. Vorbiþi despre demnitatea unor dascãliorbiþi despre demnitatea unor dascãliorbiþi despre demnitatea unor dascãliorbiþi despre demnitatea unor dascãliorbiþi despre demnitatea unor dascãli
(ca profesorul meu de la ªcoala Normalã, Tiberiu(ca profesorul meu de la ªcoala Normalã, Tiberiu(ca profesorul meu de la ªcoala Normalã, Tiberiu(ca profesorul meu de la ªcoala Normalã, Tiberiu(ca profesorul meu de la ªcoala Normalã, Tiberiu
Bordea), faþã cu mizeria altora.Bordea), faþã cu mizeria altora.Bordea), faþã cu mizeria altora.Bordea), faþã cu mizeria altora.Bordea), faþã cu mizeria altora.

– Dacã toþi dascãlii noºtri s-ar fi luat dupã normele
instrucþiei din anii cincizeci, am fi rãmas niºte semi-
analfabeþi robotizaþi. Era vremea când cenzura ideologicã
l-a fãcut pe G. Cãlinescu sã schimbe La început a fostLa început a fostLa început a fostLa început a fostLa început a fost
CuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântul, vers din PoesiiPoesiiPoesiiPoesiiPoesii, 1937, în La început a fostLa început a fostLa început a fostLa început a fostLa început a fost
AvântulAvântulAvântulAvântulAvântul.

Catehismul ºcolar era pus bine la punct la „Eminescu“
de acel director Muºat. Dupã ukaz, nota maximã era
sovieticul. Cum ar fi mers proletcultul fãrã ajutorul (ca
sã nu zic trãdarea) intelectualilor? De þinut minte: la
instalarea guvernului Groza, au contribuit tancul lui Stalin,
pumnul lui Vîºinski, pistolul lui Teohari ºi conferinþa unui
mare scriitor.

Am gãsit, dupã moartea tatei (treceam în anul al
treilea de facultate), o coalã liniatã dictando pe care scria:

Date ale ruºiniiDate ale ruºiniiDate ale ruºiniiDate ale ruºiniiDate ale ruºinii
5 aprilie, 1947: Camera decide ca Stalin sã devinã

cetãþean de onoare al României, în timp ce Veaceslav
Molotov primeºte titlul de cetãþean (de onoare) al Clujului.

30 iulie, 1947: Aceeaºi Camerã voteazã dizolvarea
PNÞ. 249 de deputaþi pro; contra, unul singur.

ªi, pe verso: „Der Schweinen wird alles Schwein!“
                         (Nietzsche, ZarZarZarZarZar., 3, 298)
                         „Pentru porci totul devine porc.“
Fãcuse liceul german la Cernãuþi. Dupã episodul acela

cu cocardele tricolore pe care le dusesem în clasã, a
distrus tot ce era, atunci, „compromiþãtor“: cãrþile
germane de ºcoalã, dicþionarele ºi mai ales atlasele
vechi. Ca sã nu se mai vadã harta României Mari. Istoria
începea nu cu Decebal, ci cu constituirea cnezatelor.

Din fericire, acel catehism ºcolar roºu nu funcþiona
aºa la „Haºdeu“.

Profesorii se luptau cu o programã care excludea
marile repere ale tradiþiei. Pentru cei care m-au învãþat
cum sã mã feresc de sirenele propagandei, am toatã
admiraþia ºi tot respectul. Îmi sunt un fel de pãrinþi. Pentru
latinistul Ion Moldoveanu, a cãrui maximã favoritã era
Timeo hominenem unius libri (teme-te de omul unei
singure cãrþi), pentru Laurenþiu Stan, profesorul de
geografie cu cel mai superb éclat, care sãrea peste lecþia
cu bazinele carbonifere din URSS, ca sã ne teleporteze,
sfidând Cortina de Fier, tocmai la izvoarele Amazoanelor,
pentru bonomul, jovialul biolog Aurel Piþu, care m-a iertat
cã citeam în ora lui Nopþi la Serampore Nopþi la Serampore Nopþi la Serampore Nopþi la Serampore Nopþi la Serampore de Mircea

Eliade. Dacã mi-o confisca, riscam exmatricularea. Mi-a
luat-o din mânã, a deschis fermoarul mapei mele, a pus
cartea acolo ºi a tras fermoarul la loc.

– Cine v-a influenþat decisiv la „Haºdeu“ în– Cine v-a influenþat decisiv la „Haºdeu“ în– Cine v-a influenþat decisiv la „Haºdeu“ în– Cine v-a influenþat decisiv la „Haºdeu“ în– Cine v-a influenþat decisiv la „Haºdeu“ în
perioada aceea grea?perioada aceea grea?perioada aceea grea?perioada aceea grea?perioada aceea grea?

– Mai toþi. Predilect, eruditul profesor de istorie
Cristescu. Gândea exact ca tatãl meu. A fost grand
seigneur, chiar dacã purta – deliberat, cred – un basc
ponosit tras iarna mult pe frunte ºi, din primãvarã-n
toamnã, teniºi albaºtri la care pusese blacheuri. Cãlca
toate consemnele. Ne vorbea despre oroarea revoluþiilor.
Cea francezã, de la 1789, ca rupturã a ordinii, ca sã
ajungã la Marea Revoluþie din Octombrie, serbatã în
noiembrie. ªi asta când faptele de arme ale lui Orjonikidze
erau mai importante decât bãtãliile lui ªtefan cel Mare,
când Avram Iancu nici nu era pomenit. Profesorul
Cristescu mi-a împrumutat o carte prohibitã, IstoriaIstoriaIstoriaIstoriaIstoria
românilor românilor românilor românilor românilor de N. Iorga carte care i-a condamnat la
puºcãrie corecþionalã pe mulþi intelectuali. În pomenitul
Index librorum prohibitorumIndex librorum prohibitorumIndex librorum prohibitorumIndex librorum prohibitorumIndex librorum prohibitorum, Iorga figura cu 29 de
titluri, Onisifor Ghibu cu 22, Alecsandri cu 8, Eminescu
cu 11. Pe aceeaºi listã neagrã se aflau Cantemir, cu
Hronicul vechimii Moldovlahilor Hronicul vechimii Moldovlahilor Hronicul vechimii Moldovlahilor Hronicul vechimii Moldovlahilor Hronicul vechimii Moldovlahilor ºi Gh. ªincai, cu
Cronica Românilor ºi a mai multor neamuriCronica Românilor ºi a mai multor neamuriCronica Românilor ºi a mai multor neamuriCronica Românilor ºi a mai multor neamuriCronica Românilor ºi a mai multor neamuri. Biblioteca
lui Cristescu era bibliotecã-pericol. N-a „epurat-o“. Elevilor
favoriþi, printre care mã numãram, le împrumuta orice,
oricât de rarã era cartea. Uza des, în discuþii particulare,
de dacã:

„Dacã Troþki ar fi reuºit sã-l rãstoarne pe Stalin
(fãcuse, în acest sens un acord cu Hess) ºi sã re-
întroneze statul capitalist în Rusia, românii ar fi scãpat
de „eliberare“.

Ce-ar fi spus profesorul Cristescu aflând cã
reconsiderãm actul de la 23 August ºi-l sãrbãtorim cu
paradã militarã? Poate chiar o sã defilãm iarãºi, mai ºtii?
Memorie corectã / informaþie corectã – axiomã. Soldaþii
au ascultat mesajul regelui din 23 August 1944, au urcat
cuminþi în vagoanele de marfã pe care scria destinaþia:
Bucureºti, Galaþi, Sibiu, Piteºti, Craiova etc., au fost
zãvorâþi în ele cu pâine ºi cu marmeladã. Peste câteva
zile, s-au trezit în lagãrul de triere pentru minele Siberiei.

– Istoria o scriu învingãtorii.– Istoria o scriu învingãtorii.– Istoria o scriu învingãtorii.– Istoria o scriu învingãtorii.– Istoria o scriu învingãtorii.
– Urãsc istoria scrisã de învingãtori. O prefer pe cea

scrisã de învinºi. ªi pentru cã lupt pentru memorie vie,
versus, uitare, aº vrea sã menþionez cazul poetului Mihai
Moºandrei (1896 – 1994). A fost condamnat din nou la
doi ani de închisoare, în octombrie ’59, pentru cã ar fi
deþinut publicaþii interzise. În fapt era vorba de propriile
poezii. În ’51 fusese radiat din Societatea Scriitorilor
Români pentru „lipsã de colaborare partinicã la revistele
vremii“. A trecut prin reeducarea de la Piteºti, a zãcut la
Jilava ºi-n Gherla. De murit a murit în ’94, fiind chiriaº în
propria-i casã din Câmpulung-Muscel. I-am citit versurile
sentimentale, cu havuzuri ºi crini, à la Peticã, Anghel,
Pillat, în podul casei din Buzãu. Erau, în cufãrul mare
de nuiele, volumele PãuniPãuniPãuniPãuniPãuni, Gãteala p lo i lorGãteala p lo i lorGãteala p lo i lorGãteala p lo i lorGãteala p lo i lor ºi
SingurãtãþiSingurãtãþiSingurãtãþiSingurãtãþiSingurãtãþi.

Mã strecuram în pod unde tata exilase cãrþi, de frica
percheziþiilor. Nu fãrã spaimã. Doar fusesem ameninþatã

contemporanii noºtricontemporanii noºtricontemporanii noºtricontemporanii noºtricontemporanii noºtri
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cu mutarea la altã ºcoalã pentru imprudenþa de-a aduce
în clasã poveºtile reginei. În aerul neclintit al podului,
devoram Quo VQuo VQuo VQuo VQuo Vadisadisadisadisadis ºi Documentele postume aleDocumentele postume aleDocumentele postume aleDocumentele postume aleDocumentele postume ale
Clubului PickwicClubului PickwicClubului PickwicClubului PickwicClubului Pickwic, Cãpitanul FrancasseCãpitanul FrancasseCãpitanul FrancasseCãpitanul FrancasseCãpitanul Francasse ºi Moara deMoara deMoara deMoara deMoara de
pe Flosspe Flosspe Flosspe Flosspe Floss. Acolo, în aerul fierbinte al podului, am strãbãtut
oceane cu piraþi (în Carpaþi m-a dus Jules Verne) ºi m-am
îndrãgostit de Dãnuþ al Medelenilor. Contese ºi cãtane,
spadasini ºi haiduci, romani ºi briþi au gravitat în jurul
meu. Iarna, în frigul uscat din pod, întorceam, cu
mãnuºile albastre de lânã c-un deget, paginã cu paginã,
citind despre Troia ºi tropice, India lui Perl’s Buck ºi a
lui Eliade. Îmi degerau cãlcâiele citind MaitreyiMaitreyiMaitreyiMaitreyiMaitreyi. Mult
mai târziu am aflat îndemnul lui Flaubert „citeºte pentru
a trãi“. Aºa am fãcut.

– În ce vã priveºte, consideraþi cã epoca a fost– În ce vã priveºte, consideraþi cã epoca a fost– În ce vã priveºte, consideraþi cã epoca a fost– În ce vã priveºte, consideraþi cã epoca a fost– În ce vã priveºte, consideraþi cã epoca a fost
tip pierdut în formarea dvs. sau acest lucru a depinstip pierdut în formarea dvs. sau acest lucru a depinstip pierdut în formarea dvs. sau acest lucru a depinstip pierdut în formarea dvs. sau acest lucru a depinstip pierdut în formarea dvs. sau acest lucru a depins
în bunã mãsurã de tenacitatea fiecãruia?în bunã mãsurã de tenacitatea fiecãruia?în bunã mãsurã de tenacitatea fiecãruia?în bunã mãsurã de tenacitatea fiecãruia?în bunã mãsurã de tenacitatea fiecãruia?

– Urmând un deziderat documentaristic despre o lume
dispãrutã (altfel, la ce-ar folosi dialogul nostru?), nu pot
trece peste riscul profesorilor mei, care ne-au predat o
materie neînscrisã în programe: libertatea de-a gândi
altfel în monoblocul comunist. Eu nu cred, ca Laurenþiu
Ulici, cã a fost o iluzie „otrãvitoare“ rezistenþa prin culturã.
Cred, dimpotrivã, cã a fost eficientã. Cine are identitate
nu ºi-o pierde.

Dar sã rãmânem la tema întrebãrii, în cestiune. Cel
mai drag dintre toþi profesorii mi-a fost Domnul Trandafir
al meu: Pãturescu, de românã. Îi mai aud vocea tristã
uºor vãtuitã, când ne preda despre „limitele“ lui Eminescu,
Arghezi, Rebreanu. Toma-Deºliu-Jebeleanu-Banuº nu
aveau astfel de „limite“. Ca sã nu ne îmbâcseascã de
tot creierul cu chiotele Veronicãi Porumbacu („Plugul,
strungul ºi condeiul s-au pornit sã chiuie!“) organizase o
trupã de teatru ºi punea în scenã Rãzvan ºi Vidra Rãzvan ºi Vidra Rãzvan ºi Vidra Rãzvan ºi Vidra Rãzvan ºi Vidra ori
Jocul de-a vacanþa Jocul de-a vacanþa Jocul de-a vacanþa Jocul de-a vacanþa Jocul de-a vacanþa („Haºdeul“ a fost absolvit ºi de Paul
Ioachim, actorul ºi dramaturgul care avea sã „construi-
ascã“ Teatrul „George Ciprian“). Domnul Pãturescu afiºa
la ceea ce se chema „Gazeta clasei“ cele mai bune poezii
ale elevilor, fãrã a þine cont de temele impuse. Exista ºi
un cenaclu „Al. Sahia“. Nu l-am frecventat.

Pe mine m-a dus în biblioteca liceului ºi mi-a pus în
mâini Istoria literaturii române de la origini pânã înIstoria literaturii române de la origini pânã înIstoria literaturii române de la origini pânã înIstoria literaturii române de la origini pânã înIstoria literaturii române de la origini pânã în
prezentprezentprezentprezentprezent:

„Citeºte cât poþi din Cãlinescu“.
Vã asigur cã mirosul acelei cãrþi mi-a pãtruns ºi mi-a

rãmas în piele.
La Liceul „B.P.Haºdeu“, am deprins folosirea cãrþilor

mari. M-am lãsat chematã de cãrþile mari. Mai ales
tripleta Cristescu-Moldoveanu-Pãturescu ne-a pregãtit sã
auzim ce era de auzit: sã ne transformãm din ascultãtori
în auzitori. Pânã ºi porþia de marxengelslenin era altfel
servitã. La orele de economie politicã, volubilul Ion Lungu
spera cã n-o sã-l credem când prevedea pieirea capitalis-
mului deja muribund, putrefact etc. Remarca „ºi Engels
a fost capitalist“ e a lui.

Nimic nu era uºor pe bãncile „Haºdeului“, dar ce uºor
a fost la Universitate!

Liceul de bãieþi devenise mixt, eram un rând de fete
îmbrãcate ca niºte mãicuþe, în uniformã bleumarine

ultrasobrã, cu guler mic-mic-mic alb. Numãrul cusut pe
mânecã ºi bentiþa disciplinind pãrul nu puteau lipsi.
Pantofii erau de serie, unisex. Primele tocuri? La banchet,
ca ºi primii ciorapi de mãtase. De la acel banchet am
venit desculþã, atât de greu era din cauza lor. Probabil
aºa cãlca ºi Mica Sirenã, dupã ce ºi-a dat nemurirea ºi
coada pe-o pereche de picioare.

La cinema, mergeam cu ºcoala ori cu pãrinþii. Ia sã
te fi prins vreun pedagog umblând lela prin târgul Drãgãicii!
Patrule (acolo s-a format ºi generalul de armatã ªtefan
Guºã) de profi, cu directorul Buteicã în frunte, îi vânau
pe cei care nu purtau numãr matricol, îi trimiteau la tuns
zero pe pletoºi ori pe mustãcioºii prinºi la þigarã, ca
Petruº ªerdinescu, ajuns ºi el profesor.

La fel de severi erau profesorii Olaru ºi Sânpetru chiar
ºi-n vârful munþilor, unde ne duceau în excursie. Cu Olaru
te simþeai mereu scos la tablã. ªi pe creasta Retezatului
îþi punea întrebãri încuietoare despre monocotiledonate.
Dar ce minuni desena cu cretele lui colorate, cum ne
trezea curiozitatea pentru amoebe! ªtiinþele Naturii
pãreau a fi o lume mirificã, iar laboratorul, peºtera lui Ali
Baba.

Cred cã principala calitate a pedagogilor desãvârºiþi
e sã trezeascã discipolilor curiozitatea intelectualã. Elevii
de la Colegiul „Haºdeu“ nu sunt indiferenþi, nu i-am simþit
niciodatã indiferenþi în timpul multelor ceasuri de dialog
cu ei, când mi-am lansat cãrþile în solemnul amfiteatru
din susul scãrii lui Haºdeu, cum îi spun eu. Iar actualii
profesori de românã, Ionel Banu, Viorica Nebel, Gabriela
Matiu, Viorel Ciocãlteu, Daniela Enache, aºa cum îi
cunosc eu, sunt pregãtiþi perfect sã-ºi îndrume elevii sã
urce scara asta. Cu responsabilitate.

Dacã tinereþea spiritualã (nu biologicã) înseamnã
mobilitate mentalã, spirit liber, independent, naturaleþe,
acest colegiu e o fântânã a tinereþii, ca sã sadovenizez.
Când mã întorc, dupã fiecare carte apãrutã (e în mica
mea tradiþie s-o fac) redevin, miraculos, adolescenta
nãucã. Nu mã intimidez prea uºor, dar acolo mi-e sfialã,
cum zice Gh. Istrate, alt nume important al literaturii
contemporane, care a absolvit „Haºdeul“ ºi a ieºit în
„limpeziºul“ Poeziei. ªi mai sfialã mi-e când, din vârful
treptelor, enciclopedistul Haºdeu, cu barbã nãvalnicã ºi
ochi încinºi, pare a mã privi destul de mustrãtor. Numai
cã nu-mi spune:

„Ce cauþi tu pe scara asta?“
Valoarea haºdeenilor spune multe despre profesorii

lor, dacã mã gândesc cã George Emil Palade, elev acolo
între 1923 ºi 1930, a luat un Nobel pentru Medicinã, în
’74.

Ca orice ficþionarã convinsã, cred în steaua
haºdeenilor. Destul ca sã-mi imaginez (ºi semne bune
anii au) cã un fost licean va urca scara lui Haºdeu pentru
a-ºi prezenta în amfiteatrul arhiplin primul Nobel românesc
pentru Literaturã, glorie care va dãinui cât îi „Haºdeul“.
Per aspera ad astra, ar fi spus proful de latineºte.

Cum fac ºi eu parte din specia haºdeenilor, îl cred pe
directorul Ionel Banu: „haºdeenii simt a purta un fel de
însemn, de blazon. ªi asta îi obligã.

„Haºdeu“ oblige!

contemporanii noºtricontemporanii noºtricontemporanii noºtricontemporanii noºtricontemporanii noºtri
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„CONªTIINÞA ACTULUI DE CREAÞIE S-A TRANSFORMAT
ÎNTR-O CONªTIINÞÃ A ZÃDÃRNICIEI”* (X)

Liviu Ioan StoiciuLiviu Ioan StoiciuLiviu Ioan StoiciuLiviu Ioan StoiciuLiviu Ioan Stoiciu

Convorbire realizatå de Alexandru DeºliuAlexandru DeºliuAlexandru DeºliuAlexandru DeºliuAlexandru Deºliu

* Fragment dintr-o carte în lucru.

– Ce fel de valori morale vã simþiþi chemat sã– Ce fel de valori morale vã simþiþi chemat sã– Ce fel de valori morale vã simþiþi chemat sã– Ce fel de valori morale vã simþiþi chemat sã– Ce fel de valori morale vã simþiþi chemat sã
apãraþi?apãraþi?apãraþi?apãraþi?apãraþi?

– Singurele care mã intereseazã cu adevãrat, sunt
valorile morale publice. Fiindcã ele pot deveni model ºi
pot influenþa opinia publicã. Respectând diferenþele. În
particular, valorile morale creºtine se relativizeazã pânã
la anulare, deºi ele ar trebui sã conteze. Cã e aproape
imposibil sã nu pãcãtuieºti? Lucrurile se reaºazã ciclic
în societate, nivelul pãcatului biblic e reevaluat:
acceptarea oficialã a homosexualismului (ºi
transexualismului), adãugat prostituþiei („prima meserie
de la începutul lumii”?), care au provocat apocalipsa
Sodomei ºi Gomorei, schimbã azi percepþia publicã a
valorii morale? Depinde de amplitudinea criticã a
receptorului. Ce e pãcatul? „Pãcatul este încãlcarea unei
legi cosmice, el se traduce imediat în corpul nostru fizic,
care este un ecou al cosmosului”. Pãcatul e o încãlcare
a Legii, el a adus bolile („pe plan fizic, mental, spiritual”,
ni se mai spune) pe pãmânt... Preceptul neamestecãrii
în viaþa intimã, însã, a impus noi standarde. Un artist
homosexual îºi pierde valoarea spiritualã din motive de
moralã biblicã? Nici pomenealã, din contrã, se considerã
cã el a trãit o nouã experienþã existenþialã, la limitã. Las
la o parte faptul cã acumulãrile istorice se fac ºi prin
„îmbunãtãþirea” mentalitãþilor. Vrem, nu vrem, plãcerea
ia pe zi ce trece locul spiritului critic. Inclusiv în
aprecierea unei opere literare: nu se mai insistã pe
criteriul estetic de determinare a valorii, ci pe judecata
intuitivã „îmi place – nu-mi place”. La fel e în toate
domeniile deja. Fiind diferiþi unul de altul, se mizeazã pe
discernãmântul plãcerii fiecãruia. Plãcerea e visceralã,
filtratã prin inimã ºi minte, sau are legãturã cu sufletul?
Sã nu uitãm vorbele lui Iisus Hristos: „Împãrãþia lui
Dumnezeu este înlãuntrul vostru” (al nostru). Cã plãcerea
intimã s-a pervertit? E explicabil: glandele endocrine (care
se varsã direct în sânge) sunt punctele de contact între
corpul fizic ºi cel spiritual... Poate aceasta e evoluþia
naturalã a societãþii ºi mentalitãþilor. De ce depindem în
primul rând de slãbiciunile lumeºti ale trupului, ºi nu de
cele ale sufletului? Scriitorul-disident (fost preºedinte al
Cehoslovaciei, apoi numai al Cehiei), Vaclav Havel, ºtie
ce vorbeºte: „Elementul etic ar trebui sã fie cel primordial
în orice societate, cãci el e cel chemat sã împiedice
proliferarea abuzurilor ºi a nedreptãþilor, sã apere drepturile

individuale ºi colective, sã vegheze ca valorile – toate
valorile, cele morale, dar poate ºi cele culturale,
religioase – sã fie respectate”. Aº putea sã observ, totuºi,
cã relativizarea moralei publice a relativizat ºi valoarea
spiritualã, ceea ce înseamnã cã valoarea moralã este
determinantã. Pânã la urmã are dreptate cel ce susþine
cã „suntem ceea ce gândim”. Eu cred în valorile morale
moºtenite.

– Existã un anume gând pe care doriþi sã-l– Existã un anume gând pe care doriþi sã-l– Existã un anume gând pe care doriþi sã-l– Existã un anume gând pe care doriþi sã-l– Existã un anume gând pe care doriþi sã-l
împãrtãºiþi cititorilor noºtri?împãrtãºiþi cititorilor noºtri?împãrtãºiþi cititorilor noºtri?împãrtãºiþi cititorilor noºtri?împãrtãºiþi cititorilor noºtri?

– În ce mã priveºte, sunt intrigat zilnic de o
inadecvarea mea, la nivel personal, extrem de stresantã:
faptul cã mã deochi singur (altã explicaþie nu am). Am
senzaþia cã se joacã de-a dreptul cu mine o forþã care-mi
e opusã (vedeþi, nu gãsesc aici cuvinte, sã o demontez
în amãnunt). Tot ce plãnuiesc (nu numai gândesc în
secret, ci ºi spun / mã laud / dau de gol public sau în
particular), se anuleazã automat, nu se mai înfãptuieºte.
E de-a dreptul diabolic, e o competiþie între mine ºi o
entitate (poate fi numai subconºtientul meu) care stã la
pândã sã mã amendeze. Sã vã dau un exemplu: azi
consemnez în jurnal cã dintr-o zi hotãrâtã plec în vacanþa
– în mod stupefiant, în ziua plãnuitã se întâmplã ceva
care anuleazã plecarea! Repet, am consemnat doar asta
în jurnal, nu am apucat sã mã laud cã plec în acea zi în
vacanþã! S-a ajuns prea departe, mã joc deja de-a
ºoarecele cu pisica habar nu am cu cine, þin secret (faþã
de mine însumi chiar, perpetuând în subconºtient o stare
ciudatã de confuzie lucidã; þin secret, deci, nu numai
faþã de cei ce ar fi interesaþi de o hotãrâre a mea) tot ce
pun la cale, pentru viitor, la un moment dat. E în mine un
demon care-mi taie orice avânt de a face un plan, inclusiv
de a pleca într-o cãlãtorie. În acest sens, e un dezastru
când hotãrãsc sã mã aºez la masa de scris (programat
pentru prozã sau pentru texte de frontierã, eseu sau
teatru; pentru poezie nu mã programez), nu pot sã duc
la capãt nimic. Aºa cã sunt obligat sã mã ascund de
mine însumi când trebuie sã iau o hotãrâre (ºi eu iau
extrem de greu o decizie, abia în ultima clipã dau un
verdict, sã pot sã surprind demonul din mine care se
opune, mã învârt în jurul ei pânã mi se face rãu). Am
început deja sã mã joc: mã laud aiurea cã fac un lucru
doar sã pãcãlesc acea forþã care-mi anuleazã planul...
Deja ºtiu exact: dacã scriu numai în jurnal sau spun cã
mâine voi face nu ºtiu ce, nu voi face! Mã deochi singur?
Ce demon am eu în plus sau în minus faþã de alþi semeni
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asemenea mie, cã nu pot sã duc la capãt nici un fel de
plan?

În ceea ce priveºte o tendinþã mai generalã: scriitorii
români strâmbã din nas, stupefiaþi de succesul cu
adevãrat fenomenal al romanului-fluviu Harry Potter ºi
de faptul cã autoarea lor (J.K. Rawling) a devenit cea
mai bogatã femeie din lume exclusiv pe seama cãrþilor
ei, vândute la preþuri de lux în sute de milioane de
exemplare în toatã lumea – convinºi cã n-are valoare
esteticã. Un roman care face caz de magie, mit, legendã,
basm, vrãjitorie, viaþa de dupã moarte, metafizicã
(explicabilã pânã la un punct la început de secol ºi de
mileniu, plin de angoase apocaliptice) ºi care, pentru
spiritele mediocre necritice „dezvoltã doar imaginaþia”.
Mã tot bate un gând: dacã noile generaþii de cititori asta
cautã ºi gustã critic, anume partea ascunsã, metafizicã
a lumii (a nu se confunda cu onirismul unui autor de
succes de la noi, Mircea Cãrtãrescu, de exemplu,
incapabil de discurs metafizic), nu cumva a avut deja
loc o schimbare radicalã de percepþie ºi de paradigmã a
actului artistic? Se tot vorbeºte de apariþia copiilor indigo
(care au aurã indigo, nãscuþi din 1975 încoace), care
ºtiu din naºtere ce au de fãcut, nu ascultã de nimeni
(doar ei între ei se înþeleg), sunt copii-problemã pentru
pãrinþii lor ºi pentru ºcoli, „venind cu o misiune divinã pe
lume”. Vã daþi seama, e vorba chiar de cititorii romanului
Harry Potter... Amintiþi-vã ºi de „Secolul XXI va fi religios
sau nu va fi deloc” (Andre Malraux) ºi veþi vedea cã se
potriveºte – metafizica are sens! Mai nou, se face caz
ºi de anul 2012, cu variante apocaliptice, care ar rezolva
dispariþia omului pe pãmânt – aceea a transmutãrii
spirituale, „a supravieþuirii în spirit, nu în trup”, a sublimãrii.
Las la o parte faptul cã romanele subtile ale lui Mircea
Eliade (mai puþin accesibile publicului neavizat, nematur)
au mers pe acelaºi drum metafizic ºi cã au avut ºi au
milioane ºi milioane de cititori – dar în mod ciudat, nici
mãcar scriitorii douãmiiºti de la noi nu le-au asimilat
valoarea, nu le-au preluat tematica de profunzime la masa
lor de scris, au preferat sã se piardã într-o literaturã minorã
realistã de suprafaþã, sexualist-indecentã (dacã nu
pornograficã de-a dreptul, care e însã neapãrat corectã
politic).

– Cât de importantã este voinþa pentru a-þi– Cât de importantã este voinþa pentru a-þi– Cât de importantã este voinþa pentru a-þi– Cât de importantã este voinþa pentru a-þi– Cât de importantã este voinþa pentru a-þi
construi o carierã de succes? Ce anume îþi dãconstrui o carierã de succes? Ce anume îþi dãconstrui o carierã de succes? Ce anume îþi dãconstrui o carierã de succes? Ce anume îþi dãconstrui o carierã de succes? Ce anume îþi dã
puterea de a-þi urma drumul pe care vrei sã mergi?puterea de a-þi urma drumul pe care vrei sã mergi?puterea de a-þi urma drumul pe care vrei sã mergi?puterea de a-þi urma drumul pe care vrei sã mergi?puterea de a-þi urma drumul pe care vrei sã mergi?

– ªtiþi cã existã niºte reþete gogomane pentru o carierã
de succes în lumea literarã din întreaga lume, nu numai
de la noi: sã fii scriitor evreu (mãcar pe jumãtate, sau sã
faci parte din sfera lor de influenþã), sau mason, sau,
mai nou, homosexual ºi corect politic. La noi se mai
poate adãuga, la zi: „sã fii omul lui Manolescu”... Zilele
trecute citeam însã cã succesul romancierului Norman
Manea (cãrþile lui trebuie traduse din englezã, renunþând
la limba românã), nominalizat la Premiul Nobel (Norman
Manea e detestat de Nicolae Manolescu, apropo) nu are
legãturã atât cu faptul cã e evreu ºi corect politic (e ºi
un activist zelos pe terenul antisemitismului, punându-l
la zid, primul, pe Mircea Eliade, deoarece a fost...
simpatizant al legionarilor), ci a faptului cã are un agent
literar eficient, devenit cetãþean american. Aºadar,
„voinþa pentru a-þi construi o carierã de succes” la

scriitorul român (integrat de anul acesta în Uniunea
Europeanã) ar trebui sã aibã acelaºi curs – un agent
literar care sã se zbatã pentru publicitate pe plan local
(cu campanii critice favorabile ºi în mass-media,
îndeosebi în audiovizual), pentru traducere ºi difuzarea
cãrþilor lui. Cealaltã faþã a monedei e Andrei Codrescu,
tot din SUA (el e iubit de N. Manolescu, nu întâmplãtor i
s-a acordat la Neptun Premiul Ovidius de 10.000 de euro).
În România nu existã agenþi literari, rolul lor e preluat de
edituri care se respectã, precum Humanitas (dar câþi
scriitori români sunt publicaþi cu cãrþi originale de edituri
precum Humanitas? Nici mãcar pe degetele de la o mânã
nu-i numeri). Uniunea Scriitorilor are în proiect înfiinþarea
unei agenþii literare (care se tot amânã, negãsindu-se
amatori care sã se înhame), însã nu crede nimeni în
eficienþa ei. Au fost tentative de punere la cale a unor
asemenea agenþii literare particulare dupã Revoluþie ºi
au murit de la sine, vânzarea cãrþii originale fiind o
problemã de nerezolvat în România, chiar dacã ea are
valoare. În plus, câþi scriitori au succes de piaþã cu ceea
ce scriu ºi publicã? Nu-i poþi numãra pe degetele de la o
mânã... În aceastã situaþie, nu mai e nimic de fãcut,
degeaba te omori cu firea: voinþa nu ajunge. Pe de altã
parte, pe mine unul nu m-a interesat „cariera”, ar fi fost
culmea sã scriu pentru a avea succes public. Doar
puterea „celui ce te împinge de la spate sã scrii” (înger
pãzitor bun sau rãu, numai Dumnezeu ºtie; vocaþia e
îngereascã) m-a ajutat sã-mi urmez drumul. Am scris
dintotdeauna intuitiv, natural (dacã n-ar fi curs natural,
demult aº fi abandonat scrisul, fiindcã n-a fost o bunã
afacere, din contrã, m-a adus la sapã de lemn), nu-mi
plac lucrurile contrafãcute: „simþind nevoia” sã continui,
am continuat, chiar împotriva curentului (n-am fost un
rãsfãþat, am debutat editorial extrem de greu ºi nu mi-am
gãsit un susþinãtor critic devotat) ºi fãrã sã pariez cu
mine însumi. Scrisul a venit de la sine, o fi ºi mâna
destinului la mijloc ºi o amãgire geneticã (sunt sigur cã
am fost programat în spirala ADN sã scriu, fiindcã nimic
nu e întâmplãtor: totul este comandat, faci exact ce þi
s-a dat prin codul nativ moºtenit). Din fericire nu sunt un
scriitor popular: a face carierã la unul ca mine ar însemna
sã mã lupt sã ocup funcþii în lumea literarã? Mi s-au dat
funcþii fãrã sã mi le doresc: o asemenea carierã, în care
trebuie sã te afli în treabã, pentru mine e egalã cu zero.
De altfel, sã poþi intra în „grupurile de prestigiu” (de
succes) ai nevoie de o construcþie mentalã specificã,
aplecatã spre „cultura compromisului”, cum îi spune un
Andrei Pleºu, spre spirit gregar (care cumpãrã indulgenþa
criticii), sã ai o gândire ideologizatã – ºi vã daþi seama
cã nu e cazul meu.

– Care sunt regretele ºi împlinirile cele mai mari?– Care sunt regretele ºi împlinirile cele mai mari?– Care sunt regretele ºi împlinirile cele mai mari?– Care sunt regretele ºi împlinirile cele mai mari?– Care sunt regretele ºi împlinirile cele mai mari?
– Rãspund la acest din urmã set de întrebãri în

perioada celor 40 de zile ale ultimei preumblãri a sufletului
tatãlui meu pe aici, sunt sub influenþa acestei pierderi
(care mã lasã al nimãnui, aceastã pierdere face parte
din panoplia marilor mele regrete). În aceeaºi lunã iulie
2007, cel ce mi-a luat acest interviu (din martie 2006),
generosul redactor-ºef al revistei Pro Saeculum,
Alexandru Deºliu, s-a stins din pãcate ºi el, aflat la a
treia tinereþe, dupã o nedreaptã suferinþã. Sunt trist ºi
amãrât.

contemporanii noºtricontemporanii noºtricontemporanii noºtricontemporanii noºtricontemporanii noºtri
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E o datorie de conºtiinþã sã-mi evoc rãdãcinile. Tatãl
meu a plecat între drepþi la 90 de ani (a fost cel mai
longeviv dintre cei 9 fraþi ai lui ºi cele douã surori), în 8
iulie 2007 ºi regret în plus cã n-am fost în stare sã
lãmuresc date biografice de familie, de care am nevoie
ºi pe care nu mi le mai poate lãmuri nimeni. Am dat
dovadã de o indolenþã condamnabilã în acest sens, pânã
în anii 2000 (an în care am conºtientizat iar actul
sinuciderii, oricând gata sã fie pus în aplicare), n-am
fost interesat sã aflu cum stau lucrurile în familia mea
de origine, m-am trezit prea târziu cã pun întrebãri, când
ori au murit rudeniile de sânge, ori rudeniile au uitat cu
desãvârºire cum a fost, îmbãtrânind. Am trãit într-o „dulce
inconºtienþã”, îndeosebi în chestiunile legate de mama
mea, Ioana Sandu din comuna Adjudu Vechi (care a
murit, ºtiþi, când eu aveam un an ºi patru luni, în 21
iunie 1951, de solstiþiu, trãsnitã în bucãtãria de varã, la
Cantonul 248) ºi de familia ei de origine. Fiindcã tata a
þinut sã mã creascã în cultul mamei adoptive (Elena
Berescu, de loc din Bâlca, judeþul Bacãu, pe malul
Trotuºului), a ºters urmele pur ºi simplu spre familia de
origine a mamei mele. Sã fiu iertat cã mã tot repet.
Reconstituirea trecutului, în amãnunt, e imposibilã azi.
Pentru memoria mea, voi reþine aici totuºi repere
personale identitare. De exemplu, nu ºtiu în ce zi, lunã
ºi an e nãscutã mama ea, Ioana (i se spunea Ionica)
Sandu, nu s-au pãstrat acte: pe certificatul meu de
naºtere e trecut cã avea, în 19 februarie 1950, 29 de
ani, ceea ce înseamnã cã s-a nãscut în 1921 (ºi cã era
mai micã decât tata cu patru ani). Dar pe spatele unei
fotografii, mama nota cã avea 16 ani în 1938, ceea ce
înseamnã cã s-a nãscut în 1922 ºi avea 28 de ani la
naºterea mea. Culmea, nu pot sã pun nici o bazã pe
certificatul meu de naºtere din 19 februarie 1950, în care
tata e trecut cã are 31 de ani, iar el s-a nãscut în 1917
(ºi avea 33 de ani, de fapt; sã zicem cã ziua ºi luna lui
de naºtere fiind 29 martie, nu împlinise 33 de ani când a
înregistrat certificatul, dar în nici un caz nu avea 31 de
ani, cum e trecut). Apoi, tata n-a mai pãstrat certificatul
din prima cãsãtorie: din câte îºi amintea, s-a însurat (dupã
logodnã) când avea 30 de ani, la sfârºitul anului 1947 cu
Ioana Sandu, dupã ce a devenit ºef de echipã la
întreþinere de cale feratã la Districtul 1 Sascut, Regionala
4 Iaºi, Secþia L 4 Bacãu (dupã ce s-a întors din
prizonieratul de trei ani din Siberia, de la o minã de azbest
ºi s-a recalificat la Iaºi, la o ºcoalã de renume). A locuit
la casa pãrinteascã a Ioanei Sandu, la Adjudu Vechi,
pânã sã fie detaºat. În urmãtorul an, au avut primul copil,
o fetiþã, Livia, sorã mie, care a murit deocheatã la ºase
luni (tata era detaºat la Vatra Dornei ºi apoi Salva-Viºeu,
locuia la cazarmã, nu se dãdeau învoiri, n-a cunoscut-o
pe Livia; pe atunci CFR-ul era a doua armatã a þãrii,
deschiderea ºantierelor în munþi era o prioritate naþionalã,
se construiau linii noi; eu i-am preluat numele Liviei).
Dupã moartea primului lui copil, tata a cerut sã fie mutat
pe alt ºantier CFR, se construia linia spre Bicaz. În 1949
mama Ioana  a venit lângã soþul ei la Cantonul Dumbrava
(la 5 kilometri de Piatra Neamþ), locuinþã de serviciu –
unde aveam sã mã nasc eu în 19 februarie 1950, pe la
orele 4 - 4.30 dimineaþa, moºit de mama tatãlui meu,
Steliana (chematã special de la Bucureºti, unde îngrijea

copiii Lenuþei, sorã a tatãlui meu). În martie 1951 pãrinþii
mei se mutã la Cantonul 248, Halta Adjudu Vechi, altã
locuinþã de serviciu izolatã, dar la doi kilometri de casa
pãrinteascã a mamei (casa pãrinteascã a tatãlui meu,
din Adjud, fusese vândutã, toþi fraþii ºi surorile lui
mutându-se definitiv la Bucureºti, calificaþi acolo, cu
familii ale lor). Dupã ce mama mea a murit, în 21 iunie
1951, am fost îngrijit câteva luni de Steliana, mama
tatãlui meu, ºi ani la rând de familia cantonierului Ghinea
(care avea zece copii, dintre ei, patru fete; una din fete,
Maricica / Margareta, care terminase liceul ºi avea
serviciu „de înaltã clasã” la Miºcare CFR Adjud,
îndrãgostitã de tata, s-a ocupat în mod special de mine,
de-a lungul întregii mele copilãrii). O sorã a mamei mele,
Sanda Radu, mãritatã, fãrã copii, a vrut sã mã ia de
suflet, dar tata nu m-a dat. Steliana, mama tatãlui meu,
descânta ºi ghicea de ursitã, ea i-a ghicit tatãlui meu a
doua soþie, pe Elena Berescu (venitã dintr-o familie „care
avea cai, cu trei fete o datã de mãritat”). Fratele mai
mare, Mihai (impegat de miºcare CFR, din Bucureºti;
Mihai e tatãl prozatorului ºi scenaristului Constantin
Stoiciu, emigrat în Canada) l-a cununat pe tata în iarna
anului 1952. Pe domeniul Cantonului 248 erau douã
locuinþe de serviciu, fiecare cu grãdina ºi ograda lui cu
anexe gospodãreºti (magazie, grajd, bucãtãrie de varã),
delimitate cu gard: una, impozantã, a ºefului de echipã
la întreþinere de cale feratã, cu acces direct la cazarma
de muncitori din subordinea sa, ºi a doua a cantonierului,
care pãzea bariera pe drumul care lega ºoseaua
Adjud-Bacãu de Podu Turcului-Bârlad ºi þinea evidenþa
trenurilor (cantonierul rãspundea în general de Halta CFR
Adjudu Vechi, unde urcau ºi coborau cãlãtori cu
nemiluita). Fãceau cu schimbul doi cantonieri, Ghinea
(care locuia cu familia la canton) ºi Burlã, care locuia în
Adjudu Vechi (o fatã înfiatã de Burlã, Catinca, a fost
cantoniereasã aici). Mama venea dintr-o familie mai
înstãritã (care i-a dat drept zestre o casã în oraº, pe
strada Al. I. Cuza numãrul 180 din Adjud cu trei camere,
cu 550 metri pãtraþi teren de construcþie, pe care eu,
singurul moºtenitor, am vândut-o în 1974, neputând sã
o întreþin; apoi 900 metri pãtraþi de teren de construcþie
în comuna Adjudul Vechiu ºi 2,5 hectare de teren arabil,
de soarta cãrora eu, unul, nu ºtiu nimic), cu strãvechi
rãdãcini (din vremea lui ªtefan cel Mare) la Adjudu Vechi,
pe malul Siretului, aproape de pod.

Pãrinþii mamei mele, Ioana Sandu: Gheorghe ºi Ilinca
(Elena sau Ileana). Tatãl mamei mele, Gheorghe Sandu,
cu casa la Adjudu Vechi (fiind mai rãsãritã, a fost
rechiziþionatã de ruºi în al doilea rãzboi mondial; aici a
avut loc o dramã, în 1945 fiind împuºcaþi soldaþii de pazã
la seiful unitãþii militare, banii fiind furaþi; soldaþii
împuºcaþi, îngropaþi fãrã cruce, ar fi blestemat casa; de
aici se pare cã se trage blestemul funest de care avea
sã fie lovitã familia de origine a mamei, blestem cãreia
ºi mama mea i-a cãzut victimã; tatãl mamei mele a fost
bãtut, lãsat fãrã cunoºtinþã atunci de ruºi, bãnuit cã ar fi
putut sã fure el banii; a fost mai apoi nenorocit de o
maºinã). Gheorghe Sandu a murit în anul naºterii mele,
la doi ani dupã ce i-a murit soþia (bunicã mie, pe care
n-am cunoscut-o; aºa cum nu l-am cunoscut pe bunicul
dinspre mamã; de altfel, nu l-am cunoscut nici pe bunicul

contemporanii noºtricontemporanii noºtricontemporanii noºtricontemporanii noºtricontemporanii noºtri
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dinspre tatã). Ilinca, mama mamei mele (Secarã pe nume
de fatã, venitã din familie bogatã) a murit de Boboteazã
în biserica Sfântul Ioan Botezãtorul din Adjudu Vechi, în
genunchi, în 1948 (a fost scoasã în pridvorul bisericii ºi
s-a declarat cã a murit acolo; altfel, biserica ar fi trebuit
sã fie închisã ºi resfinþitã, conform obiceiurilor locului).
Ioana era gravidã cu Livia, sora mea mai mare, când i-a
murit mama. Mama mea Ioana „era înãltuþã, brunetã,
plinuþã, bunã la suflet” (dãdea sân ºi fiului fratelui ei,
Dumitru, fiu nãscut în acelaºi an cu mine, pe care avea
sã-l boteze mama mea; dupã cum eu am supt ºi la sânul
soþiei fratelui ei, Frãsina, când mama mea avea treabã).
Gheorghe ºi Ilinca Sandu au avut cinci copii, doi dintre
ei au murit de bãtrâneþe, Gheorghiþã (el a avut un fiu,
Ion, mecanic de locomotivã, care a fost omorât într-o
cârciumã, lãsând în urmã doi bãieþi ºi douã fete) ºi Sanda,
care n-a avut copii, dar a înfiat o fetiþã, pe Paulina-Pãuna
(a fratelui ei, Gheorghiþã), sã aibã cine s-o moºteneascã.
Toþi cei cinci copii au avut familie ºi copii la rândul lor
(nepoþi ºi strãnepoþi mie, pe care eu nu-i cunosc; aºa
cum nu cunosc rudeniile din partea familiei de origine a
mamei, fraþi ºi surori ai tatãlui ºi mamei ei). Trei dintre ei
au fost uciºi de blestem (blestemul e pânã la al nouãlea
neam, se spune), la maturitate: Ilie, mama Ioana ºi
Dumitru. Ilie, cel mare (sinucis, tãiat de tren la Adjud; a
lãsat bilet cã el se strãmutã dincolo fiindcã era foamete
pe lumea asta, în 1946; cei doi copii ai lui au fost luaþi la
orfelinat). Apoi, mama mea, Ioana, gravidã: trãsnitã în
bucãtãria de varã la 21 iunie 1951 (la dezgroparea de
ºapte ani s-a vãzut ºi copilul cu care era însãrcinatã în
cinci luni). Plus Dumitru, cãlcat de tren la Cantonul 248,
pe 7 ianuarie 1955, pe viscol (era venit la cumetria sorei
mele Ita, sorã din a doua cãsãtorie a tatãlui meu). Tata
ºi mama mea, Ioana, sorã lui, l-au cununat pe Dumitru
ºi i-au botezat primul copil, Milea, cum spuneam, în 1950
(copil ce avea sã fie mecanic de locomotivã, a murit la
50 de ani). Mama era al patrulea copil al familiei Sandu
ºi lucra acasã la rãzboi de þesut, din mâna sa ieºind
opere de artã.

Cât am copilãrit la Cantonul 248 am avut mereu parte
de îngrijirea Moºicãi (Ioana Groza, am aflat mai apoi cã
se numeºte), care „mã trãgea cu untdelemn” (masaj pe
tot corpul) ºi mã vindeca de deochi (în familia mea frica
de deochi luând proporþii dupã ce au pierdut-o pe Livia,
sorã mie). Am fost botezat de familia Condruþ din Adjud
(aceeaºi care a botezat-o ºi pe sora mea, Livia).

Tata, Ion Stoiciu (i se spunea Jan, nãscut la
Vlãºineºti, raionul Sãveni / Dorohoi, regiunea Suceava,
la 29 martie 1917), a avut casa lui pãrinteascã la Adjud,
pe strada Mare a Unirii, numãrul 118, lângã cimitirul
evreiesc (aceastã casã a fost vândutã de mama lui,
Steliana, în anul 1945, când s-a stabilit la o fiicã a ei,
Lenuþa, o sorã a tatãlui meu, la Bucureºti, de care am
mai pomenit). Mama tatãlui meu, Steliana provenea
dintr-o familie transilvãneanã refugiatã la Adjud, bunicul
ei era ungur românizat ºi mama româncã. Steliana era
mai micã decât soþul ei, Milia cu 10 ani. Tatãl lui tata,
Milea (sau Milia Stoicev), a murit de cancer la 58 de ani
sau la 62 de ani (tatãl meu nu-ºi mai amintea), pe ºantier,
în Olt, la Dãneasa, în anul 1940 sau 1944, lucra în
antreprizã cu patroni americani (era calificat în construcþii

de artã, poduri CFR ºi era supraveghetor de cale feratã;
copiii lui mai mari, printre care ºi tata, vopseau podurile).
Milia era aromân macedonean (din Macedonia istoricã),
venit din Bulgaria („uite, bulgarul ãla”, era arãtat cu
degetul) în România la începutul secolului XX, fost
revoluþionar (a participat la revolta comitarzilor, a þârilor),
a trecut Dunãrea sub gloanþele celor ce-l urmãreau, sub
burta unui mãgar. Bunicul meu Milea a avut un frate
milionar în SUA, familia i-a pierdut urma. În 1910 Milea
Stoiciu / Stoicev / Stoicov s-a stabilit la Adjud, unde
avea în îngrijire linia Bucureºti-Bacãu ºi spre Ciceu sau
Piatra Neamþ. Stãtea în gazdã (cu dormit ºi masã
asiguratã, într-o casã cu opt camere ºi grãdinã mare) la
Anica Balaci, cea care avea sã-i devinã soacrã. Soþul
„Bãlãcioaiei”, Alexandru, era acar, ceferist. Bunicii tatãlui
meu dinspre mamã, Anica ºi Alexandru Balaci (el era
ungur românizat, aþi reþinut) aveau cinci fete ºi trei bãieþi
(unul, plecat la Rio de Janeiro, cãruia i s-a pierdut urma):
tata îºi amintea la bãtrâneþe de tante Lenuþa, „Blondina”,
sorã Stelianei (viitoarea mamã a tatãlui meu) ºi Maria,
sau de unchiul Ionel (inginer, patron de fabricã de var).
„Pãrinþii, când erau între unguri, vorbeau maghiarã, când
erau între bulgari, vorbeau bulgarã”, dar niciunul dintre
copiii lor n-a vorbit nici maghiarã, nici bulgarã. De familia
de origine a lui Milea Stoicev / Stoiciu din Macedonia nu
se ºtie nimic. Steliana ºi Milea Stoiciu au avut 12 copii
(doi au murit de mici), 10 bãieþi ºi douã fete – dintre ei,
cel mare, Dumitru, a dispãrut în URSS, i-am cunoscut
(vizitându-i extrem de rar, în vacanþe, la locuinþele lor,
toþi fiind stabiliþi la Bucureºti, doar tata a dorit sã rãmânã
la Adjud; tata era al cincilea copil nãscut) pe Mihai,
Anghel, Valeriu, Lenuþa, Leonard (mort de tânãr, familist,
de cancer; de altfel, toþi fraþii tatãlui meu, ºi tata, au
avut cancer), Costel, Chirea (care s-a certat cu fraþii lui
ºi s-a înregistrat cu numele de Stoica) ºi Mândra (soþie
de ambasador). Toþi au avut servicii legate de CFR, au
avut copii care au la rândul lor copii – atenþie, e un blestem
al familiei Stoiciu, toþi membrii ei se ignorã reciproc, sunt
indiferenþi cu soarta celorlalþi, nu se ajutã. În aceastã
situaþie fiind, deºi eu locuiesc la Bucureºti din 1990 ºi
am o sumedenie de veri, unchi, mãtuºe sau mai ales
nepoþi ºi strãnepoþi domiciliaþi cu toþii în Bucureºti, nu
þin legãtura cu nimeni, nici ei nu mã cautã, nici eu nu-i
caut (nici nu-i cunosc), n-are rost. În prima tinereþe, tatãl
meu a lucrat alãturi de tatãl lui, Milea ºi de fratele mai
mare cu ºapte ani, Dumitru, care era tehnician în
construcþii CFR (cel ce avea mai apoi sã disparã în
URSS). S-au angajat pe atunci la construcþia triajului
gãrii CFR din Adjud, de exemplu. Din ianuarie 1936 tata
a lucrat cu carte de muncã la CFR Poduri, meseriaº,
pânã în martie 1939, când a fost încorporat la Grãniceri
(specializat ca ºofer militar, subofiþer ºi ajutor de
comandant de pluton). A fost lãsat la vatrã în octombrie
1940. În iulie 1941 a fost concentrat, în 21 noiembrie
1942 a fost fãcut prizonier în URSS, era sergent major
(pe când conducea ba o maºinã a Crucii Roºii, ba o
maºinã de muniþii, ba la Odesa, ba pe Cotul Donului,
tata nu mai era stãpân pe ceea ce mi-a povestit la
bãtrâneþe) pentru trei ani, în Siberia (în Urali, Lagãrul 84)
– întâi la tãiat de copaci, apoi la o minã de azbest. I s-a
conferit în 1998 medalia „Crucea comemorativã a celui
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de-al doilea rãzboi mondial, 1941-1945” (pentru „serviciile
militare aduse statului român”). Avea legitimaþie de
veteran de rãzboi „ca plutonier”. Întors acasã cu Divizia
Horia, Cloºca ºi Criºan, a locuit la bunica lui, Anica Balaci,
rãmasã singurã (îi murise soþul, Alexandru, bunicul lui
tata). Bunica lui tata avea douã surori în Adjud, Lina
(nemãritatã, dar care avea doi copii fãcuþi cu militari din
cazãrmile Adjudului) ºi Roza, care l-au îngrijit pe tata
acum. Dupã o perioadã de adaptare, tata se hotãrãºte
sã se înscrie la „ºcoala de impegaþi CFR”, dar aflã cã
mama lui i-a pierdut actele. În 1946 a lucrat ºi la Derubau,
ºantierul Adjud, ºef de echipã. A fãcut acte noi la Adjud
(tata a absolvit ºcoala primarã ºi elementarã la Adjud,
plus cinci ani scoalã de meserii) ºi a plecat la Iaºi la 29
de ani, pe banii viitorului socru (între timp se logodise cu
Ioana), sã se recalifice la Grupul ºcolar CFR Iaºi (pentru
a fi ºef de echipã; a fãcut un an, pânã în toamna lui
1947), de unde cere sã fie repartizat la ªiºcani (sat vecin
comunei Adjudu Vechi), dar e trimis la Orbeni. E ºef de
echipã la întreþinere de cale feratã între Sascut ºi
Rãcãciuni. Locuieºte singur, doarme în pat de la cazarmã
ºi mãnâncã din ce apucã. Vãrul Milea (fiul þaþei Lina) îi
fãcuse cunoºtinþã lui tata, din 1946, cu mama Ioana
Sandu la „Salonul Caraiman din Adjud, unde se þineau
baluri. Urmarea? S-au logodit. „Dupã Ioana umblau mai
mulþi, avea o buclã de pãr alb pe frunte, restul era negru”.
Tata a mers la peþit la Gheorghe Sandu, tatãl mamei
mele, „gospodari cu mult pãmânt arabil, boi, oi, cai, porci,
cãruþe, case”. Fac nunta în iarna anului 1947 (dupã ce-ºi
începe serviciul la Linii 4 Bacãu, ca ºef de echipã CFR,
din septembrie) la Adjudu Vechi ºi mama vine lângã tata
la o locuinþã de serviciu din Orbeni – „loc sãlbatic, în
câmp, Ioana plângea, dupã o sãptãmânã a plecat la
Adjudu Vechi, la casa ei pãrinteascã”. Tata e obligat sã
facã naveta la sfârºit de sãptãmânã. Mama o naºte pe
sora mea, Livia, care moare dupã ºase luni. Tata intrã în
conflict cu un picher abuziv, îi rupe dantura într-o
încãierare (picherul voia sã-l oblige sã ponteze în fals,
în complicitate cu un ºef de secþie de la Bacãu, sã ia ei
doi de pe stat salarii fictive), mama era gravidã cu mine,
tata cere sã fie mutat la Piatra Neamþ, regiunea Bacãu,
nu gãseºte locuinþã de serviciu decât la Cantonul CFR
Dumbrava Roºie (acolo unde aveam sã mã nasc pe 19
februarie 1950, „nu ningea”, îºi aminteºte tata). „În toamna
lui 1949 mi s-a dat vagon CFR, am luat mobila de la
Adjudu Vechi ºi am adus-o cu cãruþa la Adjud, sã o
încarc”. Tata face cerere mai apoi la Secþia L 4 Bacãu
sã vinã mai aproape de familia de origine a soþiei lui, i se
dã locuinþa de serviciu din halta Adjudu Vechi. Dar tata
ºi mama vor sã aibã o casã a lor la Adjud, în 26 iunie
1951 (actele se încheie la câteva zile dupã ce moare
mama, Ioana; incredibil destin) cumpãrã 1600 metri
pãtraþi teren, „loc de siliºte” în strada 30 Decembrie (azi,
Revoluþiei) numãrul 11 (acolo unde e ºi azi casa mea
pãrinteascã). Tata ridicã aici în 1957 un grajd impozant
ºi toarnã temelia casei visate. Dã bani-grãmadã pe
materiale de construcþie pentru casa mare, dar nu
primeºte materialele, îl dã în judecatã pe cel ce a încercat
sã-l pãcãleascã ºi câºtigã procesul, numai cã se þine
ghinionul scai de el, banii primiþi se devalorizeazã brusc,
efectele stabilizãrii monetare fiind devastatoare, rãmâne

cu bani-grãmadã puºi deoparte; ºi planurile tatãlui meu
de a ridica o casã se nãruie. Între timp i s-au nãscut alþi
patru copii, cu a doua soþie. E obligat sã transforme în
casã de locuit fostul grajd impozant (pânã sã moarã,
tata n-a mai îndrãznit sã ridice o casã a lui, sãrãcind an
de an). Tata s-a mutat de la Cantonul 248 (din locuinþa
de serviciu) cu familia lui la casa lui din Adjud din
noiembrie 1965 (pânã în 1965, casa a fost închiriatã unei
familii de evrei, Taraº, care m-a îngrijit, eu venind sã
locuiesc aici din clasa a VII-a, din toamna anului 1962).
Nu se îndurã sã-ºi vândã nici terenul de siliºte din centrul
comunei Adjudu Vechi, nici cele 2,5 hectare de pãmânt
arabil, sã poatã sã-ºi construiascã „o casã ca lumea”.
Pânã la pensie (din aprilie 1977, la cererea lui) tata a
lucrat la Linii 4 Bacãu, a avut o vechime de 36 de ani.
El, soþiile ºi copiii lui au beneficiat de permise gratuite
de cãlãtorie pe calea feratã (permise care erau rar
folosite, tata neºtiind decât sã munceascã, nu l-am auzit
niciodatã cã pleacã într-un concediu de odihnã la munte
sau la mare). Salariul lui, de curiozitate: 1957 lei în anul
1975. A beneficiat de pensie 30 de ani, a avut noroc
(dacã se poate numi noroc) în acest sens.

În sfârºit (cerând iertare eventualilor cititori plictisiþi
de atâtea date personale, înºiruite pentru pomelnic
(trebuia o datã sã pun ordine, cât de cât, în biografia
mea), sã reþin ºi numele copiilor nãscuþi din a doua
cãsãtorie a tatãlui meu, cu Elena Berescu, trei surioare
ºi un frate (nãscuþi la Cantonul 248, înregistraþi în comuna
Adjud Vechi): Mela (nãscutã 1953), Fãnica (1954), Sofia
(nãscutã 1960, a murit la 18 ani, într-o împrejurare tragicã
în 1977) ºi Marian (1958). Mela, Ita, Marian au fiecare
câte un copil, nepoþi mie: Cosmin, Alina, Arthur. Despre
mama mea adoptivã, Elena Berescu: nãscutã la 8
noiembrie 1924 (la Bâlca, regiunea Bacãu, din pãrinþi:
Ion, decedat în 1944, ºi Ana, dispãrutã în 1976) a murit
la 8 martie 2003 la Adjud, s-a cãsãtorit cu tata în comuna
Coþofãneºti, raionul Adjud, la 16 februarie 1952. Mama
adoptivã Elena a avut patru surori (apropiate familiei mele
de origine): Maria, Frãsina, Neta ºi Veronica, fiecare a
avut copii, veriºori mie, cu care am copilãrit la Bâlca (în
principal, cu copiii de vârsta mea ai Mariei, Ion, Nicu ºi
Titi Rachieru: ei au locuit în casa noastrã din Adjud cât
au fãcut liceul).

Alte mari regrete ºi împliniri, sã mã întorc la întrebare.
Regret nespus cã mai sunt în viaþa la 57 de ani, þinând
cont cã de aici înainte nu poate sã urmeze decât
deprecierea pe toate planurile (din acest punct de vedere,
pot fi invidiaþi scriitorii care au murit de tineri, sau pânã
în 55 de ani), nevãzând ce aº mai putea sã spun ºi sã
fac esenþial de aici înainte. Apoi, regret melancolic faptul
cã nu am posibilitãþi materiale sã vizitez locuri de vis de
pe glob ºi sã cunosc oameni însemnaþi de Dumnezeu
(sã am acces la limba lor) din întreaga lume, sã acumulez
noi experienþe unice. Dar mai ales regret cã pe zi ce
trece mã resemnez cu situaþia în care mã aflu (de muritor
care trãieºte de azi pe mâine, aºteptând „sã-i treacã de
la sine timpul”), cã nu mã mai simt în stare sã o iau de la
început în viaþa de zi cu zi, sã mã bucur tardiv de viaþã.
În ce priveºte împlinirile „cele mai mari”? N-am cu ce sã
mã laud – poate cu o carte sau alta a mea (þinând cont
cã au fost premiate de scriitori), dar nu mã bazez pe
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judecata criticã trecãtoare. Sau cu faptul cã am reuºit
sã-mi impun numele pe plan naþional în viaþa literarã
româneascã, deºi nu impresioneazã pe nimeni (nici pe
mine) o asemenea „înfãptuire”. Ascensiunea publicã
socialã, în unii ani, întâmplãtor (“preºedinte de judeþ” ºi
„parlamentar” postcomunist, sau redactor-ºef de reviste
literare ºi „lider de opinie” la ziare), nu o consider o
împlinire, neajutându-mã sufleteºte.

– V-ar tenta sã formulaþi public un testament?– V-ar tenta sã formulaþi public un testament?– V-ar tenta sã formulaþi public un testament?– V-ar tenta sã formulaþi public un testament?– V-ar tenta sã formulaþi public un testament?
– A trecut viaþa mea (viaþã care ar fi trebuit sã conteze

pentru mine însumi pânã azi, dar n-a prea contat; ãsta e
un alt mare regret, gestionându-mi prost destinul). Harta
mea astralã are perfectã dreptate, din nefericire: am trãit
sub un semn dominant: impopularitateimpopularitateimpopularitateimpopularitateimpopularitate. Am fost ºi am
rãmas antipatic, nerespectat, considerat outsider.
Onestitatea ºi demnitatea nu sunt iubite în România?
Nici originalitatea literarã? Am avut parte în cei 57 de
ani de la naºtere de o ciclicitate „de Saturn în opoziþie
cu Luna”, ciclicitate între 6 ºi 7 ani. Azi aº fi în al 9-lea
ciclu, dacã fixez fiecare ciclu la 6 ani ºi ºase luni (19
februarie 2002-19 august 2008). Celelalte cicluri astrale
(fiecare aducând binele ºi rãul, n-am observat dacã într-un
ciclu totul e bine ºi în urmãtorul ciclu totul e rãu, trebuie
relativizat) ar fi între19.02.1950-19.08.1956-19.02.1963-
10.08.1969-19.02.1976-19.08.1982-19.02.1989-
19.08.1995-19.02.2002. Normal ar fi sã iau primul ciclu
al vieþii mele (19.02.1950-19.08.1956) drept paradiziac
la Cantonul 248, dar cum sã cred aºa ceva, când în
1951 mi-a murit mama? Mi-e imposibil sã determin
semnificaþiile anilor ciclici mãcar (deºi aº putea sã
improvizez, de exemplu anii pânã la Revoluþie, când
aveam 39 de ani: în 1956 am fost dat la ºase ani la

ºcoala din comuna Adjudu Vechi, mergeam doi kilometri
pe jos la dus de la Cantonul 248 ºi alþi doi kilometri la
întors, mi-a fost schimbatã substanþial viaþa; la fel în
1963, când am fost mutat din clasa a VII-a la oraº, la
Adjud, la patru kilometri de Cantonul 248, oraºul fiind
„cu totul altceva”, mi-am schimbat rapid mentalitatea în
liceu; în 1969 eram militar în termen ºi am avut o
cumpãnã, eram de gardã la poarta unitãþii din Bârlad,
caporal în transmisiuni, în camera de primire, cu colegi
ºi vizitatori, când mitraliera cu care eram dotat a început
sã tragã singurã, nici azi nu-mi explic întâmplarea, am
avut noroc, þeava era îndreptatã în jos, gloanþele de
rãzboi plecate au strãbãtut o masa, o ladã, un perete,
duºumeaua, la un moment dat mitraliera s-a blocat, n-am
rãnit pe nimeni, nici pe mine, dar am fost arestat ºi
ameninþat cu batalionul disciplinar, am scãpat printr-un
miracol de pedeapsã; sau anul 1976, dupã ce m-am
cãsãtorit la Focºani, s-a nãscut copilul ºi am încheiat
anii de boemã bucureºteanã ºi în întreaga þarã, am gãsit
în sfârºit, prin concurs, primul meu loc de muncã stabil,
pedagog; sau 1982, când mi-a apãrut volumul de versuri
anticeauºist „Inima de raze”, ce avea sã fie pus la index,
scos din biblioteci, an în care Securitatea m-a hãrþuit
condamnabil; ºi 1989, nu mai e nevoie sã subliniez, alt
an de cumpãnã pentru mine, când trebuia sã fiu omorât
de Securitate, semnând Apelul împotriva realegerii lui
N. Ceauºescu la al XIV-lea Congres al PCR, ºi când
revoluþionarii vrânceni m-au instalat forþat în 22 decembrie
în fruntea judeþului).

Pe de altã parte, e cazul sã trasez o linie despãr-
þitoare, de delimitare, sã atrag încã o datã atenþia cã eu
sunt un „produs uman” neterminat, de graniþã, de vamã,
de trecere, de tranzit, cu plus ºi minus inclus în acelaºi
timp, neexistând la mine plus fãrã minus ºi minus fãrã
plus. Trãiesc, mai exact, pe linia de graniþã. De luat
aminte, aºadar: 1). Sunt nãscut între zodiile Vãrsãtor ºi
Peºtilor, pe 19 februarie, la ora 4 - 4.30 (cu ascendentul
în Capricorn), amândouã zodiile „mi se potrivesc”,
amândouã revarsã asupra mea ce e excesiv (ceea ce
înseamnã mai mult rãu decât bine). 2). M-am nãscut
între doi morþi (rude de sânge), la aceeaºi distanþã în
timp, de un an ºi patru luni: sora mea mai mare a murit
în 1949 (la ºase luni de la naºtere), iar mama mea a
murit în 1951 (la 30 de ani; atenþie, mama era gravidã în
luna a cincea când a fost trãsnitã în bucãtãria de varã;
au murit douã vieþi o datã). 3). M-am nãscut într-un loc
(la un canton de lângã Piatra Neamþ, pentru un an) ºi am
copilãrit la alt canton, în halta Adjudu Vechi. Cât am stat
la canton, am fost considerat orãºean în comuna Adjudu
Vechi (nu ne lipsea nimic, de la pâine la aparat de radio
sau diapozitiv cu filme), în ºcoalã, ºi eram considerat
þãran la oraº, o datã mutat cu ºcoala la Adjud. Nu mai
spun cã am locuit la graniþa dintre judeþe, zona Adjudului
fiind la nordul judeþului Vrancea ºi la sudul judeþului
Bacãu, linia de graniþã trece prin Adjudu Vechi (pânã în
1967 fãcea parte din regiunea Bacãu ºi era la graniþa cu
regiunea Galaþi). 4). Am fost crescut de douã mame,
Ioana Sandu ºi Elena Berescu, soþii ale tatãlui meu. 5).
Am rãmas blocat între liceu ºi facultate. N-am dus la
capãt facultãþile de filologie ºi de filozofie, dar nici nu
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pot fi acuzat cã am terminat numai liceul cu bacalaureatul,
acumulând în particular maximum posibil, în condiþiile
în care în literatura originalã conteazã sã fii autodidact,
totuºi, nu studiile înalte. 6). Trãiesc de pe urma minþii
(scrisului ºi cititului), membru al unei uniuni de creaþie
profesioniste, dar nu mã consider un intelectual, ci ceva
între scriitor-jurnalist ºi intelectual, „între ºi între” – ce?
7). Deºi am supravieþuit într-o zonã a mediocritãþii
(sociale, educative, familiale), am primit recunoºtinþã
publicã de prim rang, funcþii ºi premii, pe care le meritã
valorile reale. Am doar un statut de intrus? 8). Scrisul
literar (poezia în principal) mi-a îngropat orice propensiune
spre o carierã mãgulitoare, dar tot scrisul mi-a asigurat
inclusiv „porþia de libertate” pânã în 1989: fãrã el m-aº fi
sinucis, o tot repet (e valabil ºi azi), el m-a eliberat de
tot ce e mai rãu în mine. Mã complac în aceastã situaþie,
de a nu fi „cineva” cu orice preþ într-un domeniu sau
altul. 8). Deºi prenumele meu în acte este Ioan, mi s-a
spus de când mã ºtiu numai Liviu (prenume al surioarei
mele mai mari care a decedat la ºase luni). 9). Scriu la
limita dintre liric ºi epic (o recunosc toþi cei ce m-au
citit). 10). Deºi am zeci, sute de rude de sânge (din partea
mamei ºi a tatãlui mãcar, proveniþi din familii numeroase,
cu membri care au avut la rândul lor mulþi copii), nu le
cunosc ºi nu mã cunosc. E o limitã care ne desparte, nu
mi-am bãtut capul sã aprofundez aceastã lipsã totalã de
comunicare în „marea familie”. 11). La 15 ani, din 1965,
de când scriu regulat, s-au schimbat dictaturile, aceea a
lui Gh. Gheorghiu Dej cu aceea a lui N. Ceauºescu,
pentru un adolescent ca mine a contat (am fost eliminat
din liceu trei zile, am fost lãsat corigent la istorie ºi la
limba rusã, atunci a avut loc un declic revoltat; atunci
am început sã scriu cele trei reviste ale mele de mânã,
citite de colegi de liceu ºi de membrii de familie). 12).
Sã consemnez aici ºi un paradox: deºi consider
adevãratul meu debut în revistele literare poemele ºi
prezentarea care le-a însoþit, fãcutã de ªtefan Augustin
Doinaº, publicate pe o paginã în revista „Familia” în 1974,
singurul scriitor din juriul concursului de debut de la
Editura Albatros care s-a opus sã fiu publicat cu o carte
a mea a fost ªtefan Augustin Doinaº! 13). Ciudat sau
nu, tata sau fiul meu nu mi-au citit nici o carte! ªi dacã
nu eºti citit nici de cei pe care-i iubeºti din familie, ce
pretenþii sã mai ai de la strãini! Fratele ºi surioarele (doar
Mela a perseverat, mi-a citit numai romanele ºi teatrul
sau jurnalele, nu ºi poezia) se plâng pur ºi simplu cã nu
mã înþeleg (nepoþii nici n-au încercat sã deschidã vreo
carte de-a mea). Nu mã plâng, observ liniºtit. Singura
care m-a citit a fost bineînþeles soþia, Doina Popa,
prozatoare (cu care am avut ºi un cenaclu în doi, inventat
la sfârºitul anului 1974 la Cluj-Napoca, intitulat „Dâmbul
Rotund”, dupã numele cartierului în care locuiam
împreunã cu chirie, dupã ce am pãrãsit cenaclul
studenþesc „3,14” din Bucureºti, uitat).

Puteþi sã adãugaþi la modelul meu românesc de
„produs uman” de tranziþie, de graniþã, „neterminat” ºi
faptul cã, deºi de ani de zile nu m-am gândit decât la
sinucidere, zi de zi, nu mi-am fãcut nici un testament!
Neavând comori, cui i-ar folosi? Dacã mor, ce rãmâne
dupã mine: un apartament, care-i va rãmâne automat

fiului, sau va fi vândut ºi va fi împãrþit între fiul meu ºi
soþia supravieþuitoare, nu e nevoie sã stipulez eu asta
în testament. Ce-aº mai putea sã las? „Opera” mea ºi
biblioteca – n-are nimeni nevoie de ele. Fiul meu îmi va
arunca oricum „opera”, manuscrisele ºi cãrþile publicate
de mine, nu va pãstra nici mobila (învechitã), dupã cum
va arunca ºi miile de cãrþi (multe, cu autograf) ºi de
reviste cumpãrate, nefiind absolut deloc interesat de ele.
Fiul meu „are viaþa lui, alte preocupãri, alte idealuri”. O
ºansã de salvare a celor adunate într-o viaþã la masa de
scris, publicate sau nu, ºi la masa de citit ar fi sã fie
depozitate la casa pãrinteascã din Adjud (care azi e
ocupatã de fratele meu, pânã-ºi construieºte o casã
mare a lui, în ogradã), casã pãrinteascã azi dãrãpãnatã,
vânatã de generaþii de ºobolani, cu acoperiºul spart pe
ici, pe colo, de nefolosit pe termen scurt, nu mediu –
eventual, „la miºto”, ar putea fi transformatã în „muzeu”
(nici mãcar nu pot sã surâd). Aºadar, ce sã scriu eu în
testament, „cu limbã de moarte”? Sã se ocupe cineva
calificat de textele mele originale pãstrate în sertar,
inedite, sã le publice dupã moartea mea? E imposibil sã
am un asemenea noroc (sau ghinion), sã gãsesc un
„continuator postum”. Conturi la bancã nu am, aºa cã
testamentul meu e inutil. Îmi pare sincer rãu, nu prezint
nici un interes pentru urmaºi.

– Am ajuns ºi la ultima întrebare. Ce surprizeAm ajuns ºi la ultima întrebare. Ce surprizeAm ajuns ºi la ultima întrebare. Ce surprizeAm ajuns ºi la ultima întrebare. Ce surprizeAm ajuns ºi la ultima întrebare. Ce surprize
pregãtiþi, în prezent, cititorilor Dvs.?pregãtiþi, în prezent, cititorilor Dvs.?pregãtiþi, în prezent, cititorilor Dvs.?pregãtiþi, în prezent, cititorilor Dvs.?pregãtiþi, în prezent, cititorilor Dvs.?

– Eu n-am cititori ºi faimã, v-am mai subliniat, decât
întâmplãtor, n-are rost sã mã mint – ce surprize sã
pregãtesc? Cea mai neplãcutã surprizã pentru ei ar fi sã
trãiesc de aici înainte încã 30 de ani, cum mi s-a prezis
(mai în glumã, mai în serios)! Cea mai plãcutã surprizã
pentru mine ar fi sã mã hotãrãsc sã o iau de la capãt cu
scrisul ºi cititul. N-aþi observat cã nici mãcar nu se mai
deschid azi cãrþile originale de poezie (darmite sã se
mai citeascã ºi sã se scrie critic despre ele), de exemplu?
Scriitorul român de rând (care nu are succes) nu mai
foloseºte la nimic. Altfel, în ce mã priveºte, las zilele sã
treacã – când va veni un editor sã-mi cearã o carte
(poezie, îndeosebi, dar ºi prozã sau teatru), mã voi gândi
dacã meritã efortul ºi o voi definitiva. Fiindcã am o veste
proastã ºi pentru mine ºi pentru duºmanii mei: am încã
sertarele pline cu texte originale, inedite. N-am stabilit
nici un contract de editare acum (deºi ar putea fi în curs
de apariþie la Editura Paralela 45 o carte insolitã,
semnatã de cinci poeþi: Traian T. Coºovei, Nichita
Danilov, Ion Mureºan, Ioan Es. Pop ºi LIS). Volumul meu
de versuri „pam-param-pam (adjudu vechi)” a apãrut la
sfârºitul lui 2006, nu e cazul sã plusez. Dacã anul acesta
ar putea sã aparã acest interviu sub formã de carte, e
mai mult decât de ajuns. ªtiþi, mã obosesc ºi mã
streseazã la maximum cãrþile nou-publicate, cã trebuie
sã scrii autografe politicoase pe ele. Deocamdatã stau
pe linia de graniþã, pe care o trasez fãrã sã vreau (sau
condus de subconºtient, sau de conºtiinþa zãdãrniciei)
între ce a fost pânã acum ºi ce ar mai putea fi, fãrã sã
mã mai omor însã cu firea. Poate am devenit mai
înþelept, mai rãbdãtor cu mine însumi. Sau poate
lehamitea generalã e de vinã ºi neîncrederea mea în
ziua de mâine...

contemporanii noºtricontemporanii noºtricontemporanii noºtricontemporanii noºtricontemporanii noºtri
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TEMATICA UNULUI ÎN PARMENIDELE
LUI PLATON

Michail NastaMichail NastaMichail NastaMichail NastaMichail Nasta

Convorbire realizatå de Lucia DãrãmuºLucia DãrãmuºLucia DãrãmuºLucia DãrãmuºLucia Dãrãmuº

– Domnule profesor– Domnule profesor– Domnule profesor– Domnule profesor– Domnule profesor,  vom discuta despre,  vom discuta despre,  vom discuta despre,  vom discuta despre,  vom discuta despre
problematica problematica problematica problematica problematica UnuluiUnuluiUnuluiUnuluiUnului, importanþa conceptului în, importanþa conceptului în, importanþa conceptului în, importanþa conceptului în, importanþa conceptului în
constituirea gândirii europene. Tconstituirea gândirii europene. Tconstituirea gândirii europene. Tconstituirea gândirii europene. Tconstituirea gândirii europene. Tocmai de aceea, v-aºocmai de aceea, v-aºocmai de aceea, v-aºocmai de aceea, v-aºocmai de aceea, v-aº
ruga pe dumneavoastrã sã creionaþi o imagine a ideiiruga pe dumneavoastrã sã creionaþi o imagine a ideiiruga pe dumneavoastrã sã creionaþi o imagine a ideiiruga pe dumneavoastrã sã creionaþi o imagine a ideiiruga pe dumneavoastrã sã creionaþi o imagine a ideii
de Unu din unghiul de vedere al unui clasicist.de Unu din unghiul de vedere al unui clasicist.de Unu din unghiul de vedere al unui clasicist.de Unu din unghiul de vedere al unui clasicist.de Unu din unghiul de vedere al unui clasicist.

– Aº aminti pentru început de articolul „Despre
alfabetul iconic al metaforei”, publicat în „Echinoxul” din
1982 la care se referã ºi Marian Papahagi în Critica de
atelier. De fapt, ceea ce mã interesa pe mine acolo era o
problematicã legatã ºi de cercetarea henadei (ca unu).
Anume – faptul cã în miºcarea metaforicã existã ceea
ce eu aº numi „o relaþie complexã”: primul termen al
comparaþiei este absorbit într-o sintezã de tip algebric,
metafora fiind o comparaþie concisã. Existã un al doilea
termen al comparaþiei, care este termenul figurat, însã
lumea uitã cã existã între ele un tertium comparationistertium comparationistertium comparationistertium comparationistertium comparationis
ºi cã existã o tensiune monadicã în trei termeni, care ne
permite sã surprindem unitatea îndãrãtul acestei alteritãþi
dintre obiectul primordial, cum ar fi relaþia care apropie
„calul ” pe care îl ºtim cu toþii de „ metafora calului”, care
poate fi un viteaz „Ahile – iute – de picior”, „ªoimul”…

Pentru alãturarea acestor doi termeni existã un ter-ter-ter-ter-ter-
tium comparationistium comparationistium comparationistium comparationistium comparationis, care mediazã acest cuplaj dintre
unuunuunuunuunu ºi treitreitreitreitrei în metaforã. Dacã termenul al doilea, care
este termenul figurat, nu poate fi subîntins în acest cuplaj
de termenul intermediar, atunci metafora este aproape
inexistentã.

– În tema pusã în discuþie, cum vedeþi dumnea-– În tema pusã în discuþie, cum vedeþi dumnea-– În tema pusã în discuþie, cum vedeþi dumnea-– În tema pusã în discuþie, cum vedeþi dumnea-– În tema pusã în discuþie, cum vedeþi dumnea-
voastrã, în calitate de clasicist, problematica voastrã, în calitate de clasicist, problematica voastrã, în calitate de clasicist, problematica voastrã, în calitate de clasicist, problematica voastrã, în calitate de clasicist, problematica Unului,,,,,
ºi de unde, de la cine credeþi cã ar trebui sã se pleceºi de unde, de la cine credeþi cã ar trebui sã se pleceºi de unde, de la cine credeþi cã ar trebui sã se pleceºi de unde, de la cine credeþi cã ar trebui sã se pleceºi de unde, de la cine credeþi cã ar trebui sã se plece
în abordarea ei?în abordarea ei?în abordarea ei?în abordarea ei?în abordarea ei?

– În aceste trepte ale gândirii puse în discuþie, mi se
pare important sã plecãm de la dialogul lui Platon, fiindcã
Platon reia meditaþia lui Parmenide despre UnuUnuUnuUnuUnu ºi FiinþãFiinþãFiinþãFiinþãFiinþã.

UnulUnulUnulUnulUnul parmenidian nu existã dincolo de gândire, el
anticipeazã ideea lui Descartes, deoarece filosofii eleaþi
ºi Platon au enunþat marele adevãr „fiinþez, deci gândesc,
ºi nu mai existã nimic dincolo de aceastã gândire a fiinþãrii
mele”. Deci, am anticipat celebrul „je suis, donc je pense”.
Neexistând nimic dincolo de gândire, în acest momentmomentmomentmomentmoment
ontologicontologicontologicontologicontologic nu existã miºcare, fiindcã miºcarea presupune
imediat stãri succesive, ieºite din unitatea fiinþei care
gândeºte ºi „se gândeºte”. Prin urmare, UnulUnulUnulUnulUnul devenea la
Parmenide, o totalitate, dincolo de care nu mai existã
nimic, fiindcã gândirea nu poate sã devinã în momentul
în care ea se percepe ca fiinþare. Cu alte cuvinte, nu se

poate izola cum se cuvine cel care se gândeºte pe sine.
Într-o fazã ulterioarã, Aristotel va numi acest lucru „fiinþa
ca fiind” (gr. to on he on), însã Aristotel spune, de fapt, în
Metafizica „fiinþarea ca fiind”. Deci, ºi el trebuie sã ajungã
la aceastã concluzie: în momentul în care fiinþa se
gândeºte, ea se gândeºte pe ea însãºi, dar nu se poate
comunica extensiv. Ne lovim de acest extraordinar para-
dox, cã o gândire coerentã ºi concisã, la un moment dat,
este un sistem închis. În momentul în care noi trebuie sã
tragem toate concluziile unei teoreme, se poate ajunge
la rezultatul zero, dar paradoxul rãmâne închis. De fapt,
acolo se poate enunþa o gândire profundã, însã, dincolo
de cuprinsul teoremei, nu mai rãmâne nimic pentru lumea
din afarã. ªi cu toate acestea… Unul devineUnul devineUnul devineUnul devineUnul devine în mãsura
în care existã generarea numerelor ºi existã o multipli-
citate în afara entitãþilor, existã raporturi complexe între
mulþimi ºi henade henade henade henade henade (sau „ipostaze ale unitãþii”).

Astfel am putea acum sã pornim cu discuþia din
ParmenideParmenideParmenideParmenideParmenide, care, dupã cum se ºtie, este o întâlnire în
trei faze ale gândirii, dintre care prima fazã este cea eleatã,
cu cei doi mari promotori ai gândirii, Parmenide ºi discipolul
sãu, Zenon. Tânãrul Socrate, aºa cum îºi imagineazã
Platon cã s-ar fi comportat Socrate în tinereþe, îi confruntã
pe cei doi mari filosofi  eleaþi pentru a-i înfrunta.

La începutul acestui dialog – aºa cum spuneam – se
pune problema dacã Unul Unul Unul Unul Unul ar putea deveni, dar, mai ales,
se discutã relaþia dintre unuunuunuunuunu ºi multiplumultiplumultiplumultiplumultiplu. Ideea de unitate,
în Parmenide, coincide cu conceptul de sferã, fiindcã
sfera era pentru greci forma perfectã. Astfel, Zenon îi
demonstreazã tânãrului Socrate cã multiplul multiplul multiplul multiplul multiplul nu poate
participa la conceptul de unuunuunuunuunu. Aceasta fiindcã esenþa
Unului Unului Unului Unului Unului este demonstratã, , , , , iar multiplulmultiplulmultiplulmultiplulmultiplul, când este
confruntat cu unul, devine un concept inaccesibil, care
nu poate fi demonstrat.

„Ce pare atât de minunat când trebuie sã-mi
demonstrezi mie unulunulunulunulunul ºi multiplulmultiplulmultiplulmultiplulmultiplul? Aici se insereazã
dificultatea de a distinge, în mine, când anume trebuie
sã mi se parã multiplu dreapta ºi stânga, ceea ce este în
sus ºi ceea ce este în jos? Atunci eu îmi imaginez cã
particip la pluralitate; dacã cineva vrea sã-mi spunã unu,
cã în grupul nostru de ºapte omul care sunt eu este unu,
prin faptul cã eu particip la unitate, se va demonstra cã
ambele afirmaþii sunt adevãrate. Cu alte cuvinte, unul
dintr-o multiplicitate este în acelaºi timp multiplu, fiindcã
altfel el n-ar putea fi distins în aceastã mulþime ºi în acelaºi
timp este altceva decât multiplu, adicã trebuie rupt de
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ideea de multiplu ca sã realizãm singularitatea lui”.
La Platon apare o metaforã interesantã, cea a

„cuverturii” sau a „pânzei”, care acoperã mai multe unitãþi.
Pânã la Platon nu exista conceptul unei matematici
abstracte, deoarece predomina „socotitul” ºi un studiu
de tipul aritmologiei. Însã, pentru a înþelege subtilitatea
lui Platon în definirea acestor dificultãþi de reducere logicã
a conceptului de UnuUnuUnuUnuUnu, este foarte interesant sã citim ºi
sã interpretãm cum se cuvine o altã comparaþie pe care
o face în dialog (131b), ºi anume ideea cã o zi, dar ºi
percepþia noastrã asupra zilei, este o relaþie între unuunuunuunuunu ºi
multiplumultiplumultiplumultiplumultiplu.

„De ce?”, se întreabã el vorbind despre unitate. „Unul,
aºadar, fiinþând ºi existând ca acelaºi, ca identic, este în
acelaºi timp separat de multe lucruri ºi astfel existã
separat de el însuºi”. În aceeaºi mãsurã, ca sã putem
înþelege acest paradox, Platon enunþã o metaforã:
„desigur, n-am putea spune cã este cum ar fi ziua , una
singurã ºi aceeaºi ºi care este prezentã în mai multe
lucruri, fãrã sã fie prin aceasta separatã de ea însãºi, cel
puþin dacã noi considerãm cã fiecare formã este o unitate
omniprezentã ºi, totuºi, identicã”. Iatã, deci elementele
unei reduceri logice a mulþimii de unuunuunuunuunu singularesingularesingularesingularesingulare, adicã,
în enunþul din greacã, „ unul ca fiecare dintre aparenþe”.

În terminologia platonicianã, eidos este ºi „formã” ºi
„ideea ca formã”, iar dificultatea constã în faptul cã
multiplicarea formei singulare o lipseºte de propria ei
singularitate. În felul acesta ajunge Platon (132a) la ideea
de formã ca unitate sinteticã formã ca unitate sinteticã formã ca unitate sinteticã formã ca unitate sinteticã formã ca unitate sinteticã ºi (135b) la forma- con-forma- con-forma- con-forma- con-forma- con-
cept.cept.cept.cept.cept. Dar, ajungem la forma – concept forma – concept forma – concept forma – concept forma – concept numai cu condiþia
sã existe pentru fiecare din aceste formeformeformeformeforme conceptul lor,
deci, gândul lor, astfel încât aceastã formãformãformãformãformã „sã nu se
poatã potrivi nicãieri decât cu aceea care se naºte din
suflet”. Avem aici o splendidã incursiune în lumea
conceptualizãrii obiectelor noetice.

Se ajunge apoi (132b) la conceptul de paradigmãparadigmãparadigmãparadigmãparadigmã:
UnulUnulUnulUnulUnul ca formã paradigmaticã. Aºadar, „oare n-ar fi
necesar, Parmenide, sã spui cã celelalte lucruri participã
la formã?formã?formã?formã?formã? Sau þi se pare cã fiecare dintre concepte ar
însemna sã gândim toate formeleformeleformeleformeleformele, sau atunci totul ar fi
concepte de neconceput?”

– Ce legãturã mai existã între paradigmã ºi– Ce legãturã mai existã între paradigmã ºi– Ce legãturã mai existã între paradigmã ºi– Ce legãturã mai existã între paradigmã ºi– Ce legãturã mai existã între paradigmã ºi
unitate?unitate?unitate?unitate?unitate?

– „Mie mi se pare cã aceste forme existã statornic în
naturã ca paradigme ºi cã celelalte lucruri seamãnã
paradigmei ºi cã sunt asemãnãri ale paradigmelor”. Deci,
se pune problema relaþiei dintre obiecte ºi paradigme sub
forma gradelor de similaritate: participarea lucrurilor la
formã se impune raþionamentului, întrucât aceste lucruri
„seamãnã cu formele”. În momentul în care ajunge aici,
dispare problematica unitãþii cunoaºterii (Unul Unul Unul Unul Unul ca unitate
a cunoaºterii) ºi aceastã aporie îl conduce pe Platon la
ideea cã realitatea absolutã, din care derivã realitatea
multiplã, care nu înconjoarã, depinde de o realitate
transcendentã, de cele mai multe ori incognoscibilã, chiar
ºi pentru zeitate.

Filosoful ajunge sã spunã (135a) cã o realitate umanã
de tip ontologic va fi de necunoscut chiar pentru zeitate.
În momentul acesta intervine Parmenide, deoarece
gândirea trebuie sã conceapã unitateaunitateaunitateaunitateaunitatea supremãsupremãsupremãsupremãsupremã, deci

se pune problema centralã a coerenþei cunoaºterii în
raport cu universul care ne înconjoarã, coerenþã care
depinde tocmai de UnuUnuUnuUnuUnu. Acest proces este foarte
interesant pentru a ne da seama de unde a pornit discuþia
despre UnuUnuUnuUnuUnu ºi despre ipotezeipotezeipotezeipotezeipoteze ºi ce sunt ipotezele ipotezele ipotezele ipotezele ipotezele la
Platon (hypotheis-întemeieri). Aºa se ºi cuvine sã
traducem paragraful 137b în care se spune: „Oare nu
vreþi, dacã vi se pare potrivit, sã jucãm un joc al înfãptuirii?
ªi aº începe de la UnuUnuUnuUnuUnu ºi de la ipotezaipotezaipotezaipotezaipoteza mea, întemeind
ipotezaipotezaipotezaipotezaipoteza în legãturã cu UnuUnuUnuUnuUnu. Dacã existã, dacã nu existã,
ºi sã vedem ce-ar rezulta” (traducerea noastrã).

Prima ipotezã este: „Dacã unul unul unul unul unul existã, n-ar putea sã
existe multiplicitatea dincolo de unuunuunuunuunu.” De aici rezultã cã
unulunulunulunulunul nu existã nicãieri, nu existã în sine, nici în altul, nu
existã în timp, nu participã la timp. Deºi acest parcurs ar
putea sã fie blocat de impas, apare mai jos (141) ideea
cã Unul Unul Unul Unul Unul existã totuºi ºi existã în mod absolut. „Vrei,
deci, sã ne întoarcem la principiul ipotezei noastre pentru
ca, astfel, sã se vãdescã pentru noi dacã existã ºi un alt
fel de a concepe?”

A doua ipotezã este formulatã în felul urmãtor:
„Priveºte, deci, de la început dacã existã UnuUnuUnuUnuUnu, sã vedem
dacã poate el sã nu participe la fiinþãfiinþãfiinþãfiinþãfiinþã?” În felul acesta
Platon se afirmã ca un gânditor al matematicii pure. El
se întreabã totuºi dacã aceastã neparticipare la fiinþã nu
se datoreazã unei dificultãþi de tipul acesta: „sã zicem
cã noi vedem un astru care s-ar interpune între noi ºi
soare, dar el, fiind mai puþin luminos, nu putem sã-l vedem
de soare ºi nu-l putem distinge de soare”. Aºa face el
când spune: „Oare UnuUnuUnuUnuUnu nu posedã în veºnicie fiinþa?” În
aceste condiþii, parteaparteaparteaparteapartea ajunge sã fie constituitã de cel
puþin douã pãrþi ºi acelaºi raport se repetã la infinit ºi de
fiecare datã avem de-a face cu o repetare a dualitãþii
unei pãrþi. A.Diès a tradus: „UnulUnulUnulUnulUnul este gravid cu fiinþa ºi
fiinþa este gravidã cu UnulUnulUnulUnulUnul”. Platon nu spune aºa, ci:
„Unul Unul Unul Unul Unul devine mereu fiinþa ºi fiinþa devine mereu UUUUUnul”.
Este necesar sã se zãmisleascã mereu o dualitate, care
nu poate fi UnuUnuUnuUnuUnu. Deci, concluzia: „Unul – Unul – Unul – Unul – Unul – care – este va
fi, oare, la nesfârºit realitate?” ªi rãspunde Socrate: „Aºa
mi se pare, este o pluralitate la infinit.”

Se întreabã apoi (159b) dacã Unu Unu Unu Unu Unu poate sã participe
la fiinþã: „Oare UnuUnuUnuUnuUnu participã la fiinþã ºi poate fi ceva mai
recent zãmislindu-se, ºi poate acelaºi sã fie mai tânãr ºi
mai bãtrân decât el însuºi, decât celelalte pãrþi? Oare
aceastã fiinþare nu este ea decât o participare la fiinþã ºi
la timpul prezent?” Ceea ce este interesant este raportul
dintre identitate ºi timp. Problema aceasta este
importantã, fiindcã ne trimite la problema introspecþiei.
Oare introspecþia, dacã ne trimite la fiinþa noastrã din
trecut, mai poate sã depãºeascã ceea ce suntem noi
astãzi? Aici aratã Platon cã existã o incompatibilitate
între timp ºi fiinþã ca entitate.

Astfel, spre sfârºit se ajunge la ideea cã UnulUnulUnulUnulUnul, care
a fost, este ºi va fi, are o determinare proprie, însã
determinarea aceasta, care i-ar aparþine, existã numai
pentru alþii ºi pentru UnuUnuUnuUnuUnu. Aºadar, nu ne putem recu-
noaºte ca atare, dacã nu ne confundãm cu ceilalþi, cu
alteritatea. El conclude: „are, deci, acest UnuUnuUnuUnuUnu un nume
ºi un rost.”

– Domnule profesor– Domnule profesor– Domnule profesor– Domnule profesor– Domnule profesor, vã mulþumesc., vã mulþumesc., vã mulþumesc., vã mulþumesc., vã mulþumesc.
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ÎNTRE ROMANUL INIÞIATIC ªI JURNALUL SCHIZOFRENIEI
SACRALE. ALCHIMIE – SUB CONDIÞIA MNEZICULUI ANAMNEZIC1

Adrian BotezAdrian BotezAdrian BotezAdrian BotezAdrian Botez

hermeneuticãhermeneuticãhermeneuticãhermeneuticãhermeneuticã

Iatã ce spune un text esoteric, de ºtiinþã spiritualã:
„Acest timp când urmaºul lui Gautama Buddha, Maitreya,
va deveni Buddha, este stabilit cu precizie: cinci mii de
ani din momentul iluminãrii lui Buddha sub pomul Bodhi”
Menþionãm cã MAITREYMAITREYMAITREYMAITREYMAITREYAAAAA BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA înseamnã „Bud-Bud-Bud-Bud-Bud-
dha al  Binelu idha a l  Binelu idha a l  Binelu idha a l  Binelu idha a l  Binelu i” (sau:  Cel-ce-aduce-Binele,:  Cel-ce-aduce-Binele,:  Cel-ce-aduce-Binele,:  Cel-ce-aduce-Binele,:  Cel-ce-aduce-Binele,
MântuitorulMântuitorulMântuitorulMântuitorulMântuitorul).

Fie ºi doar pentru cã lãmurirea semnificaþiei titlului
romanului lui Mircea Eliade aduce o mare deschidere spre
planul sacral – ºi criticul/istoricul literar George Cãlinescu
ar fi trebuit sã emitã o cu totul altã judecatã hermeneutic-
axiologicã, decât aceasta, de la pagina 958, din IstoriaIstoriaIstoriaIstoriaIstoria
literaturii române – de la origini pânã în prezentliteraturii române – de la origini pânã în prezentliteraturii române – de la origini pânã în prezentliteraturii române – de la origini pânã în prezentliteraturii române – de la origini pânã în prezent:”
Cãtre sfârºit(-ul romanului MaitreyiMaitreyiMaitreyiMaitreyiMaitreyi) , autorul întrerupe
solemnitatea nupþialã ºi dã romanului caracterul
senzaþional senzaþional senzaþional senzaþional senzaþional (s.n.). (…) Întâlnirea a doi indivizi de rase
diferite într-un décor sugerat, nu atât plastic cât prin
siguranþa amãnuntelor sociale, e memorabilã. Mircea
Eliade a îmbogãþit literatura românã cu o viziune nouã,
scriind întâiul roman exotic, în adevãratul înþeles al
cuvântului”. ªi totuºi, remarcase cã nici mãcar decoruldecoruldecoruldecoruldecorul
(!!! ) – nu se obosise Mircea Eliade sã-l facã sã parã...
„exotic”!

Pareza metafizicã a ilustrului critic este desãvârºitã
– iar sensibilitatea „esteticianului” Cãlinescu este de-a
dreptrul elefantinã. (ªi nu-l avem, în sprijinul discuþiei
noastre, nici mãcar pe cel mai fin intuitiv dintre herme-
neuþii actuali ai lui Mircea Eliade – pe clujeanul ªtefan
Borbely, care, în cartea sa Proza fantasticã a lui MirceaProza fantasticã a lui MirceaProza fantasticã a lui MirceaProza fantasticã a lui MirceaProza fantasticã a lui Mircea
Eliade – complexul gnosticEliade – complexul gnosticEliade – complexul gnosticEliade – complexul gnosticEliade – complexul gnostic – Biblioteca Apostrof,
Cluj-Napoca, 2003, nu reþine, dintre romanele demne de
demersul sãu hermeneutic, decât Nuntã în cerNuntã în cerNuntã în cerNuntã în cerNuntã în cer ºi
Nouãsprezece trandafiriNouãsprezece trandafiriNouãsprezece trandafiriNouãsprezece trandafiriNouãsprezece trandafiri).

Nu. Nici finalul, nici alte pãrþi ale romanului, n-au
absolut nimic „senzaþional” – ci, dimpotrivã, se înregis-
treazã, clar, o victorie a sacralului ritualisticsacralului ritualisticsacralului ritualisticsacralului ritualisticsacralului ritualistic (în cadrul
instituþiei sacrale, numitã MAITREYI), asupra profanuluiprofanuluiprofanuluiprofanuluiprofanului
sterilsterilsterilsterilsteril, nãuc (profesat cu aleatorie ostentaþie, de cãtre
veneticul unor spaþii vidate de semanticã spiritualã –
ALLAN).

„Doi indivizi de rase diferite”. Fals. Nu „rase”, ci treptetreptetreptetreptetrepte
de evoluþie spiritualã diferitede evoluþie spiritualã diferitede evoluþie spiritualã diferitede evoluþie spiritualã diferitede evoluþie spiritualã diferite.

În ce priveºte ultima afirmaþie a lui George Cãlinescu,
asupra globalitãþii romanului Maitryi – aceastã afirmaþie
a fãcut o aberantã carierã:”Maitreyi Maitreyi Maitreyi Maitreyi Maitreyi – întâiul roman ex-
otic, în adevãratul înþeles al cuvântului”. Ce este „exotic”
în a te întoarce în CENTRU (acel centrucentrucentrucentrucentru regretat printr-o

întreagã istorie umanã) – centru numit SINELE(EUL)
SPIRITUAL? Ce este exotic, în a te întoarce (atât
retrospectiv, cât ºi prospectiv), sub Pomul Bodhi, sub
puterea etern regeneratoare a FRUCTFRUCTFRUCTFRUCTFRUCTARULUI COSMICARULUI COSMICARULUI COSMICARULUI COSMICARULUI COSMIC
– DUMNEZEU– DUMNEZEU– DUMNEZEU– DUMNEZEU– DUMNEZEU? Ce este exotic, în a renaºte a renaºte a renaºte a renaºte a renaºte ( uitându-þi,
ritualic, identitatea terestrã, din care mãrturie au rãmas
doar pagini rãzleþe, aflate în plinã crizã textualã, în plin
proces de dezagregare semanticã, dureroasã: jurnal,
scrisori…) – a renaºte din PÂNTECUL LUI MAITREYA
BUDDHA, „plecat/ ã la Midrapur”, sã nascã, chipurile, „în
tainã” (pe Allan-transfiguratul, încã nedesprins total de
corporalitatea lui Allan-schizofrenicul sacral), „dar toatã
lumea a aflat”. Da, toatã lumea (Spiritul Cosmic Uman)
va conºtientiza atingerea stadiului moralstadiului moralstadiului moralstadiului moralstadiului moral – ultimul stadiu
de evoluþie spiritualã terestrã.

„Dar acum sunt în proces”… Cine cu cine sunt în
proces? Unde? Cum? Evident, nu indivizi/individualitãþindivizi/individualitãþindivizi/individualitãþindivizi/individualitãþindivizi/individualitãþi
umani/ e – ºi nu e vorba de sensul care trimite la instanþãinstanþãinstanþãinstanþãinstanþã
judecãtoreascã umanãjudecãtoreascã umanãjudecãtoreascã umanãjudecãtoreascã umanãjudecãtoreascã umanã. Nu. E vorba de procesualitatea
(supravegheatã divin) a evoluþiei de la profanprofanprofanprofanprofan la sacralsacralsacralsacralsacral
(într-un plan, cel uman) – ºi de la stadiul Gautama Bud-Gautama Bud-Gautama Bud-Gautama Bud-Gautama Bud-
dhadhadhadhadha la stadiul Maitreya BuddhaMaitreya BuddhaMaitreya BuddhaMaitreya BuddhaMaitreya Buddha (în alt plan, cel
superior-sacral). În faþa acestui straniu text, care este
romanul MaitreyiMaitreyiMaitreyiMaitreyiMaitreyi, au existat cele mai neaºteptate ºi di-
verse reacþii, din partea hermeneuþilor:

1- tãcerea tãcerea tãcerea tãcerea tãcerea (Adrian Marino – Hermeneutica lui MirceaHermeneutica lui MirceaHermeneutica lui MirceaHermeneutica lui MirceaHermeneutica lui Mircea
EliadeEliadeEliadeEliadeEliade, la fel ºi cel amintit mai sus, ªtefan Borbely –
Proza fantasticã a lui Mircea Eliade – complexulProza fantasticã a lui Mircea Eliade – complexulProza fantasticã a lui Mircea Eliade – complexulProza fantasticã a lui Mircea Eliade – complexulProza fantasticã a lui Mircea Eliade – complexul
gnostic – gnostic – gnostic – gnostic – gnostic – cel intimidat în exces, ºi, cum vom mai avea
ocazia sã vedem – inutil! – nu atât de personalitatea
intelectualã a lui Mircea Eliade, cât a celor care au apucat
sã-l abordeze hermeneutic – fãrã sã-ºi punã prea serios
nici problema deosebirii fundamentale între categoria
fantasticuluifantasticuluifantasticuluifantasticuluifantasticului ºi cea a sacraluluisacraluluisacraluluisacraluluisacralului, ºi nici problema dacã
aceste/acele abordãri anterioare abordãrii sale sunt
autentic, sau superficial hermeneutice – rãspunsul nostru
înclinând, cu hotãrâre, cãtre varianta a doua de rãspuns:
„Cititorul de bunã-credinþã al acestei cãrþi s-ar putea
desigur întreba ce rost mai are încã un volum exegetic
despre proza fantasticã a lui Mircea Eliade, într-un
domeniu în care – dupã aparenþe, cel puþin – toate
lucrurile esenþiale ºi de bun-simþ au fost deja spuse […].
Miza primã a acestui eseu este, prin urmare, una de ordin
metodologic, motiv pentru care analizele pe text nu
vizeazã, nici ele, exhaustivitatea: am selectat câteva texte
foarte cunoscute”2 etc.);

2- ignorarea- ignorarea- ignorarea- ignorarea- ignorarea, produsã de ignoranþa metafizicã totalã
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hermeneuticãhermeneuticãhermeneuticãhermeneuticãhermeneuticã

(Ion Negoiþescu – Istoria literaturii româneIstoria literaturii româneIstoria literaturii româneIstoria literaturii româneIstoria literaturii române, Minerva,
1991, p. 350: „Proza lui Mircea Eliade e refractarã însã
virtuþilor stilistice, magiei cuvântului” – prin cuvântul
„magie”, I. Negoiþescu înþelegând nu dispoziþie spiritualã
cosmogonicã, ci plãcerea senzual-esteticã, opusã
dispoziþiei esteticii moral-spirituale superioare),

3- eschivarea admirativãeschivarea admirativãeschivarea admirativãeschivarea admirativãeschivarea admirativã (Eugen Simion – Scriitori
români de azi, vol. II),

4- amânarea, amânarea, amânarea, amânarea, amânarea, devenitã, fatalmente, nondesãvârºire, nondesãvârºire, nondesãvârºire, nondesãvârºire, nondesãvârºire
hermeneuticãhermeneuticãhermeneuticãhermeneuticãhermeneuticã (Ion Petru Culianu – Mircea EliadeMircea EliadeMircea EliadeMircea EliadeMircea Eliade),

5- alunecarea în cliºeele hermeneuticii de texte alunecarea în cliºeele hermeneuticii de texte alunecarea în cliºeele hermeneuticii de texte alunecarea în cliºeele hermeneuticii de texte alunecarea în cliºeele hermeneuticii de texte
erotice ºi în sterilitãþi hermeneuticeerotice ºi în sterilitãþi hermeneuticeerotice ºi în sterilitãþi hermeneuticeerotice ºi în sterilitãþi hermeneuticeerotice ºi în sterilitãþi hermeneutice (Gabriel Dimisianu
– postfaþa la Maitreyi/Nuntã în CerMaitreyi/Nuntã în CerMaitreyi/Nuntã în CerMaitreyi/Nuntã în CerMaitreyi/Nuntã în Cer) etc. Ba, cu câtva
timp în urmã, era în vogã un fel de roman-replicã, al fiicei
„seduse ºi abandonate”, a brahmanului Dasgupta3.
Aceasta fãcea confuzii grosolane între planul ontologic
ºi cel artistic – între planul textual ºi planul arhetipal-sacral.
Avem serioase rezerve în ce priveºte autenticitatea
textului produs de aceastã fiicã. Sau, în cazul în care
textul va fi fiind autentic – avem cele mai serioase dubii,
cu privire la statutul de iniþiatã-brahman al fiicei lui
Dasgupta – cea din lumea real-profanã... – nu cea din
lumea sacralã a romanului eliadesc...

II – NÃUCUL METAFIZIC

Allan este Omul Decãzut Demult. Cel nãucitCel nãucitCel nãucitCel nãucitCel nãucit, din punct
de vedere metafizic: atât de cãderea din Paradis – cât ºi
de miraculoasa ºansã a reintegrãrii reintegrãrii reintegrãrii reintegrãrii reintegrãrii în Paradis. Omul
care-ºi uitã identitatea realã (sacrã) – ºi, de aceea, „þine
cu dinþii” de surogatul de identitate: PPPPPAGINAAGINAAGINAAGINAAGINA DE JURNAL DE JURNAL DE JURNAL DE JURNAL DE JURNAL,
cu aberante înºiruiri „logice” ale faptelor sacrale (care
fapte, prin însãºi natura lor, sunt complet ilogiceilogiceilogiceilogiceilogice – sau,
mai exact, au cu totul altã logicãcu totul altã logicãcu totul altã logicãcu totul altã logicãcu totul altã logicã decât cea uman-
terestrã: „Am ºovãit atâta în faþa acestui caiet, pentru cã
n-am izbutit sã aflu încã ziua precisã când am întâlnit-o
pe Maitreyi”. Omul fenomenal este atât de firav ºi
neajutorat, încât insignifianta neputinþã de fixare în
ficþiunea absolutã, numitã timp istorictimp istorictimp istorictimp istorictimp istoric – este gata-gata
sã-i prãbuºeascã începutul textualitãþiiînceputul textualitãþiiînceputul textualitãþiiînceputul textualitãþiiînceputul textualitãþii – identic, în
debutul romanului, cu începutul ontologicînceputul ontologicînceputul ontologicînceputul ontologicînceputul ontologic. Cel care va
deveni schizofrenicul sacral Allanschizofrenicul sacral Allanschizofrenicul sacral Allanschizofrenicul sacral Allanschizofrenicul sacral Allan nu-ºi pune, acum, o
clipã mãcar, problema cã o întâlnire cu Dumnezeuo întâlnire cu Dumnezeuo întâlnire cu Dumnezeuo întâlnire cu Dumnezeuo întâlnire cu Dumnezeu –
este imposibil de fixat în durata istoricã. Iar întâlnireaîntâlnireaîntâlnireaîntâlnireaîntâlnirea
cu Maitreyicu Maitreyicu Maitreyicu Maitreyicu Maitreyi este o epifanie mascatã – care va determina
ulterioara theofanie.

Dar durata textualã va deveni, treptat, spaþiul de
dizolvare a istoriei – spaþiul iniþiatic, în care aparentaparentaparentaparentaparent
fixatul în timp-Allanfixatul în timp-Allanfixatul în timp-Allanfixatul în timp-Allanfixatul în timp-Allan va deveni schizofrenicul-Allanschizofrenicul-Allanschizofrenicul-Allanschizofrenicul-Allanschizofrenicul-Allan (cu
reziduuri de fiinþã-paginifiinþã-paginifiinþã-paginifiinþã-paginifiinþã-pagini, în planul terestru – reziduuri
care oculteazã, la modul torturant, expiator, fiinþa lui
Allan-transfiguratulAllan-transfiguratulAllan-transfiguratulAllan-transfiguratulAllan-transfiguratul, cel „fixat” în ochii Maitreyiei-ochii Maitreyiei-ochii Maitreyiei-ochii Maitreyiei-ochii Maitreyiei-
eternitate-nici mãcar-ca-VOCE-la-„telefonul-dintre-eternitate-nici mãcar-ca-VOCE-la-„telefonul-dintre-eternitate-nici mãcar-ca-VOCE-la-„telefonul-dintre-eternitate-nici mãcar-ca-VOCE-la-„telefonul-dintre-eternitate-nici mãcar-ca-VOCE-la-„telefonul-dintre-
dimensiuni”dimensiuni”dimensiuni”dimensiuni”dimensiuni”).

Când i se ia Omului-Allan „oglinda” infernalã, perfect
deformatoare, a paginii – parcã i-ar lua cineva scara de
sub picioare (ajuns fiind, el, la „poarta” Paradisului):
NÃUCULNÃUCULNÃUCULNÃUCULNÃUCUL MET MET MET MET METAFIZICAFIZICAFIZICAFIZICAFIZIC e, încã, speriat, deºi a parcurs
un istovitor ºi transfigurator traseu iniþiatic-sacral – e
debusolat, greu de convins cã tot ce a fost – a fost pentru

a nu mai fi („ªi vreau totuºi sã scriu aici tot, tot” –
mecanismul uman, cãruia i s-a rãpit, prin iniþiere, miezul
spiritual, continuã, cu obstinaþie, sã funcþioneze, ÎN VID)
– iar ce va fi, abia, va alcãtui ADEVÃRATA, NÃSCUTA-
RENÃSCUTA FIINÞÃ, eliberatã de mnezic: „Aº vrea sã
privesc ochii Maitreyiei”. Degeaba e cerul – dacã ar lipsi
Dumnezeu-Fixatorul Divin: „OCHII MAITREYIEIOCHII MAITREYIEIOCHII MAITREYIEIOCHII MAITREYIEIOCHII MAITREYIEI”.

Allan-Omul este mãrturia dificultãþilor enorme ale
reiniþierii sacrale, în secolul XX, diabolic de supeficial,
de robit fenomenalitãþii iluzorii, prejudecãºilor absurde ale
fenomenalitãþii, ca existenþã în PRECARUL ABSOLUT(cf.
André Malraux). Exasperante dificultãþi – când e vorba
sã-þi schimbi ochii fizici (istorici) – cu „ochii Maitreyiei”,
sã te laºi resorbit în armonia anamnezicã a „ochilorochilorochilorochilorochilor
MaitreyieiMaitreyieiMaitreyieiMaitreyieiMaitreyiei” (sinonimã sacralului etern – nonvizual). Cât
de greu e sã renunþi la trufia existenþei personaleexistenþei personaleexistenþei personaleexistenþei personaleexistenþei personale, în
favoarea transfigurãrii sacraletransfigurãrii sacraletransfigurãrii sacraletransfigurãrii sacraletransfigurãrii sacrale (transpersonalizatoare).
Allan vine dinspre zona versatilã a promiscuitãþii mo-promiscuitãþii mo-promiscuitãþii mo-promiscuitãþii mo-promiscuitãþii mo-
raleraleraleralerale (unde Lucien, Harold, Geuertie, Gerald, Norine,
Catherine, fraþii Huber, Ivy etc sunt aglutinate, interferate
în vid – vidul moral, care determinã vidarea de esenþã).
În aceastã zonã, CÃDEREA este luatã în deºert: „-Am
sã cad. Þi-e fricã dacã am sã cadcadcadcadcad?(s.n.)” – flirteazã,
inconºtientã de gravitatea semanticii ontologice, „stârnite”
prin rostire(consecinþã a ROSTIRII-LOGOS) – Geuertie.

În aceastã zonã a promiscuitãþii morale lipsesc
LEGILE FIREªTI, totul este cu preþ suspendatpreþ suspendatpreþ suspendatpreþ suspendatpreþ suspendat,
„tinichea” – totul este DES-FÃCUT, ca patul lui Harold
(cf. p. 8): „…niºte gologani de tinichea, pe patul desfãcut”
– ºi trebuie inventatã, din HÂRTIE (jurnalul – surogat de
personalitate) , arma de strãpungere spre FOC: (cf. p. 8)
„…încercând zadarnic sã-mi desfund pipa cu un sul (n.n.:
jurnal încã nedesfãºurat) de hârtie, pe care îl rãsuceam
pânã se subþia ca un chibrit”. Omul care cautã FOCUL
meritã sã fie nãscutsã fie nãscutsã fie nãscutsã fie nãscutsã fie nãscut (sã renascã). Meritã, deci, s-o
întâlneascã pe Maitreyi. Pânã atunci, însã, sentenþio-
zitatea lui imbecilã ne va cãlca zdravãn pe nervi. Fiinþarea
lui, însã, ºi aºa situatã în „obtuzitate”, se stinge ºi se
opacizeazã total, pe drumul dintre raþiunea sterilã ºi
pagina absurdã: „…deschisesem jurnalul ca sã adaug
ceva. Aºteptai câteva secunde cu stiloul în aer, apoi
închisei caietul, spunându-mi: «Prostii…»”. Ultimul cuvânt
este imaginea spiritualã proprie, a Omului-Allan, reflectatã
din oglinda infernalã-paginã. OMUL-POMUL-POMUL-POMUL-POMUL-PAGINÃAGINÃAGINÃAGINÃAGINÃ, OMUL-DE-OMUL-DE-OMUL-DE-OMUL-DE-OMUL-DE-
HÂRTIEHÂRTIEHÂRTIEHÂRTIEHÂRTIE, va trebui sã ardãsã ardãsã ardãsã ardãsã ardã în complexul sacral iniþiatic,
numit MAITREYI: Narendra Sen, Chabu, Himalaya, Jenia
Isaac, Fructarul Cosmic etc. Astfel se vor crea premizele
(RE) NAªTERII Spirituale: Omul Recuperat pentru
Paradis – „ochii Maitreyieiochii Maitreyieiochii Maitreyieiochii Maitreyieiochii Maitreyiei”. Astfel va scãpa Allan-Omul
de intermitenþa torturantã a Revelaþiilor.

Allan, când este gelos pe Necunoscutul din scrisoarea
„Maitreyei” (scrisoare care nu este altceva decât unscrisoare care nu este altceva decât unscrisoare care nu este altceva decât unscrisoare care nu este altceva decât unscrisoare care nu este altceva decât un
fragmant din fragmant din fragmant din fragmant din fragmant din JurnalulJurnalulJurnalulJurnalulJurnalul-OMUL DE HÂRTIE-ALLANOMUL DE HÂRTIE-ALLANOMUL DE HÂRTIE-ALLANOMUL DE HÂRTIE-ALLANOMUL DE HÂRTIE-ALLAN!!!)
– este gelos, de fapt, pe însuºi  s inele sãupe însuºi  s inele sãupe însuºi  s inele sãupe însuºi  s inele sãupe însuºi  s inele sãu
trecut-profantrecut-profantrecut-profantrecut-profantrecut-profan, încã neperceput, total, ca Sine
Transcens!!! Aceasta este schizofrenia Omului-de-Hârtie,
a omului fenomenal, victimã a fiinþãrii ca istorie
evenimenþial-rezidualã, pe care n-o poate „curãþa” total,
de pe paginã, din Sinele Sãu Expresiv..
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III – COMPLEXUL SACRAL
INIÞIATIC MAITREYI (CSIM)

Maitreyi nu este o fiinþã, în sensul profan al cuvântului
– ci un COMPLEX INIÞIATIC SACRAL. De aceea, nici
nu poate fi fixat, prin scris, în istoria profanã a naºterilornaºterilornaºterilornaºterilornaºterilor
– ci în zona spaþiilor enigmatice-transfiguratoare (de
crizã): sanatoriusanatoriusanatoriusanatoriusanatoriu – ºi mutãrilormutãrilormutãrilormutãrilormutãrilor (termen convergent la
procesul alchimic)-transfigurãrilor: „În însemnãrile mele
din acel an n-am gãsit nimic n-am gãsit nimic n-am gãsit nimic n-am gãsit nimic n-am gãsit nimic (s.n.). Numele ei (n.n.:
Maitreyi) apare acolo mult mai târziu, dupã ce am ieºit
din sanatoriusanatoriusanatoriusanatoriusanatoriu(s.n.) ºi a trebuit sã mã mutsã mã mutsã mã mutsã mã mutsã mã mut (s.n. – de
fapt, TRANSMUT – alchimic) în casa inginerului Narendra
Sen” etc.

Corporalitatea ei perceptibilã este un Proteus feminin:
de la „urâtã”, „straniul ochilor galben întunecat (…) atât
de puþin feminin” – trecând prin „senzualã”, „ritmicitate
uluitoare a trupului”-eros (p. 111) – pânã la „zeiþã” – toate
sunt atribute pentru Maitreyi. Este FEMEIE ºi COPIL,
concomitent – esenþa ei fiind RÂSUL DIVIN, PERPETUU
CREATOR(cf. p. 15):”Nu ºtiu ce spectacol sacru îmi
apãrea mie râsul ei ºi sãlbãticia acelui trup APRINSAPRINSAPRINSAPRINSAPRINS(s.n.
– APRINDERE, în sensul sacru, al epifaniei). Aveam
sentimentul cã sãvârºesc un sacrilegiu privind-o (n.n.:
Acteon privind-o pe Diana, sfâºiat-transfigurat de câinii
sacri-euharistici), dar nu gãsesc puterea sã mã despart
de fereastrã. Plecând, îi auzeam râsul prin toate sãlile
prin care am trecut.”

RÂSUL METAFIZIC lumineazã LABIRINTUL „sãlilor”
– ca trepte existenþial-spirituale. RÂSUL METAFIZIC
recontopeºte, originar, EUL cu PROPRIUL MINOTAUR-
OGLINDA INFERNALÃ (anulând schizofrenia, creatã prin
CÃDEREA ANTROPOGONICÃ).

Percepþia umanãPercepþia umanãPercepþia umanãPercepþia umanãPercepþia umanã, în legãturã cu CSIM (ComplexulComplexulComplexulComplexulComplexul
Sacral Ini þ iat ic MaitreyiSacral Ini þ iat ic MaitreyiSacral Ini þ iat ic MaitreyiSacral Ini þ iat ic MaitreyiSacral Ini þ iat ic Maitreyi) este una, fatalmente,
secvenþialã. De aceea ºi este atât de enigmaticã
semantica evenimenþial-fiinþialã a fecioarei-femeii Maitreyi
ºi, mai ales, enigmatice apar relaþiile dezvoltate de
personaje, în raport cu Maitreyi.

Spre exemplu, Allan-omul evenimenþial nu înþelege
foarte clar nici CUM a intrat în casa Sen – nu înþelege,
mai ales, DE CE relaþia propusã, în cadrul casei Sen,
este una fraternã (faþã de Maitreyi) ºi filialã (faþã de
Narendra Sen): (cf. p. 63) „Inginerul mã numeºte «copilul
sãu» (Notã: nu înþelege nimic, fireºtefireºtefireºtefireºtefireºte)” (s.n.). Acest
„fireºte” subliniazã acceptarea fatalistã ºi totalã a cadrului
iniþiatic care I s-a pregãtit, prin intermediul CSIM. Allan
nu înþelege cã Sen face parte din CSIM – iar CSIM are
funcþia fundamentalã de a naºte-renaºte, moral-
transfigurator, pe FIUL OMULUI.

Prin urmare, va trebui sã lãmurim care sunt pãrþile
componente ale CSIM – cãci Maitreyi determinã relaþii
biunivoce, cu aceste pãrþi componente ale propriuluipropriuluipropriuluipropriuluipropriului
corp spiritualcorp spiritualcorp spiritualcorp spiritualcorp spiritual:

a- spre Centrul Sacral Maitreyi converg toate
elementele, determinând o configuraþie aparent pluriper-
sonalã (de fapt, SUPRAPERSONALÃ) a imaginii per-imaginii per-imaginii per-imaginii per-imaginii per-
ceptive Maitreyiceptive Maitreyiceptive Maitreyiceptive Maitreyiceptive Maitreyi;

b- dinspre imaginea perceptivã Maitreyiimaginea perceptivã Maitreyiimaginea perceptivã Maitreyiimaginea perceptivã Maitreyiimaginea perceptivã Maitreyi pulseazã
voinþa de atribuire de funcþii sacrale, iniþiatice, pãrþilor
componente ale imaginii perceptive Maitreyiimaginii perceptive Maitreyiimaginii perceptive Maitreyiimaginii perceptive Maitreyiimaginii perceptive Maitreyi.

I- Prima categorie de componente pe care le determinã
CSIM este aceea a SPAÞIILOR(care, aparent, sunt
reprezentate prin toponimice geografic-profane – în
realitate, avem de-a face cu GEOGRAFIE SACRALÃ:
Calcutta, Tamluk, Assam, Himalaya, Calcutta (din nou,
dar, de fapt, Calcutta II – marcând un stadiu de evoluþie
spiritualã superioarã, faþã de Calcutta I, notare prin care
desemnãm stadiul spiritual de „noviciat” al lui Allan). Se
marcheazã, astfel, faze ale evoluþiei spirituale ale
iniþiatului, intrat sub incidenþa acþiunii CSIM.

II- A doua categorie de componente pe care le
determinã CSIM sunt de tip antropomorf: Narendra
Sen-Chabu-Jenia Isaac-Fructarul Cosmic.

IV – CATEGORIA
DE COMPONENTE SPAÞIALE

A CSIM

Revenim:
I-a: Calcutta ICalcutta ICalcutta ICalcutta ICalcutta I – este spaþiul de intersectarespaþiul de intersectarespaþiul de intersectarespaþiul de intersectarespaþiul de intersectare, de

cãtre umanitate, a epifaniei (acum ºi aici i se „aratã”,
corporal, Maitreyi, lui Allan-omul fenomenal-evenimenþial),
dar existã, cum am afirmat mai sus, ºi Calcutta IICalcutta IICalcutta IICalcutta IICalcutta II –
spaþiul de revenire ºi fixare sacro-alchimicã, dupã
experienþa apotropaic-exorcizatoareexperienþa apotropaic-exorcizatoareexperienþa apotropaic-exorcizatoareexperienþa apotropaic-exorcizatoareexperienþa apotropaic-exorcizatoare, de pe MUN-
TELE SFÂNT HIMALAYA: Calcutta II nu mai are nimic
din spaþialitatea exterioarã – ci rãmâne „arena” ultimelor
zbateri schizofrenico-sacrale (Allan încã mai are impresia
cã e diferit de OMUL UNIC, cã Maitreyi e diferitã de
Divinitatea Unicã – ºi, deci, îºi mai „permite” GELOZIA –
când, de fapt, toate eurile masculine: Allan-POMUL,
Allan-ROBI TAKKUR, Allan-ZEUL DIN TEMPLUL COS-
MIC, cu ºaseºaseºaseºaseºase GHIRLANDE-CICLURI SACRAL-
EXISTENÞIALE (MANVANTARA)-INIÞIATICE, Allan-
NECUNOSCUTUL DIN SCRISOARE (Jurnal-Scrisoare)
– se sintetizeazã în FIINÞA TRANSPERSONALÃ CU
ªAPTE GHIRLANDE (a 7-a ghirlandã consfinþea-
consacra al 7-lea Manvantara, de dincolo de ciclul cos-
mic ACTUAL, consfinþea-consacra alegerea definitivã
pentru transfigurare – dar, implicit, anula orice alegere:
singularizarea transpersonalã întru sacralitate anuleazã
absolut toate eurile secvenþiale, personale). Fiind fixatã
în ºi pentru „ochii Maitreyei”, aceastã FIINÞÃ
TRANSPERSONALÃ nu mai are dreptul la persoananu mai are dreptul la persoananu mai are dreptul la persoananu mai are dreptul la persoananu mai are dreptul la persoana
aleatorie-tranzitorie, versatilã: ALLANaleatorie-tranzitorie, versatilã: ALLANaleatorie-tranzitorie, versatilã: ALLANaleatorie-tranzitorie, versatilã: ALLANaleatorie-tranzitorie, versatilã: ALLAN. Dreptul la
personalitate ar desfiinþa dreptul la divinitate – iar „ochii
Maitreyei” ºi-ar pierde funcþionalitatea sacral-soteriologicã.

I-b: TTTTTamlukamlukamlukamlukamluk – marcheazã starea de pregãtire pentrustarea de pregãtire pentrustarea de pregãtire pentrustarea de pregãtire pentrustarea de pregãtire pentru
RevelaþieRevelaþieRevelaþieRevelaþieRevelaþie (cf. p. 16): „Mi-am dat seama deodatã cã se
petrece ceva neobiºnuit cu mine, cã am rãmas singuram rãmas singuram rãmas singuram rãmas singuram rãmas singur
(s.n.: condiþia minimalã pentru pregãtirea Revelaþiei) ºi
am sã mor singur am sã mor singur am sã mor singur am sã mor singur am sã mor singur (s.n.: condiþia secundã, a acceptãrii
morþii iniþiatice, transpersonalizatoare, pentru integrarea
spiritualã în complexul sacral al Revelaþiei) eram liniºtit,
senin, împãcat. Nu ºtiu ce mãreþie fireascã ºi inumanãmãreþie fireascã ºi inumanãmãreþie fireascã ºi inumanãmãreþie fireascã ºi inumanãmãreþie fireascã ºi inumanã
trãia atunci în minetrãia atunci în minetrãia atunci în minetrãia atunci în minetrãia atunci în mine” (s.n.: prima percepþie a stadiului
transpersonal, a Eului Sacral – se lasã „locuit de
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divinitate”). Alchimic, aceastã fazã se numeºte COAGULA
(a coagulãrii), având drept simbol SAREA – ºi are drept
corespondent spiritual urmãtoarea stare spiritualã (cf.
Rudolf Steiner, Esoterismul creºtin, Ed. Univers Enciclo-
pedic, 1998, p. 63): „Omul trebuie sã se dãruiascã unor
gânduri curate, îndreptate spre cele spiritualeîndreptate spre cele spiritualeîndreptate spre cele spiritualeîndreptate spre cele spiritualeîndreptate spre cele spirituale” (s.n.).

Credem cã ºi sintagma lui Mircea Eliade, referitoare
la percepþia „mãreþiei fireºti ºi inumane” – se potriveºte
întocmai indiacaþiei alchimice a lui Rudolf Steiner,
referitoare la stadiul alchimic COAGULA.

I-c: AssamAssamAssamAssamAssam –marcheazã un stadiu tranzitoriustadiu tranzitoriustadiu tranzitoriustadiu tranzitoriustadiu tranzitoriu:
MALARIA(cuptorul-athanor al febrei – dar, mai ales,
extracþia sângelui vital,vital,vital,vital,vital, prin insecte aeriene, ºi injectarea
sângelui sacral sacral sacral sacral sacral – a unui „altceva” sangvin, care tulburã
TOTAL Fiinþa, ducând la TREMURAREA-CUTREMU-
RAREA fizico-psihicã – orice tremur-cutremur, ºtim ºi din
LaculLaculLaculLaculLacul eminescian, care „cutremurã” barca charonicã... –
duce la schimbarea/preschimbarea/pãrãsirea, spre
„altceva spiritual”, a treptei anterioare a scãrii evoluþiei
spirituale) – devine sinonimã cu eterizarea sângeluieterizarea sângeluieterizarea sângeluieterizarea sângeluieterizarea sângelui,
ca modificare sacralã a lichidului sangvin-vital. Avem de-a
face cu „carantina misticã”, dinainte de INTRAREA ÎN
CASACASACASACASACASA BROAªTEI  BROAªTEI  BROAªTEI  BROAªTEI  BROAªTEI (Casa lui Narendra Sen). Vom reveni
neapãrat, pentru cã va trebui marcat, aici, stadiul alchimic
SOLVA (dizolvarea).

I-d : HimalayaHimalayaHimalayaHimalayaHimalaya – stadiul purificãriistadiul purificãriistadiul purificãriistadiul purificãriistadiul purificãrii, prin focul sacru.
Alchimic, acest stadiu este simbolizat prin SULF, ºi are
drept corespondent spiritual urmãtoarea stare spiritualã:
„devoþiunea fierbinte faþã de divinitate”. Având în vedere
cã ºi EROS-ul, ºi SOARELE – sunt sinonime ale Focului
Sacral-Divin – atât arderea „scrâºnitã” (cf. p. 164: „ªi
scrâºneam din dinþi, nãscocind tot felul de mângâieri...”),
în focul demonic JENIA ISAAC (care numai „nevinovatã”
nu e – plecarea ei, înfrântã, înseamnã biruinþa lui
Allan-novicele, asupra morþii) – pentru îndepãrtarea
ultimelor reziduuri din calea OCHILOR MAITRYIEI, cât
ºi urmãtoarele rânduri despre percepþia efectelor solare
asupra/în psihic(-ului) corespund ultimului stadiu alchimic,
care duce la REVELAÞIA TOTALÃ: (cf. p. 165) „ªi parcã
totul a trecut într-o singurã clipã[ dupã plecarea demonului
ispititor-Jenia Isaac] , deºteptându-mã o datã dimineaþa
ceva mai devreme, privind surprins soarele drept în faþãsoarele drept în faþãsoarele drept în faþãsoarele drept în faþãsoarele drept în faþã
(s.n. – n.n.: privirea soarelui drept în faþãsoarelui drept în faþãsoarelui drept în faþãsoarelui drept în faþãsoarelui drept în faþã – este sino-
nimã cu asimilarea STADIULUI SPIRITUAL SOLAR-
CRISTIC), lumina, verdeaþa. Scãpasem de ceva greu,de ceva greu,de ceva greu,de ceva greu,de ceva greu,
de ceva ucigãtorde ceva ucigãtorde ceva ucigãtorde ceva ucigãtorde ceva ucigãtor(s.n. – n.n.: „este marcatã exorcizarea
piricã, totalã, în profunnzime – „cu moartea pre moarte
cãlcând” – exoecizare cu consecinþã transpersonaliza-
toare). Îmi venea sã cant, sã alerg(n.n.: regãseºte
orfismul ºi percepe alergarea-transmutare în aurul spiri-
tual). Nu ºtiu cum s-a petrecut aceasta (n.n.: lipsa
conºtientizãrii raþionale nu exclude percepþia iraþionalã,
ocultã, a întregii procesualitãþi regenerator-spirituale). Se
coborâse ceva în mine, mã nãpãdise ceva (n.n.: Eul
Spiritual Transpersonal). ªi atunci m-am întors ªi atunci m-am întors ªi atunci m-am întors ªi atunci m-am întors ªi atunci m-am întors (s.n. –
n.n.: este propoziþia finalã a capitolului, propoziþie cu
conþinut ritualic, cu o încãrcãturãesotericã maximã:
ÎNTOARCEREA în Centrul Cosmico-Psihic, în Centrul
Sacralo-Divin – echivalentã, în termenii hermeneuticii
acestui roman iniþiatic – cu recunoaºterea CSIM).

V – CATEGORIA
DE COMPONENTE

ANTROPOMORFE A CSIM

II – Sã analizãm, acum, categoria de componente
antropomorfe a CSIM:

II-a: CASA BROAªTEI-NARENDRA SEN CASA BROAªTEI-NARENDRA SEN CASA BROAªTEI-NARENDRA SEN CASA BROAªTEI-NARENDRA SEN CASA BROAªTEI-NARENDRA SEN (cf. p. 13):
„Acum puteam vedea ºi eu, mai de-aproape ºi în voie,
faþa inginerului [Narendra Sen], care se asemãna atât de
mult cu o broascão broascão broascão broascão broascã(s.n.), ochii atât de bulbucaþi ºi gura
atât de mare”. Cf. Mihai Coman, Bestiarul mitologieiBestiarul mitologieiBestiarul mitologieiBestiarul mitologieiBestiarul mitologiei
româneºtiromâneºtiromâneºtiromâneºtiromâneºti, p. 894: „Broasca este prima vieþuitoare care
apare în procesul cosmogonic (…). Rolul broaºtei este
mult mai important: ea nu numai cã vesteºte, dar ºi
fãureºte (…). Este participant activ, cu un rost bine definit
în procesul complicat al fãuririi lumii (…), mediator între
apã ºi pãmânt (…), operator în binar (…), factor de legãturã
între elementele opuse din naturã (…), fecundã, regene-
ratoare (…), operator al metamorfozei”. Deci, Narendra
Sen, în CSIM, are:

1- funcþie cosmogonicã funcþie cosmogonicã funcþie cosmogonicã funcþie cosmogonicã funcþie cosmogonicã (participã la transperso-
nalizarea lui Allan, la (re) facerea lui Allan, în Lumea
Spiritualã, CA LUME SPIRITUALÃ);

2- operator binary, mediind între lumi ºi echilibrând
lumile. În secvenþa jurãmântului de la Lacuri, Broasca
Divinã-Sen nu poate lipsi (din punct de vedere spiritual),
ca mediator între APÃ-PÃMÂNT: are, întâi, înfãþiºarea
umil-sacralã a surorii lui Kokha, al cãrei nume, evident
sacral, „nu l-am gãsit, pentru cã nu-l notasem (n.n.: orice
element sacru are notare în alt registru decât cel
onomastic-profan, în alt registru decât cel vizibil). ªi totuºi,
femeia aceasta a fost singura care ne-a iubit înþelegãtor
ºi dezinteresat pe noi doi în casa Sen” – cãci creaþia
divinã este sinonimul IUBIRII. Apoi, BROASCA se
substituie, într-o schemã poziþionalã sugestivã, lui Allan
însuºi:”Rãmãsesem cu o mânã pe genunchi – ºi cu
cealatã apãsatã palmã pe pãmânt” – poziþia clasicã de
SCARÃ MEDIATOARE: pãmânt-talpã-genunchi-trunchi ºi
cap, erectile spre cer,

3- ºi, în fine, regeneratorregeneratorregeneratorregeneratorregenerator, operator al metamor-, operator al metamor-, operator al metamor-, operator al metamor-, operator al metamor-
fozeifozeifozeifozeifozei.

Aici, este locul sã marcãm faza alchimicã SOLVE
(dizolvarea). Nu trebuie sã mire pe nimeni încãlcarea unor
aºa-zise „legi de castã”, în casa Sen – pentru cã, de
fapt, frãþia spiritualã Allan-Maitryi (pe care o „plãnuieºte”
ºi o „catalizeazã” Narendra Sen, în CASA BROAªTEI) –
este faza a doua alchimicã: procesul de dizolvareprocesul de dizolvareprocesul de dizolvareprocesul de dizolvareprocesul de dizolvare
(SOLVE), având simbolul MERCUR(argint viu) ºi cores-
punzându-i, din punct de vedere spiritual, urmãtoarea stare
spiritualã: „Ceea ce corespunde mercurului sunt toate
formele de iubire existente în suflet”5. Deci aici, în aceastã
stare spiritualã, converg iubirile filialeiubirile filialeiubirile filialeiubirile filialeiubirile filiale (Sen-Allan), iubirileiubirileiubirileiubirileiubirile
fraternale fraternale fraternale fraternale fraternale (Allan-„Maitreyi” – o notãm între ghilimele,
pentru cã este IMAGINEA, iar nu esenþa CSIM), plus
toate iubirile generos-sacrificialeiubirile generos-sacrificialeiubirile generos-sacrificialeiubirile generos-sacrificialeiubirile generos-sacrificiale: „înþelegãtoare ºi
„dezinteresate”.

Pentru secvenþa ritualicã a jurãmântului de la Lacuri
(mediere-echilibrare cosmicã, prin EROS transfigurator
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al Fiinþei-Cuvânt) – „Maitreyi”(de fapt, CSIM) pregãteºte
totul, cu maximã minuþiozitate, de tip ritualistic:
rememoreazã ARBORELE BODHIARBORELE BODHIARBORELE BODHIARBORELE BODHIARBORELE BODHI(PRIMA IUBIRE,
IUBIREA ORIGINARÃ, dintre CSIM ºi POM – dintre
dumnezeiredumnezeiredumnezeiredumnezeiredumnezeire ºi SINELE DIVIN CREATOR ACTIV –
DUMNEZEU – a se vedea concepþia despre dumne-
zeire-Dumnezeu, a lui Meister Eckhart), rememoreazã
TEMPLUL PARADISIAC CU ZEUL CELOR ªASE
GHIRLANDE-CICLURI COSMICE-MANVANTARA (a
ºaptea ghirlandã, primitã de Allan de la CSIM, îl va investi
pe Allan cu statutul de ZEU: de aceea, în stadiul
HIMALAYA, va primi „scrisori”-mesaje de investire
spiritualã, de la „Maitreyi”, în care aceasta îl numeºte
ZEUL EI DE AUR, zeu compus din SOARE-AER-FLORI)
– ºi, mai ales, semantizeazã POMUL ºi TEMPLUL-
CU-ZEU-CU-GHIRLANDÃ, prin POEZIA-ROBI-TAKKUR:
el este tãlmaciul simbolurilor – el este simbolul suprem:
BÃTRÂNUL TUTUROR TIMPURILOR (ºuviþa albãºuviþa albãºuviþa albãºuviþa albãºuviþa albã, pe
care o pãstreazã „Maitreyi”, este magicã, cu funcþia de a
o ocroti de demonul timpului: BÃTRÂNUL TUTUROR
TIMPURILOR este SÃMÂNÞA TUTUROR LUMILOR, este
Eternitatea, Tinereþea Veºnicã, de sub Masca Vremii –
este Fãt-Frumos-cu-Pãr-de-Argint – iar ARGINTUL este
treapta în care se oglindeºte REVELAÞIA-AUR).

Allan va urma NECUNOSCUTUL: aceasta este
semnificaþia GELOZIEI faþã de ROBI TAKKUR – ºi
anume, tensiunea urmãririi SOARELUI, cãtre VÂRFUL
POMULUI, pentru a-l fixa în aurul alchimicaurul alchimicaurul alchimicaurul alchimicaurul alchimic.

ªi, în fine, INELUL ANDROGIN: (cf. p. 105) „Inelul
din fier ºi aur – ca doi ºerpi (n.n.: ouroboros-i, yin ºi yang,
dar ºi ºerpii alchimici, Sulful ºi Mercurul) încolãciþi, unul
întunecat ºi altul galben, cel dintâi reprezentând virilitatea,
celãlalt feminitatea”. Transcenderea în PRINCIPIUL
BINAR, dar ºi al CONVERSIEI RECIPROCE, Eterne,
într-o androginitate paradisiacã (complementarã, iar nu
dichotomicã!): YIN – YANG. Interpenetrarea Principiilor
Cosmice este paralelã cu interpenetrarea Logos-urilor
(învãþãrea bengalezei-francezei, de cãtre Allan-Maitreyi
– Logos-ul), Logos-ul ducând nu la comunicare profanã,
ci la Revelarea Sinelui: (cf. p. 44) „Am înþeles îndatã cã
nu voi putea învãþa bengaleza decât singur. Îmi explica
atât de frumos ºi mã privea atât de aproape, încât o
ascultam fãrã sã reþin nimic. Spuneam numai din când
în când: «da»”.

Pentru cã tot am ajuns la interpenetrare: ce
semnificaþie va fi având, cu adevãrat, „interpenetrarea”
la nivelul picioarelor, mângâierea, reciprocã, a picioarelor?
Conform lui Annik de Souzenelle6 – talpa piciorului este
locul de colectare a rãului – deci are FUNCÞIE SOTERIO-
LOGICÃ(purificatoare-mântuitoare) – cãci lasã sã se
scurgã rãul dinspre Semilunile Corpului UmanSemilunile Corpului UmanSemilunile Corpului UmanSemilunile Corpului UmanSemilunile Corpului Uman:
urechile-rinichii-tãlpile.

„Vârsta” CSIM este una simbolicã: 17 ani (1+7=8:
ODGOASODGOASODGOASODGOASODGOAS=faptul de a duce la doi (agodiias para to tuo
agein): împãrþind mereu la doi, se ajunge la Monada
Sacrã. Deci, prin aparenþa CUPLULUI – CSIM conduce
la resorbirea în EUL SPIRITUAL.

La Lacuri, în faza SOLVE, jurãmântul lui „Maitreyi”
este o trecere în metalimbaj, în limbaj pur spiritual
ante-Babel: (cf. p. 107) „Vorbea apei, vorbea cerului cu

stele, pãdurii, pãmântului (n.n.: mediere cosmicã,
completã, atotsintetizatoare). O ascultam tot mai fascinat,
pânã ce nu i-am mai putut înþelege cuvintele. Vorbea o
bengalezã de prunc de prunc de prunc de prunc de prunc (s.n. – n.n.: întoarcerea la
CUVÂNTUL ORIGINAR), simplificatã, aproape cifratã.
Auzeam sunetele, ghiceam pe ici, pe colo, câte un cuvânt
– dar îmi scãpa tâlcul acestei incantaþii (n.n.: intrare, prin
CUVÂNT, în Sfera Orficã). Când a tãcut, parcã mi-era
teamã s-o ating, într-atât mi se pãrea de fermecatã, de
inaccesibilã” (n.n.: prin orfism, se ajunge la Revelaþie,
determinându-se deschiderea porþilor spirituale
inaccesibile, spre Eul Spiritual).

CSIM nu ºi-a fãcut, prin LACURI(APA)-BROASCA-
PÃMÂNT7, deci prin aspectul componenþial Narendra Sen,
datoria de mediator pe Verticala Absolutã, Verticala
Aperceptivã. De aceea, are loc asumarea, de cãtre
componenta CSIM – Narendra Sen-BROASCA, ªI a
funcþiei de REGENERATOR, OPERATOR AL META-
MORFOZEI. Pentru a obþine metamorfoza spiritualã a
lui Allan ºi a-l asimila CSIM-ului – trebuie, întâi, sã se
autometamorfozeze componenta Narendra Sen-BROAS-
CA: CASA BROAªTEI devine CASA ORBULUI. Iar OrbulOrbulOrbulOrbulOrbul
(traducere în limbaj ocult: CEL CU VIZIUNE SACRÃ) vede
Muntele Sacru, HIMALAYA. Maestru auster, sever – Sen
devine „Spânu”, din clasica „poveste” iniþiaticã a lui
Creangã – HARAP-ALB: necruþãtor, ca orice Guru-
Maestru – Sen-Maestrul îl „alungã”-transmutã alchimic
pe Allan-al-Casei – în ALLAN-AL-MUNTELUI (deschi-
derea CASEI TERESTRE spre CASA COSMICÃ – o
deschidere absolut dureroasã – deci, conform canoanelor
Iniþierii, ABSOLUT NECESARÃ.

II-b: CHABU CHABU CHABU CHABU CHABU – cu funcþie de ZEU LAMPADOFOR, în
cadrul CSIM. Ea VEDE, pentru Allan. Vede CALEA
CEREASCÃ ºi aduce Revelaþia autosacrificialã a CSIM:
(cf. p. 109) „Tot i se pãrea cã vede ceva jos, în stradã,
ceva ce o cheamã (...)”; (cf. p. 125) „s-a dus în balcon
(...) ºi, de acolo, a început sã contemple CALEA CALEA CALEA CALEA CALEA (s.n. –
n.n.: dao-taodao-taodao-taodao-taodao-tao, în limbajul ritualistic buddhist – dar nu
numai: ºi dacii-daoidacii-daoidacii-daoidacii-daoidacii-daoi, poporul lupoiulor ºi ai Cãii Drepte,
zalmoxieni, vorbeau despre CALE) ºi sã cânte”. ªi tot la
p. 125, Chabu întreabã de „dada”-Allan: „Vor s-o vândã
pe Maitreyi?” (n.n.: evident, este vorba de vânzareavânzareavânzareavânzareavânzarea
misticã-transfer în supramundanmisticã-transfer în supramundanmisticã-transfer în supramundanmisticã-transfer în supramundanmisticã-transfer în supramundan, de tip IUDA-
HRISTOS).

Chabu atrage atenþia persoanei-Allan asupra
HIEROGAMIEI, ca gestualitate de gravitate ºi importanþã
cosmicã – ºi realizeazã aceastã avertizare în cadrul unui
scenariu ritualistic-mistic, substituindu-se lui „Maitreyi”:
„Dragostea nu e prostie(s.n. – n.n.: nu e iluzie terestrã),
spune Chabu – ºi-i dã, lui Allan-omul, SÃRUTUL CON-
SACRATOR (mistic) al lumii celeilalte – dãruindu-i-
împãrtãºindu-i, astfel, în cadrul unui ritual euharistic-erotic,
FERICIREA(ÎMPLINIREA) MISTICÃ: „Dar eu eram fericit
cã aceastã sorã mai micã a mea (într-adevãr, o iubeam
foarte mult pe Chabu) a înþeles dragostea noastrã” cf. p.
127). Dupã împlinirea funcþiei de substitut al imaginii
funcþionale „Maitreyi” – ve deveni ANTEMERGÃTOAREA
(precum Ioan Botezãtorul, pentru Iisus), cea care se
retrage în CSIM, „moare” iniþiatic„moare” iniþiatic„moare” iniþiatic„moare” iniþiatic„moare” iniþiatic, tocmai în ziua când
Allan-omul-novice a mai avansat cu o treaptã evolutiv-
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spiritualã – pierzând percepþia vizualã ºi temporalã a lui
„Maitreyi”:”Maitreyi” devine VOCE, deci, Allan pricepe,
în sfârºit, ei sale în suprasensibil – în ascensiunea
iniþiaticã a Muntelui Sacru- HIMALAYA: (cf. p. 151) „Îmi
amintesc apoi de un telefon dat de Maitreeyi într-o
dimineaþã (s.n.-n.n.: imprecizie temporal-istoricã, cu scop
ritualistic, de transcendere a timpului: se sugereazã
percepþia ÎNCEPUTULUI ETERN): Adio, Allan, adio,
scumpul meu. În viaþa viitoare viaþa viitoare viaþa viitoare viaþa viitoare viaþa viitoare (s.n. – n.n.: transcendenþã
absolutã) ne vom întâlni iar, dragule. Ai sã mã recunoºti
atunci? Ai sã mã aºtepþi? Aºteaptã-mã, Allan, nu mã
uita (s.n.-n.n.: adicã, de fapt, uitã din mine, partea iluzorie,
formalã – uitã din tine, Allan, partea iluzorie, formalã –
recunoaºte-te, mistic, în Cuplul Sacru – Unic, subordonat
Monadei Sacre AndroginiceMonadei Sacre AndroginiceMonadei Sacre AndroginiceMonadei Sacre AndroginiceMonadei Sacre Androginice). Eu te aºtept. Altul nuAltul nuAltul nuAltul nuAltul nu
se mai atinge de minese mai atinge de minese mai atinge de minese mai atinge de minese mai atinge de mine” (s.n.). De reþinut promisiunea,
ºi, dacã am stabilit cã este zeiþã-complex sacral, nu se
poate sã nu ºi-o þinã...

Evident cã „altul nu se va mai atinge de ea” – cãci
alteritatea e un atribut strict terestru. În Paradis, existã
starea de monadã continuã, perfectãstarea de monadã continuã, perfectãstarea de monadã continuã, perfectãstarea de monadã continuã, perfectãstarea de monadã continuã, perfectã.

„Rãspunsul” lui Allan nu este, de fapt, rãspuns ( în
sensul profan al cuvântului). Este Revelaþia fascinantã
(pentru Allan) a CSIM:”Eu nu puteam spune decât atât:
-Maitreyi, Maitreyi...Am plecat în a ºaptea zi (n.n.:
încheiere de ciclu vechi-ªASE-descheiere de ciclu
terestru-existenþial NOU-ªAPTE –Manvantara...) de la
despãrþirea mea de Bowanipore...” , dupã ce spionase
„lumnina în odaia «Maitreyiei» A fost tot timpul întuneric”
(cf. p. 151).

Evident cã nu mai putea fi acoloacoloacoloacoloacolo LUMINA:
LAMPADOFORA CHABU o luase puþin înainte, spre a
lumina CALEA: „Chabu a murit în aceeaºi zi”.

II-c: JENIA ISAACJENIA ISAACJENIA ISAACJENIA ISAACJENIA ISAAC- partea demonicã din CSIM – cea
apãrutã „în plin miez de noapte de iarnã”. Este DEMONUL
ISPITEI , venit pe/în Himalaya. Acolo unde Allan-novicele
percepea deja, heraclitean-eclesiastic, dar cu „mijire” a
Revelaþei Revelaþiei Hristice – cã „toate trec, totul
trece”(atemporalitateasacrã determinând intuiþia
„încremenirii” sacre, a FIXÃRII Alchimice, ÎN AURUL
SPIRITUAL). Jenia Isaac – demonul spaþiilor în dezagre-
gare , demonul fiintei aflate in descompunere, la nivelul
corpului fizic: ea vine din patru zone spaþiale, aflate în
antagonism poziþional ºi spiritual (evreica aspaþialã , „jidov
rãtãcitor” – venitã din Finlanda – NORD , din Africa de
SUD , având numele Rusiei – RÃSÃRIT ºi APUS al Lumii).
O CRUCE – inversa, dupã toate probabilitãþile. Demonul
ispitei atinge „neruºinarea” metafizicã a mimãrii (declara-
tive) a setei de Absolut: (cf. 158) „– vreau sã gãsesc
absolutul.” Este expresia trufiei ºi melancoliei luciferice.
Dar trupul ei „bãlan ºi robust de evreicã finlandezã” nu
poate deturna fascinaþia pozitivã a Novicelui Muntelui –
ºi demonul – femeie redevine îngerul cãzut,demonul – femeie redevine îngerul cãzut,demonul – femeie redevine îngerul cãzut,demonul – femeie redevine îngerul cãzut,demonul – femeie redevine îngerul cãzut, trist,
singur ºi nefericit, respins veºnic de IUBIRE : (cf.p.164)
„îmi povesteai [îi spune Jenia lui Allan , dupã amorul
strict fizic] cum o iubeai pe Maitreyi ºi eu ma gîndeam la
mine, cât de sigurã si nefericitã am fost si mi-a venit sã
plâng...” Jenia Isaac este partea cea mai tenebroasã,
mai tainicã, mai disperatã, a CSIM : este expresia
VIDULUI IN MIªCARE ILUZORIE.Dar aroganþa Satanei

e prea mare ca sã se converteascã la LUMINÃ, la
SEMANTICÃ – ºi, luniluniluniluniluni, adicã in ziua când Dumnezeu
re-începe creaþia ritualicã, epifanicã a lumii – demonul
se retrage. Dispare – ºi , iatã, din nou, „senzaþia”, de
fapt, starea spiritualã superioarã, starea spiritualã superioarã, starea spiritualã superioarã, starea spiritualã superioarã, starea spiritualã superioarã, pe care o determinã
victoria asupra demonului ispitei exterioare, victoria asupra demonului ispitei exterioare, victoria asupra demonului ispitei exterioare, victoria asupra demonului ispitei exterioare, victoria asupra demonului ispitei exterioare, în sufletul
Novicelui Muntelui, transformându-l in INIÞIAT AL
MUNTELUI: „ªi parcã totul a trecut într-o singurã clipã
(...). Scãpasem de ceva greu, de ceva ucigãtor. (...) Se
coborâse ceva în mine, mã nãpãdise ceva. ªi atunci m-am
întors”.

VI – AICI AR TREBUI, OARE,
SÃ SE TERMINE CARTEA?

d– În definitiv, nu aici ar trebui, oare, sã se termine
cartea? Pãi, ce, aþi uitat de JURNALJURNALJURNALJURNALJURNAL, de OMUL-DE-
HÂRTIE? Aþi uitat cã, de fapt, citiþi o CARTE? De fapt,
demonul cel mai puternic este ispita interioarã. Iar ispita
interioarã a omului se cheamã OMUL MNEZIC. Adicã,
omul care nu se poate împãca cu starea de trans-
personalitate – determinând, în spiritul INIÞIATULUI
MUNTELUI, schizofrenia existenþialã.

 De remarcat dichotomia semanticã ºi „contratimpul”
absolut dintre JURNALUL SCRISJURNALUL SCRISJURNALUL SCRISJURNALUL SCRISJURNALUL SCRIS ºi OPERA ALCHI-OPERA ALCHI-OPERA ALCHI-OPERA ALCHI-OPERA ALCHI-
MICÃMICÃMICÃMICÃMICÃ (de transfigurare – regenerare interioarã): (cf.p.57)”
Jurnalul e mai intotdeauna un prost psiholog, dupã cum
aceastã povestire va confirma” (n.n.: deci, povestirea,povestirea,povestirea,povestirea,povestirea,
deºi este extrasã, aparent, din fãrâmele-jurnal – capãtã,
treptat, statut de metajurnal metajurnal metajurnal metajurnal metajurnal – se autonomizeazã, parþial,
ºi încearcã, treptat, sã se asimileze fiinþei spirituale
evolutive a Scriitorului-Creatorului Creat – Resorbit Iniþiatic
de CSIM), (cf. p. 60) „Jurnalul acesta e exasperant” (n.n.:
„schisma” dintre fiinþa evolutiv- spiritualã ºi surogatul, de
hârtie-fiinþã, pãrãsitã în labirintul sacru), (cf. p. 47)
„Deschisei jurnalul ºi însemnai scena cu un comentariu
stupid” (n. n. : se detecteazã desemantizarea Logos-ului
profan – ºi, implicit, se intuieºte coagularea Logos-ului
iniþiatic al FLORII – sinecdoca CELEI DE-A ªAPTEA
GHIRLANDE – sinonimul TEMPLULUI COSMIC MISTIC-
REGENERATOR – în care FLOARE + FIR DE PÃR,
AªEZAT ÎN SPIRALA COSMICÃ, pe coada – axul florii:
IIIII- atât sinonimul INELULUI ANDROGIN COSMOGONIC,
cât ºi IIIIIIIIII- indicaþia clarã a introducerii celui de-al ºaptelea
Manvantara, pe spirala cosmicã).

ªi totuºi, existã o conjuncþie prin scrisscrisscrisscrisscris – existã, în
fundal, mereu, CARTEA (BYBLOS) Logos-ul Cosmic,
care îi uneºte întru Logo-ul Sacru pe Allan ºi CSIM. Pe
mãsurã ce Logos-ul profan se dezagregã, într-o inutilitate
absolutã (odatã cu fiinþa terestrã – corporalitatea
fizicã-Allan ), existã METATEXTUL (transpersonal, supra-
personal), care-i conjugã spiritual, pe cei doi componenþi
ai INELULUI ANDROGINIC.

La p. 74, cei doi, fãrã sã ºtie unul de celãlalt, ajung la
acelaºi volum din TTTTTales of the un expected, ales of the un expected, ales of the un expected, ales of the un expected, ales of the un expected, de Wells
(în traducere literalã: Povestirile unui neaºteptatPovestirile unui neaºteptatPovestirile unui neaºteptatPovestirile unui neaºteptatPovestirile unui neaºteptat).
Comentariul lui „Maitreyi” este revelatoriu, pentru intrarea
celor doi în TEXTUL MISTIC AL COSMOSULUI: „Ai vãzut
ce «neaºteptat» avem înaintea noastrã?”
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„Coincidenþa” nu e coincidenþã, ci e con-sacrare – cãci
CARTEA are titluri ca marcaje ale spaþiului iniþiatic: Visul,Visul,Visul,Visul,Visul,
Ia-mã cu tine, AjutorIa-mã cu tine, AjutorIa-mã cu tine, AjutorIa-mã cu tine, AjutorIa-mã cu tine, Ajutor, Nimic nou , Nimic nou , Nimic nou , Nimic nou , Nimic nou etc. Logos-ul Sacru a
intersectat, astfel, ARHEII FAPTELOR SACRE.

CSIM are dimensiunea Cãrþii Sacrale a NOULUI TES-NOULUI TES-NOULUI TES-NOULUI TES-NOULUI TES-
TTTTTAMENTAMENTAMENTAMENTAMENT –  –  –  –  – dimensiunea împlinirii spirituale cosmice prin
Hristos: (cf. pp. 118-119) „Allan, înþelege cã noi nu vom
putea fi uniþi ºi vom muri aºa, cu pãcatul nostru deasupra.
Nici dacã te vei converti tu, nu vor accepta sã-mi fii soþ.
Ei vor altceva, de ce nu-þi aminteºti? Dar dacã cineva
m-ar necinsti, vor trebui sã mã arunce pe strãzi, pentru
cã altminteri pãcatul ar cãdea asupra casei întregi. ªi
atunci aº putea fi soþia ta , voi fi ºi eu creºtina, pentru cã
pentru un creºtin nu pãcat sã fii necinstit cu forþa, ºi tu
m-ai iubi ºi atunci. Nu e aºa cã mã vei iubi mereu?
Spune-mi, Allan, spune-mi cã n-ai sã mã uiþi. ªtii ce mã
aºteaptã, dacã mã uiþi...”

Ciudat text. Foarte ciudat – dacã n-ar avea, exclusivdacã n-ar avea, exclusivdacã n-ar avea, exclusivdacã n-ar avea, exclusivdacã n-ar avea, exclusiv,,,,,
valoare iniþiaticãvaloare iniþiaticãvaloare iniþiaticãvaloare iniþiaticãvaloare iniþiaticã.E o aberaþie, în plan profan, sã afirmi
cã creºtinul ar accepta ca normalitate, vrednicã de iubire,
„necinstirea cu forþa”. Dar problema ridicatã de aceastã
aberaþie nu e singura problemã a textului: ce vor ei altcevaaltcevaaltcevaaltcevaaltceva
– cine sunt aceºti eieieieiei? Ce o aºteaptã pe „Maitreyi” – dacã
Allan o uitã? Ce fel de uitare? Ce trebuie sã-ºi aminteascã
Allan, ºi de ce, ºi de când, ºi de unde? etc. Sã le luãm
pe rând.

Care este funcþia fundamentalã a CSIM? Sã re-creeze
starea de paradis – starea de „sub pomul Bodhi” – sub
semnul FRUCTARULUI COSMIC. Cum e posibil ca un
cãzutcãzutcãzutcãzutcãzut, ca Allan, sã se reintegreze în starea paradisiacã?
Prin iniþiere. Ce este iniþierea in rezultatul ei ultim?
Transfigurare spiritualã. Dar ce este , pentru Dumnezeu,
transfigurareatransfigurareatransfigurareatransfigurareatransfigurarea spiritualã? Aici stã problema textului:
transfigurarea este ceva ce iese completcompletcompletcompletcomplet ºi bruscbruscbruscbruscbrusc – din
ordinea „firescului profan”. Este un VIOL COSMICO-
SPIRITUAL. Allan violeazã, spiritual, CSIM-ul (propria
sa mamã, ca un Oedip ce-ºi cautã orbirea vizionarã) –
pentru a deveni COPILUL SPIRITUAL AL PROPRIEI
SOÞII (cãci, prin transfigurare, a acces la hierogamiehierogamiehierogamiehierogamiehierogamie,
unirea cu complexul cosmic-sacru). Ei Ei Ei Ei Ei sunt componentele
CSIM, sunt forþele spirituale superioare ale Universului.
Ce vor – am vãzut: transfigurarea transfigurarea transfigurarea transfigurarea transfigurarea – ieºirea din normalita-
tea-profan. Narendra Sen nici vorbã sã doreascã o
„convertire a lui Allan la buddhism” – ar însemna sã
accepte involuþia spiritualã, iar BROASCABROASCABROASCABROASCABROASCA E SITUA E SITUA E SITUA E SITUA E SITUATÃTÃTÃTÃTÃ
PE AXA ASCENDENTÃ-DEMIURGICÃ A LUMIIPE AXA ASCENDENTÃ-DEMIURGICÃ A LUMIIPE AXA ASCENDENTÃ-DEMIURGICÃ A LUMIIPE AXA ASCENDENTÃ-DEMIURGICÃ A LUMIIPE AXA ASCENDENTÃ-DEMIURGICÃ A LUMII!!! –
iar nu pe axialitatea infernal-descendentã... – Narendra
Sen „acceptã” – de fapt, PROVOACÃ!!! – „fraternitatea”
Allan-Maitreyi, pentru cã urmãreºte transpersonalizarea
spiritualã – trecerea CSIM, pe Spirala Evolutiv-Spiritualã,
de la BUDDHISM, la CREªTINISM!!!

În felul acesta, este „pãcãlit” pãcatul  pãcatul  pãcatul  pãcatul  pãcatul – în sensul cã
este asumat, interior, de cãtre iniþiat ( aºa cum ºi-a
asumat Hristos PÃCATUL UMAN GLOBAL) – ºi
transfigurat, pãcatul, odatã cu stadiul de om-al-pãcatului.
Violul CosmicViolul CosmicViolul CosmicViolul CosmicViolul Cosmic îl aºteaptã EI. Singurul viol-hybris care
duce la singura IUBIRE valabilã din punct de vedere sac-
ral: EROS-AGAPÉ – transpersonalizarea iubirii, iubirea
cereascã. Ce sã nu uite Allan, ce are sã-ºi aminteascã –
ºi de când? Credem cã e clar: Allan a mai fost în paradisa mai fost în paradisa mai fost în paradisa mai fost în paradisa mai fost în paradis

( nu era nume – era funcþia adamicã, apoi era Gautama
Buddha de sub Pomul Bodhi...). ªi acum, trebuie sã nu
uite sensul mistic sensul mistic sensul mistic sensul mistic sensul mistic al violului sacru. ªtie bine ce o aºteaptã
pe „Maitreyi” – de fapt CSIM-ul: desemantizarea cosmicã.
Starea de Apocalips IreversibilApocalips IreversibilApocalips IreversibilApocalips IreversibilApocalips Ireversibil. Fructarului i-ar putrezi
fructele-stele, frunzele-stele: „Ca ºi frunzele de toamnã,
toate stelele-au pierit”. Arborele Cosmic, Arborele Para-
disiac, Arborele Bodhi – s-ar oculta sinistru pentru un
întreg ciclu existenþial. O sincopã existenþialã, în ciclul
evolutiv- spiritual (ceea ce ar anula valoarea de A ªAPTEA
GHIRLANDÃ – la nivelul florii cu fir – spiralã a Maitreyei...).
Absurditate? Nu: tragedie. Omul ar fi nevoit s-o ia de la
capãtul capãtului, autoanulându-ºi stadiile evolutiv-
spiritruale Saturn, Soare, Lunã, Pãmânt... Pãmânt-cu-
Mere-de-Aur. ªi cu VEGHETORUL FRUCTAR.

Din „nãucul metafizic”, Allan va deveni, neuitând „ochii
Maitreyei” – Izbãvitorul Cosmic.

ªi ne invitã, ºi pe noi, în infernul amneziei anamnezice
– sã uitãm de noi, transgresând în starea sacralã de
transpersonalitate, fixând aurul alchimicaurul alchimicaurul alchimicaurul alchimicaurul alchimic: „ochii
Maitreyei”. Alchimie sub condiþia uitãrii-amneziei transper-
sonale (pentru lichidarea schizofreniei, care ia forma
aberantã a „GELOZIEI PE SINE ÎNSUªI”...) – dar a
anamnezei continue a Lumii Scopului Sacru Perpetuu:
PIATRA FILOZOFALÃ- „ochii Maitreyei”. SINELE
TRANSCENS-TRANSPERSONAL. Deci, non-schizo-
frenic, re-sacralizat, NORMALIZAT!!!

Sau, dacã „invitatul-aºteptatul” (cititorul novice) va uitauitauitauitauita
ochii Maitreyeiochii Maitreyeiochii Maitreyeiochii Maitreyeiochii Maitreyei (-Pomul Bodhi) – va nãrui Cosmosul.va nãrui Cosmosul.va nãrui Cosmosul.va nãrui Cosmosul.va nãrui Cosmosul.
Va sincopa evoluþia SPIRITULUI.

„Nãuc metafizic”? Nu: MARELE RESPONSABIL
COSMIC. Fiecare dintre noi, trecând în stadiul de
transpersonalitate, devine VEGHETOR AL POMULUI
BODHI. Responsabil Cosmic cu transformarea lui
Gautama Buddha, in Maitreya Buddha, ceea ce înseamnã
MÂNTUIREA COSMICÃ. Nu.i aºa cã romanul lui Mircea
Eliade pune serios pe gânduri – ºi cã nimãnui nu-i mai
arde sã pãlãvrãgeascã, la modul cãlinescian (ºi nu
numai...), despre „exotism” (dacã este cât de cât serios)?

Note:
1 Notã: Indicarea paginilor, la care se gãsesc

secvenþele analizate de noi, s-a fãcut dupã ediþia din 1986
– Mircea Eliade, Maitreyi/Nuntã în Cer, Minerva,
Bucureºti).

2 ªtefan Borbely, Proza fantasticã a lui Mircea Eliade–
complexul gnostic, Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca,
2003, p. 9.

3 Maitreyi Devi, Dragostea nu moare, Ed. Românul,
Buc., 1992.

4 Mihai Coman, Bestiarul mitologic românesc, Ed.
Fundaþiei Culturale Române, Buc., 1996.

5 Cf. Rudolf Steiner, Creºtinismul esoteric, Ed. Univers
enciclopedic, Buc., 1998, p. 63.

6 Annik de Souzenelle, Simbolismul corpului uman,
Amarcord, Timiºoara, 1996.

7 În mitologia daco-româneascã, se spune cã Broasca,
pentru a-l ajuta pe Dumnezeu la Facerea Lumii, a „fãcut
naveta” între fundul Oceanului Originar ºi Dumnezeu,
aducând mâl-pãmânt, de pe fundul Oceanului Originar...

hermeneuticãhermeneuticãhermeneuticãhermeneuticãhermeneuticã
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DOSOFTEI ªI TRADUCEREA PSALMILOR
sau autohtonizarea expresiei poetice a sacrului

Lucian BâgiuLucian BâgiuLucian BâgiuLucian BâgiuLucian Bâgiu

„Pentr-aceea ni s-au pãrut smereniii noastre a hi lucru
de treabã ºi de folos de spãsenia tâlcovnia aceºtii svinte
cãrþ a svântului proroc David, carea este plinã de rugã ºi
plinã de tainele cele mare a lui Dumnezãu. Pentr-aceea
cu multã trudã ºi vreme-ndelungatã, precum am putut
mai frumos, am tâlcuit º-am scris”1

Undeva dupã anul 1665 Dimitrie Barila, fiul lui Leontie
ºi al Mariei (altfel numiþi Leontar ºi Misira), în vârstã de
patruzeci ºi unu de ani, cãlugãrit sub numele de Dosoftei,
începe sã versifice psaltirea, simultan cu traducerea
acesteia în limba românã din slavonã, urmând aºadar
Septuaginta, versiune tradiþionalã ºi specificã
ortodoxismului. La acea datã ineditul demers cultural
pentru spaþiul românesc nu aparþinea însã unui neofit.
Dosoftei, aflat pânã în 1653 în anturajul mitropolitului
Varlaam, sub ale cãrui auspicii îºi va fi conturat profilul
intelectual, realizase deja primele traduceri ºi crochiuri
poetice, era bun cunoscãtor al limbilor clasice (elinã,
latinã) precum ºi a unor limbi ºi culturi moderne (polonã,
ucraineanã, rusã, neogreacã), fiind pe deplin pregãtit
pentru o provocare culturalã ºi artisticã deconcertantã.
De asemenea învãþatul cãlugãr, traducãtor ºi poet numit
Dosoftei nu era un personaj anonim, retras în chilia vreunui
schit pierdut în pãduraticele mãguri ale Moldovei natale,
ci un om al timpului sãu, ba chiar mereu cãutând sã
anticipeze cu un pas mersul strâmb al vremurilor, sub a
cãror implacabilitate a refuzat a se afla, dar care
finalmente nu l-au iertat pentru îndrãzneala sa, îndeobºte
în a se situa politic fãþiº împotriva partidei care închina
þara necredincioºilor pãgâni. Episcop din 1658 (la doar
treizeci ºi patru de ani!), prieten al lui Miron Costin ºi al
lui Dositei Notara (viitor patriarh al Ierusalimului), mitropolit
al Moldovei din 1671, Dosoftei îºi tipãreºte, în 1673, la
Uniev, în Polonia, Psãltire a svântului proroc David
(Psaltirea în versuri). În cei peste zece ani de vlãdicie în
scaunul mitropolitan activitatea cãrturãreascã ºi
tipograficã desfãºuratã de Dosoftei este covârºitoare,
stãvilitã fiind doar de misiunea diplomaticã din ianuarie
1684 când, trimis fiind în Rusia, cu intenþia de a accepta
suzeranitatea þarului, Dosoftei este oprit la Kiev. Revine
efemer în þara natalã odatã cu expediþia antiotomanã a
regelui polon Sobieski, demers sfârºit trist, prin pãrãsirea
capitalei moldave incendiate ºi un îndelung ºi dezolant
refugiu cu note de semicaptivitate în exil la Stryj ºi
Zolkiev. Anatemizat de patriarhul Constantinopolului,
excomunicat ºi depus din treaptã de sinodul de la Iaºi
din 1688, hãrþuit de ostilitatea clerului catolic ºi unit din
Zolkiev, mãcinat de un acut dor faþã de plaiurile natale,
Dosoftei continuã sã traducã din limba greacã în limba

rusã chiar ºi lucrãri laice, ºi ca mijloc de subzistenþã.
Optimistul Dosoftei de odinioarã lasã loc dezamãgirii
provocate de o îndelungã aºteptare în incertitudinile
provizoratului, iar inima acestui român cum puþini
cunoscuse cultura naþionalã pânã în acel moment
înceteazã a mai bate, printre strãini, în ziua de treispre-
zece decembrie a anului 1693, curând dupã împlinirea
vârstei de ºaptezeci ºi unu de ani.

Psaltirea în versuri (1673) constituie, desigur, o
realizare insolitã în spaþiul cultural românesc, ºi aceasta
deoarece ortodoxismul, tradiþionalist ºi conservator prin
excelenþã, nu favoriza principial un asemenea experiment
artistic „necutumiar”. De asemenea, antecedentele
traducerii în limba românã a psaltirii, chiar ºi în prozã,
erau destul de timide la acea datã, dar variante existau,
anume Psaltirea ªcheianã (1482), Psaltirea Hurmuzaki
(1500-1520), Psaltirea slavo-românã a lui Coresi (1577).
Cu argumente pro ºi contra, într-o disputã acerbã ºi
adeseori partinicã, realizarea artisticã a lui Dosoftei a fost
raportatã, cu o acribie documentarã impecabilã, la opera
similarã a umanistului polonez Jan Kochanowski, Psalter
Dawidow, datând din 1579 (aºadar anterioarã cu aproape
un secol). Cã Dosoftei va fi cunoscut ºi folosit opera lui
Kochanowski, cu siguranþã, faptul în sine fiind pe deplin
salutar ºi nu blamabil. În ce mãsurã realizarea artisticã
de excepþie a autorului român este îndatoratã
predecesorului sãu polon o considerãm a fi, finalmente,
o disputã futilã ºi prea puþin productivã istoriei limbii
literare româneºti ºi istoriei literaturii române, ci eventual
mai degrabã unor studii de stilisticã ºi de literaturã
comparatã care nu ar reuºi, concluziv, decât sã îi flateze
pe ambii autori. Întrucât studiul nostru este axat pe
relevarea modalitãþii în care sacrul a fost receptat ºi
exprimat în opera poeticã întemeietoare a literaturii
române vom aduce cuvenitul omagiu comparativismului
interlingvistic, dar ne vom concentra atenþia ºi
metodologia asupra unei analize intralingvistice, pe deplin
relevante în ceea ce priveºte mutabilitatea sau
imutabilitatea expresiei ºi expresivitãþii sacrului în
variantele psaltirilor datând din 1482, 1500/1520, 1673
ºi, ca punctus terminus al cãlãtoriei diacronice,
referenþialitatea contemporanã prin ultima versificare dupã
Septuaginta, datoratã, în 2001, lui Bartolomeu Valeriu
Anania. Considerãm cã astfel vom dobândi o perspectivã
corectã ºi relevantã asupra locului ºi rostului expresivitãþii
sacrului în prima operã poeticã a literaturii române, datoratã
mitropolitului Dosoftei, înaintemergãtorul ºi fondatorul
datoritã cãruia au fost posibili, peste ani, un Eminescu
sau un Arghezi…
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Ceea ce frapeazã din perspectivã teologicã la
traducerea versificatã a lui Dosoftei, ca abatere de la
literalitate, nu poate însã decât sã încânte prin prisma
literaritãþii, a valenþelor artistice ale limbajului folosit.
Avem în vedere o permanentã predilecþie a autorului
pentru autohtonizarea sacrului prin intermediul expresiei
poetice care favorizeazã adeseori apelul la formulãri
populare, desigur libertate considerabilã faþã de
principialitatea unei fidelitãþi faþã de canonul lingvistic al
originalului slavon, dar familiaritate ºi dragoste familialã
faþã de cultura ºi cititorul virtuali cãrora se adresa
prezumtiv Dosoftei. Altfel spus, în momentul în care
Dosoftei ºi-a propus sã traducã ºi sã versifice psalmii
biblici a fost nevoit sã opteze, conºtient sau nu, fie pentru
canonul scripturistic, înscriindu-se astfel onorabil, dar
strict, într-o tradiþiei ecleziasticã, fie pentru cultura vie a
poporului sãu, asumându-ºi astfel o responsabilitate
suplimentarã, aceea de modelare ºi de configurare a unui
început de drum ºi deci a unei întregi virtuale paradigme.
Din fericire pentru istoria literaturii române, Dosoftei nu a
ezitat ºi nu a pregetat.

1482: „Glasul Domnului spre ape, Zeul slaveei turã
spre ape multe.” (28, 3, p. 83)2

1500: „Glasul lui Dumnedzãu la apã, Dumnedzãul
slaveei tunrã, Domnulu la apã multã.” (28, 3, p. 109)3

1673: „Glasul Domnului toarnã cu smidã-n pohoaie /
ªi turnã-ntr-ape multe cu fulgere-n ploaie. / Glasul
Domnului face holburã pre mare, / De-o îmflã cu unde ºi
cu valuri mare.” (28, 9-12, p. 65)4

2001: „Glasul Domnului peste ape; / Dumnezeul slavei
a tunat, / Domnul peste ape multe.” (28, 3, p. 646)5

În aceste versete pe Dosoftei l-a preocupat realizarea
unei descrieri cât mai înfricoºãtoare a consecinþelor
mâniei – ºi implicit o reprezentare a mãreþiei ºi a atotputer-
niciei – divine. Se constatã cu uºurinþã introducerea, în
virtutea acestei raþiuni, a unor versuri suplimentare,
inexistente în textul Septuagintei, creaþie a autorului,
referitoare la marea dezlãnþuitã, care nu schimbã sensul
versetului original, ci doar reiau ºi augmenteazã ideea
din versurile anterioare. Însã frapantã rãmâne în primul
rând opþiunea autorului pentru expresia „toarnã cu smidã-
n pohoaie”, prin care anticipeazã expresia aversei, în
versiunile anterioare existentã doar în a doua parte a
frazei, precum ºi introducerea, la finalul frazei, a „fulge-
relor în ploaie”, care repetã aceeaºi idee. Atât „smida”
(cu sensul de „grindinã”) cât ºi „pohoaiele” sau „holbura”
aparþineau limbajului popular autohton viu (primul cuvânt,
de origine incertã, al doilea, slavã, iar ultimul, ipotetic
latinã).

1482: „No aºa, necuratiloru, no aºa, ce ca pulberia ce
o mãtora vãntul deîn faþa pâmãntului.” (1, 4, p. 2)

1500: „Nu e aºea, necuraþii, nu e aºea, cã e ca prahul
acela ce-l mãturã vântul despre faþa pãmântului.” (1, 4,
p. 87)

1673: „Iar voi, necuraþâi, ca pleava, / De sârg veþ
cunoaºte-vã isprava. / Când s-a vântura dintr-are vravul,
/ ºi cu grâul n-iþ cãdea-n fãþare, / Ce veþ fi suflat cu

spulbãrare.” (1, 15-20, p. 11)
2001: „Nu aºa-s necredincioºii, nu aºa, nu!, / ci-s ca

praful ce-l spulberã vântul de pe faþa pãmântului…” (1, 4,
p. 620)

Ca tehnicã poeticã, Dosoftei reia, conform obiceiului
sãu, într-o formulã amplificatã, ideea din expresia de bazã.
Doar cã, de aceastã datã, mai evident decât în exemplul
anterior, autorul imprimã o viziune româneascã imaginii
biblice. Astfel „pulberea” respectiv „prahul” devin „pleava”
ºi „vravul” separate prin vânturare de grâul care rãmâne
curat în arie, o aluzie alegoric transparentã la Judecata
de apoi. Întâlnim aici o imagine a universului patriarhal,
de un realism þãrãnesc desprins din datele cotidianului,
creaþie indubitabilã a românului Dosoftei trãitor în
realitãþile specifice poporului sãu, care îl inspirã nemijlocit,
oferindu-i material poetic.

1482: „Vietoriul la ceriure râde-aº de ei, ºi Domnul
bate-º giuc de ei” (2, 4, pp. 3-4)

1500: „Carele viia în ceriu ride-ºi de ei ºi Domnulu
bãtu-ºi gioc lor.” (2, 4, p. 87)

1673: „Cã Dumnezãu toate vede / Din scaunul sãu ce
ºede / În ceri, unde odihneºete, / De-acolo pre toþ
prãveºte. / Pe pizmaºii ºi pârâºii / Domnul va râde de
înºii / ªi-i va mustra de ocarã / Pentru care-al supãrarã.”
(2, 17-24, p. 12)

2001: „Cel ce locuieºte’n ceruri Îºi va râde de ei, /
Domnul îi va lua’n bãtaie-de-joc.” (2, 4, p. 621)

Întâlnim în acest portret al lui Dumnezeu o mostrã
grãitoare de imaginar popular românesc medieval.
Dosoftei preia ºi conferã expresie poeticã modalitãþii în
care divinitatea era închipuitã de cãtre lumea ruralã,
patriarhalã, imagine adeseori transpusã naiv idealizat în
frescele mânãstirilor sau pe icoanele populare. Dumnezeu
este un bãtrânel simpatic ce îºi trage suflul în tihnã într-
un scaun undeva prin ceruri, amuzându-se copios sau
ocãrându-i sfãtos pe supuºii sãi care nu sunt, asemenea
unor copii, cuminþi îndeajuns. ªi acesta este doar
preambulul pentru o paradigmã cât se poate de completã.
Astfel, poporul ales devine „gloata svântã” adãpostitã în
„ograda” cereascã:

1482: „Cãndu va turna Domnul prãdare omeriloru sãi”
(13, 7, p. 35)

1500: „Cându va fi a toarce lu Domnului pleanulu
oamenrilor sãi” (13, 7, p. 96)

1673: „Sã o-ntoarcã Domnul din plean ºi din pradã /
Gloata sa cea svântã într-a sa ogradã.” (13, 29-30, p. 32)

2001: „Când Domnul va întoarce robia poporului Sãu”
(13, 7, p. 631)

Sãlãºluirea în codrul (sau dealul) sfânt, metaforã
pentru vieþuirea permanentã ºi statornicã în Biserica
triumfãtoare, devine un fel de ºezãtoare tihnit-domesticã
undeva într-o „mãgurã deasã”, aºa cum puteau fi aflate
cu prisosinþã în Þara de Sus a Moldovei medievale:

1482: „ºi cire se va sãlãºlui în codrul sfântu al tãu?”
(14, 1, p. 36)
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1500: „Sau cinre se va muta în cel svântu dealu al
tãu?” (14, 1, p. 96)

1673: „Sã ºazã-ntr-a ta casã, / În mãgura cea deasã?”
(14, 3-4, p. 33)

2001: „ºi cine se va sãlãºlui în muntele Tãu cel sfânt?”
(13, 1, p. 631)

ªi dacã tot este Dumnezeu un bãtrânel cumsecade
de undeva de prin vecinii din sat, poetul mai are doar un
pas pânã la a-l portretiza „rumãn ºi vesel în faþã” (44, 32,
p. 100), trãsãturi evident inexistente în variantele anteri-
oare sau în Septuaginta, iar de aici saltul firesc pânã la a
asimila ad literam cã nimic din ceea ce e omenesc nu îi
este strãin acestui Dumnezeu patriarhal. Prin urmare,
plecând de la o sugestie scripturisticã, de ce acest þãran
cumsecade sã nu fie, uneori, puþin mahmur, dar oricând
gata de luptã, precum oricare dintre rãzeºii de nãdejde ai
þãrii?:

1482: „ªi sculã-se ca adurmitu Domnul ca tare ºi
înbãtat de viru. / ªi vãtãmã dracii sãi înapoi, înputare de
vecu dede loru.” (77, 65-66, pp. 255-256)

1500: din Psaltirea Hurmuzaki lipseºte o filã ce
cuprinde versetele 55-65. „[…] ponoslul de veacu deade
lor.” (77, 66, p. 154)

1673: „ªi ca din somn sãri Domnul rumãn, / Ca de vin
ce-i aburit ºi ºumãn, / ªi dede-n pizmaº cu rãzboi iute, /
De le cãdea buci de pre ºezute. / ªi sã pomeneºte de
ocarã / Ce le-au trimis Domnule preste þarã.” (77, 199-
204, p. 180)

2001: „ªi Domnule se trezi ca unul ce-a dormit, / ca
un bãrbat puternic prea sãturat de vin, / ªi pe vrãjmaºii
sãi i-a lovit în spate, / ocarã veºnicã le-a dat.” (77, 65-66,
p. 705)

Ceea ce aduce în plus Dosoftei este amplificarea
consecinþelor trezirii din somn a Domnului ca ameþit de
vin, fapta de vitejie a rãzboinicului de profesie pare filã
desprinsã dintr-un letopiseþ al Moldovei, în care domnitorul
(de ce nu ªtefan însuºi?) se împarte echitabil între cele
omeneºti ºi cele sfinte, între consumarea unui ulcior în
plus ºi lupta neostoitã contra vrãjmaºilor credinþei celei
drepte. Nu lipseºte, la Dosoftei, nici nota de umor neaoº
þãrãnesc, ironie binevoitoare adresatã Domnului pãmân-
tean, cu virtuþile ºi slãbiciunile familiare poporului însuºi,
dar ºi caricaturã frustã, necenzuratã, a duºmanilor sur-
prinºi de atacul intempestiv al dreptcredincioºilor, vrãjmaºi
alungaþi ad hoc, în posturi deloc mãgulitoare ºi astfel
umiliþi  în orgoliul propriu. Dosoftei realizeazã poezie epicã
în cel mai autentic stil popular, convertind literatura cultã
cãtre înþelegerea maselor, dar ºi integrând folclorul autoh-
ton în datele universalismului biblic.

Universul natural în care vieþuieºte poporul ales
cunoaºte o semnificativã deplasare de accent în imagini
care relevã în mod cert „culoarea localã”, într-o vagã
prefigurare a pastelurilor lui Alecsandri:

1482: „Toarnã Doamne prãdare noastrã ca izvoarele
cu astrul.” (124, 4, p. 428)

1500: „Întoarse Domnul prãdarea noastrã ca valea cu

austru.” (125, 4, p. 197)
1673: „ªi ne-ntoarce, Doamne, cu tot pleanul, / Ca

omeþii când se rump la anul. / De austrul ce suflã cu
calduri, / De curã pãrauã-n toate laturi.” (125, 10-14, p. 290)

2001: „Întoarce-i, Doamne, pe cei robiþi ai noºtri / aºa
cum se întorc pâraiele în miazãzi.” (125, 4, p. 766)

Dezvoltarea exprimãrii consecinþelor vântului de la
miazãzi, prin introducerea omeþilor topiþi în primãvarã ºi
a pãraielor eliberate se înscrie însã perfect în logica
alegoricã a versetului biblic, ce face trimitere la ideea de
resurecþie ºi fertilitate, biologicã respectiv spiritualã.

Dacã în textul biblic este un loc comun asemãnarea
dintre poporul ales ºi turma pãstoritã de divinitate, aceastã
metaforã capãtã însã, prin amplificare, accente vãdit
autohtone în opera lui Dosoftei. Autorul urmãreºte aproape
obsesiv-cinematografic, sub impactul unui ritual cotidian
al ciobanilor moldoveni, postura oiþelor din turmã care
pasc ºi intrã prin strungã la dreapta Tatãlui:

1482: „Se ºtiþi cã Domnulu elu e Zeulu nostru; elu
fece noi, e cu noi; e noi oamini lui ºi oile pãscutele lui. /
Întraþi în uºe lui în ispovedire, în curþile lui în cãntari; ºi
ispovediþi-vã lui, ºi lãudaþi numele lui.” (99, 3-4,
pp. 322-323)

1500: „ªtiþi cã e Domnulu, acela e Dumnedzeu nostru;
ºi acela feace noi, e nu noi; e noi stãm oamenrii lui ºi oile
pajiºtei lui. / Întraþi pre uºea lui în ispoveada ºi curþile lui
în cântare; spovediþi-vã lui ºi lãudaþi numele lui.” (99,
2-4, p. 169)

1673: „Sã ºtiþ de Dumnezãu cã ni-i Domnul / Ce ne-
au fãcut pre noi, pre tot omul, / Cã-i suntem ai lui oameni
de turmã / ªi oiþe de-i paºtem pre urmã. / Prin porþâle lui
sã-ntrãm cu rugã, / Sama sã ne ia Domnul pre strungã.”
(99, 5-10, p. 226)

2001: „Cunoaºteþi cã Însuºi Domnul este Dumnezeu,
/ cã El ne-a fãcut pe noi, iar nu noi înºine, / cã noi suntem
poporul Sãu ºi turma pãºunii Sale. / Cu laude intraþi pe
porþile Lui, / cu cântãri în curþile Sale!” (99, 3-4, p. 729)

În tot acest topos patriarhal creionat de Dosoftei nu
mai constituie o surprizã reconfigurarea drasticã a unui
verset, astfel încât, în cadrul unui ospãþ, evreii pustiei
ajung sã se înfrupte, în cel mai autentic festin al gur-
manzilor moldavi, din… pepeni ºi slãninã!:

1482: „ªi mâncare ºi se sãturarã foarte, ºi deºideratulu
loru aduserã loru” (77, 29, p. 248)

1500: din Psaltirea Hurmuzaki lipseºte o filã,
însumând versetele 17-35.

1673: „De mâncarã ºi sã sãturarã, / ªi gingãºitura
nu-º uitarã. / ªi nu cãuta cã li-i gura plinã, / Ce poftiia
pepeni ºi slãninã.” (77, 87-90, p. 177)

2001: „ªi au mâncat ºi s’au sãturat foarte / ºi El le-a
împlinit pofta; / nimic nu le lipsea din cele ce pofteau.”
(77, 29-30, p. 703)

Tot ceea ce mai lipseºte din decorul pastoral bucolic,
în care dreptcredincioºii moldoveni ºi Dumnezeul lor pa-
ternal patriarhal împãrtãºesc aceleaºi obiceiuri ºi tradiþii,
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este coparticiparea ºi la sãrbãtorile comune. Aºadar
devine pe deplin justificabilã reconfigurarea melodicitãþii
intime a psalmului evreiesc în ritmuri vii de neaoºã urãturã
sau colindã moldoveneascã:

1482: „Blagosloveºte sufletulu mieu Domnul; Doamne
Dzeul mieu mãirite tu foarte. În ispovedire ºi în mare
frumuseþe, / înveºtiºi-te cu luminã ca în cãmeºe, întinseºi
cerul ca piale.” (103, 1-2, pp. 334-335)

1500: „Blagosloveaºte sufletulul mieu Domnul;
Doamne, Domnulu mieu, mãritu-te-ai vârtos în spoveadã
I întru mare frumuseaþe. / Învãscuºi-te, îmbracaºi-te cu
lumina ca cu cãmeaºe, întinseºi ceriu ca o pele.” (103,
1-2, p. 172)

1673: „Sufletul mieu, urã bine / Lui Dumnezãu, cum
sã vine, / ªi-i zî, Doamne, sã trãiascã / Mãrirea ta ºi sã
creascã. / Sã te-mbraci cu mãrturie, / Cu frâmseþe ºi
tãrie, / Cã tu te-nveºti cu luminã, / Ca soarele-n zi seninã.
/ ªi þi-ai întins ceriul ca cortul, / De l-ai înfrâmºat cu totul”
(103, 1-10, p. 235)

2001: „Binecuvinteazã, suflete al meu, pe Domnul! /
Doamne, Dumnezeul meu, mãritu-Te-ai foarte! / În
mãrturisire ºi’n mare podoabã Te-ai îmbrãcat, tu, / Cel ce
Te îmbraci cu lumina precum cu o mantie, / Cel ce întinzi
cerul ca pe un cort” (103, 1-2, p. 733)

De bunã seamã cã Dosoftei a realizat cã urãrile
colindãtorilor sunt tot un fel de binecuvântãri, astfel încât
purcede la o sensibilã deplasare de registru, urându-i
divinitãþii cu sufletul sãu de rãzeº în preajma sãrbãtorilor
de iarnã, ca un corolar perfect similar rugii psalmistului
evreu care cerea binecuvântarea. Anton Pann a introdus,
peste ani, unii dintre psalmii versificaþi ai lui Dosoftei în
colecþia Versuri sau Cântece de stea ce sã cântã la
naºterea Domnului nostru Isus Hristos.

Pentru Dosoftei, odatã cu traducerea ºi versificarea
ritmatã a psaltirii, nimic nu a putut fi mai firesc decât sã
autohtonizeze, aºadar, deopotrivã cadrul natural, obi-
ceiurile ºi deprinderile cotidiene ale actanþilor, precum ºi
imaginea divinitãþii. În acest context urmãtoarea depla-
sare de accent nu poate sã aparã decât ca o consecinþã
logicã a tuturor acestor preambuluri: confruntarea îndelun-
gatã dintre evrei ºi diferitele seminþii potrivnice lor în pre-
istorie ºi antichitate aºa cum apare ea ilustratã în psalmii
biblici devine o oportunitate supremã pentru metamor-
fozarea expresiei poetice cãtre lupta dintre moldovenii
creºtini ºi cumplitul lor duºman, musulmanii pãgâni.
Aceasta constituie, în bunã mãsurã, adaptarea unei teme
perene, dar ºi instauratoare, a civilizaþiei umane, la cir-
cumstanþele ºi conjunctura cotidianã ºi contemporanã,
resimþitã de neobositul ºi mereu responsabilul Dosoftei
ca având o însemnãtate infinit superioarã pentru cei cãrora
le adresa propria sa capodoperã poeticã, neamul sãu ºi
credinþa sa.

 1482: „Domnul înpãrat în vec[ul] vecului; periþi li[m]bile
de pãmãntul lui. / Deºideratul miºeiloru audzit-ai Doamne,
gotovire înremiei loru socoti urekia ta. / Se giudece a
seracu ºi plecatul; se nu adaugã-se dupã ace se mã-
rescã-se omul în pãmântu.” (9, 37-39, pp. 28-29)

1500: „Domnulu e împãrat în veacii ºi în veacul
veacului! Peri-veþi pãgânrii despre pãmântul lui. / Pohta
miºeilor ascultat-ai, Doamne, gãtita înrimiloru ale lor
prins-au u/ho tvoe [urechea ta]. / Se a giudeca sãracului
ºi smeritului, se nu se adaugã dupã aceea a se mãri
omului pre pãmântu.” (38, 37-39, p. 94)

1673: „În veci este Domnul de împãrãþeºte, / Slava
lui ºi cinstea nu sã obârºeºte. / Pãgânii sã pieie din svânta
lui þarã, / Sã nu mai ridice în creºtini ocarã. / Miºei ce sã
roagã cu inemã frântã / I-ai auzât, Doamne, cu urechea
svântã. / / ªi cu a ta milã a sãraci sã giudeci, / ºi la
greutate pre miºel sã nu-l treci. / Sã nu-º mai rãdice
mândrul ºi sãmãþul / Gâtlejul în falã, ce sã-i faci giudeþul.”
(38, 115-124, p. 28)

2001: „Împãrãþi-va Domnul în veac ºi în veacul
veacului, / voi, pãgânilor, pieriþi din pãmântul Sãu! / Dorinþa
sãrmanilor ai auzit-o, Doamne, / auzul Tãu a luat aminte
la râvna inimii lor / spre judecarea orfanului ºi sãrmanului,
/ ca sã nu se mai mândreascã omul pe pãmânt.” (38,
37-38, p. 629)

Tonul justiþiar percutant al traducãtorului poet se referã
la inechitatea ocupaþiei otomane asupra semenilor sãi
creºtini, iar antagonismul dintre cele douã credinþe – ºi,
în ultimã instanþã, perspective socio-politice – devine ºi
mai evident în alte pasaje, unde libertatea autorului faþã
de textul original se manifestã deplin, cum ar fi psalmul 10:

1482: „Cã adecã pã[cã]toºii întinserã arcul, gotovirã
sãgete într[u] înturerecu derepþii cu înrema. / Cã ce ai tu
sfrãºit e[lipseºte] ei sparserã; dereptul ce fece?” (10, 3-
4, p. 29)

1500: „Cã adecã greaºnicii întinserã arculu, gãtirã
sãgeatele în tulbã, a sãgeta în turearecu derepþii cu înrima.
/ Derep ce carile tu sãvârºiºi ei sparserã; iarã dereptul ce
face?” (10, 2-3, p. 94)

1673: „Cã iatã pãgânii încordarã arce, / Pun sãgeþ în
tulbã, sã grijesc de lance / ªi vin din tunerec cu arce pre-
amânã, / Întru sã sãgete pre cei fãrã de vinã. / Giurãmântul
nu-º þân, hotarãle stricã stricã, / ªi de-mpãcãciune nu
gândesc nemicã.” (10, 7-12, p. 29)

2001: „Cã, iatã, pãcãtoºii ºi-au încordat arcul, / gãtit-au
sãgeþi în tolbã / ca sã-i sãgeteze la întuneric pe cei drepþi
la inimã. / Cã ei au stricat ce tu ai alcãtuit; / dar dreptul
ce-a fãcut?” (10, 2-3, p. 629)

Cea mai semnificativã deosebire între versiuni este
apariþia cuvântului „pãgânii” la Dosoftei, anterior fiind
folosit „pãcãtoºii” sau „greaºnicii” în Psaltirea ªcheianã
respectiv Hurmuzaki. În mod evident Dosoftei este cel
care deplaseazã viziunea de ansamblu a operei sale cãtre
circumstanþele contemporane, purtând un rãzboi personal
el însuºi, cu armele condeiului, împotriva otomanilor.
Turcii sunt aceia care îl preocupã în permanenþã, aceºtia
constituind o temere constantã ºi un motiv de nesiguranþã
pentru „cei fãrã de vinã”, creºtinii moldoveni. Ideea
primeºte o augmentare suplimentarã prin reconfigurarea
structuralã a ultimelor douã versuri, distanþa este enormã
de la versetul ebraic din Septuaginta, ad literam „Atunci
când temeliile sunt nimicite, / ce poate face dreptul?”,

studiustudiustudiustudiustudiu
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pânã la exprimarea poeticã a unui jurãmânt încãlcat de
pãgânii care cotropesc hotarele fãrã a face pace. Dosoftei
îºi permite largi libertãþi de expresie pentru a localiza idei
specifice psalmilor biblici ºi conjuncturii socio-politice
depãºite de mii de ani, convertite în polemicã adresatã
expansiunii otomane ºi incertitudinii angoasante a
secolului al XVII-lea. O autohtonizare ºi mai frapantã, în
aceeaºi ordine de idei, se întâlneºte în psalmul 65:

1482: „Cã ispititu-ne-ai Dzeu, ar’seºi-nã ca ar’de-se
argintul. / ªi bãgatu-n-ai în curs’ã, pus-ai în[lipseºte]
scrãbi în spatele noastre; / rãdica-ºi oamerii spre capetele
noastre, trecu priîntru foc ºi apã, ºi scoseºi-nã în rãpaosu.”
(65, 10-12, pp. 194-195)

  1500: „Cã ne-ai ispititu, Dzãule, ºi înfierbantatu-ne-ai
ca se înfierbântã argintul. / ªi duseºi-ne în cursã, pusu-ai
bãnat pre spatele noastre; / rrãdicaºi oamenrii pre capetele
noastre, strãbãtum pren foc ºi apã ºi scoase-ne în
rrãpaos.” (65, 10-12, pp. 141-142)

1673: „Cã ne cerc-ai, Doamne,-n strecãtoare, / De

ne-ardeai c-argint în herbãtoare, / Ne bãgai picioarele prin
laþe / ªi scârbele ne puneai în braþe. / Cã ne-ai suit pãgânii
în ceafã, / Cu rãu ce ne fac ºi ne cer leafã. / Ce tu,
Doamne, cu lesne ni-i trece / Prin parã de foc, prin apã
rece, / ªi cãtrã odihnã ne vei duce, / La rãpaos ºi sãlaº
dulce.” (65, 31-40, p. 145)

2001: „Cã ne-ai încercat pe noi, Dumnezeule, / cu foc
ne-ai lãmurit, aºa cum în foc se lãmureºte argintul; / ne-ai
prins în lanþ, necazuri ne-ai pus pe grumaz, / oameni ai
ridicat deasupra capetelor noastre, / prin foc trecut-am ºi
prin apã / ºi Tu ne-ai scos la odihnã.” (65, 10-12, p. 686)

Nicolae Iorga observa, încã din 19256, actualizarea
mai mult decât transparentã a versetelor prin creaþia de
autor a unora dintre versurile psaltirii Dosoftei, ºi anume
acelea în care poetul român introduce, printre consecinþele
punitive ale mâniei divine, pãgânii care solicitã birul, o
viziune extrem de personalã a versetului biblic ce amin-
teºte de „oamenii ridicaþi asupra noastrã”. Introducerea,
de cãtre Dosoftei, a otomanilor pãgâni ca una dintre grelele
încercãri cãrora trebuie sã le facã faþã creºtinii moldoveni
se aflã însã într-un acord de substanþã cu viziunea teolo-
gicã de ansamblu a versurilor, aºa cum o explicã Nichita
Stihatul, conform cãruia înþelesul exact al acestor trei
versete biblice este urmãtorul: „În rãzboiul nostru duhov-
nicesc, Dumnezeu îi îngãduie diavolului sã ne treacã prin
tot felul de încercãri, prin focul ºi furtuna patimilor noastre,
prin dulceaþa poftelor iraþionale, pentru ca, dupã aceea,
biruitori, sã ajungem la bucuria Binelui”7. Aºadar libertatea
poeticã, de expresie, debordantã, a lui Dosoftei s-a mani-
festat, permanent, într-un deplin acord cu rigorile dog-
matice, fondul nefiindu-i adusã nicio impietate. Remarcabil
efort de îngemãnare a statutului dual al autorului, poet ºi
teolog, ce se va gãsi confin, peste secole, cu perso-
nalitatea lui Bartolmeu Valeriu Anania. Am releva, în acest
context, inaugurarea de cãtre Dosoftei a utilizãrii unui alt
termen, „a cerca”, în locul pânã atunci tradiþionalului ºi
„mai literarului” „a ispiti”, remarcabilã fiind posteritatea
acestuia cãci, deºi lexem popular, „a cerca” este folosit,
trei sute douãzeci ºi opt de ani mai târziu, de Bartolomeu
Valeriu Anania în propria traducere ºi versificare a
psalmilor. Aºadar înaintemergãtorul Dosoftei se instituie
nu doar în întemeietor al limbii literare româneºti, ci,
uneori, chiar ºi al limbajului diortositor al Sfintei Scripturi.

ªi dacã „pãcãtoºii” sau „greaºnicii” care îi atacã pe
dreptcredincioºi sunt „pãgânii”, iar printre încercãrile prin
care Dumnezeu îi îngãduie diavolului sã îi „încerce” pe
„cei fãrã de vinã” se aflã aceeaºi „pãgâni”, cui altcuiva îi
poate aparþine biruinþa în aceastã luptã psalmodicã dacã
nu… creºtinilor? Sã urmãrim metamorfozarea poeticã a
abstractului în concret:

1482: „Ceºti în roate ºi ce în cãlarii; noi în numele
Dumnedzeului nostru kiemãmu. / Ei împiedicaþi furã ºi
cãdzurã; noi sculãmu-nã ºi dereptãmu-nã.” (19, 8-9, p. 58)

1500: „Aceºte pre cãrruþe ºi aceia pre cai; iar noi în
numele Domnului Dumnedzeului nostru chemãmu. / Aceia
împiedicaþi furã ºi cãdzurã; noi sculãmu ºi ne îndereptã-
mu.” (19, 8-9, p. 102)

1673: „Aibã ei nedejde pre cai, pre telege, / Limbile,
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pãgânii cei fãrã de lege. / Noi sã le dãm chiot cu
preasvântul nume / A Domnului nostru, sã rãsune-n lume.
/ Cã sã poticnirã de sã rãsturnarã / Toþ pizmaºii noºtri,
cãlãri ºi din carã. / Iar noi, creºtinii, stãm fãrã cãdere, /
C-am fãcut izbândã cu a ta putere.” (19, 23-30, pp. 45-46)

2001: „Cei de-acolo în care de luptã, cei de dincolo în
cai, / dar noi întru numele Domnului Dumnezeului nostru
ne vom încrede! / Ei s’au împiedicat ºi au cãzut, / dar noi
ne-am ridicat ºi drepþi am stat.” (19, 7-8, p. 638)

Spre diferenþã de psalmist, Dosoftei nu are dubii în
privinþa identificãrii combatanþilor, întrucât pentru poetul
român lupta nu este una virtualã, ci una cât se poate de
realã. Aºadar „ceºti” sau „aceºte” devin „pãgânii cei fãrã
de lege”, iar „noi” suntem „creºtinii”. Memorabil rãmâne
cum, în acest caz, Dosoftei conferã contur empiric unei
întregi metafizici subtile a textului sfânt. Ceea ce vor sã
exprime aceste versete face referire, în fond, la confrun-
tarea dintre „forþa spiritului, alimentatã de credinþa în
Dumnezeu ºi de ajutorul Sãu”, care „prevaleazã asupra
forþelor materiale, oricât ar fi ele de bine orânduite. Cu
atât mai mult în aria rãzboiului nevãzut.”8. Prin traducerea
ºi versificarea psalmilor Dosoftei va fi resimþit nu doar
necesitatea literar-culturalã de autohtonizarea a expresiei
poetice, ci va fi fost ºi încredinþat cã atunci ºi acolo, în
secolul al XVII-lea moldovenesc, se înfruntau concret
forþele abstracte ale spiritului, întremate de credinþa în
Dumnezeul creºtin, cu forþele întunericului. Pentru
Dosoftei rãzboiul nevãzut al psalmistului se metamor-
fozase într-o confruntare teribilã, palpabilã, dramaticã,
între neamul ºi credinþa sa ºi slujitorii pãgâni ai ne-
curatului. În virtutea acestei credinþe mai mult decât
evidente a autorului autohtonizarea expresiei poetice era
un demers cât se poate de firesc: versurile sale erau ele
însele parte din aceastã luptã concretizatã local ºi tem-
poral. „Pentr-aceea ni s-au pãrut smereniii noastre a hi
lucru de treabã ºi de folos de spãsenia tâlcovnia aceºtii
svinte cãrþ a svântului proroc David, carea este plinã de
rugã ºi plinã de tainele cele mare a lui Dumnezãu. Pentr-
aceea cu multã trudã ºi vreme-ndelungatã, precum am
putut mai frumos, am tâlcuit º-am scris”9.

Dumnezeu însuºi va participa, finalmente, la rãzboiul
dintre creºtini ºi pãgâni, între moldoveni ºi otomani, într-
o nostalgicã dar virulentã imagine a unei virtuale biruinþe
supreme, în douã versete a cãror semnificaþie alegoricã
e aceea cã Hristos, Cel care stã de-a dreapta Tatãlui, va
avea biruinþa finalã în lungul Sãu rãzboi cu diavolul :

1482: „Domnulu de derepta ta frãmt-aiu în dzi de mãnia
ta înpãraþii. / Giudecã limbiloru, ºi înple cãderile, frãnge
capetele pre pãmanutu a mulþi.” (109, 5-6, p. 373)

1500: „Domnule de-a dereapta ta zdrobit-au în dzua
mâniiei tale împãratul. / Giudeca-va limbile ºi va împlea
cãdearea ºi va fãrri-ma capetele pre pãmântu.” (109, 5-6,
p. 183)

1673: „ªi Dumnezãu þ-este din direapta, / De þ-va tãia
pizmaºii cu spata. / La zî ce l-or întãrâta craii, / Îi va cãlca-
n picioare cu caii. / ªi º-vor lua giudeþul pãgânii, / Cã li s-
or nãdi la stârvuri cânii. / ªi capete pre gios vor fi multe, /
Ce vor fi de la rãzboi cãzute.” (109, 19-24, p. 256)

2001: „Domnul de-a dreapta Ta va sfãrâma regi în
ziua mâniei Sale; / El va judeca între popoare, El le va
umple de leºuri, / El va zdrobi capetele multora pe pãmânt.”
(109, 5-6, p. 746)

Se poate extrapola, în marginea acestor multiple
exemplificãri, cã pentru Dosoftei lumea þãrãneascã
constituie un corolar al sacrului. Poetul este permanent
preocupat în a afla corespondenþele posibile între
absolutul transcendentului inefabil, faþã de care se
pãstreazã cuvenita veneraþie, ºi lumea laicului, contem-
poranã lui, asimilatã ca experienþã empiricã ºi familiarã,
viabilã în virtutea unui arhetip ontologic imuabil sau palin-
genetic convertit în expresie esteticã de certã origina-
litate. Pentru Dosoftei sacrul ºi profanul nu se aflã într-o
coincidentia oppositorum eliadescã, ci mai degrabã antici-
peazã perspectiva vaselor intercomunicante blagiene,
sau, eventual, a edenicului terestru arghezian. În ultimã
instanþã, relaþia dintre sacru ºi profan, aºa cum va fi fost
ea întrezãritã în rudimentele de esteticã ºi de poeticã ale
artistului teolog Dosoftei, poate fi explicitatã prin
consideraþiile formulate, trei secole mai târziu, de cãtre
un alt teolog truditor asupra limbajului artistic: „Preluând
formula lui Caillois, Eliade defineºte sacrul drept «tot ceea
ce se opune profanului». Aceasta însã nu spune     nimic,
nu e nici mãcar o definiþie. […] o abordare etimologicã a
profanului. În vechea Romã, de dinainte de imperiu, cultul
public se oficia într-un perimetru sacru, în centrul cãruia
se afla templul, care pe atunci era numit cu cuvântul
fanum. În templu aveau acces numai sacerdoþii ºi nobilii
(patricienii), în timp ce oamenii de rând, gloata (plebeii)
se rugau în curte, în faþa templului, pro fanum. Aceasta
ar însemna cã profanul se instaleazã undeva la periferia
sacrului, dar niciodatã în afara lui sau cu spatele la el.
Aºa zisa «desacralizare» a lumii e falsã, cãci între sacru
ºi profan nu existã o opoziþie radicalã, precum aceea, în
planul etic, dintre bine ºi rãu (cunoscând – dupã acelaºi
Eliade – bivalenþa sacrului, sacralitatea nu trebuie în nici
un caz confundatã cu sfinþenia, dupã cum profanul nu
trebuie confundat cu demonismul). Din aceastã
perspectivã profanul ar fi mai degrabã o stare patologicã
a sacrului, o maladie care-l invadeazã dinspre periferie
cãtre centru, asemenea îngheþului. Istoria nu cunoaºte
nici o nãvalã a sacrului asupra profanului, ci dimpotrivã.
Când cel dintâi e copleºit, supravieþuieºte prin ceea ce
Eliade numeºte «camuflarea» lui în profan, un camuflaj
pe care numai istoria religiilor, ca ºtiinþã constituitã, este
în stare sã-l deconspire, întrucât omul modern e mai
degrabã inconºtient decât conºtient asupra mãºtilor pe
care le poartã în viaþa de fiecare zi. Eu cred însã cã ºi
literatura – arta, în general – poate face acelaºi lucru, ba
chiar mai direct (beneficiind de intuiþie) ºi mai eficient
(dispunând de mijloace mult mai bogate).”10. Este exact
ceea ce Dosoftei a realizat, în 1673, prin traducerea
versificatã a psalmilor. Pentru Dosoftei profanul, lumea
laicã în general, aparþinea de periferia sacrului, lumea
creºtinã moldavã a acelor vremuri „lua cu asalt”, în mod
firesc, sacralitatea transcendentã, printr-o miºcare
centripetã, cãtre un centru de care intuia infraraþional cã
aparþine. Autohtonizarea obsedant dezinvoltã a sacrului
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în traducerea psalmilor se înscrie acestei viziuni de
ansamblu, a interdependenþei ºi caracterului congener,
confin, dintre sacru – absolutul biblic – ºi profan, concretul
local.
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MIORIÞA: VALORIZAREA
ONTOLOGICÃ A MORÞII

George PopaGeorge PopaGeorge PopaGeorge PopaGeorge Popa

Mioriþa este cea mai exemplarã creaþie în spiritul
ancestralitãþii autohtone: ea realizeazã apoteotica
împlinirii existenþiale prin deschiderea cãtre nemoarte în
urma unei morþi conceputã ca o nuntã care înveºniceºte
fiinþarea de model uman. Fenomenologia ontologicã
trifazicã, arhetipalã, de model zalmoxic zalmoxic zalmoxic zalmoxic zalmoxic –ºi anume: viaþã,
moarte iniþiaticã, înviere pe un plan superior existenþial –
se împlineºte paradigmatic în acest incomparabil poem.

Balada se deschide în luminã edenicã, plaiul românesc
fiind asimilat tãrâmului ceresc: „Pe-un picior de rai,/ Pe-o
gurã de rai”. In aceastã adevãratã amiazã cosmicã apar
cei trei pãstori. Fapt interesant, deºi balada ia naºtere în
Vrancea, pãstorul duºmãnit este cel moldovan.

Vrânceanul ºi ungureanul se sfãtuiesc „sã mi-l
omoare”: se observã posesivul simpatetic utilizat: este o
dramã, o suferinþã trãitã de un întreg popor. Omorul ar
urma sã se petreacã la apusul soarelui, apusul fiind
simbolul morþii, dar al morþii urmatã de înviere luminoasã,
încât culorile feerice ale asfinþitului pregãtesc o apoteozã
auroralã: o moarte iniþiaticã ducând la renaºtere. Motivul
pentru care pãstorul moldovan este pizmuit îl constituie
superioritatea sa în raport cu ceilalþi doi: este mai frumos,
mai chipeº („mai ortoman”) ºi dispune de privilegiul de a-i
fi apropiate fãpturi personificând trei virtuþi: iubirea (oile),
înþelepciunea („cai învãþaþi”), puterea („câini mai bãrbaþi”).
De altfel, atât în Mioriþa cât ºi în legenda Meºterului
Manole, precum ºi în Luceafãrul, este vorba de destinul
celui ales.

Intervenþia oii nãzdrãvane produce o rupturã de nivel
ontologic în desfãºurarea baladei: introducerea planului
existenþial al miraculosului, – deschidere ºi depãºire a
fiinþãrii comune ; oaia este nãzdrãvanã, este ne-zdravãnã,
adicã iese din „sãnãtatea” comunului, are o boalã cereascã
: este dotatã cu un vãz superior ; afecþiunea pentru cioban
este cea care o face „nãzdrãvanã”, vizionarã. A iubi este
deschidere a douã suflete, fapt care le conferã puteri
ocrotitoare reciproce suprafireºti. Oaia îl previne pe
moldovan de intenþiile ucigaºe ale vrânceanului ºi
ungureanului. Revine acelaºi posesiv afectiv: „vor sã mi
te-omoare”.

La aflarea plãnuitului omor, moldovanul ia o atitudine
care a pus la încercare minþile exegeþilor cu interpretãri
diverse, cea mai la îndemânã fiind ideea fatalitãþii
acceptate, resemnarea areactivã. Cãci eroul baladei, în
loc sã caute un mijloc de a contracara pericolul iminent,
dimpotrivã, în mod paradoxal, dã sfaturi cum sã fie

Geþii se cred nemuritori; ei nu cred cã mor, ci doar schimbã locuinþa. (Herodot)
Un lucru atât de sfânt ºi emoþionant. (Michelet)

înmormântat. Atitudine unicat ! Or, aceastã aparentã
acceptare a morþii are un tâlc cu mult superior: pentru
eroul baladei, pentru concepþia spiritualitãþii protocroniste
româneºti, moartea nu însemneazã extincþie, aneantizare,
ci transferul într-o supraexistenþã în care universul nostru
afectiv se înveºniceºte. În viziunea eroului moldovan
moartea este o nuntã, o unire cu întreaga naturã, care îl
serbeazã ca pe un mire-demiurg, centrând universul.

De altfel, se observã cã baciul pizmuit nu spune „dupã
ce am sã mor”, ci „de-o fi sã mor”. Prin urmare, balada nu
este relatarea unui „fapt tragic din lumea pãstoreascã”,
cum sunã obiºnuita sintagmã, ci este un pretext pentru
ca românul sã-ºi exprime concepþia sa despre moarte.
De altfel, între cele peste o mie de variante relatate de
Adrian Fochi în monumentala sa lucrare, – publicatã de
Academia Românã în 1964 – omorul nu are loc în mod
real decât într-o singurã variantã, trunchiatã, ºi nu în
Moldova,

Ceea ce expune în continuare pãstorul moldovan este
ritualul nunþii „cu-a lumii mireasã”. Cuvântul „mire” este
de origine traco-geticã ºi însemneazã drag, scump, iubit.
Astfel, cel iubit de mireasa lumii, „mândra crãiasã”, se
uneºte cu stãpâna tãrâmului nepieritor de dincolo de viaþã,
Nu cunoaºtem în literaturã o altã concepþie în care
moartea sã aparã într-o asemenea sublimã viziune: un
principiu feminin cosmic în culorile supremei puritãþi –
fecioara veºniciei în alb absolut, logodindu-se cu feciorul
ºi domnul Naturii, unire sacralizatã de taina nunþii.

Urmeazã un al doilea moment crucial: intervenþia
magiei muzicale. Muzica are dublã naturã – fizicã ºi
imaterialã, metafizicã. Sub vraja cântului are loc
metamorfoza fiinþei materiale a pãstorului în corp spiri-
tual. Cântarea are loc din cele trei fluiere (cuvântul „fluier”
este ºi el de origine tracã). Fluierele sunt înzestrate cu
suflet, fiind fãcute din substanþa unor fiinþe (os, fag, soc).
Muzica are rol incantatoriu ºi iniþiatic. Sufletul fluierelor
respirã dragoste, duioºie, ardere, – mistuirea întru
transfigurare ºi mutaþie onticã: Fluieraº de fag/ Mult zice
cu drag !/ Fluieraº de os/ Mult zice duios/! Fluieraº de
soc/ Mult zice cu foc ! ªi cine pune în vibraþie fluierele?
Vântul, energie etericã, suflu cosmic, alintul realitãþii
subtile. Aceastã muzicã este petrecutã de lacrimile
însângerate ale oilor, fãpturile care l-au iubit cel mai mult
pe erou în popasul sãu pãmântesc: Vântul când a bate/
Prin ele-a rãzbate// ª-oile s-or strânge,/ Pe mine m-or
plânge/ Cu lacrimi de sânge !
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Baciul moldovan roagã mioara nãzdrãvanã sã nu
spunã oilor de omor, pentru cã nu moartea distrugãtoare
este adevãrul plecãrii sale din lume, ci sã le vorbeascã
despre celãlalt înalt adevãr, – al nunþii cosmice.

Descrierea acestei nunþi centreazã eroul baladei în
miezul universului, sãrbãtorit de întreaga naturã, toate
elementele participând la miracolul unirii sale cu veºnicia.
Sub taumaturgia mitului, a poeticului, a cântului, universul
pãmântesc este transmutat într-o neoexistenþã para-
disiacã. Viaþa imanentã se deschide cãtre cealaltã faþã a
ei ºi se identificã, se absoarbe într-însa. Mãreþia ceremo-
nialului acestei nunþi cosmice, este precedatã de cãderea
stelei: ...Cã la nunta mea/ A cãzut o stea. Splendidã
definiþie a morþii, a acestei întreruperi temporare, dupã
care va urma înveºnicirea ! Având în vedere cã stelele îl
vor sãrbãtori, aceastã „cãdere” a stelei purtând ursita
pãstorului nu este mesagerul astral care vine sã-l petreacã
pe pãstor în cer ? Nu este o cãdere în sus ?

Ritualul nunþii desfãºoarã o extraordinarã feerie
cosmicã. Apar mai întâi nunþii – soarele ºi luna (con-
comitenþã anulând temporalitatea de model evanescent),
zeu ºi zeiþã ai începuturilor care þin cununa mirelui;
urmeazã nuntaºii – brazii, simbol al perenitãþii, paltinii,
simbol al energiilor naturii; apoi preoþii, „munþii mari”, zeitãþi
ale înãlþimilor; finalmente corul miilor de pãsãri ºi pirotihnia
miriadelor de stele. Se observã cã diverºii participanþi la
nuntã simbolizeazã zborul, piscurile ultime, începând cu
cerescul (soarele ºi luna) ºi sfârºind tot cu cerescul („stele-
fãclii”).Astfel, în baladã totul este înãlþare, totul se petrece
pe vectorul sublimului: iubirea fãpturilor apropiate, puterea
vizionarã a oii nãzdrãvane, cântul multiplicat al fluierelor,
jeluirea oilor ºi întregul ritual liturgic al nunþii desfãºurat
pe dimensiunea nemãrginirii.

Mai este de observat faptul cã balada începe în plinã
luminã paradisiacã: „Pe-un picior de plai, / Pe-o gurã de
rai,” – luminã întunecatã doar temporar de spectrul
omorului, dupã care urmeazã transsubstanþierea în mit
ºi cânt a eroului, ºi a lumii sale afective, pentru ca la
urmã sã aparã polul opus zilei, noaptea înstelatã, simbol
al misterului cosmic care a prezidat magia nunþii
transfiguratoare ºi care împlineºte transmutaþia ciobanului
ºi a firii în suprarealitatea basmului, în perenitatea legen-
dei. Moartea a fost o extincþie prin intensitate, prin prea-
plin: se face întuneric prin prea multa luminã a bucuriei
nunþii, a extazului. Întunericul final însemneazã absorbþia
în inefabil, în fãrã-de-nume. Versurile ultime – „Pãsãrele
mii / ªi stele fãclii” –, ilumineazã încã odatã, exploziv, cu
nenumãratele fãclii stelare ºi zboruri strãlucitoare –
pãmânt ºi cer, deschizându-se unul din cele mai largi ºi
mirifice universuri din literatura lumii.

De la primele douã versuri ne întâmpinã linia unduitoare
deal-vale ºi, paralel, coborârea de la lumina de rai la apusul
de soare: ne întâmpinã curgerea eternã, miºcarea de la
plus la minus ºi iarãºi la plus, miºcarea finalã a baladei
fiind suitoare, sfârºind în izbucnirea multiplicatã a luminilor
dintâi pe fondul beznei ajunului cosmic, pentru a iniþia
astfel un alt început – în lauda pãsãrilor ºi a strãlucirilor
stelare.

Astfel,     Mioriþa începe cu enunþul principiului prim dupã
care se petrece condiþia umanã: devenirea. În felul

acesta, evoluþia baladei reproduce fenomenologa muzicii:
viaþa, stingere, renaºtere pe un plan superior: aici
transcenderea într-o realitate supremã prin transmutarea
diadei om-lume în mit. Moartea este transmutatã în
suprarealitate nepieritoare – locuitã de om ºi universul
sãu simpatetic.

În balada vrânceanã apare la modul exemplar acea
constantã structuralã spiritualitãþii româneºti: nãzuinþa
cãtre deschidere ºi depãºire. Aici, maxima deschidere ºi
maxima depãºire a condiþiei umane cu atingerea culmi-
naþiei axiologice ºi ontologice.

Se observã cã, aparent paradoxal, deºi în faþa morþii,
ciobanul nu evocã în nici un moment divinitatea, ceea ce
vine sã întãreascã ideea cã aici moartea nu este realã.
Faptul acesta pare de asemenea un indiciu cã balada a
fost conceputã într-o epocã precreºtinã. Viziunea ei vine
din straturile traco-getice, descinde din credinþa în
nemurire întruchipatã în triada originarã miticã Zalmoxis-
Orfeu-Dionysos. Religia în sens de aderenþã restrictivã
la un anumit cult este înlocuitã de religiozitatea cosmicã:
hierogamia, confundarea nupþialã cu întreaga fire.
Dumnezeul moldovanului este Natura care îºi serbeazã
în supremã iubire mirele, devenit miez al sãu, un fel de
zeitate polarizând afectiv totul în jurul sãu. Armonizarea
cu natura se observã de asemenea ºi in faptul cã eroul
baladei nu îºi nunteºte cu mireasa lumii doar sufletul, ci
fiinþa integralã, reflex al concepþiei lui Zalmoxis conform
cãreia sufletul nu poate fi despãrþit de trup, alcãtuiesc o
unitate indivizibilã.

Andreescu la Barbizon
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Este un fapt extraordinar – acesta: ºi anume, cã frumu-
seþea sufleteascã, elevaþia moralã a „blândului pãstor”
moldovan este independentã de orice îndoctrinare
dogmaticã, de comandamente spãimoase venite din afarã.
Rezervele de nobleþe lãuntricã ale eroului paradisiacului
plai românesc sunt inepuizabile – necomandate,
necondiþionate.

Este interesant de asociat viziunii din Mioriþa ideea
lui Rilke, care considerã pãstorul imaginea cea mai purã
a poetului: solitar, deschis nemãrginirii nocturne, unde
totul se face liniºte de începuturi ºi totul se decanteazã.
Se sublimeazã în fior cosmic ºi indicibil, de unde începe
marea aventurã de deschidere ºi transfer metafizic.

Mioriþa concentreazã viziunea poporului nostru privind
raportul dintre viaþã, moarte ºi totalitatea cosmicã. Mircea
Eliade afirmã: „În ultima instanþã, dacã Mioriþa ºi-a cucerit
un loc unic la cele douã nivele ale culturii româneºti –
folcloric ºi cult -, însemneazã cã poporul, ca ºi
intelectualii, recunosc în aceastã capodoperã a geniului
popular modul lor de a exista în lume ºi rãspunsul cel
mai eficient pe care pot sã-l dea destinului când se aratã,
ca de atâtea ori, ostil ºi tragic. ªi acest rãspuns constituie
de fiecare datã o nouã creaþie spiritualã.” (M. Eliade – De
la Zalmoxis la Genghis-Han,     ed. ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, 1980, trad. Maria ºi Cezar Ivãnescu).

În balada vrânceanã este exprimatã vocaþia sufletului
românesc cãtre comuniunea ºi integrarea universalã, „o

fermecãtoare fraternizare a omului cu întreaga creaþie”,
afirmã Jules Michelet. Înfãptuirea acestei armonizãri,
conducând la un monism ontologic simpatetic, are loc
pe de o parte prin integrarea cosmicã a omului, iar pe de
altã parte prin înglobarea în aceastã sintezã ºi a orizontului
morþii. În viziunea mioriticã, moartea nu este aneantizare,
ci este valorizatã existenþial, devenind un spaþiu al
veºniciei în care are loc, sub miljocirea miticului,
transferul eroului moldovan ºi al lumii sale afective. Omul
ºi natura, zariºtea vieþii ºi a postvieþii se gãsesc
armonizate într-o integralitate înþeleasã ca absolutã ºi
nepieritoare. În Mioriþa comuniunea dintre om ºi naturã
precum ºi dintre om ºi spaþiul morþii au loc nemijlocit,
fãrã intervenþia divinitãþii, fapt care semneazã o concepþie
particularã societãþilor arhaice ; în balada noastrã
fructificarea panontologicã rãmâne de origine ºi naturã
pur umane.

Fapt important, în procesualitatea valorizãrii ontologice
a morþii din viziunea mioriticã, individualitatea nu este
anihilatã ºi nici lumea de aici, ci atât omul cât ºi universul
sãu afectiv sunt transmutate pe acel plan mai înalt de
fiinþare într-un monism al împlinirii totalitãþii universale.
Aceastã viziune constituie una din marile originalitãþi ale
spiritualitãþii româneºti. Moartea este aici un mediu
iniþiatic, cathartic, purtând la o mai înaltã deplinãtate a
vieþii, a omenescului. Dacã pentru Rilke moartea se aflã
în centrul ontologiei, fiind consideratã fructul final, lãuntric,
al vieþii, în balada vrânceanã moartea constituie
transorizontul de transfer întru înveºnicire a existenþei
omeneºti. Pe de altã parte, dacã în filozofia hindusã are
loc rearmonizarea sufletului individual – Ãtman – cu
sufletul universal – Brahman, în schimb, în balada noastrã
armonizarea este atotcuprinzãtoare -, include nu numai
sufletul, dar ºi materialitatea lumii imanente.

Filozofia din Mioriþa este o metafizicã – pozitivã – a
fiinþãrii. Deºi inauguratã de presocratici, prin Parmenide
ºi mult discutatã de gândirea greacã ulterioarã, problema
fiinþei a fost reluatã de abia de un secol încoace, mai
ales de Martin Heidegger. Repetãm însã cã filozofia din
balada noastrã nu este o purã speculaþie teoreticã,
dimpotrivã, este o filozofie activã, vieþuitã zilnic: constituie
o poeticã existenþialã. Cã Mioriþa reflectã modul poporului
român de a fiinþa în lume rezultã, aºa cum afirmã M.
Eliade, ºi din faptul cã balada se aflã în proces creator
neîntrerupt, continuând ºi în zilele noastre.

Astfel, dacã la alte popoare tema morþii nãscãtoare
de viaþã s-a pierdut, la noi ea a devenit idee-forþã
energizând – atât în Mioriþa cât ºi în Meºterul Manole,
ipostaze de fiinþare înveºnicite. Conceptul zalmoxic,
desfãºurarea în trei momente a existenþialitãþii accedând
finalmente la renaºtere, a supravieþuit pentru cã
întruchipeazã spiritualitatea autohtoniei noastre
primordiale ºi el este exprimat în ideea optimistã ºi
fecundã, infinit eliberatoare spiritual, cã viaþa ºi moartea
alcãtuiesc un tot ontologic complementar, armonios,
moartea având virtuþi de a ne transmuta într-o
supraexistenþã perenã.

Lucratã pe interval milenar ºi astfel filtratã îndelung
prin simþul estetic ºi axiologic autohton, Mioriþa, în
augusta ei simplitate ºi frumuseþe, este expresia
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Rucãreancã
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sau câþiva rari filozofi sunt capabili sã sesizeze misteri-
oasa unitate a vieþii ºi a morþii … Balada reveleazã o
solidaritate misticã între om ºi naturã… cosmosul deve-
nind sacru prin participarea la misterul nunþii… Pãstorul
nu se comportã ca atâþi reprezentanþi iluºtri ai nihilismului
modern… ci participã la un mister al tainei nunþii maiestuos
ºi feeric care îi permite sã triumfe asupra propriului destin.”

În contrast cu viziunea pozitivã expusã mai sus, iatã
ce afirmã Emil Cioran: „Este întristãtor scepticismul
teluric ºi subteran al României. Un scepticism suferind,
crispat, lipsit de drãgãlãºenie ºi de eleganþã. Abandonarea
pasivã soartei ºi morþii ; necredinþa în eficienþa
individualitãþii ºi a forþei; distanþa minorã faþã de toate
aspectele lumii au creat acel blestem poetic ºi naþional.
care se cheamã Mioriþa ºi care alãturi de înþelepciunea
cronicarilor constituie rana neînchisã a sufletului
românesc. Mai vin apoi doinele ca sã dea vibraþie lor
tânguitoare ºi totul s-a sfârºit”. ªi iatã replica lui Mircea
Eliade: „Numai pentru un cercetãtor superficial, care ar
judeca prin criterii empiriologice, prezenþa aceasta a morþii
ar putea însemna o viziune pesimistã a lumii, o rarefiere
a debitului vital, o deficienþã psihicã”. Într-o formulare nec
plus ultra, Eliade scoate în evidenþã înaltul înþeles al
baladei: considerând moartea o unire transfiguratoare cu
restul lumii, românul „impune un sens absurdului”, faptã
depãºind nesfârºit tânguirile existenþialiste moderne ºi
postmoderne.

S-a fãcut o analogie între nunta cosmicã din Mioriþa
ºi ideea nunþii cosmice, din poezia lui Ion Barbu. Dar
dacã în balada vrânceanã nunta are sens unic, ascen-
dent, nunta este o împlinire existenþialã apoteoticã
postviaþã, viziunea barbianã este bivalentã cu balanþa
înclinând negativ; ºi anume: pe de o parte, nunta cosmicã
„sfântã”, – Olimp, peste mode ºi timp, – între cunoaºterea
înþeleasã ca act al cleºtarelor minþii, logoditã cu existenþa
cea mai purificatã spiritual, iar pe de alã parte, nunta
între existenþã ºi materialitatea impurã care poartã la
descompunere în râpa Uvedenrode. Datoritã faptului cã
omul este fiinþã a finitudinii, idee haideggereanã prin
excelenþã, nunta sa existenþialã însemneazã dezagre-
gare, descompunere. Iniþierea poeticã încearcã eliberarea
omului spre Absolut, acolo unde Soarele este nun (ca în
Miorita). Omul este însã apter, dotat cu o „energie
degradatã”.

NotãNotãNotãNotãNotã..... În momentul de faþã, în confuzia gravã a valorilor
ºi în febra integrãrii urgente în Europa, are loc un fenomen
anticultural consternant: diverºi „intelectuali de piaþã”, de
consum, folosesc sintagma mioritic, în sens de „fatal-
ism”, de ataraxie, în scopul de a discredita, de a purta în
derizoriu balada vrânceanã ºi, consecutiv, structura
sufleteascã a românului. Pentru asemenea amatori de
etichetãri opace ºi meschine, aceastã “capodoperã
unicat”, cum a numit-o Mircea Eliade, a devenit un buletin
de identitate spiritual pe care ar trebui sã-l rupem pentru
a fi primiþi mai uºor în Uniunea Europeanã.

Dar cel care ignorã ºi denigreazã, sublimitatea
Mioriþei, despre care Michelet afirma cã este „un lucru
atât de sfânt ºi emoþionant cã-þi sfâºie inima’”, îºi
semneazã certificat de pauperitate intelectualã.

structuralã cea mai specificã a spiritualitãþii româneºti.
Inepuizabilã ca sursã de farmec, „opera aperta”, „mister
deschis”, ca sã folosim o expresie goetheanã, dar pe
care nu-l putem pãtrunde în întregime în toate nuanþele,
– legenda pãstorului moldovan este o creaþie-limitã, nu
numai pe plan românesc, dar ºi universal.

* * *
Lucian Blaga în lucrarea Spaþiul mioritic, urmând

concepþiei lui Leo Frobenius care vedea în structura
peisajului albia modelatoare a culturii unui popor, –
considerã cã matricea stilisticã a spiritualitãþii româneºti
este constituitã de peisajul ondulat care deschide balada
Mioriþei, neluând în seamã faptul cã acest plan orizontal
este urmat, depãºit de suiºul vertical cãtre polul ceresc
al sublimului kantian, unde se aflã soarele, luna, miile de
stele. Astfel, consecutiv priveliºtii desfãºuratã pe
alternanþa deal-vale din primele versuri, Blaga interpre-
teazã înþelesul Mioriþei ca definind pe român drept un
pesimist, un resemnat în faþa destinului. Ulterior unii
comentatori au adoptat aceastã exegezã reducþionistã.

În dezacord cu interpretarea blagianã. Constantin
Brãiloiu ºi Mircea Eliade au þinut sã releve adevãratul
sens al Mioriþei. Brãiloiu scrie: „Mioriþa nu exprimã nici
voinþa renunþãrii, nici beþia neantului, nici adoraþia morþii,
ci exact contrariul lor, pentru cã în ele se perpetueazã
memoria gesturilor originare de apãrare a vieþii” (citat de
M. Eliade). Iar Eliade scria în 1962: „Mioriþa reprezintã în
cultura româneascã o problemã de istorie a spiritualitãþii
româneºti ºi un capitol central în istoria ideilor... O viziune
poeticã a lumii... un model prin excelenþã a geniului
românesc... Moartea este asimilatã unei nunþi cosmice…
moartea este total transfiguratã precum ºi universul
întreg… Numai mari poeþi, sau vizionari ca Nietzsche,
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Portretul marelui ban Nãsturel Herãscu
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ÎN CÃUTAREA NUMENULUI SAU „GIMNASTICA
MENTALÃ A NON-IDENTITÃÞII”
(O experienþã de receptare a lui Bachelard)(O experienþã de receptare a lui Bachelard)(O experienþã de receptare a lui Bachelard)(O experienþã de receptare a lui Bachelard)(O experienþã de receptare a lui Bachelard)

Ion Dumitru DenciuIon Dumitru DenciuIon Dumitru DenciuIon Dumitru DenciuIon Dumitru Denciu

Curioasã decizia de acum câþiva ani a revistei VatraVatraVatraVatraVatra,
nematerializatã pânã acum, de a dedica un numãr lui Gaston
Bachelard! Ea va fi fost luatã ºi pentru a-mi da mie ocazia de a-
mi lãmuri de ce voiam sã scriu despre autor din motive foarte
subiective, precum: o similitudine de origine (þãrãneascã); faptul
de a fi avut o fiicã, Suzanne, care l-a continuat intelectual (pe
latura „diurnã” a personalitãþii sale); o fixaþie în vârsta arhetipalã
a copilãriei. Adevãrata raþiune fiind, fãrã îndoialã, umplerea
unor lacune, ºtergerea unor inaderenþe, adulmecarea unor
sugestii – câteodatã simple sonoritãþi…

Mi se pare, de pildã, cã poarta prin care am intrat în universul
bachelardian – sã mi se ierte aceastã utilizare metaforicã a unei
noþiuni „vide” chiar în spiritul celui ce l-a negat la nivel
cosmologic împlinindu-l existenþial – a fost pura muzicalitate
a unui nume, Gaston Roupnel, întâlnit prin hazard pe când
studiam pe M. Florian (Recesivitatea ca structurã a lumii, vol.
II, 1987, p. 395) ºi reþinut din cauza unei afirmaþii istoriste de
un extrem pesimism: „Istoria ne învaþã cã dreptul este o
slãbiciune ºi dreptatea o neputincioasã, cã forþa este singurul
geniu al oamenilor ºi cã domnia celor violenþi este singura
care se întâmplã pe Pãmânt.” Pânã la acea datã citisem
Bachelard, o parte din „poeticele – reveriile” sale (nu mai ºtiu
în ce ordine), apoi din textele ºtiinþifico-filozofice (cuprinse în
antologia în 2 volume a lui V. Tonoiu, din 1986, sub titlul
Dialectica spiritului ºtiinþific modern), dar rãmãsesem în
urmãtoarea, ciudatã, situaþie: pe primele le pricepusem bine,
însã ele mã lãsaserã „rece”; pe celelalte nu le înþelesesem mai
deloc, totuºi continuau sã mã fascineze.

ªi iatã, apare în orizontul meu binecuvântatul nume al
celuilalt Gaston, mai apropiat de preocupãrile clipei mele de
atunci. Printr-o misterioasã asociaþie, ajung iarãºi la Bachelard.
O nouã tentativã de lecturã. Cad doar peste Psihanaliza focului
ºi Flacãra unei lumânãri     (trad. rom. 1989, respectiv 1994), ºi
nu mã pãtrunde cãldura. Resimt numai anumite vibraþii ºi vãd
exclusiv franja luminii. Sunt departe de numenul pe care îl
urmãreºte cu necesitate ºi insistenþã filozoful-visãtor. Din
pãcate, nu puteam sã merg nici mãcar pe unda sugestiei
muzicale Roupnel, cãci nu citisem L’intuition de l’instant (1932)
(n-aveam cum), probabil cartea-cheie a lui Bachelard, spre a-l
însoþi idealiter într-o plimbare cu prietenul sãu, ºi nici (mai
ales) eseul acestuia, Siloé. (Cât îmi doresc sã calc într-o zi pe
aceastã potecã, iniþiatoare, a lor, trecând mai pregãtit ºi pe la
alpinul Gonseth!)

M-am întors la Florian pentru a controla ce scrie el despre
Bachelard. În capitolul Existenþã – neant din vol. I al operei
citate (ed. Eminescu, 1983, p. 348), unde se strãduieºte sã
demonstreze caracterul dominant al primei ºi cel dominat,
‘recesiv’ al corelatului, se referã la gânditorul champenois ca la

unul confratern, dar care nu ajunsese decât… la convingerea
sa (pe care o apãra demult) cã „doctrina tradiþionalã a unei
raþiuni absolute ºi imutabile” era „o filozofie perimatã”. Asta în
La philosophie du non (1940), lucrarea investigatã ºi pe scurt
rezumatã. Este singura operã bachelardianã luatã în seamã de
autorul nostru în aºa-zisul sãu „testament filozofic” (potrivit
îngrijitorilor ediþiei, N. Gogoneaþã ºi I. C. Ivanciu), de vreme ce
tot (numai) la ea revine în Concluzii (vol. II, pp. 427-428). Acolo
e vorba de dialecticã în general, în raport cu „principiul clasic
al contradicþiei (mai just al noncontradicþiei”), ºi Bachelard
apare imediat dupã Hegel ca un fel de corector al acestuia,
îndreptãþit, abil, însã „voit neprecis”. Aº zice mai degrabã – ºi
pe baza altor nuanþe introduse în text – cã Florian însuºi este
ambiguu sau dovedeºte o atitudine ambivalentã faþã de cel
invocat, ca ºi cum s-ar feri, repetându-ºi Non idem est si duo
dicunt idem, sã se recunoascã în celãlalt.

Am recitit, deci, Filozofia lui nu în traducerea (din antologia
amintitã, vol. I, a) lui V. Tonoiu – acesta desigur vectorul prin-
cipal al introducerii lui Bachelard epistemologul în România –
ºi am reuºit sã mã descurc mai bine în arcanele sale
geometrizante ºi totodatã rafinate, sesizându-i când gândul
când intenþiile, în orice caz angajându-mã într-o experienþã de
neuitat ºi poate demnã de comunicat. Discursul cam emfatic-
profesoral mi-a displãcut puþin, însã demonstraþia m-a prins.
A-þi propune sã negi metodic articulaþiile unui întreg curs
intelectiv care a dat rezultate solidare vreme de douã mii de ani
ºi sã te ºi conciliezi cu el nu e o îndrãznealã oarecare. Iar a face
tot posibilul sã izbuteºti seamãnã a aventurã misticã. Nu uit cã
expediþia lui Bachelard a fost pregãtitã de surpãrile de teren
din domeniul fizicii ºi cã mulþi pionieri (pe unii îi citeazã) au
deschis poteci ºi chiar drumuri prin pãdurea de fenomene ºi
concepte, totuºi… Hai s-o luãm de la capãt, pare sã spunã.
Cãci, dacã existã un progres indubitabil, cel ºtiinþific, s-ar putea
sã descoperim cu ajutorul unei raþiuni diversificate, stabilind o
perspectivã, resorturile unui progres moral în care iniþial n-am
crezut. Suntem optimiºti, în fond, cu toate cã „bãtrâni”, ºi activi,
cu toate cã visãtori. Noþiunea de masã, de pildã, „corespunde
unei aprecieri cantitative grosolane, este ca o gurmandã a
realitãþii”, dar, trecând-o la un alt nivel, apoi la un al treilea, nu-
i aºa cã se derealizeazã pânã la a crea loc opusului sãu, masa
negativã? Ceea ce nu înseamnã inexistentã! N-o fi încã aflatã.
Poate „ar trebui gãsitã în procesul de dematerializare în timp
ce masa pozitivã s-ar ataºa materiei rezultând dintr-o materia-
lizare?” (loc cit., pp. 284-298).

Grijuliu sã se plieze corect asupra obiectului cercetãrii sale
– o colecþie de elemente filozofice ºi ºtiinþifice –, Bachelard nu
neglijeazã magma din care acela se ridicã ºi nu pune între
paranteze drepturile ºi idiosincraziile subiectului operator.
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Dimpotrivã. Cu istoria percepþiei ºi reprezentãrii fenomenelor
obiective, pe de o parte, ºi autoinvestigaþia sincerã, de cealaltã
parte, construieºte metoda „profilului epistemologic” al
noþiunilor, ce se dovedeºte o adevãratã psihanalizã a
cunoaºterii, o analizã spectralã ºi o manipulare ‘purificatoare’
aproape în sens etimologic. Cel ce se detaºeazã ºi în acelaºi
timp se interiorizeazã în acest procedeu fiind un intelectual
aparte, nici filozof nici om de ºtiinþã sau... ºi una ºi alta. „Am
dori de fapt sã dãm impresia cã tocmai în aceastã regiune a
supraraþionalismului dialectic viseazã spiritul ºtiinþific. Aici (…)
se naºte reveria anagogicã, aceea care se aventureazã gândind,
aceea care gândeºte aventurându-se, aceea care cautã o
iluminare a gândirii de cãtre gândire, care gãseºte o intuiþie
subitã în regiunile care se plaseazã dincolo de gândirea
instruitã. Reveria obiºnuitã opereazã la celãlalt pol, în regiunea
psihologiei profunzimilor, urmând seducþiile libido-ului, ispitele
intimului, certitudinile vitale ale realismului, bucuria posesiunii.
Nu vei cunoaºte bine psihologia spiritului ºtiinþific decât atunci
când vei fi deosebit cele douã soiuri de reverie.” (idem, p. 298).

El noteazã cã aceastã reverie este „esenþialmente matema-
tizantã” ºi o înþelege ca reflex al poeticii ºtiinþei (în special a
fizicii), astfel încât nu ne surprinde când în plin avânt logic
ceara se topeºte ºi pe „pragul de umbrã” se iveºte celãlalt
Bachelard, dispus sã preþuiascã ºi chiar sã guste vâscozitatea
materiei, a vieþii. Apoi bucãtarul, brutarul, grãdinarul etc. se
transformã din nou în alchimist ºi energetician, spre a urca în
empireul metachimiei ºi metafizicii. Fãcând toate acestea se va
recunoaºte idoneist, dar lãrgind cadrele lui Gonseth,
„dispersându-le mai mult”, deoarece vede, simte activitatea
mai curând ca activare, realul ca realizare, raþiunea ca raþiona-
lizare. Or, pe aceastã cale prin excelenþã dinamicã nu se putea
sã nu întâlneascã pe St. Lupasco ºi pe alþii (pe care nu i-a
cunoscut, e. g. Blaga ori M. Florian).

Într-adevãr, similitudinea merge uneori pânã la detalii. De
exemplu, „realizarea” (termen ce revine des în demonstraþiile
autorului) pare a fi echivalentul exact al lupascienei „actualizãri”,
iar „anihilarea” seamãnã cu „potenþializarea”. Cu „ex-stanþa”
suntem poate în vecinãtatea „stãrii T”. În orice caz, miºcãrile
argumentative ale celor doi sunt înalt convergente, conducând
la un raþionalism non-kantian (ºi non-hegelian), o epistemologie
non-cartezianã, o logicã non-aristotelicã, toate aspirând sã
înglobeze ceea ce „neagã”. O situaþie, de altminteri, perfect de
înþeles, întrucât izvorãºte din confruntarea cu aceeaºi bursã
de crizã a ºtiinþei contemporane ºi culege necesitãþile unui
„spirit al timpului”.

Totuºi, ceva îi diferenþiazã pe cei doi, implicit ºi explicit. Cel
ce recunoaºte (indirect, e adevãrat): „nu ºtim bine sã operãm
în aceastã penumbrã conceptualã care reuneºte corpuscularul
ºi ondulatoriul, punctualul ºi infinitul” (id., p. 349), Bachelard,
aflând printr-o fericitã împrejurare (filozoful român de expresie
francezã îi trimisese în manuscris lucrarea sa Dualismul an-
tagonist ºi exigenþele istorice ale spiritului) esenþa concepþiei
celuilalt, declarã: „Noi nu mergem (…) atât de departe  ca S.
Lupasco. El nu ezitã sã integreze, într-un fel, principiul de
contradicþie în intimitatea cunoaºterii. Activitatea dualizantã a
spiritului este, pentru el, necontenitã. Pentru noi, ea se limiteazã
sã punã în miºcare un soi de caleidoscop logic care bulverseazã
brusc raporturile dar pãstreazã totdeauna formele. Supra-
raþionalismul nostru este fãcut deci din sisteme raþionale
simplu juxtapuse. Dialectica ne serveºte numai pentru a mãrgini

o organizare raþionalã printr-o organizare supraraþionalã foarte
precisã. Ea ne serveºte doar pentru a vira de la un sistem spre
altul.” (id., p. 369). Simplu ºi clar, rãspicat. Fãrã vreun joc subtil
între identitate ºi aparenþã. Eventual, cu înclinaþia similia
similibus curantur. La care Lupaºcu, dacã va fi rãspuns   (n-am
avut posibilitatea sã cercetez problema), ar fi trebuit sã se
prevaleze de principiul contraria contrariis curantur.

Fapt este cã delimitarea deschisã bachelardianã m-a ajutat
sã conºtientizez ceea ce mã deranjeazã în poziþia sa, dincolo
de „admiraþia reflectatã” pe care mi-o trezeºte ºi de „caracterul
estetic” al teoriei sale (cf. Raþionalismul aplicatRaþionalismul aplicatRaþionalismul aplicatRaþionalismul aplicatRaþionalismul aplicat, în vol. II al
antologiei): 1) prea apleacã genunchiul în faþa ºtiinþei, tinzând
sã instituie gândirea ºtiinþificã drept pivot al culturii; 2)
acceptarea unei dedublãri sistematice a culturii ºi chiar a
cunoaºterii (ibid.); 3) accentele de psihologism, psihanalitism
ºi mai ales cele de pedagogism (passim). Dedublarea sa
personalã e un dat – aºa a fost hãrãzit sã-ºi manifeste cele
douã faþete ale personalitãþii sale, juxtapuse!, sã nu le poatã
duce pe amândouã concomitent (din motivul cã n-a pãtruns în
antésujet?) –, dar asumarea ei ca model rãmâne indezirabilã
pentru unii dintre noi. Personal, nu mã pot întreba, când încerc
sã mã cuprind într-o expresie de valoare, dacã „suntem (…) în
domeniul sentimentului sau în domeniul cunoaºterii” (id., p.
58), nici mãcar sub beneficiul raþiunii discursive a lui on est.
Pe de altã parte, am impresia cã existã un fel de neofitism (!) –
o angajare în „prime valori” – a lui Lupaºcu º. a., ºi din perspec-
tiva aceasta Bachelard îmi apare mai bãtrân, mai copt, ca ºi
civilizaþia francezã. Însã mã abþin sã decid cine este mai înþelept.
În tentativele mele de fraternizare, aº cocheta ºi eu cu singu-
rãtatea gnoseologicã, dar parcã aº paria pe singularitatea
creativã.

Fata hangiului
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LITERA DE EVANGHELIE... CU VARIAÞIUNI
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Dupã cum orice creºtin învaþã temeinic încã din anii
copilãriei, dintre cei 12 apostoli ai lui Isus Cristos patru
ne-au lãsat evanghelii. Sunt evangheliile dupã Matei,
Marcu, Luca ºi Ioan, texte care din îndepãrtate vremuri
stau laolaltã cu Geneza, cu Exodul, cu Psalmii ºi cu
Pildele lui Solomon, alcãtuind împreunã cu celelalte texte
ale Vechiului ºi Noului Testament acea carte de cãpãtâi
pe care se reazemã credinþa fiecãruia dintre noi: Biblia
sau Sfânta Scripturã. Dupã cum, iarãºi, prea bine ºtim
cu toþii, despre un al cincilea apostol care sã fi scris ºi el
o evanghelie nu se pomeneºte nimic, nicãieri. Mai cu
seamã dacã semnatarul ei ar fi – culmea! – Iuda, deci
tocmai trãdãtorul ºi vânzãtorul, cel hulit amarnic, de-a
lungul tuturor timpurilor, pentru fapta sa nelegiuitã. O
asemenea carte, cu pretenþii de evanghelie, n-ar putea fi
decât un roman, adicã rodul pur al imaginaþiei, ceea ce,
de altfel, este cu prisosinþã cartea semnatã de scriitorul
neozeelandez Christian Karlson Stead ºi intitulatã chiar
aºa: Numele meu a fost Iuda. Dar avem, în acelaºi timp,
un roman care pune în discuþie ºi clatinã multe din
adevãrurile cuprinse în cele patru evanghelii veritabile.

Mai înainte de toate, ar însemna cã Iuda nu ºi-a luat
viaþa, spânzurându-se de crengile unui smochin, aºa cum
susþin evangheliile pe care le cunoaºtem acum. Într-un
roman, însã, lucrul este perfect plauzibil, odatã ce l-am
acceptat, prin definiþie, ca pe un fruct al imaginaþiei. Are,
fireºte, ºi romanul adevãrurile sale de respectat, însã
nu-i deloc obligatoriu ca ele sã coincidã cu cele din
realitatea care l-a inspirat. Aºa cã-l întâlnim, în primele
pagini ale cãrþii, pe Iuda la venerabila vârstã de 70 de
ani, „despre care psalmiºtii ne spun cã este limita
superioarã a ceea ce putem pretinde de la viaþã” – dupã
cum el însuºi recunoaºte. Fostul „Iuda din Keriot” este
acum „Ida din Sidon”, pater familias, însurat, a doua oarã,
cu o grecoaicã ºi aºezat într-o comunitate greacã. Tot el
îºi destãinuieºte motivele pentru care se hotãrâse sã-ºi
piardã urma: „Dorisem sã scap de copilãria mea, de rasa
mea, de religia ºi greºelile mele; sã scap de propria mea
istorie, s-o încep iarãºi, s-o rescriu, retrãind-o, oferindu-i
ceva ce ar fi putut sã fie similar unui deznodãmânt fericit.”

Oricât ai vrea, totuºi, sã-þi retrãieºti viaþa, de copilãrie
nu poþi niciodatã scãpa, iar de visat întotdeauna visezi
în limba maternã. Cu atât mai mult cu cât el, Iuda, fusese
prieten bun, în copilãrie, cu Isus. Amândoi se nãscuserã
la Nazareth, în Galileea, ºi ascultaserã laolaltã lecþiile
predate de profesorul lor Andreas. Aici s-ar putea sã se
strecoare o nouã licenþã, o altã abatere de la adevãrul
evangheliilor, însã perfect explicabilã, ºi ea, câtã vreme
niciunul dintre ceilalþi apostoli nu revendicã favoarea de
a-ºi fi cunoscut învãþãtorul încã din copilãrie. Nici cei

patru evangheliºti nu scot o vorbã despre aceastã vârstã,
ceea ce dovedeºte cã ºi ei l-au cunoscut mult mai târziu
pe Isus. Aºa cã, pe un teren în întregime pustiu, romanul
îºi permite sã se zbenguie fãrã opreliºti: „Hãlãduiam pe
câmpuri, ne luptam ºi ne jucam de-a v-aþi ascunselea în
lanurile de orz, exploram grote ºi ne cocoþam pe stânci,
adesea cãzând, rãnindu-ne ºi primind mustrãri ºi pedepse
pentru cã ne îndepãrtasem prea mult de marginile satului.”
Ca pentru a întãri ºi mai mult adevãrul acestor amintiri,
Isus avea sã recunoascã ºi el, într-una din discuþiile lor
de mai târziu: „Tu eºti singurul care m-a cunoscut în
copilãrie.”

De multe ori, însã, ceea ce pare la început un avantaj
ajunge, cu timpul, un inconvenient. Întâmplarea cã se
cunoºteau atât de bine unul pe altul le ºi dãdea dreptul
sã-ºi spunã unul altuia lucruri nu chiar întotdeauna plãcute.
Mai mult decât atât, erau ºi douã firi deosebite, mai curând
opuse decât alãturate. Mai realist ºi mai sceptic, Iuda se
conducea dupã principiul „de a privi lumea aºa cum era
ea ºi de a încerca sã pricep doar ceea ce pãrea confirmat
de bunul simt ºi de observaþii”. Isus, în schimb, în ciuda
faptului cã se dovedea „un copil excepþional de ager ºi
de inteligent”, încã de atunci se manifesta pãtimaº, iar
mai târziu va deveni fanatic. Asta, fireºte, tot o pãrere a
lui Iuda este, dar ea va fi în bunã mãsurã confirmatã ºi
de dascãlul lor, Andreas, care avea sã remarce, cu
îngrijorare: „Deasupra lui Isus al nostru adastã o umbrã.
Dacã el nu gãseºte o cale de a scãpa de ea, s-ar putea
sã devinã linþoliu.” O prevestire care se va ºi adeveri, de
altfel.

Plasate de la bun început pe terenul ãsta,
contradictoriu, relaþiile dintre cei doi prieteni n-aveau cum
evolua, nici mai târziu, cãtre o armonie mãcar ipocritã.
Pentru Iuda, „poate cã exista un Dumnezeu care ne auzea
rugãciunile ºi ne aprecia ofrandele, aºa cum fusesem
învãþat în copilãrie (…)     dar poate cã, la fel de bine, nimic
din toate astea nu exista.” Pe câtã vreme Isus, în urma
celor 40 de zile petrecute în deºert, începea sã susþinã
cã „îi apãruse Dumnezeu ºi-i spusese cã trebuia sã
pãrãseascã secta esenienilor ºi sã meargã în lume ca
predicator.” Iuda era de pãrere cã, „ºi dacã existã un
Dumnezeu, el fi este surd faþã de toate rugãminþile
oamenilor.” În acelaºi timp, avea mereu înaintea ochilor
un exemplu care-l fãcea sã se întrebe, contrariat:
„Începuse Isus sã creadã în vacile acelea care strigau
din mulþime cã el era Fiul Omului, fãcãtorul de minuni,
menit sã conducã poporul evreu cãtre destinul sãu fi-
nal?” ªi, cum amândoi se hrãneau, încã din copilãrie, din
aceleaºi scripturi, morala pe care tot Iuda o trage devinã
severã: „Pentru mine limbajul scripturilor era (ºi continuã
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sã fie) un izvor de frumuseþe ºi liniºtire; pentru el a devenit
un izvor de putere.” Morala pe care o desprind eu, cititorul,
este aceea cã între cele douã moduri de viaþã ºi de
cântãrire a lumii nu exista, de la bun început, o cale de
reconciliere sau de tolerantã reciprocã mãcar. Între ele
se cãscase, de pe atunci, nepotrivirea dintre credinþa
oarbã, proclamatã fãrã a cerceta, ºi raþiunea prudentã,
care îþi cere sã te îndoieºti mai înainte de a crede.

Dar, în cazul ãsta, o întrebare fireascã, obligatorie
chiar, îºi cere ºi ea dreptul la formulare: cum de a primit
Iuda sã se numere printre discipolii prietenului sãu, tocmai
având în vedere cã se cunoºteau prea bine, din anii
copilãriei? N-ar fi fost, adicã, mai normal, mai credibil sã
respingã propunerea, de la bun început? Aici se pare cã
intervine din nou puterea ficþiunii de a se strecura pe un
alt loc gol al evangheliilor, în atât de cunoscutul episod al
nunþii de la Cana Galileii. Poposit acum în comunitatea
greacã ºi povestind întâmplarea de la Cana Galileii, cea
cu prefacerea apei în vin, un predicator este întrebat de
Iuda cum de fusese posibilã o asemenea neglijenþã: atâtea
vase rãmase goale ºi tocmai la o nuntã. ªi cum de tocmai
Maria, o simplã invitatã, remarcase neglijenþa ºi nu
servitorii sau stãpânii. Par întrebãri de bun simþ, izvorâte
din aceeaºi pornire a lui Iuda de a se îndoi mereu ºi de a
nu crede fãrã a întreba. Dar el avea ºi un alt interes în
episodul ãsta.

Mai târziu vom afla cã nunta de la Cana Galileii fusese
de fapt a lui, a lui Iuda, cu prima lui soþie, Iudita. Când o
va relata el, întâmplarea nu va mai conþine nici un amãnunt
despre preschimbarea apei în vin. În plus, odatã ce niciuna
din evanghelii nu pomeneºte cine era mirele la acea nuntã,
romanul îºi poate revendica fãrã nicio rezervã locul. O
face tocmai. pentru a justifica, mai târziu, gestul lui Iuda
de a-l urma fãrã ºovãire pe Isus. „Am ieºit împreunã din
Nazareth, fãrã sã privim îndãrãt”, îºi aminteºte tot Iuda,
numai cã fiecare o face din alte motive. Lui, între timp, îi
murise soþia, copilul i se nãscuse mort, aºa cã numai
durerea ºi suferinþa pe care le trãia în acele zile l-au
îndemnat sã porneascã, pur ºi simplu, în lume, fãrã sã
se uite îndãrãt. Ar fi plecat oriunde, dacã l-ar fi chemat
oricine. Din punct de vedere literar, artistic, motivaþia mi
se pare pe deplin întemeiatã.

Sã revenim însã, mai pe larg, asupra celor spuse ceva
mai devreme. Pentru Isus, aºadar, învãþãturile scripturilor
aveau sã devinã „un izvor de putere”. Lucru care, fireºte,
se va petrece treptat, evolutiv, pe mãsurã ce va înainta
în misiune ºi în propria sa legendã. De unde, la început,
îi erau preþuite talentul oratoric ºi harul de a-i convinge
pe ascultãtori, cu timpul ele au fost înþelese ca putinþa
de a face minuni. De unde, la început, era „Isus mielul”,
treptat avea sã ajungã „Isus leul”. „Isus ne învãþase sã
ne rugãm cu «Tatãl nostru care eºti în ceruri»…”, comen-
teazã la un moment dat Iuda. ªi tot el încheie, cu reproº:
„Acum, în predicile lui, «Tatãl nostru» devenise «tatãl
meu».” Nu-l mai mulþumea, de la o vreme, nici „iubirea
prietenilor individuali”; „mulþimea devenise oglinda lui”.
Un întreg proces este vãzut astfel, pas cu pas, în
ascensiunea dar ºi în declinul lui, dialectic. Un ochi din
interior îl urmãreºte consecvent, uneori critic, alteori numai
constatativ” dar întotdeauna lucid, pentru a-i surprinde

mecanismul, articulaþiile cele mai subtile. Este un fel de
cult al personalitãþii, cum i-am zice astãzi, ºi pe care
Iuda îl analizeazã atât în componentele lui dinlãuntru,
cât ºi în încurajãrile veni te din afarã; dinspre lume.

Dãinuia, ce-i drept, în acea vreme o stare de lucruri
pe care romanul lui Stead o surprinde fidel: „Exista suflul
ascuns de rebeliune care se putea declanºa oricând într-
o adunare de evrei – rebeliune împotriva puterii romane
care ne asuprea ºi împotriva puterii evreieºti, regalã ºi
religioasã, care o slujea pe cea romanã.” Cãtre schimbarea
unor asemenea realitãþi îl împingea mulþimea pe
providenþialul Mesia, mai degrabã decât înspre vindecãrile
miraculoase ºi pildele cu peºti ºi cu vin. Astea ar fi fost
îndemnãrile care veneau din afarã. Pe de altã parte, în
interiorul echipei sale, starea de spirit era una de
supuºenie fãrã crâcnire, de admiraþie neþãrmuritã, nu de
participare ºi dãruire bãrbãteascã, responsabilã. Dar asta
se pare cã dorea ºi Isus din partea lor. O secvenþã
memorabilã care are loc într-o dimineaþã, înainte de a
porni la drum spre Ierusalim, este mai mult decât elocventã
pentru aceastã stare de spirit. Isus le-a cerut ucenicilor
sã-i dezvãluie, fãrã nicio jenã, cu ce ar putea fi comparat
el. „Era un joc pe care-l mai fãcuse cu noi ºi probabil ºtia
cât de mult îl detestam eu” – se destãinuie Iuda. Ceilalþi
însã nu se sinchiseau de stânjeneala colegului lor,
întotdeauna cârtitor, aºa cã ºi-au declamat în gura mare
laudele: „Pentru Simon Petru, Isus era ca un sol – un sol
îngeresc. Pentru Matei, era un filozof înþelept. Pentru
Andrei, aducea cu un pescar. Pentru Ioan, cu un smochin”
Iuda singur era de altã pãrere ºi, dupã câteva manevre
de eschivare, ºi-a rostit-o pânã la urmã: „În clipa asta
semeni cu un orb care cere o oglindã.” Ceea ce, desigur,
avea sã adânceascã ºi mai greu de trecut prãpastia dintre
el ºi ceilalþi. „Trãdarea mea a fost refuzul de a afirma
ceea ce nu puteam crede”, recunoaºte ºi el, încredinþat
cã nici nu-ºi va putea rãscumpãra vreodatã trãdarea. Mai
mult decât atât încã: „Noi eram juriul care decidea
divinitatea lui Isus ºi verdictul nostru trebuia sã fie unanim.”
Or acum, în absenþa lui, juriul trebuia sã se mulþumeascã
ºi cu votul acela majoritar: „era unsprezece la unu în
favoarea lui. Isus din Nazareth, afirmau ceilalþi, era Fiul
lui Dumnezeu.”

Dar una este sã le redai vederea orbilor sau sã prefaci
apa în vin ºi alta sã rãstorni tarabele zarafilor ºi sã strigi
cã templul din Ierusalim a devenit o peºterã de tâlhari.
Nici Fiului lui Dumnezeu nu     i se poate îngãdui o asemenea
primejdioasã cutezanþã. Nu mai era, de-acum, expunerea
unei doctrine filozofice, mai mult ori mai puþin inofensivã,
ci strigãtul unui tribun care chema la rãzvrãtire. Desigur,
aºa ceva n-ar fi putut îngãdui nicio stãpânire, nici cea
romanã ºi nici cea evreiascã – lucru pe care Iuda, tot el,
îl prevãzuse deja. ºi-a sfãtuit învãþãtorul sã se ascundã
undeva, pânã ce se mai potolesc evenimentele, dar Isus
i-a respins ideea cu demnitate. „Eu nu fug, Iuda”, i-a
ripostat el, dojenitor. Aºa cã nici lui nu-i mai rãmânea
decât sã-ºi urmeze ºi acum, în restriºte, prietenul din
copilãrie, cu aceeaºi fidelitate cu care-l însoþise ºi pânã
atunci. De undeva dintre spectatori a asistat neputincios
la aºa-numitul proces, la batjocura ºi umilinþele la care îl
supunea mulþimea – aceeaºi mulþime ce, pânã nu de
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SADOVEANU, PAGINI DE JURNAL
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adevãrul în drepturile sale cuvenite. El avea, oricum,
avantajul de a se afla la faþa locului, ar fi fost astfel
îndreptãþit sã descrie cu lux de amãnunte patimile
Mântuitorului – însã n-o face. Trebuie sã recunoaºtem,
aici, încã o datã, capacitatea ficþiunii de a se strecura cu
abilitate printre fisurile cãscate neglijent în legende, sacre
sau nu. De aici, mai departe, nu mai este decât un pas
pânã ce rodul imaginaþiei s-ar putea recomanda, în
absenþa oricãror alte dovezi, drept adevãr unic, i-re-fu-ta-
bil. Ar putea chiar pretinde sã devinã, la rândul lui, literã
de evanghelie, numai cã n-o face, pentru cã, pur ºi simplu,
nu-i decât un roman.

Cartea lui C. K. Stead este aºadar, înainte de toate,
un excelent exemplu despre puterile nelimitate ale
romanului de a concura cu cele mai îndãrãtnice realitãþi
ºi de a-ºi proclama, pânã la urmã, propriile adevãruri drept
literã de evanghelie. Mai presus însã ºi decât asta, pilda
pe care o propovãduieºte el este aceea cã exaltarea ºi
fanatismul unor convingeri adânci, care-þi hrãnesc
întotdeauna zborul spre înãlþimi, trebuie mereu cumpãnite
cu raþiunea ºi cu prudenþa de a rãmâne cu picioarele pe
pãmânt. Numai cã, din pãcate, mai niciodatã ele nu se
pot întruchipa în una ºi aceeaºi persoanã.

mult, îl adula! – ºi i-a stat atât cât a putut în apropiere,
de-a lungul întregii Golgote pe care Isus a strãbãtut-o cu
crucea în spate, pânã când el însuºi a fost înãlþat pe
cruce. Sunt imagini terifiante, pe care nu le va mai uita
niciodatã ºi care-i vor alunga pentru totdeauna credinþele
religioase. Pânã atunci se îndoise cu bunãcuviinþã de
existenþa lui Dumnezeu, acum însã nu mai avea nicio
fãrâmã de îndoialã: „Dacã Dumnezeu ar fi existat ºi ar fi
sorocit momentul acela pentru fiul ºi slujitorul sãu credin-
cios, cu siguranþã cã în clipa aceea el ar fi murit de ruºine.”

Din când în când, ascuns cum era de gloata
dezlãnþuitã, Iuda remarca totuºi, fãrã sã vrea, cã doar el
ºi cu Simon Petru rãtãceau prin acea mulþime furioasã,
deºi ºtiau prea bine la ce primejdie se pot expune chiar
ei. Dintre ceilalþi ucenici nu se zãrea nimeni, nicãieri, gata
sã-ºi urmeze ºi-n momentele de deznãdejde învãþãtorul.
Or asta însemna cã se puseserã deja la adãpost, iar
acum nici mãcar cei patru viitori evangheliºti nu se
numãrau printre martorii oculari. Ceea ce aveau sã
povesteascã mai târziu ei – Matei, Marcu, Luca ºi Ioan –
erau numai relatãri din auzite. Nici Iuda, însã, nu face
remarca pentru a-ºi discredita tovarãºii sau pentru a-i
învinui, la rândul lui, de trãdare, ci numai pentru a repune

În 1937, la vârsta de 57 de ani, Mihail Sadoveanu mãrturisea:
„Am obiceiul sã distrug scrisorile, ciornele ºi notele, ca sã nu
fie bãtaie de cap mai târziu pentru oameni curioºi. Dintr-o
discreþie fireascã, n-am comunicat publicului despre
predecesorii mei decât extrem de puþin. N-am alimentat notele
biografice din cãrþi, de aceea cele mai multe sunt vagi ori cuprind
neexactitãþi. M-am gândit cã unele lãmuriri poate tot ar fi
necesare acum, ca sã se vadã de ce viaþa mea a fost aºa de
puþin orãºeneascã ºi aºa de lipsitã de viclenie...” De fapt, la
acea datã, existau deja multe „ciorne ºi note” ale lui Sadoveanu,
pe care scriitorul nu le distrusese. La ele aveau sã se adauge
altele, pe parcursul a încã douãzeci de ani. Toate formeazã
substanþa unui volum masiv de pagini de jurnal ºi documente,
apãrut recent, care nu numai cã sunt inedite, dar, aºa cum
constatã criticul ºi istoricul literar Constantin Ciopraga, –
„proiecteazã lumini întregitoare asupra unui Sadoveanu
necunoscut” (s.mea).

Moºtenitorii lui Sadoveanu – Constantin Mitru, secretarul
personal al scriitorului, ºi Maia Mitru – au arhivat ºi au
dactilografiat manuscrisele – însemnãri de jurnal, evocãri, note
de cãlãtorie în þarã ºi strãinãtate, reflecþii ºi trimiteri la opere
clasice ale literaturii ºi filosofiei, „observaþii, aforisme,
«rãvaºe»”, schiþe de proiecte literare, documentãri, impresii
de lecturã, citate, liste de cãrþi ce trebuiau procurate, cuvinte ºi
expresii specifice graiurilor din diverse regiuni româneºti,
tomponimice ºi elemente de onomasticã etc. Graþie Editurii

„Junimea” ºi Muzeului Literaturii Române din Iaºi, le putem
citi, iatã, dupã o sutã de ani de când dateazã prima notaþie
(1906) ºi la aproape 45 de ani de la moartea autorului Crengii
de aur. O lecturã nesperatã a unui, în fond, însemnat capitol de
istorie literarã româneascã. Materialul cuprins în Caietele ºi
Carnetele olografe, pregãtit de cei doi moºtenitori amintiþi, a
fost structurat de Olga Rusu, cercetãtor ºi muzeograf la M.L.R.
Iaºi. Profesorului Constantin Ciopraga, unul dintre cei mai
reputaþi biografi ºi exegeþi ai lui Sadoveanu, îi aparþin amplul
studiu introductiv ºi notele de subsol. Domnia sa precizeazã
cã „autorul Baltagului nu a þinut un jurnal propriu-zis – în genul
unui Rebreanu. Însemnãrile sale au, mai totdeauna, caracter
ocazional (...) Notaþiile din perioada ce se întinde de la 1906
pânã în 1944 – în creion sau în cernealã, cu ºtersãturi, corecturi,
adãugiri – sunt cuprinse în 25 de carnete. Numeroase
manuscrise nu sunt datate ºi, de aceea, stabilirea cronologicã
s-a dovedit a fi dificilã”.

Însemnãrile se întind, de fapt, pe o perioadã de nu mai
puþin o jumãtate de secol (1906-1956), Olga Rusu ordonându-
le în cinci secþiuni corespunzând tot atâtor etape (1906-1913,
1919-1927, 1932-1936, 1937-1944, 1944-1956) ºi o Ad-
denda. Editorii au inclus ºi un numãr de fotografii. Valoarea de
document, de mãrturie, a multor texte ºi pagini de jurnal
depãºeºte însã sfera biografiei ºi operei sadoveniene (deºi
toate au o legãturã directã cu acestea) ºi priveºte aspecte mai
generale ce þin de atmosfera unei epoci sau a alteia, de

eseueseueseueseueseu
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Treptele lumii sau calea spre sine a lui Mihail Sadoveanu, carte
apãrutã în 1978, cã autorul Baltagului „e cel mai intelectual
scriitor român de la Eminescu încoace”. Paginile de jurnal intim
atestã cã mult mai aproape de adevãr se situeazã Al. Paleologu.
O surprizã este ºi moralistul Sadoveanu, în linia marilor moraliºti
ai culturii universale, din care îºi extrage adeseori idei, aforisme,
cugetãri, punându-le în rând cu ale sale. Dar la toate acestea
ne vom referi ºi în foiletonul urmãtor, nu înainte de a repro-
duce, în încheierea celui de faþã, o reflecþie din jurnal de o
frapantã, perpetuã actualitate: „Orice naþiune are douã categorii
de reprezentanþi: ai puterii ºi ai meritului. Cei ai puterii reprezintã
o epocã mãrginitã; cei ai meritului sunt reprezentanþii ei veºnici.
Cei dintâi primesc strãlucirea de la naþiunea lor; ceilalþi dau
naþiunii lor strãlucire. Primii o servesc sau o tiranizeazã cu
propriile ei forþe, ceilalþi o acoperã cu binefacerile geniului lor.
Primii îi pot suscita inamici intre popoarele vecine; oamenii de
talent ºi de geniu îi aduc respectul lumii întregi”.

Manuscrisele inedite publicate la finele lui 2005 de Editura
„Junimea (s-ar fi cuvenit sã aparã în 2004, la centenarul Anului
Sadoveanu, cum l-a numit Nicolae Iorga), într-un masiv volum
de peste 500 de pagini, format mare, intitulat Sadoveanu –
pagini de jurnal ºi documente, infirmã „locurile comune”
vehiculate, de-a lungul timpului, în critica ºi istoria noastrã
literarã. De pildã, acela cã Sadoveanu redacta spontan, cu
uimitoare uºurinþã. Numeroase însemnãri din jurnalul intim al
scriitorului pe care îl citim acum prima oarã dovedesc cã
procesul de elaborare era complex ºi îndelungat, adeverindu-
se astfel ceea ce rãspundea Sadoveanu la o anchetã a „României
literare”, din 1930: „În general, la mine elaborarea se face cu
mare întârziere, dupã timp îndelungat”. Cu trei ani în urmã, în
1927, referindu-se la „truda” pe care o presupune Literatura,
cu majusculã, exemplifica în jurnal: „Flaubert lucra ani ºi ani la
romanul lui. Caragiale ºi Vlahuþã þineau pe pupitru bucãþile lor
pentru un cuvânt ori o întorsãturã de frazã. Boileau, pe care îl
recitam în liceu, ne dãdea un precept teribil în chestie de vers:
Polissez – le sant cesse et le repolissez....

Despre Baltagul se ºtia – a devenit de mult un cliºeu – cã l-
a scris în numai opt zile, dar aflãm acum cã cele 90 de pagini
ale romanului au presupus ani de documentare ºi cristalizare.
Se confirmã ºi în acest caz o mãrturisire a scriitorului: „Mi s-a
întâmplat ca elemente de intrigã, de acþiune sã le port în mine
10-15 ani”, Însemnãrile de jurnal privind, de exemplu, Zodia
Cancerului sau Fraþii Jderi se întind pe 127 de pagini de caiet.
Sunt notate date istorice, ranguri boiereºti, aspecte ale relaþiilor
cu Imperiul Otoman etc. Mitul spontaneitãþii marelui scriitor
nu are temei, mai ales dacã avem în vedere operele reprezentative
sau capodopere precum Creanga de aur ori Hanu Ancuþei.
Acesta din urmã, pe care Sadoveanu îl considerã „tot un fel de
roman”, era gândit ºi documentat, atestã filele de jurnal, încã
din 1921, deci cu 7 ani înainte de publicare. Pentru Nunta
domniþei Ruxanda, publicat în 1932, s-a pregãtit timp de 5 ani.
Perioade lungi de gestaþie au necesitat ºi alte scrieri: Nada
florilor, Cazul Eugeniþei Costea, Valea Frumoasei ºi multe altele.

Nu lipsit de semnificaþie – în aceastã ordine de idei – este
ºi faptul cã proiecte de romane sau nuvele au rãmas nefinalizate.

Constantin Ciopraga defineºte jurnalul intim ca fiind o bancã
de date. În el sunt notate elemente de ritual magic, imprecaþii,
sintagme rare, forme lexicale, toponimice, istorisiri populare,
expresii ºi sentenþii plasticizante ce relevã o experienþã milenarã
de viaþã („Frumuseþea nu se taie pe talger”), evocãri ale unor

momente importante din istoria þãrii ori din cea a unor instituþii
ºi organizaþii ca, de pildã, Academia Românã sau
Francmasoneria românã unitã (putem citi în Addenda textul
integral al cuvântãrii lui Sadoveanu, în calitatea sa de Mare
Maestru, rostitã la Primul Convent federal ce a avut loc în
Bucureºti, la 15 aprilie 1934). În 1907, Sadoveanu îi trimitea
ministrului Spiru Haret un raport confidenþial privind situaþia
învãþãtorilor din Moldova din vremea rãscoalelor, îndeplinindu-
ºi astfel o sarcinã de serviciu, ca funcþionar al Ministerului
Instrucþiunii. El informeazã, între altele: „Mulþi mi-au spus
limpede: dreptatea este a muncitorului obijduit. Arendaºii ºi
proprietarii, fãrã deosebire de naþionalitate, îºi bat joc de munca
românului. Toþi surtucarii satului, primari, notari, scriitoraºi,
mulg fãrã ruºine, fãrã milã, aceastã vacã lãptoasã. Se adaogã la
aceºtia ºi preotul – care aproape în toate pãrþile (Moldovei –
n.n.) e în discordie cu învãþãtorul”. Acesta – „care este un
«calic»... stã lângã þãran ºi lângã nevoile lui”, învãþãtorul fiind
„un izolat. ªi de multe ori þãranii sunt cu preotul ºi cu ceilalþi
împotriva lui”. Filele de jurnal din luna august 1906 vorbesc
despre experienþa sublocotenentului în rezervã Sadoveanu în
marº spre tabãra de la ªipote, prin Probota, Lespezi ºi Hârlãu,
ce a însemnat un efort fizic istovitor, mai ales pentru el, care
avea la acea datã 103 kilograme: „Marºul mi-a ars tãlpile aºa de
tare ºi mi-a rãnit un picior”. Câteva personaje sunt „încondeiate”
necruþãtor: „Domnul cãpitan Holban, cumnatul ilustrului literat
Eugen Lovinescu” nu se spalã, generalul Tell este deopotrivã
limitat ºi absurd. Notele de jurnal din 25 iunie 1913 surprind
starea de spirit în regimentul 15 Infanterie Fãlticeni, care era
una favorabilã intrãrii în rãzboiul balcanic. În fine, pentru a mai
da un exemplu, în 1926, îi scria de la Iaºi lui Octavian Goga
„iubit prieten”, anunþându-ºi „dupã îndestulã chibzuinþã”,
decizia de a intra în politicã, mai exact în Partidul Poporului,
condus de generalul Al. Averescu, motivându-ºi opþiunea
astfel: „Se pare cã e nevoie îndeosebi de contribuþia
intelectualilor, într-o epocã de coborâre a intelectualitãþii
generale”. Sunt consemnate ºi întâmplãri mai mãrunte, dar nu
mai puþin interesante. Într-o filã de carnet, din 1939,
Sadoveanu se arãta indignat de o întâmplare de la Teatrul
Naþional din Iaºi: „La Iaºi, comitetul de direcþie al Teatrului
cerceteazã cazul artistului Ciubotãraºu care a pãlmuit o fatã, o
elevã, Puica Petrovici. În declaraþia lui, Ciubotãraºu neagã fapta.
Din ce se ºtie, fapta a sãvârºit-o. Am voit sã-i uºurez situaþia;
fãcând apel la conºtiinþa lui ºi la sufletul lui de scriitor, cerându-
i sã mãrturiseascã adevãrul. A ezitat, apoi a refuzat, refugiindu-
se într-o nouã laºitate, declarând cã-ºi dã demisia. Am avut o
impresie penibilã în faþa expresiei lui lonbrosiene; dupã aceea
am fost îngreþoºat, ca ºi cum aº fi cãlcat într-o murdãrie”.

Neîndoios, de o importanþã majorã, în primul rând, desigur,
pentru istoricul ºi criticul literar, este ceea ce aflãm din acest
corpus de documente inedite despre scriitorul Sadoveanu. Nu
o datã suntem surprinºi. Se clatinã, dacã nu chiar se prãbuºesc,
aserþiuni, opinii, judecãþi, care au fãcut o lungã carierã în critica
ºi istoria literarã, ca sã nu mai vorbim de manualele ºcolare sau
cursurile universitare. Jurnalul infirmã multe dintre „locurile
comune” privind laboratorul de creaþie al lui Sadoveanu,
gestaþia unor opere devenite clasice sau orizontul sãu cul-
tural. În treacãt amintim aprecierile antinomice referitoare la
acest ultim aspect, al nivelului intelectual al marelui scriitor. G.
Cãlinescu scria în 1937, în Adevãrul literar: „Îl cred foarte
necultivat”, iar Al. Paleologu, dimpotrivã, considera în eseul
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„Oamenii nu sunt aºa de rãi cum se spune. Ai lucrat douãzeci
de ani la o carte proastã ºi ei o uitã într-o clipã”.

„Dicþionarele au unele cuvinte uzate care aºteaptã un scriitor
nou, capabil sã le redea vigoarea2.

„ Dacã ar ºti câtã suferinþã ne produc, proºtii ar plânge”.
„ Dacã popa iese în drum ºi se piºã, poporãnii dau ºi ei

fuga, ca sã se c…”
„Când eºti orb, închide ºi tu ochii!”
„Tãtarul vinde ºi pe tatu-sãu” (Dacã aº fi maliþios, aº putea

zice: darmite flota – n.mea).
„Ce întreabã lumea când se informeazã de cineva? Dupã

asta poþi cunoaºte caracterul fiecãrui popor. Spaniolii: E un
grande? – Germanii: E doctor? – Franþujii: E bine cu primul
ministru? – Olandezii: Câþi bani are? – Englezii: Ce fel de om e?
– Muscalii: Câte moºii ºi câþi servi? – Moldo-Valahii: Ce slujbã
ºi cât îi picã?”

,,Adevãrul a plecat de la Iaºi ca sã facã ocolul þãrii; dar la
Focºani i-a venit rãu ºi la Chitila ºi-a dat sufletul”.

„Presa devine uneori o linguºire pentru specia umanã,
permite proºtilor sã devie celebri ºi neoneºtilor sã se impuie
atenþiei”.

Apariþia volumului Sadoveanu – pagini de jurnal ºi
documente constituie un veritabil eveniment editorial. El ne
dezvãluie un Sadoveanu pânã acum mai puþin sau deloc
cunoscut, un Sadoveanu de dincolo de monumentala sa operã.

evenimente. Impresionant este numãrul de termeni ºi nuanþe
semantice înregistrate de diarist. „Artist cu virtuþi de filosof
erudit, acest cel mai mare cunoscãtor al limbii române – pe
toatã întinderea ºi pe întreaga-i istorie – nu pierde nici un prilej
pentru a-i ilustra tezaurul”, remarcã profesorul Constantin
Ciopraga.

Manuscrisele, pânã în prezent inedite, ne edificã oarecum
ºi în privinþa orizontului cultural al autorului Crengii de aur. În
1937, când Sadoveanu era un clasic în viaþã (trecuserã 33 de
ani de la debutul sãu rãsunãtor cu patru cãrþi ºi îºi publicase
practic marea operã, graþie cãreia este, cum scria recent un
critic din generaþia tânãrã, evergreen), G. Cãlinescu declara în
Adevãrul literar: „Îl cred foarte necultivat”, Se înºela. Listele de
cãrþi de literaturã, filosofie, istorie sau din alte domenii,
existente în jurnal, dar ºi comentariile, citatele ratificã mai
curând ceea ce credea Alexandru Paleologu: „Sadoveanu e cel
mai intelectual scriitor român de la Eminescu încoace”. O
afirmaþie categoricã, opusã celei a lui Cãlinescu. E de observat
cã intelectual înseamnã mai mult decât cult sau cultivat, autorul
eseului Treptele lumii sau calea spre sine a lui Mihail Sadoveanu,
apãrut în 1978, sugerând cã la marele scriitor lecturile, cultura
dobânditã aºazicând pe cale livrescã, erau filtrate de o gândire
profundã ºi judecate în relaþie directã cu natura, cu Cosmosul,
cu tainele ºi frumuseþile lumii. S-a fãcut adeseori eroarea de a-
l considera pe Sadoveanu, cum subliniazã Constantin Ciopraga,
doar un arhaizant, un îndatorat marilor cronicari ºi cãrþilor
populare: „Pelerinul printre arhetipuri – atrãgea luarea aminte
criticul într-un amplu interviu pe care i l-am luat pentru
„România literarã”, înainte de apariþia cãrþii la care mã refer –
nutrea (programatic) nostalgia cunoaºterii totalizante,
integraþioniste, angajându-se în lecturi ale unor lucrãri istorice,
parcurgând lucrãri de filosofie, citind capodopere ale literaturii
universale. Palmaresul lecturilor lui face impresie, de pildã cele
din 1906, când era foarte tânãr ºi când începe jurnalul. El preia
din cãrþile altora puncte de vedere felurite: despre religie, despre
virtute, fericire ºi speranþã. Mediteazã la concepte precum ma-
terialism ºi spiritualism, cu opriri la Epicur ºi Lucreþiu, la Ba-
con, la d’Holbach, Locke ºi Condillac, la Descartes ºi Leibnitz,
la Hegel ºi Kant. Extrage fragmente definitorii – frecvent în
francezã, uneori în latinã – din Pythagora ºi Machiavelli, din
Horaþiu, Tit Liviu ºi Sfântul Augustin, din Montesquieu ºi
Voltaire, din Victor Hugo, Goethe ºi Heine, Balzac, Maupassant,
Flaubert ºi Baudelaire, din Napoleon Bonaparte ºi Franklin etc.
În 1907 figureazã Euripide, Empedocle, Seneca, Tertullian,
Fichte, Pascal, La Fontaine, Rousseau, La Rochefouchauld,
Byron, Proudhom. În 1906 reþine cuvinte indiene din Kipling.
Pe aproape douã pagini citim o listã de Cãrþi de cumpãrat –
toate în francezã – 48 de autori reprezentând diferite literaturi:
Goethe, Tolstoi (4 titluri), Hoffmann, Manzoni, Thakeray,
Turgheniev ºi alþii. În 1928, probabil în pregãtirea unui interviu,
face trimiteri la Keyserling ºi Freud. Interesante sunt reflecþiile
despre artã ºi frumos, înºiruite dupã citate din Lombroso”.

Convocant, nu o datã acid, este moralistul Sadoveanu,
îndeosebi cel din secþiunea „Observaþii, aforisme, «rãvaºe»”,
dar ºi din alte zone ale jurnalului. Se cuvine sã citez câteva:

„Sunt oameni care par totdeauna gata sã strãnute (Aºa
sunt mulþi care par întotdeauna gata sã devinã scriitori)”.

„Religiile vechi au încãpãþânaþi; cele nouã martiri”.
„Proprietatea pãmântului ºi a lucrurilor nu-i a omului, ci a

lui Dumnezeu” .
Paznicul de la Chailly
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„EREZIA” LUI TOLSTOI

Theodor CodreanuTheodor CodreanuTheodor CodreanuTheodor CodreanuTheodor Codreanu

La 23 ianuarie  1884, Lev Tolstoi termina, la Moscova,
o carte tulburãtoare: Întoarcerea la învãþãtura lui Hristos.
În introducere, el mãrturiseºte cã, la cei cincizeci de ani
de viaþã, dincolo de anii copilãriei, a trãit treizeci ºi cinci
ca nihilist, nici socialist, nici revoluþionar, ci într-o absolutã
lipsã de credinþã. Însã cu cinci ani în urmã s-a produs
marea cotiturã, descoperind „învãþãtura lui Hristos”, în
toatã simplitatea ei, în toatã profunzimea ºi realismul ei,
gãsindu-ºi „liniºtea ºi fericirea”. (Cf. Lev Tolstoi, Întoar-
cerea la învãþãtura lui Hristos, Princeps Edit, Iaºi, 2006,
p. 5, trad. de Ludmila Rusu ºi Daniel Corbu).

Cartea mãrturisitoare a lui Tolstoi a produs un cutremur
în teologia vremii, scandalizând Biserica, autorul, cu
marele sãu prestigiu literar, fiind socotit un „eretic”. Cititã
însã la 120 de la apariþie, cartea lui Tolstoi nu aratã
nicicum o erezie de tip clasic menitã sã creeze o nouã
sectã creºtinã, deºi s-ar putea dibui argumente, extrase
din context, pentru a-l învinui fie de misticism, fie de
oarecare gnosticism. De fapt, Tolstoi redescoperã esenþa
creºtinismului primitiv, reproºând Bisericii cã a fãcut
concesii secularismului modern, transformând religia
creºtinã în utopie. Eroarea comisã de Tolstoi e cã nu
reuºeºte sã facã distincþie între spiritul velicorus al
ortodoxiei ºi teologia patristicã. De fapt, el se delimiteazã
de „bizantinismul” deformant al ortodoxiei panslave. Ar fi
avut ºansa sã anticipeze, bunãoarã, teologia pãrintelui
Stãniloae sau reflexiile profunde ale unui gânditor creºtin
ca René Girard, cel din Prãbuºirea lui Satan. Altminteri,
el se apropie de realismul girardian în unele privinþe,
punctul sãu de plecare fiind unul asemãnãtor. În Predica
de pe munte, Hristos spune cele mai limpezi cuvinte (dar
care par lumii secularizate cele mai obscure): nu vã
împotriviþi rãului. Tolstoi observã cã aceste cuvinte n-au
fost înþelese nici de Bisericã. Ceea ce susþine autorul
Învierii se apropie izbitor de „erezia” lui Constantin Noica
din cartea postumã Rugaþi-vã pentru fratele Alexandru,
op care a scandalizat de astã datã nu Biserica, ci pe
justiþiarii anticomuniºti, ca, de pildã, pe Monica Lovinescu.
Asemenea justiþiari jubileazã împotriva creºtinismului
când aud de îndemnul neîmpotrivirii la rãu ºi la iertare.
Auzi, sã te rogi ºi sã-l ierþi pe „fratele Alexandru”, cel ce
a pretins cã vrea binele (prin comunism) ºi n-a adus decât
rãul!? Într-adevãr, e aici o flagrantã lipsã de logicã din
perspectiva terþului exclus, cãci dacã am fi urmat îndemnul
lui Hristos invocat ºi de Tolstoi sau Noica, nu am mai fi
avut legitimitatea, bunãoarã, a Raportului Tismãneanu
de condamnare a comunismului! De altfel, exact din
aceeaºi raþiune revoluþionarã Noica a fost acuzat ºi mai
este cã a fãcut compromisuri cu regimul comunist, încât
nici discipolii sãi de la Pãltiniº nu l-au putut „înþelege”,

fiind cei dintâi care l-au bãnuit de „colaboraþionism”, fie el
ºi tacit.

Adevãrul însã e cã împotrivirea la rãu nu curmã rãul,
ci îl perpetueazã ºi îl sporeºte în proporþie geometricã,
asigurând triumful Satanei. Este ceea ce René Girard
numeºte criza sacrificialã perpetuã cãreia religiile
precreºtine nu au putut sã-i punã capãt. E momentul când
Hristos dezvãluie iraþionalitatea legii iudaice a talionului,
care este prin excelenþã, legea rãzbunãrii perpetue. Cine
se îndoieºte sã priveascã la ce se-ntâmplã în Orientul
Mijlociu, unde existã cel puþin douã focare de crizã
sacrificialã perpetuã, între israelieni ºi palestinieni ºi în
Irak, unde rãzbunãrile se înlãnþuie cu o constanþã
monstruoasã. Dar Mântuitorul dã soluþia cea mai simplã
ºi mai realistã chiar în chinurile de pe cruce, rãspunzând
celor care-i fac rãu cu iertarea: Iartã-i, Doamne, cã nu
ºtiu ce fac! Dar cine e capabil sã înþeleagã asta? În nici
un caz, spre exemplu, cei care îl condamnã, isteþi nevoie
mare, pe ciobanul mioritic deoarece e „laº”, „fatalist”, încât
nu rãspunde la rãul pregãtit de fraþii sãi cu împotrivirea la
rãu. Pãi ce popor este acesta care are o asemenea
mentalitate în istorie? se întreabã dispreþuitori cei ce cred
a descoperi aici rãul istoriei poporului român. E unul
profund creºtin, rãspundem, dar ºmecherii revoluþionari
nu pot înþelege asta. În schimb, a înþeles un mare evreu
convertit la creºtinism, N. Steinhardt, care a descris per-
fect „mesajul” creºtin al ciobanului mioritic. De asemenea,
Mircea Eliade.

Neîmpotrivindu-te la rãu, zice Iisus, s-ar putea sã
suferi, dar e singura cale de a birui rãul. Cheia de boltã a
învãþãturii lui Iisus e sã nu rãspunzi la violenþã prin
violenþã. Dacã rãspunzi cu violenþã, pe tine te violentezi,
cum a intuit geniul lui Eminescu într-o poemã extraordinarã
ºi puþin cunoscutã – Gemenii.

Tolstoi observã cã soluþia creºtinã pare atât de grea,
deºi e atât de uºoarã, încât chiar Biserica ºi creºtinii
înºiºi cad într-o contradicþie irezolvabilã: „împãrtãºirea
învãþãturii lui Hristos în cuvinte ºi negarea ei în practicã”.
Aºa se explicã faptul cã Biserica a ajuns la condamnãri
la moarte pe rug, la excomunicãri, la rãzboaie etc.
Inchiziþia este exemplul cel mai grãitor. De aici s-a
rãspândit eroarea cã religia creºtinã are intenþii bune, dar
acestea se dovedesc imposibile în practicã. Altfel zis,
creºtinismul e confundat cu o utopie de felul
comunismului, despre care s-a zis la fel: cã e foarte bun
ca idee, dar nepracticabil.

Marea întrebare pe care ºi-o pune Tolstoi e dacã
europenii au urmat vreodatã legea lui Hristos, exceptând
începuturile creºtinismului ºi, apoi, cazurile izolate, acea
lege care îndeamnã sã nu judecãm ºi sã nu condamnãm
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dacã vrem a scãpa de rãu. Dacã Biserica ar fi urmat
justiþia hristicã, nu s-ar mai fi nãscut justiþia laicã. Pânã
la crucificare ºi înviere, observã Girard, Iisus îi considerã
pe Petru ºi Pavel persecutorii lui. Iisus i se adreseazã lui
Pavel: „Eu sunt Iisus pe care tu îl prigoneºti”. Justiþia e
posibilã abia atunci când pogoarã Duhul Sfânt, numit de
Sf. Ioan Paracletul. În limba greacã, Parakleitos înseamnã
avocat într-un tribunal, apãrãtor al acuzaþilor, al victimelor.
Duhul este cel care lumineazã  pe persecutori, respectiv
pe apostoli, în contra persecuþiilor. Abia atunci Petru ºtie
ce face, nemaifiind din tagma persecutorilor. Abia atunci
Petru ºi Pavel au devenit creºtini. Tolstoi pune la îndoialã
justiþia omeneascã. Aceasta îi pune pe picior de egalitate
pe atei ºi pe creºtini, care s-au înþeles într-o privinþã: au
hotãrât cã „învãþãtura lui Hristos nu poate fi îndeplinitã”.
Iar Iisus porunceºte: sã nu judeci. Or, justiþia e cea care
judecã. Hristos aratã cã legile violenþei nu îndreaptã rãul,
cãci rãul nu poate fi nimicit cu rãu, ci doar mãrit. Astfel,
oamenii au redus creºtinismul la un ideal mãreþ, dar
intangibil. Creºtinii nu se mai deosebesc, aici, de atei:
„Dupã pãrerea lor, Hristos n-a putut sã se ridice pânã la
înãlþimea înþelegerii întregii înþelepciuni a civilizaþiei ºi a
culturii noastre”. (Op. cit., p. 41). ªi: „Aceºti savanþi judecã
creºtinismul dupã creºtinismul pe care-l vãd în societatea

noastrã”. (Ibidem, p. 42). Asta presupune alunecarea în
gnosticism. Dimpotrivã, creºtinismul este cel mai real
dintre realitãþi. Geniul lui Tolstoi o înþelege: „El a înþeles
învãþãtura lui ca pe ceva real, ca pe un lucru care trebuie
sã salveze oamenii”. (Ibidem, p. 43). Dar creºtinii
secularizaþi nu mai vãd adevãrul: „Orice învãþãturã a
adevãrului este un vis pentru cei rãtãciþi”. ªi: „Legislatorul
savant dovedeºte ºtiinþific cã datoria cea mai sfântã a
omului este de a lupta pentru apãrarea drepturilor sale”.
În lume, liniºtea noastrã se sprijinã pe mizerie, desfrânare,
pe suferinþa a milioane de oameni violentaþi. Reducând
lumea creºtinã la un vis frumos, irealizabil, oamenii au
creat, în schimb, un vis urât planetar: „E de-ajuns sã
înþelegi cã lumea aceasta nu este aceea pe care
Dumnezeu a dat-o pentru bucuria oamenilor, cã este o
lume care a fost organizatã de oameni pentru pieirea lor,
cã lumea asta este un vis, dar un vis sãlbatic, îngrozitor,
delirul unui smintit, din care este de ajuns odatã sã te
deºtepþi pentru ca niciodatã sã nu te mai întorci la el”.
(Ibidem, p. 45).

Lanþul slãbiciunilor se perpetueazã. Abandonând
creºtinismul, creºtinii s-au iluzionat cã justiþia va fi mai
„pragmaticã” decât legea creºtinã, dar s-a dovedit cã
justiþia nu suprimã rãul, ci îl amplificã. Tolstoi se
iluzioneazã o clipã cã el este cel dintâi care a descoperit
cã legea lui Hristos neagã legea lui Moise, întrucât teologii
au susþinut, dimpotrivã, cã Iisus „nu neagã legea lui
Moise”, ci o susþine „pânã la ultima silabã ºi chiar o
îndeplineºte” (Ibidem, p. 47). În realitate, Iisus nu
completeazã legea lui Moise, ci o neagã ºi aduce altã
lege, singura realistã. Teologii au interpretat greºit
versetele 17-18 din Matei, V: „Sã nu credeþi cã Eu am
venit sã distrug legea (sau învãþãtura proorocilor; Eu n-
am venit sã distrug, doar sã le îndeplinesc”. Mãrturia lui
Iisus nu numai cã este incompatibilã cu lex talionis, dar
se referã la legea eternã, nu la cea a cãrturarilor ºi a
fariseilor, care a fãcut posibilã judecarea Lui. Iisus se
desparte de legea care judecã ºi condamnã la moarte.

Cel ce judecã vrea totdeauna sã ne smulgã jurãmântul.
Iisus însã porunceºte: sã nu juri. Orice jurãmânt, spune
Tolstoi, ne este smuls spre a spori rãul, iar justiþia
pseudocreºtinã te sileºte sã juri tocmai pe Evanghelie!
Tolstoi vede litera Evangheliei, nu sofisticatele interpretãri
ale teologilor ºi savanþilor. El crede cã pânã ºi Sfinþii
Pãrinþi s-au complicat, denaturând litera Evangheliei.
Poate unii dintre ei, dar nu ºi cei mai mari. Iatã cum
tãlmãceºte porunca a patra Tolstoi: „niciodatã cu forþa
nu te opune forþei, cu violenþa nu rãspunde violenþei; te
vor bate, rabdã, îþi iau de la tine, dã-le, te forþeazã sã
lucrezi, lucreazã, vor sã ia de la tine ceea ce noi socotim
cã este al nostru, dã-le”. Imposibil într-o lume în care
rãzbunarea e legea! Între naþiuni, rãzbunarea înseamnã
ºovinism, rãzboi. Popoarele care se lovesc unele pe altele
nu sunt creºtine, deºi pretind asta!

Ideea drepturilor omului este o invenþie a europenilor
care au renunþat la creºtinism. Dupã învãþãtura lui Hristos,
nimeni nu poate avea drepturi în faþa altor oameni. Hristos
aduce pacea, iar nu drepturile care distrug pacea. Tolstoi
întrevede aici contradicþia fundamentalã a ceea ce el
numeºte creºtinismul dogmatic, perpetuatã 1800 de ani:
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„toatã viaþa mea, cu lupta ei internã ºi cu succesele
inteligenþei nu este viaþa adevãratã, ci viaþa decãzutã,
fãrã nici o nãdejde, stricatã: adevãrata viaþã, fãrã pãcate,
este în credinþã, adicã în imaginaþie, adicã în nebunie”.
ªi: „Numai reprezentarea existenþei a ceea ce nu existã
ºi a neexistenþei a ceea ce existã a putut duce la aceastã
contradicþie uimitoare”. (Ibidem, pp. 96, 97). Cele douã
premise au dus la viaþa pseudocreºtinã: 1) cã viaþa
noastrã legalã e fericitã, pe când viaþa pãmânteascã e
nelegalã, adicã nefericitã, „o viaþã imposibil de îndreptat
cu forþele omului”; 2) salvarea din viaþa nelegalã nu-i
posibilã decât în credinþã. Dupã opinia lui Tolstoi, Biserica
s-a legitimat ca instituþie din cea de a doua premisã, ca
mijlocitoare a salvãrii omului înglodat în pãcat. Biserica
ºi teoriile publice au creat o istorie plinã de interminabile
rãtãciri, în cãutarea fericirii. Estimp, s-a uitat cã istoria
înseamnã dezlegarea „contradicþiei dintre natura umanã
ºi cea animalã” a omului. Celelalte religii ºi filosofii s-au
orientat spre „organizarea vieþii omeneºti” ºi spre
„explicarea a ceea ce fiecare dintre ei trebuie sã facã ca
sã poatã exista ºi trãi mai bine”. Pseudocreºtinismul a
mutat fericirea în altã lume, iar ºtiinþa s-a orientat spre
descoperirea legilor generale care ne-ar da fericire pe
pãmânt, stãpânindu-le. „Sunt convins cã dupã atâtea
veacuri – adaugã scriitorul – istoria aºa-zisei activitãþi
ºtiinþifice a ultimilor veacuri ale omenirii europene va forma
un obiect de râs ºi de tristeþe pentru generaþiile viitoare”.
(Ibidem, p. 102).

De aici putem lua în calcul ºubrezenia raþionalismului
lui Tolstoi prin care el credea cã poate combate
raþionalismul ºtiinþific, pus pe acelaºi plan cu dogmele
pseudocreºtine. Tolstoi credea cã savanþii ºi Biserica vor
descoperi, finalmente, învãþãtura lui Hristos care le-a
arãtat clar „ce trebuie sã facã pentru a trãi fericiþi”. Doar
cã ei n-au fãcut decât sã o rãstãlmãceascã prin teologie
ºi teorii filosofice, dând oamenilor impresia irealizãrii
acestei învãþãturi. De aici a început nebunia umanã:
„Fiecare vrea totul pentru sine. Fiecare se grãbeºte sã
se foloseascã de ce poate ºi se începe nimicirea întregului,
lupta pentru stãpânirea obiectelor: vaca cu lapte, oile
netunse sunt tãiate pentru masã. Se bat pentru lapte,
pentru grâu, risipesc, varsã ºi stricã mai mult decât
folosesc”. Nici unul nu mãnâncã în pace o bucatã, dar
mãnâncã ºi înjurã; vine cel mai puternic ºi îi ia bucata
din gurã, iar de la acesta altul îi ia ºi mai mult”. (Ibidem,
p. 103). Ceea ce vrea sã spunã Tolstoi e cã omul e
prizonierul egoismului. Dar asta îl contrazice, cãci e o
recunoaºtere a pãcatului originar împlântat în om. Omul
se aflã în grãdina lui Dumnezeu, dar se comportã ca într-
un darwinism social, încât Stãpânul din ceruri trebuie sã-
l mai potoleascã din când în când, aducând pacea. Dar
legea lui Hristos continuã sã fie ocultatã.

Oamenii se comportã ca ºi cum moartea n-ar veni
niciodatã. Iar Tolstoi zice, dupã Luca: „Dacã munciþi numai
pentru voi ºi viitorul vostru nu este altceva decât moartea,
moartea aceasta va distruge tot ce aþi muncit”. (Ibidem,
p. 108). Cu cât mai multã rãutate, cu atât mai mare iluzia
cã suntem asiguraþi pentru viitor. Lucrând pentru moarte,
oamenii uitã de viaþã, þinta învãþãturii lui Hristos. Ioan:
„numai fiul, care îndeplineºte voinþa Tatãlui, numai acesta

va trãi veºnic”. Nu o iluzorie înviere personalã promite
Hristos: „Aºezarea morþilor în împãrãþia lui Mesia (ºi nu
învierea, dupã cum se traduce greºit acest cuvânt), dupã
credinþa evreilor se va face odatã cu venirea lui Mesia ºi
aºezarea împãrãþiei lui Dumnezeu pe pãmânt” (Ibidem,
p. 112). Învierea e în viaþa eternã, în Dumnezeu, nu e
personalã, nici trupeascã (Matei XXV, 31-46, Ioan V, 28,
29). Adevãrata credinþã este înrudirea omului cu
Dumnezeu. Tolstoi reconstituie etimologia cuvântului
înviere, care, în greacã, înseamnã a restabili, a se
deºtepta, a se scula. El crede cã dogma învierii e tot o
rãstãlmãcire teologicã. Nicãieri nu se spune în Vechiul
Testament cã Dumnezeu l-a creat pe om nemuritor, ci ca
pe celelalte animale, „ca sã rodeascã ºi sã se
înmulþeascã”. Pentru evrei, viaþa aceasta e cel mai mare
bine dat omului, ca îndeplinire a voinþei lui Dumnezeu.
Hristos îºi întemeiazã învãþãtura pe acest înþeles al vieþii:
„Cercetaþi scriptura cãci voi prin ea veþi avea viaþa
veºnicã”. (Ioan V, 39). Diferenþa dintre învãþãtura lui Moise
ºi cea a lui Iisus e cã prima e pentru un singur popor, iar
a doua pentru toþi oamenii. Viaþa plenarã e cea dupã voinþa
lui Dumnezeu, nu dupã voinþa personalã. Falsul creºtin
crede cã dupã viaþa cu voinþã personalã, cea cu fapte
bune, urmeazã una personalã în rai, ca recompensã. În
realitate, viaþa întru Hristos e aici, nu dincolo. ªi alte
religii împãrtãºesc o asemenea viziune. Viaþa pentru sine
e respinsã de toate religiile. Ea trebuie închinatã cuiva
exterior: copii, patrie, familie, omenire. Pseudocreºtinii
însã trãiesc pentru viaþa viitoare.

Revenind la dogma pãcatului, Tolstoi susþine cã
Hristos n-a cunoscut „teoria” cãderii în pãcat, dar promite
fericirea celor care trãiesc în pãcat. Condiþia e la îndemâna
oricui: împlinirea poruncilor, care înseamnã a trãi în
Dumnezeu. Pentru asta nu se cere o viaþã monahalã.
Monahismul, ca îndepãrtare de lume, e o rãtãcire,
cunoscutã evreilor, dar strãinã nu numai duhului creºtin,
ci ºi iudaismului. Povestirea despre Iona, des invocatã
de Iisus, ar fi dovada. Fuga de ninivienii stricaþi sfârºeºte
prin întoarcerea la ei: „Dacã viaþa întru Dumnezeu este
unica ºi adevãrata viaþã, fericitã în ea însãºi, atunci ea
este adevãratã ºi fericitã ºi aici pe pãmânt, în toate
întâmplãrile posibile ale vieþii”. (Ibidem, p. 139).
Suferinþele nu vin din slujirea lui Iisus, ci din slujirea
învãþãturilor lumeºti. Viaþa lumeascã îi îndepãrteazã pe
robii ei de soare, de pãduri, de animale, de câmpuri. Ei
nu vãd decât obiecte artificiale, luminã artificialã, aud
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încercãri de nimicire a solidaritãþii în înºelãciune. Dar
încercarea de a distruge masa înºelãtorilor nu face decât
s-o întãreascã: „Numai prin adevãr, introducând luminã
în conºtiinþa fiecãrui om, se nimiceºte solidaritatea erorii,
numai adevãrul poate sã despartã unul dupã altul pe
oamenii din masa totalã care sunt legaþi prin solidaritatea
erorii”. (Ibidem, p. 199). Ne-am afla aici în stadiul numit
de Girard toþi-contra-unu, solidaritate care a fost realizatã
prin unanimitatea deciziei de a-l crucifica pe Iisus, urmatã
de înviere, când solidaritatea a fost spartã, fãcând posibilã
justiþia care pune capãt istoriei victimei ispãºitoare, adicã
deschizând calea creºtinismului. ªi mai observã Girard,
confirmându-l parcã pe Tolstoi, de îndatã ce înþelesul
profund al creºtinismului a fost ocultat, lumea
secularizatã a luat pe cont propriu problema victimizãrii
în istorie, dar pe o cale întortocheatã ºi rãtãcitoare, cãci
Biserica însãºi s-a pomenit a fi prima dintre victime.
Acum, Tolstoi, în luminarea sa insolitã, are imaginea
acelei Biserici care n-a murit: „biserica aceasta
întotdeauna a trãit ºi va trãi veºnic”. Este, altfel spus,
Biserica ce uneºte vorba cu fapta, vindecatã de propria
schizoidie. Tolstoi încheie optimist: „Dar aceastã bisericã,
pe care nimeni n-o poate distruge, va fi biserica în jurul
cãreia se vor aduna toþi oamenii”.

Enunþ care rãmâne ambiguu ºi care va continua sã
trezeascã dispute, pânã când Tolstoi însuºi va scãpa de
acuzaþia de eretic.
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doar zgomote de maºini, miros doar parfumuri ºi fum de
tutun, mãnâncã bucate fãrã gust, se mângâie cu flori din
sere, cu animale de casã: papagali, maimuþe, necrescute
de ei. Mai mult, sunt robii muncii neplãcute, ca bancheri,
procurori, guvernatori, miniºtri. Sunt ca ocnaºii. Aºa se
face cã învãþãtura lui Hristos rãmâne necunoscutã
majoritãþii oamenilor, deºi se cred creºtini. În locul pãcii
aduse de Hristos, „Generaþii dupã generaþii lucrãm ca sã
asigurãm viaþa noastrã prin violenþe ºi sã întãrim
proprietatea noastrã”. (Ibidem, p. 152). (Tolstoi va renunþa
la condiþia de proprietar.). Fireºte cã orice proprietar va fi
consternat sã-l audã vorbind despre Iisus: „El spune cã
oamenii, trãind fãrã sã stãpâneascã pe alþii ºi fãrã sã
aibã proprietãþi, vor fi fericiþi”. El, Tolstoi, a aflat târziu
învãþãtura ascunsã în sine: „eu nu am ºtiut adevãrul, a
fost ascuns în mine”. Adãugând condiþia umanã a muncii
creatoare, erezia scriitorului se apropie de protestantism.
Ba chiar învãþãtura lui Hristos ar fi „prin ea însãºi
protestantism” (Ibidem, p. 167). E convins cã Biserica a
cedat lumii ºi „a pornit dupã lume”, iar aceasta „a organizat
viaþa cu totul împotriva învãþãturii lui Hristos”. Nu e de
mirare cã viaþa „a devenit mai rea decât viaþa pãgânã”
(Ibidem, p. 169). În consecinþã, lumea a alungat din sânul
ei Biserica, trãind fãrã ea: „Tot ce este viu în lumea noastrã
europeanã s-a despãrþit de bisericã ºi de orice biserici…
Puterea de stat este creatã pe tradiþii, pe ºtiinþe, pe
adunarea naþionalã, pe puterea brutalã, pe orice numai
pe bisericã nu”. Ideea cã „biserica ar putea sã fie baza
justiþiei, proprietãþii, pare sã fie în vremurile noastre
ridicolã. ªtiinþa nu numai cã nu concurã la învãþãtura
bisericii, dar fãrã sã vrea, accidental în dezvoltarea ei,
este împotriva bisericii”. La fel, arta a ieºit de sub influenþa
bisericii, rãzboaiele se fac „pe principiul naþionalitãþilor”.
Biserica mai rezistã numai din pricinã cã „oamenii se
tem sã nu spargã vasul în care a fost cândva un conþinut
sfânt” (Ibidem, p. 170).

Schizofrenia Bisericii a creat dominaþia teoriilor po-
litico-economice ale utilitarismului, socialismul,
comunismul, drepturile omului, clasele, feminismul, toate
ca duºmane ale acesteia. De aceea, Biserica apare ca o
instituþie anacronicã, dovedindu-se un cârmaci netrebuitor
corãbiei ºi oamenii au începu sã-ºi batã joc de acest
cârmaci de îndatã ce au descoperit cã „Plutim, dar nu
ºtim încotro”. (Ibidem, p. 171). La întrebarea de ce lumea
e aºa cum e, se rãspunde cu starea necredinþei din
generaþiile actuale. Nu se rãspunde însã de ce învãþãtura
nu e urmatã. Cei ce nu recunosc religia au religia supunerii
faþã de putere, aceasta e învãþãtura lumii. Oamenii „morþi”
din Europa nu cunosc decât supunerea faþã de legi. Omul
crede în sergentul de pe stradã ºi în jandarmul de la þarã,
nu în învãþãtura lui Hristos. În realitate, învãþãtura lui
Hristos e singura salvare a omenirii, putând fi primitã ºi
de indieni, ºi de budiºti, ºi de mahomedani, ºi de iudaici,
fãrã ca sã-ºi pãrãseascã propriile credinþe. Cu atât mai
mult oamenii lumii noastre. Asta deoarece urmarea
învãþãturii lui Hristos e „posibilã, uºoarã ºi plãcutã”. Ea
poate da aici, pe pãmânt, „cea mai mare fericire”. Citeazã
din Ioan I, 17: „Legea a fost datã de Moise, iar fericirea ºi
adevãrul prin Iisus Hristos”. Aºa s-ar deschide unirea
tuturor oamenilor: „Pentru a transmite ºtiinþa adevãrului
oamenilor, creºtinii nu pot face altceva decât sã se abþinã
de la acea rãtãcire în care se gãsesc oamenii care le fac
rãu, dându-le înapoi binele în locul rãului primit”. (Ibidem,
p. 198). S-ar pune capãt tuturor revoluþiilor, care nu-s decât Peisaj
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UTOPIA EGALITARISMULUI
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mitologic-politicã salvaþionistã nãscutã în condiþiile crizei
politice ºi valorice de la mijlocul secolului al XIX-lea.
„Problema cu fanteziile utopice moderne, inclusiv
marxismul, nu este cã se centreazã pe credinþã, ci cã se
centreazã pe credinþã pretinzând a fi cunoaºtere. (...)
Diferenþa dintre primii creºtini ºi bolºevici este cã cei
dintâi ºtiau cã cred, în timp ce Lenin ºi adepþii sãi credeau
cã ºtiu”.5 Mircea Eliade sesiza cã marxismul reia ºi
amplificã un strãvechi mit escatologic, cã societatea fãrã
de clase preconizatã de comuniºti are un model în vârsta
de aur, cu care ar fi debutat istoria.6

Originile totalitarismului comunist coboarã, în opinia
lui Francois Furet, pânã la momentele tumultoase ale
sfârºitului de secol XVIII francez. Marea Revoluþie
Francezã, proces ce  a avut pretenþia de a reîncepe
istoria, de a construi o nouã societate, diametral opusã
Vechiului Regim, o lume în care omul datoritã Raþiunii cu
care era înzestrat de Naturã (o laicizare a Fiinþei Divine)
va cãuta sã-ºi gãseascã fericirea ºi libertatea (care
substituie tentaþiile medievale ale omului, anume
mântuirea ºi smerenia), drepturi inalienabile conform
Declaraþiei de Independenþã a SUA. Anterior Franþei, în
Anglia ºi SUA au avut loc evenimente similare care au
pus bazele unei societãþi moderne, dar aici evenimentele
nu au avut un caracter atât de sângeros. Dacã în Anglia
s-a ajuns la forma de compromis a monarhiei
constituþionale strãine iar în SUA revoluþia a îmbrãcat
haina rãzboiului de independenþã, în Franþa evenimentele
au fost oripilante, pentru cã nimic nu poate fi mai prejos
decât sans-coulotismul abominabil al revoluþionarilor.  De
ce Revoluþia Francezã, în ciuda ideilor avangardiste,
iluministe pe care le promova, a fost o perioadã
sângeroasã în istoria Franþei, de ce instaurarea unui nou
umanitarism nu s-a putut face decât cu preþul a hecatombe
de cadavre? Unii autori considerã cã specificitatea cazului
francez rezidã în caracterul absolutist al monarhiei, cel
puþin de la Ludovic al XIV- lea. Desfiinþarea Stãrilor la
sfârºitul secolului al XVII – lea, decadenþa pe plan militar
ºi diplomatic dupã Rãzboiul de Succesiune la tronul
Spaniei au adus Franþa în pragul colapsului. Pentru
conducãtorii Revoluþiei Franceze, însã, lupta se ducea
ºi în imaginar: absolutismul, puterea concentratã în
mâinile unui singur om, de o parte, ºi democraþia,
suveranitatea poporului, de cealaltã parte. „Sã nu
confundãm miturile ºi simbolurile cu lumea realã. (...) Mulþi
istorici moderni s-au lãsat prinºi în cursã, amestecând
naiv simbolurile cu realitatea.”7  „Bastilia este unul dintre
simbolurile cele mai cunoscute ale arbitrariului regal ºi al
nedreptãþii funciare a unei societãþi nedemocratice. Încã
o datã, simbolul e mai puternic decât realitatea. Fapt este
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Modernitatea se traduce pentru contemporani prin
cuvinte ca progres, egalitatea ºanselor, toleranþã,
democraþie, câºtiguri într-adevãr pozitive pentru
umanitate, dar care ascund în spatele lor secole de
gestaþie a ideilor politice, de revoluþii glorioase cu preþul
hecatombelor de cadavre. Toate acestea în speranþa
instaurãrii unui nou umanitarism, care sã redeschidã
triumfal calea Istoriei. Ideea comunistã se înscrie în
acelaºi proces de renovare a condiþiei umane prin
instaurarea unei mult-visate societãþi fãrã clase, experi-
ment ce s-a dovedit unul pervers, deoarece aceastã
mitologie politicã a abuzat de credulitatea ºi altruismul a
milioane ºi milioane de indivizi. „Dacã nazismul nu-ºi
ascundea obiectivele asasine, comunismul se recomanda
drept încarnare a raþionalitãþii istorice, apoteozã a ideii
de solidaritate umanã”.1 Un anticomunist de talia lui
Raymond Aron, analizând comparativ cele douã
totalitarisme care au pus stãpânire pe europeni în prima
jumãtate a secolului al XX-lea, a lansat un argument stan-
dard: nazismul trebuie judecat mai aspru decât
comunismul, deoarece a practicat exterminarea ca pe
un scop în sine, în timp ce, pentru comunism, aceasta
era un mijloc de atingere a unui scop politic sau eco-
nomic. Punct de vedere aspru criticat, replica parvenind
imediat din partea unor gânditori est-europeni, care au
avut experienþa directã a celor douã regimuri, asemeni
lui Vasili Grossman ori Aleksandr Soljeniþîn, susþinând
cã cele douã regimuri au fost la fel de criminale. Punctul
forte al argumentãrii lor este cã, indiferent de ideologie,
„genocidul este genocid, iar crimele împotriva umanitãþii
comise în numele umanitãþii sunt într-un fel mai perverse
decât criminalitatea fãþiºã a naziºtilor”.2  Datoritã
ideologiei, „acea teorie socialã care îl ajutã sã-ºi justifice
faptele faþã de sine ºi faþã de ceilalþi ºi sã nu audã
reproºuri, nici blesteme, ci doar laude ºi vorbe de cinstire,
secolului al XX-lea i-a fost hãrãzit sã experimenteze
nelegiuirea în milioane de exemplare”.3 Cert este cã
ambele ideologii, atât nazismul cât ºi comunismul, nu
trebuie judecate ca nite filozofii: „ele sunt instrumente de
acþiune, forþe istorice, orientate spre un acelaºi þel, ce le
dezvãluie sensul: puterea politicã absolutã a partidului,
domnind peste un popor uniform, marele secret al
societãþilor din secolul al XX-lea”.4

Veacului XX, cel în care „diavolul s-a încarnat în istorie”
(Leszek Kolakowski), i-a fost dat sã cunoascã
totalitarismul, expresie a iraþionalului ºi antiumanului în
sfera politicã, tare ce prolifereazã ºi caracterizeazã
întreaga societate, acolo unde gãsesc teren de
manifestare. Marxismul este curentul care a deschis
calea unui secol zbuciumat, reprezentând o constelaþie
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cã, la 14 iulie 1789, asediatorii au avut surpriza sã pãtrundã
într-o închisoare aproape goalã. (...) Bastilia simbolicã
se înfãþiºeazã ca martorã a represiunii politice. Bastilia
realã, aºa cum se prezenta la 1789, depune mãrturie
pentru un regim care se înblânzise considerabil în
deceniile premergãtoare Revoluþiei.”8

Revoluþia însãºi a apelat la forþa imaginarului pentru
a cuceri raþiunea umanã, care în momentele de crizã
devine un simplu instrument în mâna liderului. Pentru
cã, de la a nu crede în nimic la a crede în orice nu e
decât un singur pas. Masele pot fi foarte uºor manipulate
prin imitaþie, contagiune sau sugestie. Iminenþa unui
paradis etern, instaurarea unei noi ordini sociale juste, a
egalitãþii tuturor oamenilor poate justifica un act criminal.
ªi, totuºi, orice revoluþie are un caracter utopic. „Revoluþia
poate fi definitã mai curând ca o acþiune ce oferã iluzia
unei schimbãri radicale, decât una care sã înfãptuiascã
într-adevãr schimbarea respectivã. (...) Dinastiile, tiraniile,
guvernele, regimurile politice pot fi mãturate aproape
instantaneu de o revoluþie dezlãnþuitã. Dar nici economia,
nici societatea, nici mentalitãþile ºi nici mãcar structurile
politice mai profunde nu se pot schimba peste noapte,

aºa cum pretinde discursul revoluþionar. Revoluþia nu
poate schimba, de fapt, tocmai ce îºi propune sã
transforme. În schimb, are darul de a transmite celor care
o înfãptuiesc ºi posteritãþii iluzia cã a sãvârºit cu adevãrat
o schimbare colosalã, cã a inaugurat o nouã lume ºi a
creat o nouã societate, uneori chiar un om nou.”9  Scopul
Revoluþiei Franceze era restituirea societãþii în maniera
lui Rousseau, adicã regenerarea omului printr-un contract
social adevãrat, o ambiþie contingentã, secularizatã,
pentru cã „odatã cu Revoluþia francezã, religiosul este
absorbit de politic.”10 Tandemul ideologic ce ia naºtere
acum, libertate – egalitate, va marca destinul urmãtoarelor
douã secole, contribuind la instaurarea unor regimuri
efemere dar brutale. Dacã în privinþa suveranitãþii
naþionale liderii revoluþionari au fost de acord, problema
egalitãþii – libertãþii pãrea insolvabilã. Iacobinii, antecesorii
socialismului, considerau cã „anul 1789 nu a fãcut decât
sã închidã Vechiul Regim, în vreme ce 1793 este anul
care inventeazã viitorul.”11 Confruntarea tradiþiilor
antagoniste ce au luat naºtere în timpul Revoluþiei: 1789
ºi 1793, drepturile omului ºi salvarea publicã, libertatea
ºi egalitatea, guvernul reprezentativ ºi bonapartismul.
Istoria va da câºtig de cauzã democraþiei liberale, dar va
perpetua latent utopia egalitarismului, teoretizatã de Karl
Marx ºi Friederich Engels.

Ce a determinat aceastã miºcare revoluþionarã care
a dus la ruptura de trecut? Douã ar fi cauzele importante
ºi anume: naºterea ºtiinþei moderne ºi criza religiei. ªtiinþa
modernã, bazatã pe experiment ºi descoperirea legilor
fizicii newtoniene care guverneazã universul a dat omului
posibilitatea de a „stãpâni” viitorul prin forþe proprii, de a
explica fenomene pânã atunci de nepãtruns. Dar aceastã
nouã ºtiinþã nu era asemeni celei vãzute de antici, pentru
care ea era baza, rampa spre atingerea raþiunii divine;
ºtiinþa are acum un caracter contingent, golit de orice
sens metafizic. Criza religioasã va duce la o înlocuire a
ideii de Divinitate cu cea de om nou, mãsurã a tuturor
lucrurilor, omul primordial, bun de la naturã, dar corupt de
societate. Revoluþionarii iluminiºti îºi propun drept scop
refacerea corpului social conform ordinii naturale.” Din
certitudinea imanentã cã aceastã ordine existã, cã ea
este realizabilã, izbucneºte pasiunea revoluþionarã.
Pentru ei, dintr-o datã, revoluþia  capãtã un sens total,
cosmic, al unei regenerãri universale.”12

Perioada cea mai interesantã a Revoluþiei Franceze
rãmâne Marea Teroare iacobinã, prefigurare a Revoluþiei
Bolºevice ºi deviere de la programul iniþial. Mult timp
Lenin ºi-a exprimat admiraþia faþã de modelul tiranic impus
de cãtre iacobini, descoperind ºi similitudini între aceste
douã modele revoluþionare. El vedea în iacobini embrionul
Partidului Unic, rãspândit pretutindeni prin intermediul
cluburilor, în cadrul cãrora se difuzeazã informaþiile,
cuvintele de ordine, „programele”; aprecia aplatizarea
limbajului personal în limbaj de impersonal, codificarea
sa politicã cu cuvinte-cheie: Fanatism, Modernism, Des-
potism; tânjea dupã cutezanþa teroristã a revoluþiei:
mãcelurile sunt abstracte, nu ating oameni ci „monºtri”,
„tâlhari”, „duºmani ai poporului”. Apariþia limbajului de
lemn, limba celor care deþin puterea, era necesarã ºi în
acelaºi timp posibilã prin educaþie, prin ºcoalã,
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Car cu boi pe înserat
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universitãþi, administraþie.13 „Iacobinismul uneºte cultul
pentru stat ºi pentru naþiune în jurul valorilor egalitare ºi
al luptei pentru salvarea publicã.”14 Idealul de a reaºeza
omul în matca fireascã a existenþei sale nu a putut fi
întrupatã de Revoluþia Francezã. Teroarea iacobinã, în
încercarea ei de a impune o viziune unicã asupra lumii a
dat faliment în momentul în care a încercat sã dezlege
pentru puþin lanþul puterii: o perestroika avant la lettre. În
ciuda devierii iacobine a Revoluþiei, „adevãrata rupturã,
unica, aceea care stã la baza lumii moderne s-a produs
în 1789, nu în 1917. (...) Anul 1789 a lãsat o trenã
strãlucitoare de idei ºi iniþiative. Anul 1917 nu lasã în
urmã decât un peisaj în ruinã.”15

Oamenii din secolul al XIX –lea n-au contenit sã
inventeze ori sã iubeascã sisteme istorice ale lumii în
care gãsesc explicaþii globale ale destinului lor,
substituindu-le acþiunii divine.16 Astfel va lua naºtere
socialismul propovãduit de Marx ºi Engels, care anticipau
falimentul capitalismului ºi instaurarea unei democraþii
proletare. În pofida faptului cã Marx credea cã
Occidentului îi va fi dat sã asiste la o rãsturnare a claselor
sociale, la o domnie a proletariatului, previziunile sale
vor fi înfãptuite într-un stat cvasimedieval în plinã epocã
modernã; ºi nu aºa cum ar fi crezut Marx. Imperiul Rus
reitera parþial cazul francez din secolul al XVIII – lea: un
stat cu o populaþie supusã unei nobilimi opulente, o
civilizaþie construitã pe credinþa ortodoxã ºi un proletariat
comasat în marile oraºe industriale, dar insignifiant ca
pondere. Þarismul nu mai reuºea decât sã stârneascã
rãspândirea ideilor centrifuge. Izbucnirea Revoluþiei din
1917 pãrea cã va duce la instaurarea unui regim demo-
cratic ºi la modernizarea Rusiei. Cum poate fi explicatã
antirevoluþia bolºevicã sau deturnarea revoluþiei din
octombrie 1917? Asemeni modelului francez, revoluþia
se transformã în teroare pentru a salva idealurile miºcãrii.
Reprezentând o minoritate, bolºevicii au menþinut frâiele
puterii, vãzutã ca scop ultim. Un contemporan al
evenimentelor, fiind pus la curent cu cele întâmplate în
Rusia de un martor ocular, conchidea: „Revoluþia francezã
a fost fãcutã de o minoritate dictatorialã... Când mi se
spune cã existã o minoritate care terorizeazã Rusia înþeleg
urmãtorul lucru: cã Rusia se aflã în revoluþie.”17

O altã cauzã a bolºevismului ar fi ºi Primul Rãzboi
Mondial ºi intrarea în era maselor „care îl integreazã pe
cetãþean în politicã nu prin educaþie, cum crezuserã
optimiºtii, ci prin amintirea unui rãzboi cãruia nimeni sau
aproape nimeni nu i-a prevãzut, nici þinut sub control
proporþiile – ca sã nu mai vorbim  de consecinþe. Pe
ruinele unde le gãseºte pacea, masele transferã pasiunile
simple ale rãzboiului. Ele înþeleg mai bine limbajul
camaraderiei frãþeºti din tranºee decât pe cel la luptei
civilizate pentru putere.”18 Bolºevismul va transfera în
politicã lecþia tranºeelor: obiceiul violenþei, simplismul
pasiunilor extreme, supunerea individului faºã de colectiv
ºi amãrãciunea sacrificiilor inutile sau trãdate. Masele
vor fi astfel în comuniune obligatorie ºi permanentã cu
statul – partid iar partidul va fi vocea maselor expusã
prin intermediul ideologiei. În afara Partidului nu vor exista
de acum înainte decât duºmani ai poporului, a cãror
desemnare stã la dispoziþia Conducãtorului, care doreºte

sã menþinã eventualitatea complotului, pentru ca, astfel,
poporul sã rãmânã mobilizat iar regimul sã fie etern.
Comunismul a fost un „totalitarism mediat de utopie”
(Jean Francois – Revel), ocoliºul prin utopie permiþând
unei ideologii ºi sistemului de putere care decurge din ea
, sã-ºi proclame mereu succesele, deºi fac exact opusul
programului anunþat. Dar ideologia comunistã nu trebuie
judecatã ca o filosofie; „ea este un instrument de acþiune,
o forþã istoricã, orientatã spre un singur þel: puterea
politicã absolutã a partidului, domnind peste un popor
uniform, marele secret al societãþilor din secolul XX.”19

Întruparea utopiei, încercarea de a modela societatea
umanã dupã un tipar ideatic duce la un conflict între fixitate
ºi evoluþie. ªi de obicei naºte o angoasã: dezagregarea
utopiei. Marii conducãtori revoluþionari ai epocilor modernã
ºi contemporanã repetã obsesiv necesitatea de unitate a
oamenilor în jurul idealurilor programului ºi condamnã
„facþiunile reacþionare, retrograde sau deviaþioniste”. De
aici impunerea monolitismului ºi a Adevãrului Unic, al
cãrui posesor este doar Partidul, care îl schimbã dupã
bunul sãu plac , la fel ca într-o viziune orwellianã. „Nimic
nu a urât ºi nu urãºte comunismul mai mult decât istoria.
Falsificarea brutalã ºi insolentã a adevãrului, cãlcarea în
picioare a evidenþelor, fabricarea de mituri, rãstãlmãcirea
unor gesturi individuale, toate acestea fac parte din
arsenalul etern al acelor secte convinse cã au mandatul
istoriei de a impune omenirii fericirea, fie ºi împotriva
dorinþelor celor condamnaþi la fericire.”20 Mai mult,
regimurile îºi exprimã ura faþã de orice formã de
diferenþiere, ostilitate faþã de orice reprezentare a alteritãþii.
Principiul alteritãþii este anatema gândirii comuniste.21 Dar,
deºi facþiunile sunt condamnate, ele existã tot timpul,
fiind vorba despre un monolitism combinat cu sectarism.

Revenind la misticismul comunismului este interesant
de observat cultul Partidului, abstractizare ºi
transcendentalizare a imaginii Partidului, vãzut asemeni
unei divinitãþi, iar liderul având prerogativele unui vicar.
Aceastã trãsãturã unicã, ineditã, l-a fãcut pe Ken Jowitt
sã lanseze un nou concept, cel de „impersonalism
carismatic al partidului comunist”. Întotdeauna Partidul
are dreptate; dacã evenimentele decurg normal înseamnã
cã liderul a aplicat corect ºi oportun directivele Partidului;
dacã lucrurile îºi ies din matcã, toate ororile posibile sunt
atribuite liderului, în timp ce Partidul continuã sã rãmânã
imaculat ºi sã fie adulat. Remarcabile sunt atitudinile unor
conducãtori comuniºti marginalizaþi sau chiar lichidaþi
care, deºi condamnau politica liderului, se prosternau în
faþa hotãrârii luate de Partid. În cazul partidelor de extremã
dreaptã, dispariþia conducãtorului conduce la anihilarea
prestigiului partidului: odatã ce Ducele sau Fuhrerul  dispar,
nu rãmâne nimic din din cultul partidului. Pentru o mai
bunã percepere a lucrurilor, edificator este Discursul se-
cret rostit de Nikita Hruºciov în data de 24 februarie 1956.
Demonizarea lui Stalin ºi a epocii sale nu a însemnat o
destrãmare a Partidului, ci o coagulare a societãþii în jurul
acestuia cu speranþa reedificãrii umanismului socialist
pe alte temelii. Vladimir Tismãneanu reaminteºte de
„esenþa religioasã a cultului lui Stalin. Nu era o adulaþie
formalã a unui despot temut, ci experienþa deliberatã a
extazului perpetuu. (...) Toate curentele intelectuale
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9 Sorin Mitu, Transilvania mea, Iaºi, Editura „Polirom”,
2006, p.114

10 François Furet, Revoluþia în dezbatere, Iaºi, Editura
„Polirom”, 2000, p. 65

11 Ibidem, p. 84
12 Idem, Trecutul unei iluzii, Bucureºti, Editura „Humanitas”,

1996, p.14
13

 Tatiana Cazacu-Slama, Strategeme comunicaþionale ºi
manipularea, Iaºi, Editura „Polirom”, 2000, p. 26

14 Alain Besancon, Originile intelectuale ale leninismului,
Bucureºti, Editura „Humanitas”, 1993, p. 35

15 F. Furet, Revoluþia…, p.23
16 Ibidem, p. 151
17 Ibidem, p. 167
18 Idem, Trecutul…, p. 178
19 Ibidem, p. 222
20 V. Tismãneanu, Condamnaþi la fericire, Sibiu, Editura

„Exo”, 1991, pp. 5-6
21 Idem, Mizeria utopiei, Iaºi, Editura „Polirom”, 1997,

p. 138
22 Ibidem, p. 105
23 Jean Francois-Revel, Marea Paradã, Bucureºti, Editura

„Humanitas”, 2003, p.27
24 F. Furet, op.cit., p.8
25 V. Tismãneanu, op.cit., p.155
26 J. F.- Revel, op.cit., pp.241-242
27 Ibidem, p.307

interzise în sânul marxismului puteau ieºi la ivealã, dupã
decenii de tãcere impusã. Redescoperirea categoriei
individului, insistenþa asupra demnitãþii particularului ºi a
diferenþei, reinstaurarea drepturilor fireºti ale alteritãþii
uzurpate de universalismul atotcuprinzãtor, acestea au
fost formulãrile unor revendicãri politice concrete.”22  1956
a însemnat începutul destrãmãrii oficiale a monolitismului
partidului, în timp ce construirea Zidului Berlinului în 1961
„demonstra cã socialismul real atinsese un atare nivel
de descompunere, încât era silit sã-ºi închidã populaþia
ca s-o împiedice sã fugã.”23

Colapsul blocului comunist din 1989 – 1991 evidenþia
încã o datã imposibilitatea uzurpãrii libertãþii individuale.
Mai mult, „la ceasul dezagregãrii sale, imperiul sovietic
prezintã o particularitate rarã: aceea de a fi fost o
superputere fãrã a fi incarnat o civilizaþie.”24 Cuvântul
comunism mai provoacã teamã, fiind legat sistematic de
experienþa prin care au trecut þãrile aºa-zis socialiste: el
evocã masacre, pierderea libertãþii, tirania, mizeria
socialã, casta privilegiaþilor. „Revoluþiile din 1989 au reiterat
proiectul iniþial al Iluminismului prin faptul cã au repudiat
orice formã de absolutism mental sau instituþional ºi au
apelat la o abordare non-ideologicã ºi non-manipulantã a
individului.”25

Problemele cu care se confruntã societãþile
postcomuniste sunt multiple: „Unei populaþii crescute
vreme de generaþii în aceastã mediocritate cãlduþã ºi
docilã îi vine greu sã suporte sã fie aruncatã cu brutalitate
în apele învolburate ale societãþii bazate pe concurenþã
ºi responsabilitate.”26 Mai mult, fiind construite pe eclipsa
totalã a unui trecut al ororii, societãþile postcomuniste
sunt societãþi în esenþã imorale: „aici oamenii au început
sã uite înainte de a-ºi fi adus aminte.”(Gabriel Liiceanu).

Lunga tradiþie a operelor utopice atestã un adevãr:
„sub masca unui demon al Binelui, ispita totalitarã este o
constantã a spiritului omenesc, în cadrul cãruia a fost ºi
va fi întotdeauna în conflict cu aspiraþia spre libertate.”27

Epopeea utopiei lui Marx, prezentatã aici mai mult
din perspectiva valenþelor imaginarului, pervertirea planului
sãu l-ar fi condus la aceeaºi concluzie la care a ajuns ºi
Cen, personajul lui Andre Malraux din „Condiþia umanã”,
ºi el un credincios al egalitarismului: „Toþi îmi spun cã
sunt nebun. Dar oare ce este viaþa decât acel destin în
care încerci sã uneºti nebunul cu universul?”

Note:
1 Vladimir Tismãneanu, Arheologia terorii, Bucureºti,

Editura „Allfa”, 1998, p.5
2 Martin Malia, „Despre nazism ºi comunism” în 22, anul

XIII, nr. 671, pp. 8-11
3 Aleksandr Soljeniþîn, Arhipelagul Gulag, Bucureºti,

Editura „Univers”, 1997, vol. I, p. 126
4 Florian Tãnãsescu, Ideologie ºi structuri comuniste în

România 1917-1918, Bucureºti, Editura Institutului Naþional
pentru Studiul Totalitarismului, 1995, p. 73

5 V. Tismãneanu, „Lenin ºi geneza totalitarismului” în 22,
anul XIV, nr. 711, p. 12

6 Alexandru Zub, Orizont închis (istoriografia românã sub
comunism), Iaºi, Editura Institutul European, 2000, p. 109

7 Lucian Boia, Mitul democraþiei, Bucureºti, Editura
„Humanitas”, 2003, pp.11-12

8 Ibidem, p.12
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TESTAMENTUL MORAL
AL LUI MOROMETE

TTTTTiti Damianiti Damianiti Damianiti Damianiti Damian

cã ceva se întâmplã. S-a uitat la animalul în agonie, apoi
la stãpân, cu un fel de milã nesfârºitã, apoi a strâns
buzele, pentru a-ºi înfrâna o rostire dar, dupã o oarecare
tãcere, a repezit spre el un cuvânt pe care-l rostea rar
dar apãsat: „Prostule!” S-a întors apoi cu spatele la stãpân,
rostind, mai mult pentru cei care-l priveau: „Dacã s-ar fi
sãpat la iuþealã un ºanþ sã se scurgã noroiul, iar în dreptul
picioarelor din spate ºi din faþã s-ar fi aruncat niºte lemne
ºi niºte pietre sã se poatã sã se sprijine animalul, era
salvat”. „Hai acasã, ia ºi boii, mi-a zis supãrat. Ãsta,
prost o sã moarã, o sã vezi tu. Mãcar de n-ar nenoroci ºi
pe alþii!”

Atunci nu mi-am dat seama ce criterii avusese el în
vedere, când l-a fixat, pentru totdeauna, în categoria
aceasta. Pentru el, era un prost ºi gata. În sat mai
auzeam, ºi încã destul de des, rostit cuvântul, doar
înregistram, fãrã sã ºtiu cã, mai târziu, mi se va ivi prilejul
sã-l rãscolesc din memorie. Cu timpul, aria mea de
cuprindere asupra sensurilor acestui cuvânt s-a lãrgit. În
sat ziceam: nãzglob, nãnac, nãtântoc, nãtâng, nerod, apoi
au apãrut neologismele: stupid, credul, ignorant, naiv,
mãrginit, simplu, lipsit de rafinament, ori neîndemânatic,
nepriceput etc. M-am aplecat apoi ºi asupra familiei de
cuvinte, care nu este de loc scurtã, justificând posibilitãþile
nelimitate ale limbii române de a exprima nuanþe: prostuþ,
a prosti, prostit, prostãnac, prostime, prostesc, prostie,
prostealã, prostioarã. Nici locuþiunile nu sunt mai prejos:
un prost ºi jumãtate, a-ºi gãsi prostul, glumã proastã,
vorbã proastã, prostul satului etc. Oricum, am rãmas de
atunci cu imaginea acelui ins, fiind unitatea de mãsurã,
etalonul, fixat de tata, care mai ºi adãugase amãrât: „Ãsta
prost o sã moarã!”

Peste vreo zece ani, dupã ce s-a tãcut colectivul,
insul cu pricina, fiind bun de gurã, a ajuns brigadier, adicã
mai-marele satului. Nimeni nu ºi-a dat seama cum de s-
a cocoþat deasupra lor sau cine l-a pus. Luase cuvântul
într-o ºedinþã ºi vorbise atât de frumos ºi convingãtor
despre intenþiile sale în legãturã cu brigada, fusese sprijinit
puternic ºi de cei din prezidiu, încât ceilalþi din salã,
nãuciþi, nici nu ºi-au dat seama când au ridicat mâinile în
sus, aprobând...

Venind în vacanþã de la Buzãu, n-apuc sã intru bine
în casã, îl ºi observ pe tata cã n-are stare, se suceºte
încoace ºi încolo, apoi se întoarce brusc spre mine ºi,
privindu-mã drept în ochi, mai mult ºuierându-mi înciudat:
„Ce þi-am spus eu? Sã vezi ce-a tãcut prostul: ºi-a bãtut
joc de noi ºi de pãmânturile noastre din câmp pentru o
viaþã întreagã, cãci n-a vrut sã se sfãtuiascã cu nimeni!”.
Oftând ºi potolindu-se, mi-a explicat cã prostul a tãcut
un schimb de pãmânt cu o altã brigadã. Un brigadier mai

O întâmplare recentã m-a tulburat atât de mult prin
absurditatea ei încât, pur ºi simplu, mi-a rãscolit prin
strãfunduri le memoriei afective, o alta, din copilãrie, pe
care o credeam de mult uitatã. Aceastã asociere îmi
confirmã încã o datã, o ipotezã potrivit cãreia creierul
reþine absolut toate experienþele ºi învãþãturile pe care le
însuºeºte omul de-a lungul vremelnicei sale vieþi. Când
apare un stimul recent, întâmplare a devine atât de
proaspãtã, încât îþi vine sã crezi cã doar ai evadat din
ea. Mã gândesc dacã n-ar exista cumva vreo modalitate
prin care memoria unui individ, la moartea sa biologicã,
sã poatã fi pãstratã intactã ºi transferatã altui individ,
încât acesta sã porneascã în viaþã, având avantajul
experienþelor anterioare transferate, sã nu mai fie nevoit
s-o ia de la capãt. Ca la calculator. Observ cã omenirea,
prin puzderia de indivizi, repetã etern mitul lui Sisif.
Deosebirea ar fi cã nu s-ar mai începe urcuºul de la baza
muntelui, ci cu o bucatã mai sus. Nenorocirea e cã,
urcând, Sisif al nostru nu observã cã se înalþã, odatã cu
el, ºi vârful muntelui. ªi tot urcã...

Sã începem cu începutul, adicã întâmplarea de care
pomeneam. Copil fiind, am fost trimis, într-o primãvarã
ploioasã, cu boii la pãscut, într-un loc ce se numea Aninii
ãi Mari. Erau acolo ºi alþi copii cu vitele lor care pãºteau
liniºtite printre anini ºi tufe de alun agãþate pe niºte râpe.
Trebuia sã umbli cu bãgare de seamã în anumite locuri,
cãci se :fãcuserã niºte smârcuri cãrora noi le ziceam
ochiuri în care, dacã ar fi intrat, om sau animal, se
scufunda lent dar sigur. Cum s-a ºi întâmplat. Uneori,
spre distracþia copiilor, boii erau provocaþi sã se ia la
luptã, împingându-se între coarne. Tocmai urmãream
spectacolul, fãrã sã ne dãm seama cã unul dintre boi era
împins de cãtre celãlalt, mai puternic, cu spatele, în
smârcul din apropiere, spre disperarea noastrã. Am reuºit
sã-i despãrþim ºi sã-l îndepãrtãm cu beþele pe cel mai
puternic ºi priveam înmãrmuriþi cum celãlalt se scufunda
cu partea din spate în nãmol, pe mãsurã ce se zbãtea sã
iasã. La început, am încercat noi sã-l ajutãm trãgându-l
de lanþul dintre coarne, dar fãrã folos. Am început sã
strigãm dupã ajutor ºi, din þarnã, au ºi sosit câþiva inºi
care încercau sã gândeascã un plan sã-l scoatã. A apãrut
ºi stãpânul animalului care ºi-a impus punctul de vedere:
„Îl legãm bine de coarne, dar ºi de dupã gât, ºi tragem
tare, toþi odatã. Faceþi cum vã zic eu. E boul meu!” le-a
replicat el unora care se îndoiau de planul lui. Au tras,
toþi odatã, cu putere. pânã i-au rupt gâtul. A lãsat animalul
capul într-o parte ºi nu l-a mai ridicat ...

Nu ºtiu cum a aflat ºi cum a ajuns acolo ºi tata care
lucra într-o grãdinã mai departe, având o cazma pe umãr.
Cred cã a vãzut de departe viermuiala ºi ºi-a dat seama
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Existã în roman câteva pagini care realizeazã un
admirabil portret, surprinzându-l în timp ce fãcea un ºanþ
pe timp de ploaie sã abatã apa de la o ºurã, dar în acest
timp rosteºte un monolog interior, polemizând cu un
personaj straniu, Bâznae: „Moromete arãta atât de
absorbit, încât intrând sub potopul de ploaie, nu grãbi
paºii […] trãsnete ºi bubuituri cutreierau ºi sfâºiau cerul
de-o parte ºi de alta [...] Sub apa care cãdea, grumazul
lui Moromete arãta roºu ca arama în care însã timpul
sãpase ciudate semne, asemãnãtoare ºi ele cu pãmântul,
dar când e crãpat de o prea îndelungatã secetã [...]
Moromete se miºcã din loc ºi îºi scoase pãlãria din cap
pe care în mod bizar o scuturã de apã ca ºi când nu ºi-ar
fi dat seama ce cãdea de sus […] Mâinile lui spãlate de
izbiturile ploii mânui au cu atâta pricepere sapa, încât ai
fi putut crede, uitându-te la el, cã braþ, trup, sapã ºi pãmânt
se înþeleseserã sã se miºte în aºa fel, încât toatã apa
din jur sã alerge […] Moromete parcã nici nu auzea [...],
conducând mai departe torentele de apã, fãcându-le loc
cu sapa ºi continuând liniºtit ºi netulburat sã vorbeascã,
prizonier parcã fãrã scãpare al elementelor ºi al lui însuºi...”

Recitind paginile respective din roman, am realizat
cã sãparea ºanþului este doar un pretext pentru
Moromete, cãci el avea mult mai multe griji. Sãpând, el
se ceartã cu acel personaj ciudat, care vine sã-i strice,
cu ideologia colectivistã, rostul de þãran. Dar mai bine
sã-l lãsãm pe Marin Preda, cu Moromete al lui, care are
mare ciudã pe asemenea creaturã: „Pânã în clipa din
urmã, omul e dator sã þinã la rostul lui, chip cã rostul
acesta cine ºtie ce s-o alege de el […] cã vii tu ºi-mi spui
cã noi suntem ultimii þãrani de pe lume ºi cã trebuie sã
dispãrem [...] ªi de ce crezi cã n-ai fi tu ultimul prost de
pe lume, ºi cã mai degrabã tu ar trebui sã dispari, nu eu?
[…] Eu nu zic asta, fiindcã prostul e dat ºi el de la
Dumnezeu ºi trebuie sã trãiascã ºi el, dar nu sub
denumirea de deºtept, sã nu se mai înþeleagã cine e, ci
sub denumirea lui de prost, aºa cum l-a ºtiut întotdeauna
lumea ºi nu l-a pus niciodatã în vârf [...] A, cã totdeauna
el a încercat sã arate cã nu e chiar aºa cum e, ºi a ajuns

isteþ, în cârdãºie cu preºedintele, l-a pãcãlit sã semneze
pentru un schimb de terenuri, dupã ce l-a amãgit cu câteva
beri, arãtându-i avantajele: cã ºoseaua naþionalã trece
pe lângã pãmântul brigãzii, cã va amplasa cabana la
ºosea, cã recolta va fi transportatã mai uºor etc. Briga-
dierul nostru s-a încântat dar, când a luat pãmânturile în
primire, a constatat cã e mai mult nisip. Oamenii au rãmas
ºi acum cu nisipurile, dintr-o semnãturã. Atunci am
priceput de ce tot insista tata cu propoziþia: „Þi-am spus
eu?” rostitã ca argument, ca povaþã ºi ca avertisment
pentru mine. „Boul lui cum l-a pierdut? Mai þi-aduci aminte?
Acum a pierdut pãmântul întregului sat. A semnat, e bun
semnat! Prostul crede cã nu mai drumul pe care merge
el e drept, dar deºteptul mai întreabã ºi pe alþii. Ce era
dacã se sfãtuia ºi cu noi?”

Nu l-am auzit sã mai fi zis cuiva prost în sat. Mai
tãceam ºi eu câte o boacãnã prin curte. Se repezea la
mine, mai ridica palma sã dea ºi chiar mai dãdea, uneori
destul de tare, dar mereu se oprea când era sã rosteascã
acest cuvânt. Îl vedeam cum pune frânã la buze, strân-
gându-le doar pe prima consoanã. Intrat la colectiv, îl
auzeam însã rostindu-l din ce în ce mai des, mai ales
când era vorba de ºefi. Uneori îmi zicea înciudat: „Vezi
tu? Trebuie sã mã duc sã mã ploconesc la prostul acela
sã-mi dea o aprobare sã duc la moarã doi saci, cu boii
mei pe care i-am bãgat în colectiv!” „Pe ce-i cunoºti matale
pe proºti?” l-am întrebat intrigat. Faþa i se luminã o datã
cu propoziþia rostitã: „Dã-i prostului o scarã ºi el o
foloseºte sã coboare!”

„Aha!” Mi-am zis eu cu câtva timp în urmã, amintin-
du-mi întâmplarea, în timp ce reciteam niºte pagini din
„Moromeþii” lui Preda. „Vasãzicã acesta era rostul lui
«Þi-am spus eu?»! Mã lãsase pe mine sã analizez ce
prostii tãcuse omul nostru. Dupã zece ani, a vrut sã
veritfe dacã acel testament s-a înºurubat bine în mintea
mea. Era o modalitate eficientã de a mã învãþa sã-i disting
pe proºtii pe care-i voi întâlni— un testament moral. Am
înþeles cã între tata ºi Moromete pe care-l aveam în faþã,
în carte, nu era nicio deosebire, doar cã fiecare întreba
altfel: „Pe ce te bazezi?” era întrebarea celui care se
îndoia ºi care îºi lua mãsura de prevedere sã verifice cu
argumente solide pe prostul ipotetic din faþa lui, pe când
cealaltã întrebare, a þãranului din tatãl meu, avea în vedere
intuiþia, experienþa de viaþã ºi intenþia de a o transmite
mai departe.

Parcã-l vãd pe Moromete cel osos, trecut de ºaptezeci
de ani. Privesc fotografia lui Tudor Cãlãraºu, alias
Moromete, de pe coperta romanului ºi fotografia atârnatã
pe perete a tatãlui meu ºi descopãr þãranul reflectând la
rostul lui de þãran, privind, undeva, în depãrtare, pe sub
arcadele acoperite de sprâncene stufoase, spre cer, doar-
doar s-ar ivi în depãrtare niºte nori care sã le mai spele
grijile zilei de mâine. Pentru tata ºi pentru Moromete,
ploaia era un aliat de nãdejde, un frate. Nu puteau trãi în
afara ploii. ªi eu l-am surprins pe tata stând în mijlocul
curþii, cu pãlãria pe cap, cu mâinile în buzunarele
pantalonilor bufanþi, sub o ploaie repede de varã: „Cred
cã o fi plouat ºi la câmp, sã se facã ºi porumbul, cãci
dinspre acolo vin norii!” spunea el bucuros, intrând ud
leoarcã în tinda casei.

eseueseueseueseueseu

În grãdinã



49SAECULUM  8-9/2007SAECULUM  8-9/2007SAECULUM  8-9/2007SAECULUM  8-9/2007SAECULUM  8-9/2007PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

nu o datã sã-i dea jos Re-ãi cu minte, nimic de zis, dar a
ajuns singur, prin puterile lui, a dat din coate ºi a asudat,
ce-i sã-i faci, pe lume sunt ºi puturoºi ºi pe spinarea lor
se urcã proºtii deºtepþi!...

Aºadar, Moromete acceptã, resemnat, existenþa
prostului, cãci face parte ºi el din firescul vieþii. Pânã la
un punct, îi este milã de el, îi deplânge existenþa cu
prefãcutã naivitate, poate cu sinceritate. Ce te faci când
acest Bâznae care, profitând de resemnarea, de apatia,
de buimãceala ºi de ignoranþa celor din jur, devine prostul-
deºtept care se urcã discret dar sigur pe umerii celorlalþi,
cãlãrindu-i. Pe Moromete îl înfricoºeazã acest Bâznae,
cãci existenþa lui cocoþatã presupune o crasã inversare
a valorilor. Moromete presimte pericolul instaurãrii acestei
noi ideologii. Sã nu uitãm cã Preda a scris volumul al
doilea în 1967, în urma experienþei trãite într-o varã la
Cãldãrãºtii Buzãului când, dupã afirmaþia ideologilor
vremii, „socialismul se instalase temeinic la sate”, când
deja þãranii mergeau la prãºit ºi adunau recoltele cântând
cântece patriotice. Selectarea valorilor îl cutremurã pe
Moromete, cãci se fãcea dupã un criteriu unic: gradul de
obedienþã faþã de regim, faþã de noii stãpâni, ºi asociat,
gradul de linguºealã ºi de laudã la adresa succeselor
obþinute de socialismul biruitor. Pentru Moromete, pericolul
mancurtizãrii treptate era iminent, îl cutremura, cãci plana
ºi asupra generaþiilor viitoare. Intuia oare Moromete cã
foamea va fi groparul comunismului, din moment ce îl
întreba: „Ce-o sã mãnânci, mã, Bâznae?” gândindu-se,
desigur, la falimentul muncii pãmântului în comun ºi al
repartiþiei tot în comun. Mai existã în text o întrebare
tulburãtoare, pusã aceluiaºi Bâznae cu care polemizeazã
ºi pe care-l anuleazã, încercând sã-l determine sã-ºi
însuºeascã dimensiunea de prost: „Ce-i înveþi, fiindcã
unui copil, chiar dacã nu-i intrã în cap cât e mic, când se
face mare, tot îºi va aduce aminte?” Este clar cã, pentru
Moromete, valoarea moralã supremã era munca cinstitã
ºi cã avea în vedere perpetuarea acestei valori pe care
noua orânduire, instalatã cu forþa, a abandonat-o.

Existã în text un alt cuvânt, „rostul”, de mare
încãrcãturã semanticã, cumulând, de fapt, o întreagã
existenþã tradiþionalã: pãmântul, þãranul, familia, satul ºi
valorile morale nescrise legate de acestea. Moromete
este tranºant: „Omul e dator sã þinã la rostul lui, indiferent
cã vii tu (Bâznae) ºi strici rostul”. Lui Moromete, rãmas
singur, strivit de teroarea istoriei, nu-i mai rãmâne decât
sã-l compãtimeascã: „Fiindcã dacã o sã ajungi sã nu
mai ai nici casa ta, o sã fie vai de capul tãu […], o sã fie
vai de copiii ãia ai tãi pe care o sã þi-i nascã muierea […]
sã alergi ca un nenorocit cu cãciula în mânã pentru orice
fleac [...], nici n-o sã-þi mai dai seama ce rãu ai ajuns...”

Mai departe, Moromete se dezbracã de haina eului,
identificându-se cu toþi þãranii lui, încercând, polemic, un
act suprem de revoltã intelectualã: „Cã vii tu ºi-mi spui
cã noi suntem ultimii þãrani de pe lume ºi cã trebuie sã
dispãrem […] ºi de ce crezi cã n-ai fi tu ultimul prost de
pe lume ºi cã mai degrabã tu ar trebui sã dispari, nu eu?”

Aºadar, Moromete se simte responsabil, ca individ,
în faþa istoriei prezente ºi viitoare. Presimte degradarea
moralã ce se insinueazã viclean printr-o ideologie impusã
ºi lanseazã lumii un avertisment sever, atât cât a putut

el sã-l rosteascã. Cã profeþiile lui s-au adeverit, istoria a
confirmat-o.

Rãmâne, pentru cititorul lucid de astãzi, cel împãtimit
de Marin Preda, o întrebare tulburãtoare: De ce oare se
strãduiesc unii sã elimine acest volum din conºtiinþa
generaþiilor actuale ºi viitoare, trecându-l sub tãcere în
manualele ºcolare sau încercând sã reducã la dimensiuni
bãºcãlioase un reper moral precum era autorul? Prea
repede a fost uitatã celebra propoziþie, a autorului: „Dacã
introduceþi din nou realismul socialist în literaturã, eu mã
sinucid!” Mã îndoiesc cã n-ar fi fãcut-o! De s-ar scotoci
cu lupa în opera lui, nu s-ar gãsi nici un cuvânt de laudã
la adresa partidului unic. A ºtiut sã fie un reper moral
pânã la sfârºit…

Am avut o unicã ocazie sã stau în preajma lui Marin
Preda. Nu-i puteam citi privirea din spatele ramelor de
ochelari cu multe dioptrii, dar l-am auzit rãspunzând unei
replici la o observaþie venitã dinspre cineva din apropiere:
„Mã gândesc cã prostul-deºtept a ajuns acum prostul-
ticãlos”. Nimeni n-a comentat. În jur s-a fãcut o tãcere
asurzitoare. Citind romanul „Cel mai iubit dintre pãmân-
teni”, pe care tocmai îl lansase, am înþeles ce-a vrut sã
zicã prin titlul noii gnoze a filozofului Petrini, „Era ticãlo-
ºilor”. Acum, când ar fi împlinit 85 de ani, ar fi rostit: „Era
ticãloºiilor!”. Ce diferenþã enormã între cele douã titluri,
despãrþitã doar de un singur „i”!

Mi-e dor de tine, Mon cher!

eseueseueseueseueseu

Roºior cãlare
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ºi mai multe planuri ambiþioase pe care el le avea (între
care realizarea unei enciclopedii a judeþului, continuarea
seriei de micromonografii amintitã, tipãrirea unui album
consacrat lui Florin Piersic º.a.) vor rãmâne, poate, un
vis spulberat pentru totdeauna.

Prin plecarea, la 10 iulie a.c., a lui Florin Alexandru
Deºliu presa româneascã pierde un mare entuziast al
cuvântului scris ºi tipãrit, cãci, optimist pânã în ultima
clipã a vieþii lui (pe când se afla în spital la Cluj, pentru
tratarea maladiei necruþãtoare care avea sã-l secere, n-a
contenit sã caute ºi sã contacteze telefonic colaboratorii,
sã le solicite texte pentru revistã ºi sã-i antreneze în
editarea acesteia), acest coleg al nostru a trãit, timp de
ºapte ani, bucuria de a vedea cã revista „Pro Saeculum”,
viaþa ºi sufletul lui, se bucurã de unanime aprecieri în
toatã lumea intelectualã a României (ceea ce nu e deloc
puþin i cã este comentatã favorabil în paginile revistelor
de culturã naþionale.

Exemplu de dãruire ºi entuziasm, de încredere în forþa
culturii, Alexandru Deºliu lasã în urma lui una dintre cele
mai frumoase amintiri.

Este de dorit ca familia ºi prietenii sã-i continue opera
începutã în vremuri nu tocmai prielnice culturii.

Dumnezeu sã-l odihneascã!

Când pleacã dintre noi un om de bine inima ni se
îndoliazã. Iar atunci când se întâmplã ca omul acela sã
fi fost un mentor, care lasã în urma lui mai mult decât
umbra unei amintiri, gândul se îndreaptã numaidecât cãtre
cei ce sunt chemaþi sã-i ducã mai departe fapta ºi idealul.

Alexandru Deºliu, redactorul ºef ºi totodatã fondatorul
revistei noastre a fost mai mult decât un entuziast ºi un
visãtor, un temerar în vremuri tulburi ºi un luptãtor pentru
frumuseþea cuvântului tipãrit ºi trimis inimilor celorlalþi.

Un visãtor ºi un idealist, un ins încrezãtor pânã la
sacrificiul de sine în locul ºi rolul culturii în viaþa omului.
Alexandru Deºliu a fãcut parte din acea rarã categorie de
oameni care se luptã pânã în ultima clipã a vieþii lor pentru
împlinirea unui ideal. Acel ideal a fost pentru el
publicistica, scrisul ziaristic, cãruia i s-a dãruit din primii
ani în care i-a intuit acesteia rostul ºi importanþa.

Înainte de 1989 ºi chiar o vreme dupã aceea, el a
scris cu devoþiune la gazete locale precum „Viaþa
Buzãului”, dar ºi la ziare centrale („Dimineaþa”), pentru
ca apoi sã se hotãrascã sã „ia taurul de coarne” de unul
singur: sã înfiinþeze o editurã („Pallas”) ºi o revistã
„Saeculum”, devenitã ulterior „Pro Saeculum”, într-un oraº
cu vechi tradiþii culturale, Focºani, dar cu prea puþini inºi
dispuºi sã-ºi sacrifice energiile, timpul ºi banii pentru o
faptã culturalã.

„Pro Saeculum” este astãzi o publicaþie mult apreciatã
în toatã þara ºi în paginile ei mulþi mânuitori ai condeiului
jinduiesc sã-ºi vadã publicate creaþiile, fiindcã aici în
rãstimpul a numai ºapte ani au semnat nume prestigioase
ale culturii ºi literaturii româneºti. Standardul superior la
care Al. Deºliu a realizat publicaþia i-au atras lauda unora,
dar ºi invidia multora, fiindcã niciodatã un pom plin de
roade nu scapã de furia prãdãtorilor.

Alexandru Deºliu ºtia asta ºi nu s-a descurajat.
Dimpotrivã, ambiþia l-a impulsionat sã creeze ºi editura
amintirã, în care a publicat o serie de cãrþi notabile,
semnate de el însuºi (Convorbiri în cumpãnã, Convorbiri
cu Irina Mavrodin, Convorbiri cu Irina Petraº, cãrþile-al-
bum Leopoldina Bãlãnuþã, Cornel Coman, Emanoil Petruþ,
apoi vastul dicþionar Vocaþie ºi destin (în colaborare cu
Valeriu Anghel). Lor li se adaugã mai multe ghiduri turistice
ale unor localitãþi din judeþul în care a trãit, Vrancea ºi
din cel vecin, Buzãu). În colaborare cu Mircea Dinutz a
tipãrit primele douã volume dintr-o serie de cãrþi
consacrate valorificãrii moºtenirii culturale vrâncene (Ion
Larian Postolache ºi Virgil Huzum, micromonografii). A
publicat, de asemenea, cãrþile altor autori vrânceni sau
din afara judeþului.

Cu plecarea lui Alexandru Deºliu lumea culturalã
(îndeosebi cea din Vrancea) suferã o pierdere ireparabilã

NE-A PÃRÃSIT UN MENTOR…

Florentin PopescuFlorentin PopescuFlorentin PopescuFlorentin PopescuFlorentin Popescu

Rãspântie în oraº la Vitré
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MENIREA ARTISTULUI ESTE SÃ SE REPREZINTE
PE SINE ÎNTR-O STARE UNIVERSALÃ**

Liana AxinteLiana AxinteLiana AxinteLiana AxinteLiana Axinte*

– Fac parte dintr-o generaþie care nu vã cunoaºte...– Fac parte dintr-o generaþie care nu vã cunoaºte...– Fac parte dintr-o generaþie care nu vã cunoaºte...– Fac parte dintr-o generaþie care nu vã cunoaºte...– Fac parte dintr-o generaþie care nu vã cunoaºte...
– Vreþi sã spuneþi cã sunteþi mai tineri decât mine?
– Nu neapãrat ...– Nu neapãrat ...– Nu neapãrat ...– Nu neapãrat ...– Nu neapãrat ...
– Cred cã suntem aceeaºi generaþie, dar sunteþi moldovean,

nu-i aºa? ªi eu trãiam în Valahia ...
– Vroiam sã spun cã am avut alte preocupãri pânã la un– Vroiam sã spun cã am avut alte preocupãri pânã la un– Vroiam sã spun cã am avut alte preocupãri pânã la un– Vroiam sã spun cã am avut alte preocupãri pânã la un– Vroiam sã spun cã am avut alte preocupãri pânã la un

anumit timp, apropiat de artã fiind cam din ’70, deci perioadaanumit timp, apropiat de artã fiind cam din ’70, deci perioadaanumit timp, apropiat de artã fiind cam din ’70, deci perioadaanumit timp, apropiat de artã fiind cam din ’70, deci perioadaanumit timp, apropiat de artã fiind cam din ’70, deci perioada
în care dumneavoastrã deja fie începuseºi, fie...în care dumneavoastrã deja fie începuseºi, fie...în care dumneavoastrã deja fie începuseºi, fie...în care dumneavoastrã deja fie începuseºi, fie...în care dumneavoastrã deja fie începuseºi, fie...

– ... începusem, da. începusem sã fac cu propria mea
conºtiinþã artã.

– Deci, cum aþi început în România?– Deci, cum aþi început în România?– Deci, cum aþi început în România?– Deci, cum aþi început în România?– Deci, cum aþi început în România?
– Tocmai, în ’68 am terminat Academia, Institutul de Artã

Plasticã „Nicolae Grigorescu”, în Bucureºti, ºi atunci am început
sã expun, participând la expoziþii colective împreunã cu colegii
mei. între noi era o legãturã foarte bunã, a generaþiilor de
sculptori în special ºi pentru cã suntem aici la un simpozion,
la vremea aceea s-a început imediat, în ’69 sau ’70, Tabãra de
la Mãgura, unde eu am fost în prima serie ºi, dupã 5 ani, în
seria comemorativã. Dupã aceea nu s-au mai comemorat,
pentru cã au venit mulþi, foarte mulþi, s-a umplut muntele de
sculpturã ºi este foarte frumos, îmi place foarte mult sã revãd
locul acela.

– Ce a urmat?– Ce a urmat?– Ce a urmat?– Ce a urmat?– Ce a urmat?
– Mai departe, am lucrat foarte mult. Adicã era lucru de

atelier ºi lucrul mare, pentru în afarã.
– Numai sculpturã de la început...– Numai sculpturã de la început...– Numai sculpturã de la început...– Numai sculpturã de la început...– Numai sculpturã de la început...
– De la bun început am fãcut numai sculpturã, pânã când

am sosit în Germania, iar acum n-aº putea spune dacã cineva
mã întreabã, în afarã de cei din România, unde se ºtie cã sunt
sculptor, ce fel de artist sunt, eu le rãspund cã sunt artistã.
Sunt o artistã! Cuvântul se poate interpreta în strãinãtate ca
un artist de circ, dar asta înseamnã cã eu lucrez în toate
registrele de artã. ªi asta este, uneori, cu semn de întrebare,
adicã mã întreabã dacã nu trebuie sã faci numai un lucru,
numai o formã de sculpturã, pentru cã existã diverse curente
ºi direcþii, din care eu nu fac parte. Nu mã simt legatã...

– Care v-au fost maeºtrii ºi ce aþi preluat de la ei?– Care v-au fost maeºtrii ºi ce aþi preluat de la ei?– Care v-au fost maeºtrii ºi ce aþi preluat de la ei?– Care v-au fost maeºtrii ºi ce aþi preluat de la ei?– Care v-au fost maeºtrii ºi ce aþi preluat de la ei?

– Primul meu maestru a fost, când aveam 16 ani ºi nu
eram încã la facultate, domnul Corcescu, de la care am învãþat
pur ºi simplu sã modelez, care mi-a reparat ºi sania când eram
copil. Adicã aceasta este legãtura imediatã a copilãriei mele
cu sculptura ºi faptul cã am fãcut sculpturã, cã am vrut sã fac
sculptura a fost o decizie de la sine înþeles, cumva. Apoi a fost
domnul Ion Lucian Murnu, care a fost profesorul nostru ºi cu
care am avut o relaþie ambivalentã. Pe de o parte ne respectam
foarte mult, iar pe de alta eu eram foarte împotriva corecturi
lor sale. Asta a fãcut ca la prima mea expoziþie personalã sã-ºi
uite pãlãria ºi a trebuit sã vinã din nou sã o ia, prilej cu care
mi-a spus cã am fãcut, în sfârºit, un lucru complet, pentru cã
eu eram foarte perfecþionistã când eram în ºcoalã ºi nu
suportam sã termin lucrãrile, întrucât socoteam cã o lucrare
nu poate fi terminatã într-o lunã, douã sau trei, ci în ani. Eram
per-fecþionistã ºi nu-mi terminam lucrãrile, iar el era supãrat
pe mine. Deci, aceºtia ar fi maeºtrii mei de învãþãturã practicã,
sã spun. Alþi doi profesori, de la care am învãþat foarte mult ºi
pe care îi respect, au fost domnul dr. Ghiþescu, profesorul de
anatomie, ºi profesorul nostru de desen, al cãrui nume din
pãcate nu mi-l amintesc acum...

– Aveþi un lapsus, se întâmplã ºi altora...– Aveþi un lapsus, se întâmplã ºi altora...– Aveþi un lapsus, se întâmplã ºi altora...– Aveþi un lapsus, se întâmplã ºi altora...– Aveþi un lapsus, se întâmplã ºi altora...
– Asta e, am un lapsus. Deci, profesorul de desen de la

sculpturã din anii ’62 pânã în ’68.
– Prima expoziþie unde a fost?– Prima expoziþie unde a fost?– Prima expoziþie unde a fost?– Prima expoziþie unde a fost?– Prima expoziþie unde a fost?
– Prima expoziþie a fost în Ateneul Tineretului, împreunã

cu Smaranda Creþoiu, care era scenografã, ºi era o expoziþie
cu mãºtile de teatru pe care le fãcusem pentru „Bacantele”,
montatã de Cãtãlina Buzoianu, cu care eu am lucrat din când
în când la teatru. Prima expoziþie personalã a fost în Bucureºti,
vis-à-vis de Sala Dalles, la Galeria Orizont. Am avut acolo o
expoziþie de sculpturi mari de lemn, combinatã cu mari
xilogravuri. A fost un an, cred cã în ’79 a fost asta, în care am
fãcut foarte multe lucruri. Existã ani plini, din zece în zece sau
aºa ceva, în care nu faci altceva decât sã lucrezi ºi ai succes
foarte mare. Dupã aceea succesul te învaþã cã el nu vine decât
din când în când. Nu trebuie sã ai bazã pe asta ºi nici sã o
doreºti.

– Succesul din þarã v-a propulsat spre Germania sau aþi– Succesul din þarã v-a propulsat spre Germania sau aþi– Succesul din þarã v-a propulsat spre Germania sau aþi– Succesul din þarã v-a propulsat spre Germania sau aþi– Succesul din þarã v-a propulsat spre Germania sau aþi
avut alte opþiuni, care v-au determinat sã vã stabiliþi acolo?avut alte opþiuni, care v-au determinat sã vã stabiliþi acolo?avut alte opþiuni, care v-au determinat sã vã stabiliþi acolo?avut alte opþiuni, care v-au determinat sã vã stabiliþi acolo?avut alte opþiuni, care v-au determinat sã vã stabiliþi acolo?

– Opþiunea a fost politicã. Existã momente când eºti
constrâns. Constrângerea în sensul meu a fost aceea cã fiind
o portretistã foarte bunã, ar fi trebuit sã fac portretele
conducãtorilor care erau atunci ºi acest lucru nu l-am dorit.

– Vi s-a solicitat?– Vi s-a solicitat?– Vi s-a solicitat?– Vi s-a solicitat?– Vi s-a solicitat?

*Liana Axinte s-a nãscut în 1945 la Bucureºti. Absolventã a
Institutului de Artã Plasticã „N. Grigorescu” (1968). Dupã mai multe
expoziþii de sculpturã, a emigrat – din motive politice – în Germania
(1982). A participat cu succes la câteva expoziþii individuale ºi colective
în Germania, Austria, Franþa, Belgia, Canada...

** Din volumul Ieºirea de siguranþã, ediþia a II-a, revãzutã ºi adãugitã,
în curs de elaborare.

Convorbire realizatå de Cornel GalbenCornel GalbenCornel GalbenCornel GalbenCornel Galben



52 SAECULUM  8-9/2007SAECULUM  8-9/2007SAECULUM  8-9/2007SAECULUM  8-9/2007SAECULUM  8-9/2007PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

interviuinterviuinterviuinterviuinterviu

de aºteptare. De aºteptarea de a fi recunoscut în Occident, de
a i se recunoaºte opera º.a.m.d., lucru care nu se poate face în
cinci ani, atât timp cât el a trãit acolo. De aceea am spus cã un
munte care se miºcã, aºa cum a fost el, se poate disloca, ceea
ce s-a ºi întâmplat.

– Aþi trecut prin aceeaºi crizã?– Aþi trecut prin aceeaºi crizã?– Aþi trecut prin aceeaºi crizã?– Aþi trecut prin aceeaºi crizã?– Aþi trecut prin aceeaºi crizã?
– Da. Primii cinci ani. A fost ca o moarte. Dupã cinci ani s-

a întâmplat un fel de transformare în spirit. Mai mult nu pot sã
vorbesc, deoarece cred cã ne-ar trebui o zi întreagã pentru
asta. însã a fost ca o moarte spiritualã pânã în momentul in
care îþi revii sau te duci. de tot. Mie asta mi s-a dat.

– Revenirea ce a însemnat, practic? Aþi deschis expoziþii,– Revenirea ce a însemnat, practic? Aþi deschis expoziþii,– Revenirea ce a însemnat, practic? Aþi deschis expoziþii,– Revenirea ce a însemnat, practic? Aþi deschis expoziþii,– Revenirea ce a însemnat, practic? Aþi deschis expoziþii,
aþi primit comenzi mari?aþi primit comenzi mari?aþi primit comenzi mari?aþi primit comenzi mari?aþi primit comenzi mari?

– Da, dar nu neapãrat asta, ci faptul cã eu am putut sã le
fac! ªi cã am putut sã aspir spre ele.

– Când aþi gândit omagiul acesta cãtre George Apostu?– Când aþi gândit omagiul acesta cãtre George Apostu?– Când aþi gândit omagiul acesta cãtre George Apostu?– Când aþi gândit omagiul acesta cãtre George Apostu?– Când aþi gândit omagiul acesta cãtre George Apostu?
– Acum trei ani, cred.
– A fost un impuls interior sau urmare a unei solicitãri– A fost un impuls interior sau urmare a unei solicitãri– A fost un impuls interior sau urmare a unei solicitãri– A fost un impuls interior sau urmare a unei solicitãri– A fost un impuls interior sau urmare a unei solicitãri

venite de la Bacãu?venite de la Bacãu?venite de la Bacãu?venite de la Bacãu?venite de la Bacãu?
– N-a fost nici o solicitare. Nu cunoºteam pe nici unul din

cei de la Centrul „Apostu”. Pur ºi simplu a fost o revelaþie.
– Sunteþi mulþumitã de cum a fost ea translatã în bronz?
– Chiar foarte mulþumitã!– Chiar foarte mulþumitã!– Chiar foarte mulþumitã!– Chiar foarte mulþumitã!– Chiar foarte mulþumitã!
– T– T– T– T– Tabãra internaþionalã de sculpturã de la Bacãu cum oabãra internaþionalã de sculpturã de la Bacãu cum oabãra internaþionalã de sculpturã de la Bacãu cum oabãra internaþionalã de sculpturã de la Bacãu cum oabãra internaþionalã de sculpturã de la Bacãu cum o

gãsiþi?gãsiþi?gãsiþi?gãsiþi?gãsiþi?
– Mi se pare imperios încã o datã sã spun cã acest Centru

„G. Apostu” e extrem de important pentru artã ºi cã nu trebuie
sã rãmânã între gardurile sale, ceea ce se întâmplã în momentul
de faþã. Sigur, e un lucru foarte greu de practicat, dar se impune
ca lucrãrile artiºtilor care creeazã aici sã fie aduse în Bacãu,
adicã oraºul sã simtã cã pulseazã ºi cu aceste ritmuri de piatrã.
Este apoi problema generaþiei de sculpturi care a pãrãsit
România în urmã cu 10-20 de ani, înainte de a se schimba
starea politicã a þãrii, ºi care precis s-ar bucura sã aibã aici un
simpozion pentru ei. Iar asta ar fi o onoare ºi pentru noi toþi ºi
pentru Centrul „Apostu”. Nu vorbesc atât despre mine, pentru
cã nu mai sunt de mult o artistã pentru simpozion, acum aº
face cel mult o lucrare de 50 cm, întrucât ºi starea de
concentrare e alta. Apoi, nici fizic nu aº mai lucra ca înainte,
dar asta s-ar putea face. Deci, un centru înseamnã o
reverberare, ieºit afarã cãtre Bacãu, ºi înseamnã intrarea cãtre
centru a celorlalþi. A celor de aici ºi a noastrã de peste tot. Am
putea sã-i aducem ºi pe cei în mijlocul cãrora noi trãim în altã
parte ºi asta ar fi bine pentru toatã lumea. Ei pentru cã i-ar
putea înþelege mai bine pe români, nu doar din vorbele de pe
la radio ºi televiziune, iar cei de aici pentru cã nu rãmân numai
baricadaþi.

– Alãturi de aceastã lucrare de suflet dedicatã lui George– Alãturi de aceastã lucrare de suflet dedicatã lui George– Alãturi de aceastã lucrare de suflet dedicatã lui George– Alãturi de aceastã lucrare de suflet dedicatã lui George– Alãturi de aceastã lucrare de suflet dedicatã lui George
Apostu, ce altceva aþi reþine din tot ce aþi creat pânã acum?Apostu, ce altceva aþi reþine din tot ce aþi creat pânã acum?Apostu, ce altceva aþi reþine din tot ce aþi creat pânã acum?Apostu, ce altceva aþi reþine din tot ce aþi creat pânã acum?Apostu, ce altceva aþi reþine din tot ce aþi creat pânã acum?

– E o întrebare foarte bunã, pentru cã am câteva iubiri.
Cred cã în sculpturã îmi este drag tot ce am fãcut înainte de a
pleca din þarã, portrete, busturi cu mâini sau oameni întregi,
care nu fãceau nimic decât erau pur ºi simplu. Tot la vremea
acea fãceam ce nu se mai face acum, teracotã, dar lucrãri pânã
la doi metri. Dintre iubirile care mi-au rãmas sunt ºi pietrele de
la Mãgura, dar mai ales seria a doua, care este o cruce mare ºi
care, cumva, mi-a însemnat soarta. Am ºi în Germania câteva,
dar aici lucrurile sunt în derulare ºi poate vom gãsi un alt prilej
sã vorbim.

– Da ºi nu vroiam sã fac nici politicã, n-am fãcut niciodatã
politicã, nici acum nu fac ºi a fost foarte greu sã plec din
România, dar cum am spus ºi la deschiderea acestor festivitãþi
de la Centrul Internaþional „George Apostu”, graniþele sunt
libere ºi nu existã aici sau acolo, ci existã o lume în care noi ne
miºcãm.

– Artistul adevãrat are, de altfel, deschise porþile cãtre– Artistul adevãrat are, de altfel, deschise porþile cãtre– Artistul adevãrat are, de altfel, deschise porþile cãtre– Artistul adevãrat are, de altfel, deschise porþile cãtre– Artistul adevãrat are, de altfel, deschise porþile cãtre
toate orizonturile...toate orizonturile...toate orizonturile...toate orizonturile...toate orizonturile...

– Aºa cred cã este bine cu adevãrat sã fie.
– În ce an aþi plecat?– În ce an aþi plecat?– În ce an aþi plecat?– În ce an aþi plecat?– În ce an aþi plecat?
– În 1982. A fost un an în care domnul Steinhardt a murit

ºi þin sã vorbesc puþin despre el, pentru cã el a ºi scris despre
mine, în cartea lui Criticã la persoana a II-a. Sunt, deci, de 16
ani plecatã, dar am revenit imediat ce s-a dat voie, acum vreo
ºapte ani... – Ne apropiem de zece, dacã vã referiþi la ’89...

– Da, într– Da, într– Da, într– Da, într– Da, într-adevãr-adevãr-adevãr-adevãr-adevãr, zece ani înseamnã ceva., zece ani înseamnã ceva., zece ani înseamnã ceva., zece ani înseamnã ceva., zece ani înseamnã ceva.
– Cum v-aþi integrat în Germania? Aþi intrat în comunitatea

românilor sau pur ºi simplu aþi reuºit sã vã gãsiþi un post sau
altceva care sã vã permitã sã vã continuaþi activitatea?

– În Germania nu m-am acomodat, cum se spune, ci de
obicei se acomodeazã cei din jur dupã mine. Pentru cã,
probabil, am o fire deschisã ºi nu am probleme cu limbile
strãine, nu am prejudecãþi naþionale... Am în Germania ce am
ºi în România în momentul de faþã, fãrã sã fi cunoscut pe
nimeni. Adicã m-am aºezat, de 15 ani stau într-un orãºel în
apropierea graniþei cu Austria, în Bavaria, unde eu însãmi am
fãcut culturã. Am organizat expoziþii, inclusiv expoziþii
româneºti, intre altele, in perioada cât am fost ºefã de uniune
de artã, ceea ce vorbeºte de internaþionalitatea germanilor,
pentru cã m-au suportat ºi mã suportã in continuare ºi îmi ºi
dau respectul cuvenit, chiar dacã eu nu sunt nemþoaicã. Un
lucru absolut remarcabil, nu? Eu am început sã pot lucra din
nou abia dupã 5 ani de când am plecat de aici, adicã 5 ani am
stagnat din cauza emigraþiei. A fost ceva ca o comoþie cerebralã
sau ceva de genul acesta, iar de 10 ani sunt un om liber,
însemnând cã nu mã mai doare nimic. Este bine aºa cum este
ºi am puterea sã pot da mai departe, pentru cã asta cred cã
este menirea artistului, sã se reprezinte pe sine intr-o stare
universalã, adicã intr-un limbaj pe care sã-l înþeleagã toþi, nu
numai el ºi cei ai neamului lui. Aici, de fapt, ne aflãm pe teritoriul
care se cheamã Apostu ºi Apostu a fost un astfel de om.

– Pentru cã tot aþi adus vorba, cum l-aþi cunoscut pe– Pentru cã tot aþi adus vorba, cum l-aþi cunoscut pe– Pentru cã tot aþi adus vorba, cum l-aþi cunoscut pe– Pentru cã tot aþi adus vorba, cum l-aþi cunoscut pe– Pentru cã tot aþi adus vorba, cum l-aþi cunoscut pe
George Apostu?George Apostu?George Apostu?George Apostu?George Apostu?

– Apostu era coleg cu noi ºi cu mine. Era coleg mai mare
decât mine, dintr-o altã generaþie, cred cã cu opt ani mai mare,
ºi prima ocazie de a fi împreunã a fost ediþia de debut a Taberei
de la Mãgura.

– Dupã ce aþi plecat în Germania v-aþi mai revãzut? Mã– Dupã ce aþi plecat în Germania v-aþi mai revãzut? Mã– Dupã ce aþi plecat în Germania v-aþi mai revãzut? Mã– Dupã ce aþi plecat în Germania v-aþi mai revãzut? Mã– Dupã ce aþi plecat în Germania v-aþi mai revãzut? Mã
refer îndeosebi la perioada când ºi el era stabilit la Paris,refer îndeosebi la perioada când ºi el era stabilit la Paris,refer îndeosebi la perioada când ºi el era stabilit la Paris,refer îndeosebi la perioada când ºi el era stabilit la Paris,refer îndeosebi la perioada când ºi el era stabilit la Paris,
dar ºi la alte situaþii...dar ºi la alte situaþii...dar ºi la alte situaþii...dar ºi la alte situaþii...dar ºi la alte situaþii...

– Da, ne-am întâlnit o datã la Paris ºi ne-am scris din când
in când, pentru cã amândoi eram oameni care nu ne omoram
cu scrisul, eu in prima perioadã de 7 ani nescriind deloc, iar el
scria foarte puþin ºi foarte lapidar. Când scria un cuvânt era
însã ca o sculpturã. Spunea ceva ºi trebuia sã înþelegi. La
Paris ne-am întâlnit cu mai mulþi, vreo 4-5 artiºti. M-a aºteptat
intr-o cafenea ºi ne-am vãzut intr-o oglindã. El a plecat cu
puþin înaintea mea ºi nu ne mai vãzusem de 3 ani ºi îmi aduc
aminte de ultima lui scrisoare, în care îmi spunea cã era epuizat
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TRUISME ªI LOCURI COMUNE*

Ana DobreAna DobreAna DobreAna DobreAna Dobre

Uneori toate bunele intenþii sunt rãsturnate, anihilate,
volatilizate, trãdate, nu de inamici sau neprieteni, ci de
noi înºine. Porneºti cu gânduri mari ºi te trezeºti, nici nu
ºtii de ce ºi cum, într-o fundãturã. Avem porniri de sinuci-
gaº, suntem, faþã de imperativele noastre, nu de puþine
ori, niºte kamikaze.

ªi bunele intenþii ale lui Adrian Þion se nãruiesc prin
cronicile teatrale reunite în volumul Flash-back teatral,,,,,
apãrut la Editura Tribuna (Cluj-Napoca, 2006). Deºi vrea
sã opunã scrisul efemeritãþii spectacolului teatral,
motivaþia mare a cãrþii, autorul nu face decât sã publice
el însuºi o carte efemerã. Cãci articolele sale nu sunt o
stavilã suficientã ºi credibilã în faþa uitãrii.

Retoric, discursiv, de un patetism declamator ºi
gãunos, afectat ca un cabotin care sconteazã efecte mari
cu resurse puþine, el construieºte fraze de treizeci de
rânduri (v. Experiment teatral Samuel Beckett) nepotrivite
pentru stilul criticului care se bazeazã pe claritate,
concizie, corectitudine, precizie, proprietatea termenilor
folosiþi. Stilul criticului trebuie sã fie exactexactexactexactexact, fãrã preþiozitãþi
inutile. O frazã arborescentã cu subordonatele precedând
propoziþia principalã, dupã toate regulile unei oratorii fac-
ile ºi factice, urmãrind acel captatio benevolentiae poate
fi o tehnicã într-o poveste gen O mie ºi una de nopþi, dar,
desigur, nu într-o cronicã teatralã sau de alt gen.

Aflãm astfel cã ora 22 este ora „experimentelor
teatrale, firesc ºi armonios integrate în viaþa de noapte a
Clujului” (p.11), dupã ce(sau concomitent, îl ajutãm noi)
„autobuzele se retrag la garaj”, iar „copiii cu umeraºele
atârnate de gât cautã un adãpost” (1?...), dupã ce „bogaþii
grãbiþi, gonesc nebuneºte în limuzinele lor splendide în
cãutare de noi distracþii”(înþelegem, deci, cã nu la teatru
e distracþia!), dupã ce „gunoierii au apãrut pe strãzi” (toate
acestea la orele 22, sper cã n-aþi uitat...), dupã ce „sala
Teatrului Naþional s-a golit de spectatorii ultimei
reprezentaþii”; la aceastã orã când „receptivitatea faþã de
orice formulã novatoare e mai mare decât dupã-amiaza
sau seara”, la ora aceasta unii, nenumiþi dar interesanþi,
asistã la experimente teatrale cu Samuel Beckett.
Discursul autorului se constituie din notaþii impresioniste
care vizeazã filonul ideatic al piesei dramaturgului
irlandez, Frumoasele zilei, ºi jocul unor studenþi la actorie,
pasionaþi de spectacol ºi de teatru.

Într-o altã cronicã teatralã, Cum preferaþi Beckett:
ciuntit sau condensat?, îþi vine sã rãspunzi ca Cetãþeanul
turmentat când i se cere sã voteze cu cine pofteºte: Eu
nu poftesc pe nimeni, dacã e vorba de poftã! Preferãm
un Beckett normal, original, integral. Nici nu ºtii cum sã

rãspunzi ca sã fii cât mai exact ºi sã eviþi confuziile, sã
nu cazi în meteahna cronicarului.

Dupã ce repetã niºte truisme gen: „Oricâte conotaþii
ar oferi spre intimã receptare spectatorului mesajul artis-
tic al unei piese, alegerea registrului scenic-interpretativ
aparþine exclusiv regizorului” (p.15) ajunge la concluzia
cã „Spectatorul nu-ºi poate extrage catharsisul decât din
produsul artistic pus în circulaþie de regizor” (p.15). Trebuie
sã înþelegem cã, potrivit autorului,  catharsisul se extrage
ca þiþeiul cu sonda, rafinat ºi pus în circulaþie de... cineva,
în cazul nostru, de regizorul piesei. ªi noi care crdeam
cã e o condiþie sine qua non a artei, cãci orice operã
adevãratã, spune bãtrânul Aristotel în Poetica, are ca
efect catharsisul – purificarea prin artã....

Pledoaria autorului e neconvingãtoare ºi plinã de
preþiozitãþi. Întrebarea finalã þine de caragialism: „Pânã
unde îl putem trãda pe Beckett?” Deci îi urãºte pe trã-
dãtori, dar iubeºte trãdarea... Sensul acestei trãdãri nefiind
explicitat, noi îi spunem un rãspicat „Nu!”. Nu iubim nici
trãdarea, nici pe trãdãtori. Îl iubim pe Beckett, dramaturgul
care a revoluþionat teatrul modern.

Iatã cum eforturile unui autor animat de atâtea bune
intenþii sunt trãdate, cã tot îi place cum sunã, de el însuºi.
În Argumentul     care precede ºi cuprinsul, ºi suita de
cronici, Adrian Þion subliniazã cã adunând într-o carte
aceste cronici a fost stãpânit de dorinþa „de a opri ceva
din curgerea ireversibilã”, dorinþã ce se aseamãnã cu
îndârjirea copilului care „nu lasã din mânã jucãria favoritã”,
raportatã ºi la „adulþii care nu se împacã uºor cu ideea
de a pierde definitiv ceva drag”. Având la bazã „o întrebare
devoratoare pentru scenã”, cronicarul „recrutat din rândul
inocenþilor îndrãgostiþi de teatru, a cãror pasiune
conºtientizatã ajunge treptat sã dobândeascã atuurile
obiectivitãþii responsabile”, îºi ia sarcina „nemuriirii
spectacolului” prin, binenþeles, aceste cronici pe care ne
invitã sã le citim. Ele intereseazã pe cei despre care
scrie, pe familiile lor ºi pe  autorul însuºi. Nimeni nu are
de învãþat din ele. Doar dacã vrea sã facã exerciþii de
stãpânire a nervilor.

Autorul  crede cã spectacolul teatral ar fi ferit de
efemer prin „impactul puternic, prin vâlva creatã în jurul
spectacolului, prin felul în care acesta intrã în conºtiinþa
soectatorilor sãi” (p.5), iar „consemnarea cronicarului” are
neapãrat „pregnanþa reflectãrii valorizante în prezent”
trecând-o peste „mode ºi timp”. Cronica teatralã este
bipolarã – consemneazã prezentul ºi devine istorie
literarã.

Cuminþi prin truismele vehiculate, fade, neinteresante,
cu rare „flash-uri” originale ºi percutante, cu atâtea lucruri
ºi locuri comune, cronicile lui Adrian Þion ilustreazã din
plin, din pãcate, tocmai ceea ce nu a vrut – genul efemer,
perisabil ca o hainã demodatã.

* Adrian Þion, Flash-back teatral, , , , , apãrut la Editura
„Tribuna”, Cluj-Napoca, 2006.
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PIRATERIA INTELECTUALÃ

Corsarii minþii (Editura EM.OLIS, Iaºi, 2007), nu reprezintã,
dupã cum mãrturiseºte Alexandru Dobrescu în Argument, „o
vânãtoare de vrãjitoare”, nici o manifestare civicã a vreunui
tribunal literar: semnalând câteva exemple din multiseculara
istorie a plagiatului, autorul o face cu umor ºi cu bunãvoinþã
maliþioasã: „Pe de altã parte, nici subiectul nu-mi îngãduie sã
mã arãt neînduplecat. Ocupaþia despre care vã propun sã ne
întreþinem în paginile urmãtoare e veche de când lumea ºi ar fi
o probã de imensã naivitate sã ne închipuim cã suntem îndestul
de puternici, nu pentru a-i arunca sfidãtor mãnuºa, cãci asta
poate face orice iresponsabil, nici pentru a o ºterge de pe faþa
pãmântului, nãzuinþã de cea mai purã speþã donquijotescã, ci
mãcar pentru a o îndupleca sã ne ia cât de cât în seamã ºi,
eventual, sã consimtã pe cale amiabilã a se retrage cu un pas”
(p. VIII). Ca toate îndeletnicirile „lipsite de onorabilitate”, ºi
plagiatul, de câte ori a fost sancþionat public ºi silit sã se supunã
unor mãsuri coercitive, a gãsit mijloacele necesare prin care sã
supravieþuiascã, schimbându-ºi veºmintele, punându-ºi la
punct „strategii de prezentare ºi de promovare”, esenþa
rãmânând neschimbatã ºi ea reprezentând, de fapt, atracþia
„fructului oprit”: „Pentru cã fructul oprit n-a atras irezistibil
doar spiritele mediocre, incapabile a zãmisli prin propria-le
sforþare ºi, în consecinþã, nevoite a compensa inaptitudinea
biologicã prin înfieri cu de-a sila, ci ºi pe acelea recunoscute
tocmai pentru naturala lor prolificitate” (p. IX).

Dacã, prefaþând / traducând Cartea plagiatelor de Georges
Maurevert (Editura Floare albastrã, Bucureºti, 2005), Alexandru
Dobrescu selecta cazuri celebre (Dante, Milton, Shakespeare,
Voltaire, Diderot, Stendhal ºi mulþi, mulþi alþii), în „Corsarii minþii”
strãbate „cultura scrisã româneascã din perspectiva transfe-
rurilor ilicite de bunuri intelectuale”, ocupându-se deci de cazuri
autohtone, pe care le grupeazã în ºase capitole de mare întindere
(Cronicarii, Savanþii, Dascãlii, Predicatori ºi oratori, Tãlmãcitorii,
Juriºtii), plus anexele doveditoare, rod al cercetãrilor norocoase
prin biblioteci. „Norocoase”, deoarece „Ciudãþenia acestei terra
incognita vine tocmai din faptul cã începe niciunde ºi sfârºeºte
nicãieri. Nu ºtii nici încotro sã cauþi, nici cum, nici cât. Astfel cã
ceea ce obiºnuim a numi istoria publicã a plagiatului este mai
degrabã istoria unor descoperiri accidentale decât rodul cerce-
tãrilor metodice. Spre a fi drepþi, ar trebui sã recunoaºtem fãrã
sfialã cã toate cazurile celebre de plagiat din cultura europeanã,
inclusiv acelea evocate pe întinderea prezentei cãrþi, s-au lãsat
mai degrabã descoperite decât au fost nevoite sã se dea prinse”
(p. XI).

Din inventarul cronicilor plagiate lipsesc Învãþãturile lui
Neagoe Basarab cãtre fiul sãu Teodosie, lucrare pe care Al.
Dobrescu o ia din „spinarea intelectualã” a voievodului („Se
vede însã cã obstinaþia cu care s-a încercat aburcarea scrierii
în spinarea intelectualã a voievodului Neagoe, destul de firavã
ca sã o poatã duce peste veacuri, ascunde mai mult decât

ambiþia de a proceda, în pofida evidenþelor, la o împroprietãrire
fãrã acte. Rostul ei nemãrturisit pare mai degrabã acela de a
conferi Învãþãturilor, suferinde altminteri de un nedigerat
eclectism, ca sã nu zic încropealã, suportul unei viziuni unitare,
ce ar decurge din unicitatea personalitãþii autorului” (p. XXIV)
ºi o trece în rândul compilaþiilor anonime; în rest, explicându-
se cã, în general, ºi „cronicile se fac din cronici” , autorul aratã
cum s-a procedat la fiecare nouã redactare de letopiseþ: „dacã
nu ziduri întregi, cel puþin câteva cãrãmizi au trecut intacte în
noul edificiu” (p. 3). Comentariile ironice sunt argumentate cu
fragmente din textele de provenienþã ºi din cele rezultate dupã
plagiere, aºezate pe douã coloane, în aºa fel încât nici dubii sã
nu existe, nici prezumþia cã Al. Dobrescu ar demonta fãrã motiv
o bunã parte a începutului ºi biruinþei scrisului în limba românã:
„Bãtute la pas, cronicile noastre, dar ºi cele de aiurea, sunt
dovada incontestabilã a adevãrului cuprins în adagiul: cãrþile
se fac din cãrþi. Doar un mãrunt detaliu omite aceastã zicere sã
ne aducã la cunoºtinþã: cã, uneori, ba chiar adeseori, cãrþile se
fac din cãrþi literã cu literã ºi cuvânt cu cuvânt” (p. 64).

Sub genericul ªtiinþa de contrabandã, capitolul dedicat
savanþilor se ocupã de Nicolae Milescu ºi de consemnarea
cãlãtoriei lui prin China: o traducere aproape literalã a unei
descrieri anterioare, „aceea din Novus Atlas Sinensis al
cãlugãrului italian Martino Martini, pe care spãtarul ar fi evitat
sã o citeze pentru a nu atrage atenþia asupra sursei iezuite
utilizate” (p. 68). Luând în discuþie vehemenþa cu care,
exceptându-l pe P.P. Panaitescu (adept al teoriei plagiatului
formulate de Baddeley), toþi cercetãtorii români ai Descrierii
Chinei neagã evidenþa ºi se încãpãþâneazã, cu „benedictinã
perseverenþã”, sã descopere indicii cã lucrarea ar fi una originalã,
Al. Dobrescu conchide: „ori de câte ori suntem nevoiþi a da
piept cu o faþã a realitãþii pe care nu eram pregãtiþi a o primi cu
braþele deschise, pentru cã nu se înscrie în linia prejudecãþilor
noastre, reacþionãm aidoma personajului din anecdotã: aºa
ceva nu existã! Atunci organul vederii îºi coboarã pleoapele,
ca sã nu vadã evidenþele refuzate din principiu de ochii minþii.
De parcã, neluate în seamã, ele ºi-ar pierde consistenþa,
risipindu-se în neant. Robi ai acestei confortabile idei fixe, nu
e de mirare cã trãim decenii, câteodatã secole, într-un univers
populat cu ficþiuni ºi nu mai prididim a ne minuna de sumedenia
frumuseþilor care ne înconjoarã” (p. 71).

Nici Dimitrie Cantemir nu scapã de vigilenþa lui Al. Dobrescu:
cercetând partea a patra a „Istoriei ieroglifice”, respectiv
tânguirea pãsãruicii care-ºi plânge puii omorâþi de ºoarece,
criticul de la Iaºi afirmã cu umor: „Nu se înþelege prea bine din
text dacã viersurile erau ale pãsãruicii sau dacã ea intona doar
o melodie ºi un text adecvate circumstanþelor. Probabil cã, de
n-ar fi împiedicat-o imensa jale, ar fi mãrturisit fãrã înconjur cã
reprodusese din memorie începutul cunoscutei poeme din Viaþa
lumii de Miron Costin” (p. 80). La fel, cunoscuta lucrare a lui N.



55SAECULUM  8-9/2007SAECULUM  8-9/2007SAECULUM  8-9/2007SAECULUM  8-9/2007SAECULUM  8-9/2007PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

Bãlcescu, Românii supt Mihai Voevod Viteazul, beneficiazã de
radiografiere pentru descoperirea falsului din osaturã: „Precum
se poate constata, suntem în faþa unei compilaþii de o
remarcabilã fidelitate. Nu numai cã Bãlcescu urmeazã
îndeaproape firul povestirii lui Florian Aaron, dar merge adesea
încã mai departe, adoptându-i caracterizãrile ºi preluându-i
formulãrile în atâtea rânduri fericite. Probabil cã, citind paginile
postume ale elevului sãu în revista lui Odobescu sau în
cuprinzãtoarea ediþie academicã ºi luând act de buna lor primire
în rândul intelectualitãþii epocii, profesorul de istorie generalã
[Florian Aaron] de la Colegiul Sf. Sava va fi avut, deodatã cu
revelaþia frapantelor asemãnãri cu propriile-i cãrþi, înþelepciunea
de a se bucura cã învãþãturile sale nu cãzuserã pe un teren
sterp, rodind o scriere de atâtea ori admirabilã” (p.90).

Probabil cã cel mai interesant caz de plagiat trecut în
inventarul Corsarilor este cel al lui Maiorescu: „Pentru cã, în
deosebire de clasicele împrumuturi textuale, evidente ºi, deci,
necontrolabile, împrumuturile travestite formal în creaþii de
sine stãtãtoare pretind, spre a fi arãtate în adevãrata lor
înfãþiºare, demonstraþii laborioase, îndeajuns de subtile ca sã
devinã, mãcar pe o laturã a lor, obiect de controversã. Or, noi
ºtim de la Maiorescu, în a cãrui onorantã companie ne vom
gãsi îndatã preþ de câteva pagini, cã singurele argumente
capabile sã hotãrascã soarta unei dispute, fie aceea cât de
complicatã, sunt cele elementare, flagrante, de a cãror greutate
nu se îndoieºte nimeni” (p. 97). Argumentele „flagrante” pe
care, înaintea lui Al. Dobrescu, le-a gãsit Aron Densusianu, nu
au fost însã în mãsurã sã demonteze mitul maiorescian. E drept
cã tonul folosit de tânãrul (pe atunci) avocat din Fãgãraº,
trãdând intoleranþã ºi ranchiunã, transforma adevãrul evident
într-un atac la persoanã nedemn de a fi luat în seamã de fanii
junimiºti: „scriitorul a avut nesocotinþa, a cutezat chiar sã
copieze aºa numitele sale teorii estetice din un scriitor german
[Fr. Th. Vischer], despre care de altmintrelea tace ca mormântul,
voind sã pãuneze la noi cu penele altuia – fabula coþofanei”;
„Dacã d. Maiorescu ar fi comis în broºura sa numai comunism
literar, despuind pe întuneric pe cei mai avuþi cu spiritul,
mãrturisim, nu luam condeiul, cãci acest pãcat îl comit la noi ºi
alte feþe literare, dar când d-sa nici mãcar nu înþelege pe cel ce-
l despoaie, necum sã scrie de la sine, ºi cu toate acestea se
înalþã ca reformator, vorbind cu un ton gros pe nas bieþilor
români, ºi pe lângã aceea condamnând sentimentele ºi
aspiraþiunile lor naþionale ca egoism ºi barbarie, atunci nu mai
încape vorbã ca sã stãm toþi cu condeiul în teacã ºi sã lãsãm pe
un ambiþios impotent, dar rãsfãþat, sã ne arunce nisip în ochi”
(p. 99). Cercetând „cazul”, Al. Dobrescu observã cã, datoritã
autoritãþii indiscutabile a lui Maiorescu, plagiatul a fost trecut
sub tãcere ºi, mai ciudat încã, nici dupa moartea sa nu s-a
recunoscut adevãrul: Bogdan-Duicã va deschide „cu infinitã
precauþie aceasta veritabilã cutie a Pandorei”, iar Tudor Vianu
va considera neconcludentã inspiraþia din Vischer. Dupã
alãturarea, pe coloane, a unor texte identice sau conþinând
puþine ºi nesemnificative diferenþe, Al. Dobrescu afirmã: „dar
despre o copiere efectivã nu se poate vorbi. Maiorescu
parafrazeazã ca un învãþãcel conºtiincios, însã recurge la
propriile-i cuvinte, semn cã a asimilat ideile dascãlului” (p.
103). Vina de a nu cita sursele de inspiraþie este explicatã cu
aceeaºi maliþiozitate de cãtre contemporanul nostru, adept
totuºi al dreptei mãsuri: „Câtã vreme Cercetarea criticã... era
destinatã exclusiv iniþierii junimiºtilor în tainele poeziei, tacita

preluare a ideilor, ba chiar a sintagmelor vischeriene avea o
însemnãtate secundarã. Însã din clipa în care studiul, fie el cât
de „didactic ºi elementar”, cum îl scuza Lovinescu, a intrat în
circuitul public, situaþia a devenit complet alta. Maiorescu era
moralmente dator sã-ºi precizeze sursele, cu atât mai mult cu
cât nu era vorba de un articol destinat a familiariza publicul cu
cele mai rãspândite idei estetice, ci de o scriere explicit polemicã
[...] Cred cã vinovate au fost, deopotrivã, inexperienþa lui
Maiorescu ºi deplorabila lui pãrere despre intelectualitatea
româneascã a vremii, pe care o considera mãrginitã ºi
dezinformatã. Dezinformatã mai ales în privinþa culturilor de
limba germanã. Aron Densusianu l-a convins însã de contrariul,
determinându-l sã fie, de acum înainte, ceva mai prevãzãtor”
(p. 106).

Legea presei, menitã sã descurajeze „pirateria intelectualã”,
determinã apariþia lucrãrii lui Const. N. Hamangiu, „Proprietatea
literarã ºi artisticã” (Imprimeria statului, 1893); la numai patru
ani distanþã, un articol semnat Lorellino ºi intitulat „Bucãþi
alese din plagiatura românã. D-nul Const. Hamangiu, procuror
pe lângã Tribunalul Ilfov” demasca plagiatul din Paul Clément,
„Etude sur le droit des auteurs précédée d’une dissertation
sur la proprieté littéraire chez les Grecs et chez les Romains’
(Grenoble, 1867); concluzia lui Al. Dobrescu? – „farmecul
plagiatelor nu-l dau, de altfel, în primul rând citatele pe douã
coloane, îndestul de plicticoase în muta lor elocvenþã, în
încãpãþânarea cu care adaugã mormane de argumente în
sprijinul unei realitãþi vizibile din prima clipã (ºi care face inutilã,
ba chiar ridicolã, orice încercare ulterioarã de justificare), cât
mãruntele gafe ale autorului, acele mici neglijenþe, scãpãrile ca
ºi inevitabile, dintotdeauna mai trãdãtoare decât marile erori”
(p. 251).

lectorlectorlectorlectorlector

Prizonieri turci
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Ion RoºioruIon RoºioruIon RoºioruIon RoºioruIon Roºioru

O VOCE LIRICÃ DE MARE VIGOARE

Poezia Vioricãi Rãduþã, ca, de altfel, întregul ei scris
(prozã, cronicã literarã, eseu), þâºneºte dureros dintr-o
memorie ancestralã mai mult decât prodigioasã, autoarea
fãcând, cu fiecare joncþiune lexicalã, dovada unei teribile
forþe asociative, aproape fãrã precedent în literatura
românã. ªi în Când amintirile corpuri subtile (Editura
„Nouã”, Bucureºti, 2007), ea plonjeazã recuperativ în
insondabile spaþii arhaice spre a reînvia ºi revitaliza
ritualuri stranii în care ipostazele totemice îºi disputã
supremaþia pe toate palierele regnuale, corolarul imediat
al acestei atitudini lirice superlativ de implicative fiind
abolirea (ºtergerea) frontierei, convenþionale de altminteri,
dintre tãrâmurile vieþii ºi morþii, realitãþii palpabile ºi
imaginaþiei dezmãrginite întru zborul absolut al Logosului
ce se potenþeazã în zonele increatului, luminii uimite ºi
tenebrelor gravide, treziei înfometate ºi somnului în care
„ochiu-nchis afarã înlãuntru se deºteaptã” º.a.m.d.

Adevãrat maraton al deconvenþionalizãrii scriiturale,
volumul în discuþie e o perpetuã rãbufnire a tuturor
spaimelor existenþiale din subconºtientul dezãgãzuit întru
exorcizare prin captare de semnificaþii cosmice ne-
bãnuite. Viteza de propagare a discursului polifonic prin
excelenþã e una care o concureazã cu toatã loialitatea
ºi smerenia de rigoare pe cea a luminii. Potopul de
simboluri se perpetueazã ºi te prinde paroxistic într-un
adevãrat maelström al voluptãþii lecturale mobilizatoare
Universul poetic al Vioricãi Rãduþã e unul tragic.
Blestemele concurã din plin la textualizarea fiinþelor
devenite astfel locuri geometrice ale nenorocirii. Trãznetul
loveºte ºi despicã trupul dascãlului, boli incurabile se
cuibãresc în oameni, insomniile celor frustraþi de fericire
ºi noroc se metastaziazã galopant, cei mai mulþi asistã
neputincioºi la ieºirea din propria soartã ca ºi la propria
moarte, cu fiecare piesã corporalã, magia luptându-se
zadarnic cu demonicul ispititor ºi cu obsesiile prin care
bântuie morþii fãrã odihnã ºi fãrã ºansa ispãºirii pãcatelor
de a fi visat. Poeta nu mai pridideºte cu luarea pulsului
rãului abãtut asupra celor dragi ei ºi încercaþi iovic de
neierãtorul ger fiinþial: „somnul fratelui meu se vede prin
ea (prin cruce, , , , , s.n.) parcã e dupã moarte ºi sfâºie
vederea. mai departe îºi pune ninsoarea pe trup numai
ea sã trãiascã. La poartã îl aºteaptã piciorul tatãlui nostru
ºi sapã. tot în cãmaºã face noduri de apã mai face.
gulerul tare îi pune liniºtea / spune mereu cã nu poartã
cãmaºã de piele de aceea vede el frigul ºi-l pune înainte”
(cum îºi coase noaptea pe trup).

Poezia Vioricãi Rãduþã se naºte din dorinþa nemãr-
ginitã de a mântui lumea prin poezie, de a o zmulge
inevitabilei treceri ºi de a o face sã trãiascã prin semne/
urme, însã îndoielile nu întârzie sã i se infiltreze în suflet

ºi sã i-l amprenteze cu un incurabil sentiment al
zãdãrniciei spulberatoare de iluzii: „se duce cu apa sã
vindece strada în care mor numai bãrbaþii / spune trãieºti
pe spatele casei, uite ai vinul în mâna stângã / tata nu
vrea sã ºtie de ce ne uitãm la fotografia asta aºteaptã
sã-i / dea douã braþe de râu aºteaptã chiar mâinile lui.
vedeþi? spune / mama. morþii de pe strada noastrã se
aruncã din clopot ºi alþii îl / beau cã au vise înãuntru ºi
râd dar tata nu vrea // o sã plece pânã la urmã din noi
cum stãm care pe scaun care în picioare ºi îmbãtrânim
// acolo nu era o lume digitalã” (mortul pleacã din
fotografie).

Precum ºi: „soþia fratelui meu s-a dus în frigurile de
piatrã. o sã plouã la / noapte. el a pãzit-o în fiecare gând
s-o ajungã mai ales când / iese din naºtere dar trupul ei
gol e în alte ape ºi abia se zãrea doar / pânza uºoarã
legatã în noduri  / nu ºtiu dacã moare oglinda sau doar
se ºterge de noapte / la fel. ursul se întãrise când o
lovea înãuntru poate crescuse acolo / ºi nu avea unde
sã-l scoatã creºtea cu ea mai demult // acum nimeni
n-are cum sã-l opreascã pânã când moartea lui îl / vedea
ºi-i trãgea simþurile ca ºi noaptea mai nouã numai cã
ursul / nu vrea ºi nu vrea stã cu somnul lui pe somnul ei
ºi trage oglinda / unde soþia fratelui vede visul crescându-
i pe sâni // atât ar fi vrut ploaia sã moarã fãrã carne în ea
(friguri cu somnul în ele).

Cartea e, ca ºi celelalte volume ale autoarei, de
poezie sau romane, un spectacol al durerii unei familii
viscolite de nenoroc ºi regizate de însãºi hãmesita
moarte: „dar mai întâi a fost toamnã cu ºapte ani încheiaþi
mama ei Zenofia / a plâns pânã s-au terminat rugãciunile
dar tot n-a apucat sã treacã de / cruce soldatul cã el a
pus-o sã înverzeascã / l-a urmat pe Radu fiindcã în
mormântul celuilalt nu era somn / fotografia din rãzboi s-
a pãstrat. am crezut cã e dragoste / numai cã fata ºi
fraþii ei s-au fãcut fluier / când au început sã creascã la
loc de singurãtate se zice fata îºi uitã / sânii în braþele
tânãrului care se potrivea cu bustul din cartea / poºtalã
fãrã întoarcere // în sfârºit duhul sare pe cal ºi nopþile se
fac nevãzute / este iarbã ziua în care ploua. mama îºi
pune firele de lânã în degete / sã curgã în jos (hora în
care mai plouã. Îºi descoperã degetele. asta-i).

Poeta se simte depozitara suferinþelor acestei familii
ºi îºi arogã sau simte cã-i incumbã responsabilitatea
salvãrii spiritului lumii ei strivi te atât de nemilos de însãºi
condiþia umanã ºi de la care atât Dumnezeu cât ºi îngerii
par cel mai adesea sã-ºi fi întors faþa: „lupii umblã mai
tare cu mortul în apã fierbinte mama Calliopa s-a / dus
ºi s-a întors în pãmânt îngropat de fapt se lasã în 7
ierburi. / (cu întunericul. pânã târziu) / tot cu atâtea nopþi
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la dus ºi la întors. îi învelea somnul / merge ea aºa
mutã între Valea-Sãlciei ºi Spide se roagã ºi scoate /
luna din râu numai cã dascãlul o ia pe alt drum / mai
mult nu poate sã moarã din ea spune de ce îi pãtrunde
în minte./ dar nu mai e timp. ºi vede vise prin piele
(vedenie în mormânt).

Chiar debarasatã de spaime, dragostea, fie ºi într-un
cadru iniþiatic, nu repoartã întotdeauna victoria împotriva
morþii. Discursul erotic reuºeºte, cel mult, sã dea trup
de carne ºi de sânge amintirilor.

Morþii pluralizate, nesfârºite, reiterate, i se oferã
revanºa epifaniei prin textualizare. Discursul poetic e,
astfel, o perpetuã manifestare a neuitãrii, a umilirii
extincþiei ºi o relativizare a ei atâta vreme cât de cei
duºi îºi mai aminteºte cineva, un triumf al prezentificãrii
în duh a absenþei lor fizice. Viii ºi morþii lor se
telescopeazã reciproc unii în alþii, dulci ºi repetabile
poveri într-o neodihnitã rocadã ritualicã simultaneizatoare
de timpuri ºi interferând visul cu veghea, nãlucirea cu
palpabilul, bocetul metafizic cu zâmbetul miresei
nelumite, angoasa aºteptãrii intranzitive cu mângâierea
protectoare a credinþei ºi a înseninãrii mioritice: „chiar
dacã n-a mai fost în corpul ei de mult timp una dintre
fetele / dascãlului a luat moartea bãrbatului cu ea / când
sã-ºi vadã oasele nu mai erau înãuntru abia dacã mai
avea / trãsãturi dar fusese mereu cu o zi înaintea ei de
aceea intrã în el / altcineva ºi scoate pânza þesutã pe
ea dintr-o apã / i-a crescut o piatrã în pântece ºi a
omorât-o mai puþin, // întâi bãrbatul a îmbãiat-o ºi oasele
s-au albit / s-a albit ºi drumul pe care l-a fãcut gândul ei
de mireasã / ºi îngheþul de 7 luni cu fetiþa învelitã în el
când a cãrat apa ºi zilele / moarte chiar dacã n-a gãsit
trupul din care plecase ºi care aproape / îi coase rochia
fãrã capãt sã facã nunta cu mortul în casã./ oricum e
aproape de senzaþie. pune lumina la geam // atunci
capetele de drum i s-au lipit de mâini / rochia cãzuse
jumãtate din ea jumãtate în ºarpele casei (ar trage / luna
peste capul de bãiat ca sã se creadã în poveºtile astea)
pus de / mama Calliopa sã întoarcã vântul cu cele 6
surori fiecare în crivãþ / cu sânii în loc de fluier, fetele nu
trebuie sã cânte. cea micã / terminã apele cu rochia ei
din oase ºi aude paºi în apropiere. s-a / mutat din realitate.
O fi gol în picioarele lui”? (rochia jumãtate din oase i-a
schimbat viaþa).

Copiii viseazã povestirile auzite de la predecesori ºi
le asimileazã ca pe o realitate organicã. Divinaþia, ca ºi
visul, se înverºuneazã sã se întrupeze ca astfel sã poatã
reface toate fazele existenþei iisusice: naºtere, pãtimire,
ispitire, moarte, înviere, spre a accede la înveºnicire ºi
la urcarea pãmântului maculat în cerul purificator.

În ciclul secund al cãrþii – numai locurile se spalã.
poze la minut la trecut – poeta înceteazã sã mai fie în
clipa în care îi mor amintirile. O teribilã spaimã de a fi de
niciunde o cuprinde, chit cã toposul a cãrei emanaþie
fiinþialã se vrea ºi se ºtie e unul traumatizant. Durerea,
mai bine zis infinitul ºirag de suferinþe traversate, o
personalizeazã ºi-i conferã identitate ºi rãdãcini. Senzaþia
de supurare a memoriei personale se înscrie întregitor
în cea ancestralã, evadarea în vis sau încartiruirea silitã
în el rimând cu sacrilegiul coºmaresc. Falsul epic (Horia

Gârbea) se constituie din sugestiile apocaliptice despre
lumea copilãriei ºi a satului ce n-ar odihnã nici dupã
moarte, cimitirul de pe deal alunecând, cu crucile lui cu
tot, în devãlmãºie, spre râu. Toate reperele existenþiale
par sã se clatine, dar seismul se soldeazã, pânã la urmã
cu reactivarea memoriei afective. Discursul se constituie
ca forþã catalizatoare a realului cu ficþionalul, a trecutului
cu viitorul, a lumii morþilor cu a celor încã în viaþã
pomenitoare: „înainte sã învãþãm tãcerea / oasele se
rãresc ºi se rãresc salcâmi când adunãm ploaia / se
rãreºte ºi sufletul de la an la an / pentru cã mormântul
mamei Calliopa îºi pierde pãmântul / ºi þine amintirea
într-o singurã mânã. cea stângã tocmai când / fratele
meu are gâtul lung lung ºi o þine departe, am sã mã
sprijin / de lupi dacã ei nu beau sânge fiindcã nu am pe
cine sã întreb. / scriu în primul caiet de ºcoalã. n-am pe
cine sã întreb crucea ei se desparte ºi nu mã încape ºi
nu într-o noapte ca asta cusutã la loc / nu pusã în pânzã
uºoarã de apã. ca ºi îmbãlsãmatã în frunze de / nuc
moartea ei poartã o // singurã toamnã ºi lupii din cerc
i-au fãcut. mai departe aºa am / scris. plopi de zãpadã
acum ciopliþi de o mânã pe lumea cealaltã // apa ºi vântul
stau afarã cât timp ºi eu odihnesc morþii ºi mama /
Calliopa se întoarce în locul ei de oase legatã mi se
aºeazã pe faþã / în sfârºit aratã cã nu mai e cruce /
aºtept sã-i înfloreascã salcâmii în braþe. aºtept pânã
are sã moarã / ºi tata” (mormântul pe faþã. detalii).

Micile întâmplãri din lumea ruralã în care a copilãrit
se lasã stoarsã, cu mult mai apãsat parcã decât în La
lilieci-i lui Marin Sorescu, de cele mai neaºteptate sensuri
ºi în tonalitãþi dintre cele mai diverse, registrele atitudinale
simultaneizându-se în chip miraculos (nostalgic,
macabru, umoristic, tragic, nãstruºnic, oniric, badin, grav,
ironic, reflexiv, ludic, parodic, suprarealist, confesiv,
disperat, scrâºnit, insolit, izvoditor, valpurgic, stihinic,
neliniºtit, potopitor, parabolic, adeziv, pantagruelic,
anamnezic, gnomic, astrologic, paremiologic,
superstiþios, revelatoriu, debordant, spumos, strãluci tor,
fascinant, specular, viforos, somnambul, contaminant,
ingenios, temerar, hiperbolic, asociativ, atfelitar etc.)
satisfãcând zeci ºi sute de valenþe între cuvintele noastre
de toate zilele Insulele strict lirice în oceanul cvasi- sau
pretextual-epic câºtigã, prin contrast, prospeþime ºi
profunzime. Iatã o mostrã sondând memoria întru
depistarea cauzelor nenorocului destinal: „lucrez la gând.
se opreºte ºi pãmântul abia întors / luam aceeaºi formã.
sub nuc ºarpele a fost tãiat cu o sapã dar se / gãsise
atât de departe capul de trup încât am fãcut de mai multe
/ ori drumul de la o parte la alta ºi el din apã s-a refãcut
mã / înconjoarã ºi mã umple de negi // altcineva îmi
cautã înserarea sã se culce. m-a privit aproape adormit
/ s-a întors / în carne ºi oase acum se lipeºte de liniºte
ca sã poatã dormi numai / eu am o jumãtate de somn
oriunde aº fi n-am plecat dinspre searã / mai stau cu un
ºarpe la jumãtate, în asemenea ceas pot iubi doar / un
gât de vioarã ºi simþul care pleacã în iarbã // noaptea
îmi pune lemnul se deschide ºi cerul sã visez alt bãrbat
/ doar cã unul rãmâne-n pãmânt celãlalt este înger
amândoi încep / de la sapã-încep sã se apropie / voiam
sã umplu spaþiul cu un singur obiect” (auzi tu. La sapã).

lectorlectorlectorlectorlector
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Cu al treilea ºi ultimul ciclu al cãrþii poeta comutã
toposul rural cu cel urban, cunoscut cititorilor din romanul
Irozi. Amintirile din acest oraº de provincie respirã un
aer vag simbolist ºi nu-s cu nimic mai puþin dureroase
decât cele din spaþiul copilãriei rãmase în urmã. Eul liric
se adapteazã greu sau deloc la toposul tentacular cu
fete care îmbãtrânesc aºteptându-ºi ursi þii, cu gara care
din când în când se umple de recruþi ºi de trenuri cu
oase, cu cãrãmidari, manechine, fantome, cu celebra
puºcãrie în care ºi-a irosit viaþa Corneliu Coposu, cu
crime pasionale, cu plictisuri exasperante pânã la suicid,
cu spitalul în care nopþile albe ale pacienþilor par sã
aboleascã trecerea timpului ºi singurul mijloc de evadare
pare sã fie povestirea vieþilor ca în Seherezada, cu cozile
interminabile la gaz, cu casele sumbre ºi misterioase
dincolo de uºile cãrora se însumã drame neºtiute, cu
vânzãtorul orb de seminþe, cu moda muribundã a
pãlãriilor, cu atelierele de reparat ceasuri, cu cinema-
tograful sãu care e un alt prilej de evadare din monotonia
ºi spleenul târgului prãfui t ºi din realitatea lui apãsãtoare
doldora de singurãtãþi paralele ºi de senectuþi
neconsolate. Nu putea lipsi din decor imaginea liceului.
cimitir al tinereþilor, cum ar spune Bacovia: „între timp
l-au pensionat pe tata ºi un ceas bãrbãtesc de la el am
/ purtat ca semn de familie pe mormântul lãsat. în muzeu
îmi þin / sufletul / din vitrinã nimeni nu vede strada /

când bântui pe coridorul Ferdinand / o pauzã cu mine. /
trecerea din oglindã scade duminica în pianul sigilat din
holul / liceului / cu ea umblã profesorul meu în haine
curate._aºa se cuvine dar e / stins ºi cãmaºa îi vine ca
trup / îl rog sã rãmânã spre luni e ziua mai lungã / nu se
poate îmi zice Lumina nu mã mai þine ºi luni ºi marþi se
/ cheamã tot duminicã pentru sufletul meu / atunci
miercuri, Profesore. Florin ºi Ovidiu sunt încã pe apã /
se vede în zare. Nu, nu, bãieþii m-au plâns înainte. // ºi
capul profesorului meu aduce un vis / Ah, spune, dar
moartea pare o fugã. / mã uit în orbitele lui ºi pianul din
hol e deschis cu una din corzi pe / mormânt cineva se
apleacã ºi în luciul de lemn / duminica se aºeazã la loc
apoi liniºte / te uiþi în somn ºi profesorul stã pe scaunul
lui aºa cum obiºnuia / mai demult Ana Maria ºi-l trage
pe al ei mai aproape sã i se uite / în moarte (stã pe un
chip uscat vineri). Acum profesorul cu / degetele în pian
poate fuma douã pachete fãrã filtru pe zi pentru / cã nu
mai moare nu mai. / singurãtatea îi lumineazã bãieþii.
acolo unde se întoarce la visele / lui dar ºi ele se ridicã
sã salute un mort care poartã seara în loc de / cap.
propria formã aº spune // ºi asta e de, ajuns pe pãmânt”
(cu zimþii în moarte. credeþi-mã).

Viorica Rãduþã e poetã cu o voce liricã mai mult decât
distinctã prin ei neobiºnuitã ºi întru totul deconven-
þionalizantã.

lectorlectorlectorlectorlector

La debutul editorial din anul 2005, Silvia Miler* oscila
între registrul visãtor-meditativ pe fond elegiac ºi cel
ludic-persiflant cu accente autoironice. Aflatã atunci
într-un evident proces de cristalizare a unui limbaj propriu,
poeta cãdea uneori în mrejele cliºeelor de naturã
colocvialã, sau în capcanele tematicii biografismului, fãrã
vreun câºtig în planul semanticii poetice. Incantaþiile
Meduzei (Editura Casa Scriitorilor, Bacãu, 2006) surprinde
cititorul prin gradul de concentrare a textelor ºi de
sublimare a expresiei, deºi nu se poate spune cã
imaginarul poetic ar avea drept simbol central fascinantul
personaj mitologic invocat în ambele volume.

Poemul cu care se deschide Lacrima Meduzei reia,
cum se vede, titlul primului volum, voind parcã sã
delimiteze un areal poetic propriu aºezat sub semnul
acelei fiinþe fabuloase, înspãimântãtoare, a cãrei privire
pietrifica pe oricine prin puterea sa magicã de gorgonã;

POEZIA CA EXPRESIE A SPRITULUI MAGIC

Grigore CodrescuGrigore CodrescuGrigore CodrescuGrigore CodrescuGrigore Codrescu

este, de fapt, puterea magicã a cuvântului, încantaþia
care trebuie sã transceandã spaþiile dintre contingent ºi
planul onirico-simbolic. Esenþializat, mitul nu pierde din
semnificaþiile lui profunde, ci rãscoleºte prin asocieri
sintagmatice inedite ºi imagini oximoronice expresive:
„E nunta fecioarei / Cu ºerpi despletiþi, / Un clopot boceºte
uºor, / Nuntaºii danseazã / De groazã-mpietriþi / Cã mirii
uitat-au de dor // E nunta fecioarei, / Cu trupul solzos, /
Din þara oglinzilor sparte… /Ar vrea sã mai plângã / Dar
chipu-i hidos / De El ºi de viaþã o desparte // E nunta
fecioarei / Cu iriºi furaþi / De ura zeiþei pãgâne… / O
lacrima aºteaptã, / Pe maci scuturaþi, / Oþelul menit s-o
cunune…”

Cu toatã aceastã proiecþie sub semnul Meduzei,
imaginarul poetic conturat de Silvia Miler e marcat de un
lirism discret, dar ºi elegiac-reflexiv, cãci în majoritatea
poemelor autoarea prefera tonuri temperate, cu discreþii
uneori exagerate, eul poetic fiind retractil ºi cu o acutã
sensibilitate(fapt vizibil ºi în ilustraþiile cãrþii, ce aparþin
tot autoarei poemelor, la fel ca în volumul de debut).

Volumul Incantaþiile Meduzei se înfãþiºeazã în trei
secvenþe: Zodii, Incantaþii ºi Meditaþii.

* Silvia Miler, Incantaþiile Meduzei, Editura Casa Scriitorilor,
Bacãu, 2006
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Prima dintre acestea pare a sugera ideea de destin;
imaginarul peisagistic se contureazã prin tehnica
metonimicã ºi în viziune stilizatã cu ochi de plastician.
În De primãvarã, un peisaj enigmatic se încheagã din
doua strofe în care semnele mitului, tainele vieþii ºi
vitalitatea peisajului abia se ghicesc dincolo de text ºi
dincolo de imagini: „Vântul goneºte prin / Verdele frunze
lor / ªerpi rãzvrãtiþi / Sã-ntâlneascã / Naiv se deschid /
În plânsetul norilor / Bobocii jertfiþi / Sã-ncolþeascã //
Chemarea pãgânã / Alint sacadat, / Împrãºtie dalbe
petale / Pe care le adunã / Neruºinat, / Vântul în pletele
tale…” Viziunea plasticã, precum ºi concentrarea în plan
sintactic exceleazã inclusiv prin contribuþia cromaticii
într-un micro-poem precum Coraline, în care atrage
atenþia ºi expresivitatea elipsei ce miºcã textul chiar
spre zona ermetica: „Cireaºa roºie-n rãspãr / De pofta
viermelui aleasã / Nebãnuitã eºti în pãr / Rubin pe valul
de mireasã // Mici coraline amãgitoare / Desfatã zvonuri
la urechi / Înþelepciunea iertãtoare / Dã noului un rost
mai… vechi”.

Lirismul biografic transpare în Tristeþe, Când sufletul
lui moare, Iertãciune-n prag de rele, Pe ambele pãrþi etc.
Departe de registrul de cronicã în care se complãcea în
volumul anterior, acum autoarea are puterea de a
transfigura amintirea, senzaþia trãitã, clipa regãsitã în
memoria afectivã, lãsând textul sã spunã doar puþin, la
nivelul sugestiei ºi colaborând complice cu cititorul în
planul contextului ºi al simbolului: „Tunsoarea mea de
rock’n’roll / Pe obrazul smead fardat cu stele / Capteazã
soarele frivol / Pe-ale blazonului panele // ªi printre resturi
de dantele / Ce-þi amintesc de puritate / Bacante
travestite-n iele / Te prind în mreje eterate // Capitulezi
complice slugã / Împins de poftele-þi miºele / Pe care le
transformi în rugã / De iertãciune-n prag de rele…” Cum
se vede aici, dar ºi în alte contexte, cuvântul neologic
sau livresc, popular sau din registru colocvial pot coexista

în comunicarea ideii poetice, pentru cã autoarea are deja
formaþi senzorii potriviþi pentru un lexic variat.

Altãdatã mitul, la fel precum cel la care trimite titlul,
devine sursã de poezie gravã, meditaþie pe teme etern-
umane prin convertirea personajelor biblice în simboluri
ce tranziteazã epocile. Satisfacþia cititorului este
potenþatã ºi de intuirea sensurilor aflate dincolo de
cuvânt: „El n-a putut s-o facã / Deºi-l strângea cuvântul
/ În menghina privirii / Pãcatu-i sfãrâmând // O spaimã
ca un vierme / Pândea din aºternutul / Tâlharului de frate
// Dar vãduva râzând / Pe altarul cãrnii-ncinse / De ritmuri
alãmite / În joc nebun l-atrage / Scãparea-i oferind //
Desprins din valuri ude / Un trup i se promite… // O
mamã-ºi vinde fiica // Ce ucidea… dansând” (Tãierea
capului).

Dealtfel în ciclul Meditaþii sunt ºi alte motive de
circulaþie universalã (personaje din opera lui
Shakespeare, din Biblie, sau din mitologia clasicã.

Adesea autoarea îºi trãdeazã seducþia ce o resimte
pentru latura eufonicã a textului, susþinând-o printr-o
ireproºabilã structurã prozodicã, ori chiar prin fulguraþii
de simbolism fonetic; încât ritmurile incantaþiei –
involuntar – par a se resimþi în toate încheieturile textului.

Capodopera volumului pare a fi Triptic, în care valorile
expresive ale ambiguitãþii poetice sunt, cu rafinament,
puse în valoare prin metaforã, iar efectele eufonice ºi
structura metricã susþin o structurã tematicã de mare
complexitate în care se împletesc fugit irreparabile
tempus, iubirea ºi visul: „Iubire-albastrã-n foi de liliac /
Pierdutã pe-a norocului alee / Te cuibãreºti pe-un gând
insomniac / Hoinar bãtând în pas Calea Lactee // Iubire
cu aromã de nuci coapte / Sfãrmate-n paºi de dans sub
ºevalet / Pictezi pe-al vieþii triptic într-o noapte / Noi
suferinþe în decor discret // Iubire dezbrãcatã de mãtase
/ Te-nfunzi în unda nopþii din oglindã / Strângând uitãri
de sine între coapse / Dulce pãcat înscris pe-a vieþii
grindã…”

Silvia Miler nu este deloc captivatã de mode poetice
ºi experimente literare gãlãgioase, dar se pare cã
profesia, ce ºi-o exercitã în tehnologia de vârf, n-o
împiedicã sã menþinã contactul cu marea Poezie. Ceea
ce este, desigur, foarte bine.

Unul din semne poate fi detectat ºi în ultimul poem
din volum, intitulat abrupt, Muºcat, cuvântul, în care pare
a se izi, in nuce, o ars poetica, în care atrag atenþia
autoreferenþialitatea, percepþia acutã a savoarei
cuvântului, odatã cu carnalitatea lui, precum ºi sugestia
înfruntãrii timpului de cãtre creaþie: „Scriu la întâmplare
un / Cuvânt / Primul citit la / Publicitatea cuvintelor, /
Secþiunea vânzãri sentimentale / Cu critica în regulã ºi /
Garanþia uitãrii… // Muºc pofticios din el / Lãsându-mi
rujul pe / Marginea literelor / ªi-l uit sub tipar / Cerneala
sã-l pãtrundã / Vremile sã patineze / Desãvârºite piruiete
pe / Tuºa-i trecãtoare… / În aºteptarea aplauzelor / Aerul
condiþionat / De la corectori / Îi va spulbera cenuºa //
Clipind des / Ochii editorului / Vor aburi…”

Adevãrul este ca în poemele sale cele mai inspirate,
Silvia Miler ºi-a gãsit reperele limbajului propriu, iar
siguranþa tonului, perceputã în acestea, aratã cã în tabloul
poetic bãcãuan stã sã aparã o voce distinctã.

Cãlãreþ turc
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MUZEUL, CA SPAÞIU DE MEDITAÞIE*

Ana DobreAna DobreAna DobreAna DobreAna Dobre

Un poet nu se defineºte prin numãrul volumelor, deºi
acestea pot da, la un moment dat, mãsura sensului trecerii
sale prin literaturã ºi prin lume. Un poet se defineºte prin
capacitatea de a-ºi trãi fantasmele, de a-ºi popula lumea
cu aceste fantasme, de a se pãtrunde de ele, de a le
face sã trãiascã prin forþa lor interioarã. Aceasta pentru
cã în aceastã lume „...sunt toate/ cele întâmplate:/ câinele
care latrã în vis/ ºi cântecul privighetorii/ ucis.” (Muzeul
cu nemãrginiri).

Metafora muzeului cu nemãrginiri din poezia omonimã
a noului volum al poetului Florea Miu, apãrut la Editura
Ramuri în 2006, se constituie ca o definiþie a lumii ca
atare ºi a lumii poetului ca proiecþie subiectivã, în exte-
rior. Ca spaþiu, muzeul sugereazã un spaþiu mort, populat
cu valori(exponate) ce reconstituie un timp revolut. Este
muzeul-obiect. Dar poetul are în vedere un muzeu-subiect,
o proiecþie virtualã a interioritãþii profunde. Acest spaþiu
interior e populat cu exponate nemãrginiri acoperind mai
multe istorii, propria istorie. Intersectarea muzeului-obiect
cu muzeul-subiect se realizeazã în planul imaginarului:
„În muzeul acesta pustiu,/ unde scriu,/ se priveºte parte
cu parte/ printre nopþile de hârtie/ înalte”. Din el strãbat în
afarã obsesii, temeri, spaime, spleenuri: „Prin ferestrele
sparte/ se vede pânã în moarte,/ iar în pridvorul de fier/
se ajunge prin cer”.

Motivele, toposurile, imaginile artistice configureazã
acest spaþiu imaginar în coerenþe articulate pe metafora
prin care transfigurarea se instituie firesc. Un astfel de
reper este poarta, un fel de limitã a eului, marcând locuri
pe care nu le poate trece: „Tu scoate-mã din propriul gând/
ca din negru pãmânt,/ scoate-mã din ceaþa vâscoasã/
ca pe o casã,/ ca ºi cum ai reinventa alfabetul/ dintr-o
literã arsã...” (Poarta). Totodatã, existã ºi sugestia
echivalenþei eu-poartã, ca simbol al incidenþei a douã
suflete pereche. Iubirea poetului este o voluptate
dureroasã: „Pune-mã poartã în lacrima ta/ ca sã pot
respira!” (idem).

Universul se dimensioneazã vertical pânã la marginea
de nor, un ecran cosmic pe care, ca-n teatrul de umbre,
se deseneazã siluete iluzorii: „Umbra mea este, totuºi,
de vinã/ cã nu mai existã luminã - / mã locuieºte ca pe o
scorburã...”. Rãtãcind în propriul labirint, ispitit de jocul
aparenþelor, eul se pierde, se înstrãineazã de sine.
Rãtãcirea are ºi acest sens, de pierdere de sine: „Nici nu
mai ºtiu unde sunt/ între cer ºi pãmânt...” (Marginea de
nor).

Pe pãmânt, într-o dimensiune orizontalã, spaþiul se

* Florea Miu, Muzeul cu nemãrginiri, Editura „Remuri”,
Craiova, 2006

configureazã ca „þinut nisipos”, nefertil, steril, strãin. E
un spaþiu marcat de limite – ziduri, porþi, ferestre, care
nu duc ºi nu dau nicãieri. Contururile reale sunt proiecþii
ale obsesiilor. Vântul, furtuna, valurile, neliniºtea, lacrima,
materiale, îl invadeazã cu forþa unei erupþii nãvalnice:
„Bate vântul prin oasele mele/ rebele,/ e o furtunã de
nedescris/ care-mi rãstoarnã/ drumurile în vis...” (Þinut
nisipos). Rãtãcirea pe pãmânt rãsfrânge acum sensul
dramatic al unei peregrinãri în propria moarte: „Cine eºti
tu, sã mã-ntrebi/ de ce umblu prin moarte?!” (idem).

Aceastã lume materialã, marcatã de înstrãinare ºi
singurãtãþi tragice, se spiritualizeazã prin/în cuvânt. Dar
cuvântul nu-l mai slujeºte, îl trãdeazã prin contradicþii,
paradoxuri, confuzii. Echilibrul interior se frânge în
dizarmonia eu-cuvânt: „S-au trezit în mine cuvintele:/ eu
gândesc într-un fel/ ºi ele spun altceva./ Eu vorbesc, iar
ele viseazã/ ºi astfel ajung/ sã-mi rãstignesc întrebãrile/
pe toate cãrãrile...” (Litere sparte). Drama cuvântului este
o dramã omeneascã, o dramã cu profunde reverberaþii
resimþite dureros. Ipostaza eului este tragicã. El pare a fi
într-o situaþie fãrã ieºire. Captiv în interior, se simte captiv
ºi în lume: „Mã lovesc de litere sparte/ de aici pânã-n
moarte./ Sap în mine aceste cuvinte/ ca pe niºte
morminte/ Poate cã ele au ºi uitat/ în cine au stat” (idem).

Poetul îºi ascultã atent trãirile ca pe niºte fiinþe

Þãrancã citind
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existã decât o câmpie de ceaþã/ din care s-a stins orice
adiere...) (Încãperea cu urme ºterse).

Hotãrât lucru, poetul Florea Miu trece printr-o perioadã
grea dacã vedem în poezie o formã de exorcizare a rãului
existenþial. Volumul acesta marcheazã o cufundare în
eºec, o trãire voluptuoasã a durerii conºtientizate în toate
articulaþiile ei, o moarte spiritualã. Toate poeziile (v. Eºec,
Restricþie temporarã, Reflex arhaic, Competiþie, Semnul
roþii, Univers de trecere etc.) au acest aer existenþialist,
de receptare a vieþii în fibrele ei dureroase, de lehamite,
doldora de cumplitul sentiment al zãdãrniciei zbaterii
noastre pe pãmânt. Asemenea Pãsãrii Phoenix care,
presimþindu-ºi sfârºitul, îºi fãcea cuib de rãmurele
rãºinoase ºi, la lumina soarelui, se autoincendia, poetul
se autoincendiazã în focul cuvintelor. Arderea ritualicã e
urmatã de purificare. Reînviere ºi catharsis sunt incidente,
semn al depãºirii unei crize existenþiale. Poetul Florea
Miu este, simbolic, o Pasãre Phoenix ºi poate reînvia
luminos dupã aceastã dureroasã combustie într-un nou
volum. Alãturi de cenuºã, trebuie sã aparã ºi lumina.
Altfel, am fi ca-n basmul acela în acare zmeii au furat
soarele ºi luna, lãsând lumea în întuneric.

întrupate, urmãrindu-le ecoul în lungile coridoare ale
labirintului sufletesc. El îºi asumã cu voluptate eºecul,
scriindu-ºi povestea ca pe o exorcizare sui-generis.
Scrisul are o valoare terapeuticã ºi catharticã – izbãveºte
ºi dã sentimentul plenar al dezmãrginirii prin
impersonalizare, salveazã eul de teroarea propriei poveri
existenþiale.. Iatã o Confesiune: „Ziua începe ca un
semnal de alarmã/ cã voi purta o nouã bãtãlie pierdutã
(...)/ Apoi mã resemnez sã o iau de la capãt/ cu încã un
pas nefãcut.../ Singurãtatea aceasta e visul/ din care-
am cãzut”. Resemnarea este atitudinea unui defetist.
Lamentaþiile sunt ireversibile: „Nu mai am nici umbrã,
nici loc,/ dar nici nu pot sã mã-ntorc!” (Ireversibil).

Deziluzionat, dezamãgit, atins de aripile negre ale
pesimismului, sceptic ºi mefient, pentru poet lumea ºi-a
ascuns frumuseþile, sensurile, luminile. Lumina apare doar
ca sã facã umbrã neliniºtii: „...cerul se vedea/ prin
neliniºtea mea...” (Drumul din vis.) sau, firavã, se ºterge
„de pe avers”. Lipsitã de sens, lumea aceasta fãrã semn
se desacralizeazã: „...din biserica  îndoielii/ a dispãrut
orice sens.../ Nu existã nici sus, ºi nici jos,/ nici verticale,
nici orizontale nu sunt/ în încãperile de pãmânt – / nu

UN POET DIAFAN, CU VOCEA ÎNGROªATÃ –
…ªI CU PERSPECTIVE DE NEBÃNUIT

Adrian BotezAdrian BotezAdrian BotezAdrian BotezAdrian Botez

Aurel Pop (n. 1949, în Cetãþele-ªiºeºti, judeþul
Maramureº) este un nume ºi o voce rezonant-important/
ã, în cultura sãtmãreanã – scriitor, redactor-ziarist,
colaborator al unor reviste-fanion ale culturii româneºti
contemporane (Tribuna, Familia, Convorbiri literare,Tribuna, Familia, Convorbiri literare,Tribuna, Familia, Convorbiri literare,Tribuna, Familia, Convorbiri literare,Tribuna, Familia, Convorbiri literare,
LuceafãrulLuceafãrulLuceafãrulLuceafãrulLuceafãrul etc.), cu zeci de premii literare, ctitor de reviste
ºi asociaþii culturale, recenzent de cãrþi, autor al unor cãrþi
privind istoria comunismului românesc etc. „Isprava”
ultimului an (2007) este fondarea unei reviste de culturã,
foarte curajoase ºi cu mari ambiþii, la Satu Mare:
„CITCITCITCITCITADELAADELAADELAADELAADELA” .

În ce priveºte poezia, se aflã la al treilea volum (dupã
Pelerinaj de secesiunePelerinaj de secesiunePelerinaj de secesiunePelerinaj de secesiunePelerinaj de secesiune, Ed. „Solstiþiu”, Satu Mare, 2004
– ºi Calvarul cuvintelorCalvarul cuvintelorCalvarul cuvintelorCalvarul cuvintelorCalvarul cuvintelor, Ed. „Risoprint”, Cluj-Napoca,
2006). Volumul de faþã, intitulat Sonete din regatulSonete din regatulSonete din regatulSonete din regatulSonete din regatul
disperãriidisperãriidisperãriidisperãriidisperãrii, conþine tot atâtea poeme, câþi ani pãmânteºti
a avut Mântuitorul, când a fost rãstignit: 33...

Nu orice grupare de 14 versuri se numeºte sonet. Ceea
ce scrie AUREL POP este Poezie (ºi încã de mareeste Poezie (ºi încã de mareeste Poezie (ºi încã de mareeste Poezie (ºi încã de mareeste Poezie (ºi încã de mare
încãrcãturã sensibilã!)încãrcãturã sensibilã!)încãrcãturã sensibilã!)încãrcãturã sensibilã!)încãrcãturã sensibilã!), dar, prin nerespectarea normelor
sonetului, printr-o anume „indisciplinã” nonºalantã,

nepãsãtoare, ASUMATÃ (poate cã în mod, oarecum,
„vinovat”… pentru cã îºi asumã, automat, ºi stângãciile
evidente…) – faþã de normele severe ale sonetului (mãsurã,
ritm etc.) – nu suntem dispuºi a-i da credit autorului, când
acesta îºi intituleazã volumul „Sonete din regatulSonete din regatulSonete din regatulSonete din regatulSonete din regatul
disperãriidisperãriidisperãriidisperãriidisperãrii”.

În definitiv, nu suntem dispuºi, pentru cã versurile ne
stau în faþã, (ca) (martori)/martore: nu e nicio disperare
realã, niciun dramatism, împins pânã la ultimele
consecinþe… – nicãieri în acest volum!

„Regat” – da, de ce nu?! Orice poezie se constituie
într-un „regat”, condus de autarhul, care este Poetul…

Un regat, mai degrabã, al melancoliilormelancoliilormelancoliilormelancoliilormelancoliilor. ªi al
amãrãciuniloramãrãciuniloramãrãciuniloramãrãciuniloramãrãciunilor. Imaginea TATÃLUI, „sub cruce la margine
de sat” (p. 31) – este imaginea rãstignirii Mitului/Originii
Sacre/Pure a Omului Ex-Paradisiac… (dar, paradoxal,
tocmai amãrãciunea paroxisticã, resusciteazã speranþa,speranþa,speranþa,speranþa,speranþa,
cu obstinaþie). Aceastã imagine, de o deosebitã delicateþe
melancolicã, este aparent întãritã – în realitate, subminatã
„pozitiv” (acel „pozitiv” al pseudo-panteismului eminesciano-
franciscano-mioritic…), sub raport semantico-estetic, de
cea a îngerilorîngerilorîngerilorîngerilorîngerilor, a mãriimãriimãriimãriimãrii ºi a stelelorstelelorstelelorstelelorstelelor, toate, sub simbolul
atotcoagulant sacral al CLOPOTULUI DE (lângã)CLOPOTULUI DE (lângã)CLOPOTULUI DE (lângã)CLOPOTULUI DE (lângã)CLOPOTULUI DE (lângã)
BISERICÃBISERICÃBISERICÃBISERICÃBISERICÃ: „undeva pe-un drum cu îngeri fãrã fricã/voi fi
condus spre un þãrm de mare/presãrat cu vânt subþire

1  Aurel Pop, Sonete din regatul disperãrii, Editura
Risoprint, Cluj-Napoca, 2007.

lectorlectorlectorlectorlector
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prãfuit de scoicã/fire de nisip cu iz de stele amare/acoperã
sunetul de clopot de lângã bisericã” – p. 31 – paradoxul
constã ºi în faptul cã aparent acoperitul sunet de clopotsunet de clopotsunet de clopotsunet de clopotsunet de clopot
resintetizeazã, în fapt, de/pe dedesubtul lumii/spiritului
uman, datele sacre, cu valenþe soteriologice… (Cãci
CLOPOTUL nu este altceva decât jumãtatea din sus de
fire – a ANDROGINULUI ORIGINAR…). Submineazã, de
asemenea (ºi consecutiv!) tembelismul anti-spiritual al
acestei lumi a „pisicilor îmbãiate-n ºampon apã caldã”…
(p. 29).

Dar Aurel Pop nu ajunge, dintr-o discreþie spiritualãdintr-o discreþie spiritualãdintr-o discreþie spiritualãdintr-o discreþie spiritualãdintr-o discreþie spiritualã
funciarãfunciarãfunciarãfunciarãfunciarã, la sarcasmul atotdistrugãtor-atotarzãtor/
atotdizolvator, apocaliptic, vizionar… Nu. Ci doar la timide
schiþe/eboºe (acuzatoare, în fond – dar cu deget de
catifea… – deci, non-expresionist, non-postmodernist
etc.… – catifeaua bunului-simþ ºi a tradiþionalei „mãsuri
din toate”!) ale „realitãþii” ireal-imbecile ºi sufocant de terne:
„în odaie s-a pornit mireasa-n suspine/vâslaºul poartã pe
umeri haina cenuºie/trag lãutarii un cântec despre mine”
(p. 23) – a se observa cum funcþia psihopompã a
„vâslaºului”-Charon se perverteºte, simultan cu aceea
armonizantã a degeneraþilor (din punct de vedere sacral-
mitic) „orfei”, ajunºi „lãutari” de comandã…care nu „cântã”,
ci „trag” un cântec… (se sugereazã împovãrarea de
reziduuri antispirituale a lumii, Orfeu devenind Edecarul
Lumii Desacralizate, un Herakles, umilit/exasperat, în
Grajdurile lui Augias…).

Sintagme emfatice, precum „imperiul umbrei”, „urletul
luminii” (p. 9), „noaptea de blestem” (p. 13) , „uragane ºi
furtuni de vorbã” (p. 35), „îndoliatul þãrm” (p. 41) nu-ºi aflã
acoperire ºi continuitate semanticã, în contextul poemelor
de care aparþin, ci, mai curând, favorizeazã apariþia
dizarmoniilor ºi defazajelor semantice. Exemplificãm:
„strãbat regatul disperãrii cu maºina/cu femeia în faþa
altarului am jurat/sã fim la bine ºi la rãu întotdeauna/
jurãmânt pãstrat peste ani mai curat” (p. 35) etc. Nu poate
exista disperare credibilã, când conduci maºina/
automobilul (poate sã fie chiar ºi mai stabilul TIR…)…:
eºti silit, înainte de orice „disperare”, sã respecþi regulile
de circulaþie…

Mai curând, se percepe o „ciudã”, de bun ºi corect
familist/Gospodar al Lumii, care ºi-a dat seama, poate, cã
Femeia, se situeazã în zona, sâcâitoare, a „furtunilor de
vorbã” (n-ar fi o noutate… – dar degenerescenþadar degenerescenþadar degenerescenþadar degenerescenþadar degenerescenþa
femininului/feminitãþii este catastrofalã, în planfemininului/feminitãþii este catastrofalã, în planfemininului/feminitãþii este catastrofalã, în planfemininului/feminitãþii este catastrofalã, în planfemininului/feminitãþii este catastrofalã, în plan
cosmico-existenþial-spiritualcosmico-existenþial-spiritualcosmico-existenþial-spiritualcosmico-existenþial-spiritualcosmico-existenþial-spiritual!) – …concomitent, se
creeazã (cu mult mai plauzibil!) sugestia cã aºa-numita
„disperare” ar veni/proveni ºi de/din la mediul urban corupt
ºi corupãtor al rãdãcinilor tradiþional-ritualistice ale satului…
iarãºi, nicio noutate, cel puþin sub forma constatativã, pe
care o sugereazã Poetul… (dar, evident, apocalipticulapocalipticulapocalipticulapocalipticulapocalipticul
mijeºtemijeºtemijeºtemijeºtemijeºte… – din pãcate, doar dedusdedusdedusdedusdedus, iar nu descris-trãit/
asumat). Oricum, în vagul acestor stãri/trãiri, nu seOricum, în vagul acestor stãri/trãiri, nu seOricum, în vagul acestor stãri/trãiri, nu seOricum, în vagul acestor stãri/trãiri, nu seOricum, în vagul acestor stãri/trãiri, nu se
potrivesc deloc vorbele mari…potrivesc deloc vorbele mari…potrivesc deloc vorbele mari…potrivesc deloc vorbele mari…potrivesc deloc vorbele mari…- ci, mai curând, celecelecelecelecele
amareamareamareamareamare.

Tot ce-am spus mai sus nu se instituie, în niciun caz,
în vreo „condamnare” (a autorului, sau, Doamne fereºte, a
foarte frumoasei ºi stimabilei sale Poezii! – nici n-ar avea
nimeni dreptul!), de niciun fel. Dacã Poetul ºi-ar fi intitulat
volumul, cu poezie de mare delicateþe ºi sensibilitate, spre

exemplu, „Regatul Melancoliilor MeleRegatul Melancoliilor MeleRegatul Melancoliilor MeleRegatul Melancoliilor MeleRegatul Melancoliilor Mele” (fie ale „puºtiului
din mine”, cu „o lacrimã zbãtutã-n fundul unei ceºti” – „puºti”
a cãrui inocenþã este pierdutã, definitiv, în pofida oricãror
încercãri retrospective – p. 11, fie ale îndrãgostitului
„judiciar/justiþiar”, care cautã ca „vinovãþia sã n-o-mpartã-
n douã (…)/nu am balanþã ca sã mai mãsor/partea mea de
vinovãþie” – p. 10, fie a þãranului nostalgico-sentimental,
în raport cu ORIGINEA MITICÃ A FIINÞEI SALE
ÎNTREVÃZUTE: „de-ar fi sã mor iubito peste noapte/
îngroapã-mã în satul meu natal/sã cadã frunze de castani
în ºoapte/pãtrundã raze de luminã matinal” – p. 35, „în
gând de satul natal mi-e dor (…)/în ochii mamei nu mai
vãd lumina” – p. 33 – motivul „maºinii”,motivul „maºinii”,motivul „maºinii”,motivul „maºinii”,motivul „maºinii”, la Aurel Pop,
sugerând, cu discreþie, blestemul dispariþiei satului/blestemul dispariþiei satului/blestemul dispariþiei satului/blestemul dispariþiei satului/blestemul dispariþiei satului/
mitului/anistoriei/ºansei soteriologice ºi/sau demitului/anistoriei/ºansei soteriologice ºi/sau demitului/anistoriei/ºansei soteriologice ºi/sau demitului/anistoriei/ºansei soteriologice ºi/sau demitului/anistoriei/ºansei soteriologice ºi/sau de
nemurirenemurirenemurirenemurirenemurire!!!) – n-aveam material pentru acest/acel fel de
a începe (ºi conduce…) cronica noastrã…

Autenticul Poet Aurel Pop este, mai curând, poetul
surdinelor, puse, cu discreþie ºi bun-simþ specific þãrãnesc-
tradiþional, la „trompetele” crizelor de emfazã – pe care le
trãieºte/doreºte orice scriitor. Este, de fapt, poetul „tãvilor
pline de cuvinte”, atât de domestice, elegant purtate la
cina elegantã (ºi cuminte!) a Poeziei…Este, chiar, de multe
ori, poetul inefabilului fermecãtor, al „vânzãrii pe un nor de
fum” (p. 9), al sfãtoºeniei, oarecum prozaice, dar simpatice,
a „ieºirii din impas cu un sfat sau cu o pildã” (p. 29), al
„fluturilor gri” (p. 19), Icari „moderni”, dezabuzaþi…, al
„vânzãrii sonetelor (n.n.: altora…) la intrare în burg” (p. 41)
ºi „stând de pazã-n gând la poarta melcilor” (p. 13) etc.

Nici nu ºtim de ce, pentru ce/cine vrea sã-ºi îngroaºe,
uneori, vocea, când aceastã voce sunã atât de blajin-orfic:
„idei cumpãrate pe-un braþ de luminã/ (…) unul din noi a
lipsit de la ultima cinã” (p. 41), Cina de TCina de TCina de TCina de TCina de Tainã a lui Hristosainã a lui Hristosainã a lui Hristosainã a lui Hristosainã a lui Hristos
ºi cina domesticãcina domesticãcina domesticãcina domesticãcina domesticã îºi aflã, mistic, rãdãcini comune/
convergente semantic, în „homo religiosus”, din fiecare
om al dreptei cumpene… – sau: „în nord regatul timpul ºi-
a rãnit/acum doar moartea ne mai dã târcoale”, sau, încã
ºi mai fascinant-orfic ºi încifrator de mit etern: „femeie
(…)/încinsã de-un cântec de lebãdã ud”…

Dacã am fi citat întreg pasajul, ºi anume: „era o femeie
ce purta un sacou” – imagine ce se izbeºte exploziv de
suavitatea funerarã, fantastico-mitologicã, a „cântecului
de lebedã ud”… – invadarea sacralului jupiterian-lebãdã,
de cãtre acvaticul non-lustral… – nu mai poatepoatepoatepoatepoate fi lustral,
ci doar „înmuietor”/cu valente degenerative, „creator”… –
de fapt, proliferator demonic,proliferator demonic,proliferator demonic,proliferator demonic,proliferator demonic, de impotenþe spirituale,
ale unei lumi care se dezintegreazã, sub invazia vidului
semantic al „maºinismului”, alienãrii, „formelor fãrã fond”
etc.) s-ar fi evidenþiat sugestia unei viitoare evoluþiiviitoare evoluþiiviitoare evoluþiiviitoare evoluþiiviitoare evoluþii, pe
care o întrevedem la Poetul Aurel Pop: ºi anume, poeziapoeziapoeziapoeziapoezia
contrastelor nãucitoarecontrastelor nãucitoarecontrastelor nãucitoarecontrastelor nãucitoarecontrastelor nãucitoare, revelate în aceastã lume dinlume dinlume dinlume dinlume din
care zeii n-au ieºit de tot, iar demonii saturnieni/care zeii n-au ieºit de tot, iar demonii saturnieni/care zeii n-au ieºit de tot, iar demonii saturnieni/care zeii n-au ieºit de tot, iar demonii saturnieni/care zeii n-au ieºit de tot, iar demonii saturnieni/
ahrimanici nu s-au instalat definitiv…ahrimanici nu s-au instalat definitiv…ahrimanici nu s-au instalat definitiv…ahrimanici nu s-au instalat definitiv…ahrimanici nu s-au instalat definitiv…

În concluzie: Aurel Pop este un poet de mare
sensibilitate diafanã, chiar cu potenþe expresive majore –
dar ºi cu perspective de evoluþie ulterioarã absolut
surprinzãtoare – sub condiþia („sine qua non”…) sã sesã sesã sesã sesã se
dezvolte în toatã autenticitatea luidezvolte în toatã autenticitatea luidezvolte în toatã autenticitatea luidezvolte în toatã autenticitatea luidezvolte în toatã autenticitatea lui ºi…vorba unei
reclame TV: „sã-ºi urmeze instinctul” – care este unul deplin
sãnãtos!
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O CÃLÃTORIE INSOLITÃ SPRE „MISTERUL”
LIMBII ROMÂNE. APROXIMÃRI NECESARE

Mircea DinutzMircea DinutzMircea DinutzMircea DinutzMircea Dinutz

Fie cã se apropie de zona fierbinte a miturilor, de izvoarele
istoriei naþionale, prin ficþiune, nutritã dintr-o înverºunatã ºi
pasionatã documentare, fie cã se apropie de aceasta pe calea
ontologicã, în mãsura în care se dovedeºte legitimã ºi eficientã
sau de „misterele” limbii române, Ioan Dumitreu denciu rãmâne
acelaºi cãrturar onest, înlãnþuit de „jocul ielelor” pentru
totdeauna, pãstrând un ochi ager ºi lucid asupra realitãþii
imediate pe care n-o ignorã nicio clipã. Doar aparent pot fi
„despãrþite” preocupãrile sale literare ºi ºtiinþifice, de mitologie,
lingvisticã istoricã ºi, inevitabil, istoria mai îndepãrtatã a omenirii
sau a neamului cãruia îi aparþinem.

Aceastã „cãlãtorie” (ce ne aminteºte de aceea a eroilor lui
Jules Verne spre centrul/miezul pãmântului) a început – se
înþelege din text – în jurul anului 1980, când autorul practica
«literatura de inspiraþie (strã)istoricã» pentru care înghiþise
«multã documentaþie» ºli a devenit – treptat – aventura
(spiritualã) totalã a vieþii sale, cu un necesar intermezzo poetic
(dragostea dintâi) ºi romanesc: Din adâncul irespirabilului
(1998) ºi A înblânzi destinul (2003), tentative deznãdãjduite
de a se apãra în faþa lui Golem dezlãnþuit. Dacã primul volum
de Rãtãciri esenþiale, vol. II, Râmnicu-Sãrat, Editura „Rafet”,
2006) este, indubitabil, o carte unitarã, gânditã ca atare, parte
a unui ansamblu, probabil în genul sintezelor realizate de Mario
Alinei ºi Bernard sergent.

Cã autorul a avut asemenea preocupãri timpurii o dovedeºte
ºi faptul cã un articol/studiu, cu supratitlul Polemos, apãrut în
Almanahul „Vrancea literarã” (1984), purta titlul Substratul
limbii române între Acylla ºi Charybda. Aceasta a devenit aici
capitol de carte, cu obiective ºi argumente identice; deosebirea
apare atunci când constatãm cã în forma publicatã în urmã cu
23 de ani frontul polemicii era mai cuprinzãtor ºi adversarii
identificaþi – mai numeroºi, iar demonstraþia – mai meticuloasã.
Þinând cont de faptul cã toate eseurile ce alcãtuiesc prezenta
apariþie editorialã au apãrut, între iunie 2003 ºi octombrie 2005
în revista românilor din exil, „Dorul” (Danemarca), este de înþeles
cã acestea au fost rescrise, inclusiv din motive redacþionale,
scenariul a devenit mai sever, desenul – mai sigur, iar
argumentele au fost selectate pentru relevanþa ºi capacitatea
lor de a ajunge la esenþa lucrurilor.

Cartea, de o coerenþã admirabilã, propune 15 eseuri într-o
ordine ce lasã sã se întrevadã un proiect originar, un mod de a
înþelege cum trebuie sã te apropii de o problemã atât de
controversatã ºi atât de greu de abordat, datã fiind puþinãtatea
ºi fragilitatea surselor documentare, cu o maximã prudenþã ºi
un travaliu ce depãºeºte – cu mult – puterea noastrã de
imaginaþie ºi un orgoliu (atât de bine mascat) pe mãsurã. La

început îºi fixeazã punctele de plecare în ceea ce el numeºte
«filosofia clasicã româneascã», ca bazã ideaticã ºi
metodologicã. Dintre aceºtia, pomeniþi cu reverenþã, preferã
pe Lucian Blaga, al cãrui Eon dogmatic i se pare a fi «un nou
discurs asupra metodei»*, de o incontestabilã deschidere
neoraþionalistã, creatorul « unui instrumentar conceptual»,
pe Mircea Florian cu studiul sãu fundamental, Recesivitatea ca
structurã a lumii ºi, nu în ultimul rând, pe ªtefan Lupaºcu,
creatorul unui program centrat «pe reconstrucþia unei logici a
contradicþiei», metodã ce se va dovedi eficientã în demersul
sãu meta- ºi peri-lingvistic. Meritã sã reþinem, chiar la acest
nivel, contribuþia lui I. D. Denciu cu al sãu concept – „decenþa
filosoficã” ceea ce ar presupune: «sã nu te îndoieºti mai mult
decât e necesar» ºi « sã nu ocoleºti provocarea pe care þi-o
lanseazã realitatea». Un motiv în plus pentru reflecþie.

Capitolul urmãtor, Originile românilor între Scylla ºi
Charybda discutã, fãrã patetism ºi „partipris-uri”, eforturile
oamenilor de ºtiinþã ºi ale diletanþilor (însufleþiþi de o idee ºi o
credinþã). Aminteºte apoi cã, în acest moment, lingvistica
istoricã admite existenþa limbii latine ºi a getodacilor ca „douã
limbi indoeuropene de rang îndepãrtat», procesul de
romanizare nu se putea reduce la 165 de ani ºi nici nu poate
explica convingãtor structura actualã a limbii pe care o vorbim,
neuitând sã enumere multele nedumeriri pe care le naºte o
acceptare prea conformistã a unei teorii încremenite de tradiþie
ce susþine romanitatea limbii noastre dupã un scenariu bine
cunoscut. Pe bunã dreptate, eseistul se întreabã: cum se
explicã numãrul relativ mare al cuvintelor getodacice în lexicul
românesc?!? Cum ar fi fost posibil ca latina „vulgarã”, vorbitã
de coloniºti, sã nu fi avut omogenitate, odatã ce, în absenþa
unui cod comun, comunicarea n-ar fi fost posibilã? Eseistul
stãpâneºte bine terenul, lãsând permanent impresia cã ºtie
mult mau mult decât spune, dar se obligã pe sine la un exerciþiu
retoric parcimonios, prin care evitã informaþia parazitarã ºi
presupunerile, demi-hazardate.

De-altfel, se confeseazã el, când e vorba de un material atât
de vast, se impune «o tratare sistematicã» ºi adaugã apãsat de
o nobilã resemnare: «lucru de care nu mã simt în stare» (p.
36). În schimb, se simte în stare sã mediteze «asupra limbajului
folosit ca instrument» ºi asupra « punctelor comune, de
conþinut, din argumentaþia» celor care susþin fie o romanizare
puternicã (unde un rol decisiv l-ar avea substratul), fie o non-
romanizare idee ce se bazeazã pe existenþa unei romanitãþi
„avant la lettre”. I. D. Denciu reþine din aceastã polemicã, purtatã
în primii ani ai deceniului nouã, «toposul continuitãþii
poporului român în timp ºi spaþiu», precum ºi «toposul
omogenitãþii limbii române» în comparaþi cu alte idiomuri
europene moderne. Dar ideea continuitãþii pune sub semnul
întrebãrii chiar principiul romanizãrii, iar omogenitatea «nu
serveºte principiului dacizãrii decât cu preþul protolatinitãþii».

* Acesta este punctul de vedere al lui Gh. Vlãduþescu în
studiul sãu „Ideaþie dogmaticã”, intelect, raþiune  (1987),
punct de vedere îmbrãþiºat ºi de I. D. Denciu.
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METODA GLOTOCRONOLOGICÃ, ce îºi propune «deter-
minarea pe baze statistice a epocii de separare a douã sau mai
multe idiomuri înrudite dintr-o protolimbã comunã ºi a cro-
nologiei acestui proces» (cf. Dicþionar de ºtiinþe ale limbii,
2005) a fost iniþiatã de M. Swadesh ºi R.B. Lees în 1952, a fost
îmbunãtãþitã în jurul anului 1970 ºi preluatã, nu fãrã o
examinare prudentã a avantajelor ºi dezavantajelor, de cãtre I.
D. Denciu. Pentru a dovedi existenþa unui nucleu lexical de
bazã ºi relativa constanþã a ratei de retenþie, autorul a trecut la
alcãtuirea unor liste paralele de cuvinte ce aparþin nucleului
lexical de bazã, desemnând concepte fundamentale, stabilind
perechile de cuvinte, rata de retenþie etc. Nu uitã sã-i reproºeze
lui Swadesh c s-a poziþionat în perspectiva stratului, negândind
acea listã-test ca un sistem perfectibil ºi, drept urmare, a
descoperit «regula actualizãrii lexicale a neostratului, dar nu ºi
pe a antestratului, cu atât mai puþin pe a substratului» (p. 88),
aºa cum le-a definit ºi le-a înþeles eseistul, convins cã «un
întreg program de reînnoire a metodei se profileazã…».

La o primã estimare, confruntând ºi comparând sursele,
acestea apreciazã cã, probabil, data de separare a idiomurilor
latin ºi getodac poate fi aproximatã între 3000 ºi 2000 î.e.n.,
cã avem – deci – în faþã douã etnosisteme (latin ºi getodac)
care au avut, ca bazã comunã, un important substrat romanoid
(23 la sutã). Acceptând cã 80 la sutã ar fi getodacice, trebuie
sã þinem cont cã 55 la sutã dintre acestea «ar apãrea drept
latine». Adevãrul se gãseºte în aceste realitãþi puternice
contradictãrii ºi, de aceea, se impune discuþia, la rece, a
raporturilor dintre neostrat ºi substrat, care la noi s-ar traduce
în opoziþia latino-roman/romanoid (= în formã romanã, cu as-
pect latin).

Dupã ce a alcãtuit o atare listã, luând în consideraþia
presupusele elemente alcãtuitoare, I.D. Denciu ne propune o
confruntare cu celelalte limbi neo-latine, la nivelul vocabularului
fundamental, cu rezultatele obþinute de Dolgopolski,
Iakhontov, Swadesh, cu cele trei liste ale sale. Lista I.D.D. (s-o
numim aºa) cuprinde trei secþiuni, cuprinzând – fiecare – câte
o sutã de cuvinte (suprapunerile erau inevitabile). La prima
secþiune, autorul propune – în afara celor oferite de predecesori
– 12 noþiuni «necesare pentru întãrirea legãturilor semantice
dintre celelalte», iar la a doua secþiune adaugã, din motive
similare, 41 de termeni pentru a asigura coerenþa ansamblului
«dar mai ales sã satureze universul schiþat de precedenta listã,
cu care ar trebui sã formeze o unitate». În sfârºit, secþiunea a
treia cuprinde acelaºi numãr de cuvinte (100), dintre care 76
sunt achiziþii personale. «Nu pretind cã am descoperit esenþele
noþionale ale umanitãþii, deºi teoretic le-am vizat. Pur ºi simplu,
mi-am construit un instrument de lucru în care am încredere ºi
pe care vreau sã-l întrebuinþez în studiul limbii române ºi al
„surorilor” sale romanice în raport – genetic sau nu – cu latina»
(p. 107).

Aflat în „cãutarea nucleului lexical al latinei, cu cele 300 de
„esenþe” latine adunate, dupã o trudã greu de evaluat, pe care
le atribuie «latinei romane funcþionale», eseistul nutreºte
convingerea cã lista reflectã «o stare lingvisticã din jurul anului
100 î-e-n-». Dupã care trece la discutarea gradului de romanitate
al limbilor neo-latine, prin valorificarea celor trei liste.
Clasamentul final relevã faptul cã rolul romanizãrii, de care s-a
fãcut atâta caz, este mai mic decât se crede, odatã ce româna ºi
franceza ocupa poziþii foarte modeste în ceea ce priveºte rata
de retenþie. De aici autorul trage concluzia logicã, conform
cãreia «implantul latin n-ar fi reuºit» dacã n-ar fi existat «un
strat romanoid suficient de consistent» (p. 129). În asemenea

Pentru a dovedi cã lucrurile sunt cu mult mai complexe, autorul
atrage atenþia asupra vocabularului fundamental al limbii
noastre, cel mai puþin romanic în comparaþie cu celelalte limbi
neolatine.

Între diletanþi (în sensul amintit mai sus) ºi oameni de
ºtiinþã, I. D. Denciu propune un tip-sintezã, odatã ce primii
sunt creatori de opinie ºi viziune, provocând ºi adâncind
cunoaºterea, în timp ce aceºtia din urmã au avantajul de a fi
sistematici ºi riguroºi. «Normal sã existe un circuit neîntrerupt
de la opinie la ºtiinþã» (pag. 42), modelul propus fiind – fireºte
– Hasdeu. În aceeaºi ordine de idei, acesta afirmã cã obiec-
tivitatea absolutã rãmâne o utopie ºi cã subiectivitatea începe
de la realizarea bibliografiei, «niciodatã completã». Oricine ar
trata o asemenea temã (de anvergurã), va fi obligat sã se
mulþumeascã, din multiple motive, cu un „selectiv de nevoie”,
lucru pe care, de regulã, oamenii de ºtiinþã nu-l recunosc.
Tracologia a ajuns sã fie privitã, cu deosebire în ultimele douã
decenii, ca o temã derizorie, ºi – drept urmare – disputa s-a
transferat în sfera bibliografiei de gen, ajunsã prohibitã. Dar
întorcând spatele mitului, refuzând poezia acestuia, cãrturarii
noºtri refuzã, de fapt, ieºirea din crizã, pentru cã, spune autorul,
trebuie G sã lãsãm mitul sã renascã din ºtiinþã ºi ºtiinþa sã se
decanteze din MIT – cum s-a întâmplat întotdeauna – ºi vom
salva suflul intelectual al omenirii» (p. 58).

Bazându-se pe principiul logicii dinamice a
contradictoriului, elaborat ºi susþinut de ªtefan Lupaºcu,
eseistul atacã, în primul rând, teza romanizãrii înþeleasã ca sigur
atribut elementar al identitãþii noastre naþionale, lucru observat
ºi de unii cercetãtori strãini (M. Alinei, de ex.). În realitate, în
termenii lui ªt. Lupaºcu, elementul romanic (e) ºi elementul
getodacic (non e), dinamizaþi de „terþul inclus” (stratul
romanoid) au format împreunã „un cronotop” nou, cel
românesc, consecinþã a unui „joc” permanent între actualizarea
ºi potenþializarea reciprocã a celor doi termeni. Rezultã, de aici,
un sistem de sisteme, în continuã prefacere, ce-ºi schimbã
logic ºi logic semnele ºi valorile. Singurul avantaj, crede eseistul,
al afirmãrii exclusive ºi exclusiviste a tezei romanitãþii ar fi cã
«afirmarea falsului nu face decât sã pregãteascã aflarea
adevãrului» (p. 68).

Autorul Rãtãcirilor esenþiale este convins cã avem în faþã
un „etnosistem” alcãtuit, la rându-i, din mai multe sisteme
(latino-italice, daco-getice-carpatice), cã e-ul nostru este
comun cu al celorlalte limbi neo-latine ºi cã doar non-e-ul ne
este diferit, întrucât limba românã se bazeazã pe un binom
româno-slav de Sud. Fãrã nici un fel de complexe, ca un
gospodar ce ºtie bine ce are de fãcut ºi ce unelte îi trebuie,
gândeºte noi concepte, le nuanþeazã pe cel cunoscute, aprobã
ºi/sau contestã cu egalã prudenþã, riposteazã în faþa unor
previzibile atacuri, fãrã sã piardã – o clipã – din vedere obiectivul
sãu major: definirea identitãþii naþionale din perspectiva
lingvisticã, unde cele douã elemente contradictorii beneficiazã
de capacitatea de a concilia ºi anihila/absorbi contradicþia
„terþului inclus” într-o relaþia, în primul rând, ontologicã.

Dupã Mario Alinei, citat cu deferenþã de I. D. Denciu, în mai
multe rânduri, celþii ar fi întâlnit în Balcani, în sec. IV î.e.n., pe
români (sic!), cãrora le-au dat numele de „valahi”, deci cu mult
înaintea romanizãrii oficiale. Pentru acurateþea demonstraþiei
ºi pentru a se face cât mai bine înþeles, eseistul propune
termenii de strat (limba ca sistem), neostrat (constituent al
stratului, derivând dintr-o altã limbã maternã), în timp ce
parastratul (care favorizeazã omogenizarea) ºi adstratul (care
favorizeazã diversificarea) s-ar fala în afara sistemului.
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combinaþii, mai ales dupã cãderea Imperiului Roman de Apus
(476), latina „vulgarã” a preluat activ ºi eficient „ºtafeta
romanitãþii”, cum se exprimã foarte plastic I.D. Denciu.

Faptul cã limba românã are o specificitate foarte bine
marcatã se datoreazã, fãrã îndoialã, schimbului permanent între
limba latinã, încã vie – mult timp dupã anul 100, ºi limbile
romanice în devenire, între care ºi a noastrã. Confuziile repetate
s-au nãscut din necunoaºterea etimologiei lexicului elementar
românesc. Gradul înalt de degradare ar indica limpede cã
tocmai aceºti termeni n-au fost moºteniþi direct. Un bun prilej
pentru eseist de a protesta împotriva «etimologiile
confecþionate» sau explicate superficial, dupã aspecte formale.
În asemenea situaþii, doar, I.D. Denciu, lasã deoparte prudenþa
ºi devine aproape sarcastic, pretinzând cã niciodatã n-ar fi
afirmat cã „mas, maris” (bãrbat, bãiat) ar fi generat adjectivul
românesc „mare” ºi nici cã „a vindeca” este totuna cu
„vindicare” (a rãzbuna), decât acoperindu-se de ruºine, aºa
cum s-a întâmplat unor „imprudenþã” oameni de ºtiinþã. În
concluzie, un grup semnificativ de cuvinte ar reprezenta
romanitatea propriu-zisã, în timp ce un alt grup ar putea sã
treacã proba de etimologizare dacicã, alunecând – firesc – în
marginea latinitãþii. LIMBA ROMÂNÃ este, deci, un sistem (de
sisteme) coerent «cu un puternic fond romanoid ce i-a
prefigurat existenþa» (p. 151).

Dupã o privire atentã ºi, fireºte, foarte prudentã asupra
etimologiilor latiniste dubioase, autorul Rãtãcirilor esenþiale
constatã cã s-a conturat convingãtor un antestrat getodacic
ce întãreºte ipoteza cã aceºtia (getodacii) apar «ca un neostrat
preroman asimilat într-un grad mai mare sau mai mic de o
populaþie localã romanoidã, cãreia i-a impus numele» (p. 157).
Conform principiului logicii dinamicii contradictoriului etnic ºi
þinând cont de faptul cã substratul (108) cuvinte) reprezintã
„terþul inclus”, elementul dinamic, putem trage concluzia, odatã
cu autorul acestor eseuri, cã neostratul pur (125 de cuvinte) ºi
substratul performeazã zestrea noastrã romanicã în timp ce
substratul ºi antestratul pur (67 de cuvinte) performeazã  zestrea
noastrã getodacicã. Nu putem decât sã vibrãm atunci când
autorul, ce nu-ºi ascunde – în final – emoþia, adânca sa implicare
psiho-intelectualã, ne îndeamnã explicit sã preferãm
«cunoaºterea pe viu» a limbilor în locul unor reconstituiri pur
livreºti, pentru cã – spune el – «este de aºteptat ca aºa-zisele
idiomuri dispãrute fãrã urmã sã ne fie pe limbã…»

Comentatorul acestei cãrþi, deºi absolvent al unei facultãþi
de filologie, nu este – nici pe departe – un specialist în
lingvisticã istoricã ºi, cu aceeaºi onestitate discutând, nu are
acces la o bunã parte din bibliografia consultatã de I.D. Denciu,
cu adevãrat impresionantã (aproximativ 60 de surse autohtone
ºi nu mai puþin de 30 de dicþionare, studii, sinteze, apãrute în
Franþa, Italia, Anglia, Germania, cele mai multe consultate în
original). Menþinându-mã în limitele mele de competenþã, am
rãmas impresionat nu atât de apetitul sãu intelectual, de-a
dreptul pantagruelic, puterea sa de muncã ºi acribia
intelectualã, onestitatea, scrupulozitatea, voinþa ºi tenacitatea
de a înãlþa o construcþie de o asemenea anvergurã, calitãþi pe
care i le cunoºteam din activitatea anterioarã, ci – mai cu seamã
– caracterul vizionar al tipului de discurs transdisciplinar pe
care-l practicã, voluptatea cu care se lasã fascinat de etimologii,
de vremuri imemoriale, dar nu într-atât încât sã cedeze cu totul
viziunii ºi sã se lase absorbit de idee. I.D. Denciu este tipul de
intelectual care crede nedezminþit în puterile raþiunii, dar este
conºtient de faptul cã nicicând gândul nu se împlineºte fãrã
visare, poezie, mit… E o pledoarie viguroasã pentru echilibru,

pentru moderaþie, pentru refuzul soluþiilor extreme, indiferent
cât de justificatã ºi gravã ar fi motivaþia (de obicei,
naþionalistã)…

Regret, nu e bine zis. Pentru cã nu e vorba de un singur
regret – zeci de regrete ºi neliniºti: cât de puþin se citeºte azi,
cât de puþin se implicã emoþional ºi intelectual cei care citesc,
cât de puþin sunt dispuºi intelectualii sã se preþuiascã între ei,
aproape fiecare nevãzând dincolo de lungimea nasului propriu
ºi – fireºte – de înãlþimea operei sale pe care întrege umanitate
trebuia sã i-o proslãveascã, cât de neglijentã, superficialã ºi,
uneori, de rea intenþie este atitudinea confraþilor din capitalã,
distantã, dac nu arogantã de-a binelea!!! Dar poate cel mai
mare regret (ºi tristeþe) al meu este cã aceastã carte nu ajunge
la cei autorizaþi sã-ºi dea cu pãrerea!!… Din aceste motive, ºi
alte câteva, Ioan Dumitru Denciu este departe de a fi preþuit la
dimensiunile adevãrate ale operei sale, ºi ale gradului sãu de
aleasã intelectualitate. Orgolios, poate prea orgolios, la fel de
prudent/suspicios în faþa oamenilor, ca ºi în faþa etimologiilor
latino-italice, getodacice, ilire, nedispus la compromisuri de
nici un fel, autorul Rãtãcirilor esenþiale nu face temenele
criticilor, nu bate redacþiile revistelor literare din capitalã sau
aiurea, nu-ºi cultivã relaþiile pentru a-ºi asigura o posteritate
liniºtitã!… Mizeazã pe o audienþã în strãinãtate, cine ºtie?!
Pânã atunci, cu ochiul interior rãscolind viscolos tãcut ºi demn,
Ioan Dumitru Denciu trudeºte spornic la masa de lucru ºi-ºi
scrie opera cu bucuria celui care vede idei, lãsându-se atins în
fiecare dimineaþã de lumina vie a spiritului.

Portretul lui D. Grecescu
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ÎN CUMPÃNÃ

Lucia DãrãmuºLucia DãrãmuºLucia DãrãmuºLucia DãrãmuºLucia Dãrãmuº

Convorbiri în cumpãnãConvorbiri în cumpãnãConvorbiri în cumpãnãConvorbiri în cumpãnãConvorbiri în cumpãnã, , , , , editura „Pallas”, autor Alexandru
Deºliu.

Adunând în cele 400 de pagini personalitãþi ale culturii
române contemporane, volumul de interviuri se prezintã a fi
unul de excepþie prin numele propuse: Virgil Cândea, Zoe
Dumitrescu-Buºulenga, Constantin Ciopraga, Irina Mavrodin,
Dan Hatmanu, Liviu Ioan Stoiciu...

Specialist în arta discursului, Alexandru Deºliu urmãreºte
la modul exhaustiv personalitatea pe care o intervieveazã, astfel
cã fraza postatã de Constantin Coroiu în primele pagini se
justificã: „biograf pasionat, lexicograf (...), gazetar nãscut, nu
fãcut, Alexandru Deºliu reuºeºte sã contureze în interviurile
sale portrete expresive ºi memorabile ale celor pe care îi
provoacã, plecând de la o documentare riguroasã ºi fãcând
dovada unei autentice culturi a dialogului.”

Paginile de interviuri nu se constituie doar ca fraze livreºti,
biografii sui generis, urmãrind profilul moral ºi intelectual,
dezvãluind destine interesante, ci ºi ca studii captivante,
Alexandru Deºliu surprinzându-ne prin inteligenþa lui acribicã,
prin spiritul ludic ºi profund, deopotrivã.

Interviurile de fiecare datã debuteazã cu date biografice
solide despre intervievat, continuând cu întrebãrile ºi
rãspunsurile propriu-zise. Eleganþa dialogului, impusã în primul
rând de autorul acestui volum, rezidã în valoarea întrebãrii,
care este de fiecare datã profundã, subtilã, discretã, concisã,
lãsând interlocutorului spaþiul necesar pentru a rãspunde.

Când simte nevoia de a întrerupe, de a sparge rãspunsul
intervievatului, o face cu maximum de discreþie, fãrã a epata în
vreun fel. Temele sunt diverse, de interes cultural, discutând
despre istoria politicã, istoria literarã, limbã, filosofie etc.

„În ce direcþie evolueazã astãzi pe bãtrâna noastrã planetã
umanismul, miºcarea cu rãdãcini puternice în antichitatea greco-
latinã?” – Alexandru Deºliu

„În opinia mea, într-o direcþie greºitã, care cultivã din vechiul
umanism creºtin (acela bizantin, apoi al Contrareformei) numai
valorile exterioare, seculare, selecþionate dupã obþiunile ºi
sensibilitatea omului modern, aºadar un umanism lipsit de
valenþele esenþiale de ordin spiritual, filosofic ºi etic.

Aºa s-a putut ajunge la formele insuficiente ca umanism
civic sau aberante ca umanism socialist, în care, din vechiul
ideal al omului desãvârºit (kalokagathia anticilor), a rãmas
numai pretenþia unui umanism formal, fãrã consecinþe
intelectuale ºi etice, ca în viziunea gânditorilor clasici, din
Antichitate ºi Renaºtere” – Virgil Cândea

Extrem de interesant mi s-a pãrut fragmentul de dialog
între Alexandru Deºliu ºi Zoe Dumitrescu-Buºulenga pe margina
ideii de scriitor, punându-se accent pe cultura exhaustivã pe
care un scriitor ar trebui s-o aibã, pe cunoaºterea în profunzime
a literaturii din care face parte ºi pe cea universalã, pe
aprofundarea continuã a limbilor strãine.

Pentru profunzimea ideilor, pentru adevãrul spuselor,
pentru luarea la cunoºtinþã, pentru atenþionarea scriitorilor (a
multura dintre  ei) prefer sã reproduc pasajul:

„Ce înseamnã pentru dumneavoastrã, stimatã Doamnã aca-
demician, a fi o conºtiinþã scriitoriceascã?” – Alexandru Deºliu

„Aº începe cu prima condiþie a unei conºtiinþe scriitoriceºti
- autoexigenþa unei formaþiuni culturale solide, din care nu
poate lipsi cunoaºterea limbilor ºi a literaturilor strãine. (...) Nu
te poþi aºeza la masa de scris ºi sã începi a umple pagini cu
ce-þi trece prin minte, deºi post-moderniºtii noºtri am impresia
cã aºa procedeazã.

A doua condiþie, a exigenþei conºtiinþei scriitoriceºti în
evaluarea relaþiei cu publicul. Ce dã artistul cititorului sãu? Îi
lãrgeºte orizontul cunoaºterii, îl poartã mai adânc înspre drama
condiþiei umane, îl analþã pe verticala divinã a transcendenþei,
îi îmbogãþeºte limba? Cãci fiecare lecturã trebuie sã aducã
cititorului un plus de cunoaºtere sau de frumuseþe.” – Zoe
Dumitrescu-Buºulenga.

Dialogul cu Irina Mavrodin atrage cititorul încã din titlu,
datoritã rezonanþelor semantice pe care le implicã termenul
deschideri, interviul fiind numit dupã o sintagmã ce-i aparþine
Irinei Mavrodin – Speranþa e o stare a deschiderii ºi eu mã aflu
în ea.

Plecând de la mãrturiile, datele despre familia Mavrodin,
oferite de traducãtoare, mãrturii care fac incursiuni prin
zbuciumata istorie, familia Irinei Mavrodin trãind faþa crudã a
acesteia, Alexandru Deºliu o incitã la dialogul de tip meditativ,
cu rezonanþe filosofico-religioase, inserându-ºi în întrebare un
aforism.

„Aþi putea sã comentaþi acest aforism: existã momente în
care, oricât am fi de îndepãrtaþi de credinþã, nu concep decât
un singur interlocutor al nostru, pe Dumnezeu?” – Alexandru
Deºliu

Pânã la rãspunsul Irinei Mavrodin, fac o parantezã pentru a
spune cã aceastã întrebare pare sã fie Cântecul de Lebãdã a lui
Alexandru Deºliu, pentru care (în ultimul timp) dialogul inte-
rior cu divinitatea devenise locul cel mai liniºtitor pentru
întrebãri ºi rãspunsuri. Cã este aºa, cã fiecare ne gãsim spaþiul
liniºtii proprii, netulburaþi de nimeni ºi de nimic, o dovedesc
lungile convorbiri telefonice pe care le aveam cu Alexandru
Deºliu, eu întrebându-l despre sãnãtatea lui delicatã, el
vorbindu-mi despre culturã, idei ultime, întrebãri ºi rãspunsuri
fãrã rãspuns, cãutând sã aflesã aflesã aflesã aflesã afle, doar sã afle spaþiul despre care
nu se ºtie de fapt nimic, spaþiul din spatele cuvintelor ºi al
înþelesurilor.

Aceeaºi cãutare îl roade ºi acum, în dialogul cu Irina
Mavrodin.

„Cred cu tãrie, îi rãspunde aceasta, cã omul, credincios sau
necredincios, în momentele-limitã ale existenþei sale, se
îndreaptã implorând sau blestemând – cãtre Dumnezeu, de la
care aºteaptã o salvare. ªtiu asta dintr-o experienþã personalã,
adevãrul acestui aforism este o evidenþã pentru mine, în sensul
cã el nu suportã nici un fel de demonstraþie. În acele momente
limitã au loc marile ºi definitivele convertiri.”

Acesta a fost Alexandru Deºliu, un cãutãtor în cumpãnã,
stare necesarã pentru a aflaa aflaa aflaa aflaa afla, un slujbaº pe câmpul culturii!
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OCTAVIAN PALER ªI LITERATURA
CA O CORIDÃ

Constantin CoroiuConstantin CoroiuConstantin CoroiuConstantin CoroiuConstantin Coroiu

o moarte) se produce în câteva ore. Dacã þinem seama
de durata drumului de la Lisa pânã la Bucureºti, de
impactul cu „infernul”, cu universul ostil copilului care
tocmai îºi lãsase opincile ºi încãlþase primii sãi bocanci,
cãci urma sã calce acum pe Calea Victoriei ºi nu pe
imemoriala Cale a Secii, saltul este literalmente alienant.
Fireºte, dincolo de duritatea de moment a „rupturii”, trebuie
sã observãm cã, odatã cu geamantanul de lemn al tatãlui
evocând terifianta experienþã a rãzboiului, Octavian Paler
a luat cu el ºi un destin care era ºi cel al comunitãþii din
Lisa, scoþând-o pe aceasta din istorie ºi conferindu-i apoi
prin scrisul sãu o aurã miticã. Dacã scriitorul datoreazã
totul acelui topos, nu e mai puþin adevãrat cã Lisa ºi
lumea ei îi datoreazã ilustrului ei fiu demnitatea unei
inegalabile „mitologii subiective”. În esenþã, la fel ca
Humuleºtii, ca Siliºtea-Gumeºti sau Chiojdeanca lui
Eugen Simion, ca satul Ilenei Mãlãncioiu ori ca acela al
Martei Petreu. Când, cu ani în urmã, am scris despre
Viaþa ca o coridã a lui Octavian Paler, am afirmat cã nu
mai citisem pagini memorialistice atât de tulburãtoare
despre satul natal, despre obârºia þãrãneascã, despre
copilãria unui fecior de þãran, de la Viaþa ca o pradã a lui
Marin Preda. Autoportret într-o oglindã spartã m-a
determinat sã reiterez afirmaþia. Sigur, nu pierd din vedere
diferenþele de stil, de perspectivã epicã sau livrescã, de
asumare ºi de retrãire profundã a melancoliei. ªi pentru
Octavian Paler, copilãria ca poveste fascinantã se terminã
brusc ºi devreme, în seara când ajunge la Bucureºti dupã
ce – rememoreazã el: „Strãbãtusem într-o jumãtate de
zi, fãrã sã ºtiu, trei secole”. Lãsase în urmã – cum avea
sã constate destul de repede – un sat unde „cerul nu
þinea de cosmos”, ci era” o anexã tainicã a lui, unde
Dumnezeu se uita sã vadã dacã s-a uscat fânul pe Seaca
ºi a fost dus acasã, ca sã poatã slobozi ploile”. Avea sã-
ºi dea seama apoi cã „doar în Lisa am vãzut cerul înstelat
deasupra noastrã. Oamenii se culcau acolo devreme. Pe
la zece seara, uliþele erau pustii. Dacã ridicai privirea,
rãmâneai amuþit, descoperind un cer adânc, fastuos, cum
n-am mai vãzut în Bucureºti” .Dar cerul este ºi ceea ce
se oglindeºte în el - apropo de oglindã spartã - de aici de
pe pãmânt.

Octavian Paler vede mitologia ca pe „un fel de a ieºi
din istorie, de a scãpa de stressul istoriei”. O spune un
scriitor ºi un moralist care a trãit, fie ºi mijlocit, dar mai
ales direct, istoria sub diferitele ei înfãþiºãri. A cunoscut,
de pildã, în timp de pace, chiar din copilãrie, ceea ce aº
numi eroizarea istoriei. Rãzboiul face însã ca istoria sã-
ºi piardã autenticitatea, sã devinã, paradoxal, pe cât de
concretã, o concreteþe cum nu se poate mai tragicã, pe

Într-o zi a anilor 40, un licean s-a oprit în faþa unei
vitrine a Librãriei „Cartea Româneascã”. Privirea i-a fost
atrasã de o fotografie mãritã a lui Ionel Teodoreanu în
care frumosul autor al Medelenilor apãrea în cunoscuta-
i rubaºcã. Adolescentul citise înfrigurat La Medeleni ºi,
deºi rezistent la melancolii, moºtenind în fiinþa sa tãria,
încãpãþânarea ºi austeritatea oamenilor din Lisa natalã –
„o aºezare vrednicã de lauda unui Hesiod.…” – plânsese
pe pagina unde moare Olguþa... Privind acea vitrinã, s-a
gândit o clipã cã i-ar plãcea sã devinã scriitor. Era clipa
de graþie a revelãrii sensului unui destin. Cei 44 de lei pe
care tatãl îi dãduse la plecarea sa în marele oraº, pentru
a urma cursurile Liceului „Spiru Haret”, cu o bursã regalã,
„plãtindu-i, astfel, expulzarea din mitul satului ºi al
copilãriei”, se epuizaserã demult. Pânã la 44 de ani când,
potrivit prezicerilor unei madame Soleil de Fãgãraº, trebuia
sã moarã, mai era vreme ºi mai erau destule vârste (mai
ales ale lecturii) de trãit. Corida începuse, în fond, odatã
cu încercarea de sãrire a gardului primei copilãrii, când
bocancii l-au deconspirat ºi exilul nu a mai putut fi evitat,
dar abia la 44 de ani, odatã cu prima sa carte, matadorul
intra în vacarmul arenei. Arma sa de luptã nu era însã
sabia (ºi muleta), ci o patinatã maºinã de scris. Taurul
se afla în el însuºi.

Lui Octavian Paler i s-a pãrut mult mai „înruditã” cu
maºina de scris sabia toreadorului ºi nu atât lancea
faimosului cavaler de la Mancha al cãrui itinerar a visat
sã-l refacã, aºazicând la faþa locului, în Spania. Citind
Viaþa ca o coridã, te întrebi: sã fie oare mai identificabilã
„figura” scriitorului cu cea a toreadorului care  „se joacã
în arenã cu destinul însuºi, încercând sã-l pãcãleascã,
sã-i ofere umbra sa?” Sã semene oare mai mult magia
scrisului, a literaturii, cu magia coridei? Tot ce se poate.
ªtim sigur însã ce a mãrturisit Octavian Paler. ªi anume
cã maºina de scris a fost pentru el o armã împotriva
spaimei. A spaimei trecerii inexorabile a timpului. Un drog.
Dar ºi o sursã continuã de iluzii. Ca ºi Don Quijote, Paler
a crezut, s-a lãsat sedus de iluziile sale atât de fecunde.

În Autoportret într-o oglindã spartã, Octavian Paler
spunea cã ar fi putut sã-ºi facã o carte de vizitã care sã-
l recomande „specialist în paradise pierdute”. Cel puþin
douã asemenea „pierderi” l-ar fi îndreptãþit sã-ºi revendice
aceastã calitate. Un paradis pierdut este, indubitabil, cel
al copilãriei ºi el se numeºte Lisa. „Ruperea”, la doar 11
ani, de paradisul copilãriei e ca un exil forþat: În spaþiu -În spaþiu -În spaþiu -În spaþiu -În spaþiu -
dintr-un sat de munte, vechi, cu o viaþã intensã care curge
dupã legi arhaice, în cel mai mare ºi mai cosmopolit oraº
al þãrii, ºi în timp în timp în timp în timp în timp – din secolul XVII în secolul XX. Acest
salt „mortal” (orice exil, spun analiºtii fenomenului, e ca
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oglindã spartã pe care o reproduc cu nedisimulatã
voluptate in integrum: in integrum: in integrum: in integrum: in integrum: „Cred cã dragostea ne ridicã în
propriii noºtri ochi. ªi cât de mult ai vrea sã fii aºa cum
te vede celãlalt! Ai dori, ºi chiar încerci, sã micºorezi
distanþa dintre ceea ce ºtii cã eºti în realitate ºi ceea ce
intuieºti cã vede în tine cel pe care îl iubeºti. // Mã aflu
pe un modest drum de þarã, un drum acoperit cu ierburi
spãlãcite de soare, într-o dupã-amiazã de primãvarã,
undeva pe un câmp din marginea oraºului, sub un cer
înalt ºi gol. Întrucât cãruþele nu mai trec pe aici demult,
iarba creºte nestingheritã. Urmele cãruþelor nici nu se
mai vãd. ªanþurile s-au umplut cu bãlãrii. Drumul nu mai
duce nicãieri. O timiditate caraghioasã mã împinge sã
fiu teatral. Încerc s-o ascund ºi reuºesc doar s-o pun în
evidenþã. Ca sã scap de acest mic supliciu, mã uit cum
se îngroapã pantofii prin iarbã. Aº vrea sã spun ceva
deosebit, dar mã refugiez în platitudini: „ce flori sunt
astea?” De fiecare datã când o pasãre þâºneºte, speriatã
din ºanþ, mã opresc, mã uit dupã ea, iar peisajul mi se
pare minunat, în ciuda încercãrilor de a-l privi obiectiv:
un cer luminos, un drum nãpãdit de ierburi, câmpurile
cultivate, fumegând pânã la orizont, mica pãdurice rotundã
din apropiere, liniºtea prin care forfotesc tot felul de gâze.
Un avion, din nou liniºte ºi parcã lumea nu mai are nimic
ostil. Drumul e pãrãsit, bun doar ca sã-þi dea iluzia cã
înaintezi, dar e exact drumul ideal pentru doi oameni care
nu vor sã ajungã decât la ei înºiºi. Ca sã zic ceva, întreb:
„Mai mergem?” Rãspunsul aruncã pe umerii mei
rãspunderea: „Cum vrei”. Continuãm sã mergem. În fondÎn fondÎn fondÎn fondÎn fond
existã un singur mod de a trãi dragostea: trãind-oexistã un singur mod de a trãi dragostea: trãind-oexistã un singur mod de a trãi dragostea: trãind-oexistã un singur mod de a trãi dragostea: trãind-oexistã un singur mod de a trãi dragostea: trãind-o
(s.m.) Nu se întâmplã nimic neobiºnuit, primãvara e ca
toate primãverile, eu nu reuºesc sã spun o frazã
memorabilã, dar oamenii nu obosesc sã fie banali. ªi
uneori sunt fericiþi tocmai din aceastã cauzã”.

Autoportret într-o oglindã spartã este rãspunsul la o
întrebare împãrþitã în trei: „...ce am în urma mea? O
biografie? Sau un destin?” Ea, întrebarea, este însã ºi
un pretext pentru un nou „drum prin memorie” ºi pentru o
scriere (ºi) de autoficþiune. De altfel, tema destinului ºitema destinului ºitema destinului ºitema destinului ºitema destinului ºi
cultul memoriei cultul memoriei cultul memoriei cultul memoriei cultul memoriei sunt permanenþe ale operei lui Octavian
Paler, iar paradisele sale pierdute, paradisele sale pierdute, paradisele sale pierdute, paradisele sale pierdute, paradisele sale pierdute, paradoxal, dau
mãsura „transformãrii unei biografii în destin”.

S-a observat cât de mult înseamnã pentru literatura
lui Octavian Paler memoria, amintirile care recupereazã
aºa-zicând deficitul de viaþã trãitã, întrucât „ceea ce nu
trãim la timp nu mai trãim niciodatã”. S-a vorbit chiar
despre obsesia memoriei, despre dulcea tiranie a
amintirilor care devin literaturã: ,,Dacã în timpul trãit al
aventurii, Ulise se putea apãra de cântecele sirenelor fie
legându-se de catarg, fie astupându-ºi urechile cu cearã,
de amintiri n-avea cum sã se apere. A fost nevoit sã le
lase sã-ºi depene cântecul. Astfel, acþiunea a devenit
poveste, literatura fiind, de ce nu?, o consolare a
sedentarilor”.

Numai proºtii aleargã tot timpul. Ei nu ºtiu cã sunt
lucruri ce nu pot fi vãzute decât stând nemiºcat, cã
„Odiseea însãºi s-a nãscut într-o orã de imobilitate”. Ei
nu cunosc al patrulea punct cardinal pe care ni l-a revelat
Octavian Paler ºi din scrutarea cãruia se naºte Arta. Ei
nu vor putea retrãi niciodatã acea clipã purificatoare când
afarã plouã ca în copilãrie...

atât de convenþionalã. E ca o prostituatã care-ºi pune
diverse podoabe contrafãcute, care recurge la sulimanuri
pentru a-ºi motiva condiþia mizerabilã ºi reacþiile la o
realitate devastatã. Pe deplin explicabil, în fond, de vreme
ce rãzboiul este un imens viol asupra umanitãþii, un viol
al înseºi stãrii de umanitate; omul, ca individualitate
raþionalã ºi sensibilã, nu mai valoreazã nimic, el fiind
redus, cum observã ºi Octavian Paler, la un vierme pe
care istoria îl striveºte sub talpa ei. În Lisa copilãriei ºi
adolescenþei sale, timpul curgea mai mult în afara istoriei:
„O grindinã care nimicea vara într-un sfert de orã munca
dintr-un an întreg era mai importantã decât norii care se
adunau pe cerul Europei”. Am trãit, ºi eu, asemenea
momente apocaliptice în copilãrie, când, în urma unei
grindine, de pe dealurile împãdurite cu vii din jurul satului
meu vrâncean, se prãvãleau râuri de struguri striviþi,
amestecaþi cu pãmânt, pietre, crengi, frunze ºi am vãzut
bãrbaþi în toatã firea, puternici, ca tata, care trecuserã
prin grozãviile fronturilor din est ºi din vest preþ de o
jumãtate de deceniu de rãzboi, plângând de furie ºi de
durere, de parcã s-ar fi sfârºit lumea ºi pãmântul. Lumea
ºi pãmântul nostru.nostru.nostru.nostru.nostru.

Dacã în Lisa istoria era, pentru a folosi un termen al
unui alt ilustru ardelean, boicotatã boicotatã boicotatã boicotatã boicotatã de naturã, la Bucureºti
elevul Paler avea sã o ignore, cãci descoperise un alt
paradis, paradisul lecturii. Lectura, ca singura formã de
revoltã, chiar dacã probabil nu întrutotul conºtientizatã,
împotriva faptului cã „rãzboiul îºi luase sarcina de a
concura lecþiile de filosofie”. Spaþiul închis ºi totodatã
deschis spre atâtea zãri ale lecturii, ca sã recurg la
termenii consacraþi de Valeriu Cristea, era unul mai
securizat decât orice adãpost, decât orice cazematã.
Rãzboiul, în acest spaþiu, nici nu exista, nici nu exista, nici nu exista, nici nu exista, nici nu exista, decât doar cel
din cãrþi: „Noapte de noapte, cãrþile au jucat pentru mine
rol de ªeherezadã... Sufeream pentru moartea Annei
Karenina, nu pentru morþii din comunicate”.

Dar un paradis odatã pierdut nu poate fi înlocuit nici
chiar de cel din spaþiul „fascinant al lecturii libere”. ªi
pierdut nu e numai cel al copilãriei cu a ei Cale a Secii
(un pârâu din munþii Fãgãraºului) – „ calea regalã a
copilãriei mele” – ci ºi alte paradise paradise paradise paradise paradise (îmi place acest
plural folosit de Octavian Paler, probând un infailibil simþ
filologic, mai rar la scriitorii ardeleni) rãmân irecuperabile,
fiindcã „...tot ce pierdem, pierdem pentru totdeauna”. De
exemplu, paradisul iubirii, pe care, de altfel, toþi îl „ratãm”
sau, mai bine zis, l-am „ratat”; toþi cei ce am fost
adolescenþi ori tineri abia ieºiþi din adolescenþã. Sau, în
definitiv, la orice vârstã. Poezia profundã a acestei „ratãri”
o regãsesc într-o paginã superbã din Autoportret într-o

lectorlectorlectorlectorlector

Artileriºti în marº
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UN DEBUT MATUR*

Cornel GalbenCornel GalbenCornel GalbenCornel GalbenCornel Galben

* Decebal Alexandru Seul, Zâmbetul,
Editura „Cuvântul nostru”, Suceava, 2005

„lovea în neºtire plescãind mai tot ce întâlnea în cale”,
ca în Înecata, ci de sacrificiul cerut de fântâna pe care
tocmai o sãpase, smulgând din „baierele pãmântului”
„ºuviþa argintie (...) în chip de oglindã”.

Urgia de afarã coincide, în proza ce dã titlul volumului
(Zâmbetul), cu furtuna din sufletul personajului, Saveta
fiind roasã de gândul cã Iftode o înºealã cu cãimãcãniþa
de la Miclãuºa. E uimitoare uºurinþa cu care ºtie sã
pãtrundã, în cuvinte puþine, miezul lucrurilor ºi nu numai
când e vorba de comportamentul semenilor, ci ºi atunci
când în centrul atenþiei se aflã animalele, fie cã e vorba
de Albu, un cal „atins de boala nimicitoare a vârstei” ºi
care urma sã fie dat pradã peºtilor, fie de un banal iepure,
sacrificat la rându-i, în condiþii nu mai puþin vitrege.

De la conflictul ivit între soþi (Surâsul Ligiei) la
sadismul ascuns în jocul aparent nevinovat al copiilor
(Alte jocuri...), de la singurãtatea ciobanului pãrãsit de
toþi cei dragi (Când reînfloresc pomii) la puterea Crucii ºi
credinþa în Dumnezeu (Pe drumul sigur), de la pedeapsa
afaceristului cu „sufletul orb”, rege al banului ºi al
norocului, la Idila dintre cetini, nimic nu pare sã-i scape
autorului, care se transformã astfel într-un depozitar al
memoriei ºtiute ºi neºtiute a satului de munte, acolo unde
totul se rezolvã simplu, þãrãneºte, fãrã gesturi inutile ºi
vorbe de prisos.

Iar arta lui Decebal Alexandru Seul tocmai prin aceastã
simplitate câºtigã, fineþea observaþiei, moralizarea
indirectã a tarelor contemporane transformându-i scrisul
într-un martor nu de puþine ori incomod, dar care va
rãzbate prin timp, cãci prozatorul are forþa învingãtorului
ºi tocmai de aceea îl aºteptãm cu încredere în continuare,
sugerându-i sã amplifice aceste mici bijuterii, ce pot
deveni oricând nuvele sau chiar romane.

Prezenþã discretã în paginile revistelor literare, Decebal
Alexandru Seul scrie prozã de aproape patru decenii,
impresionându-ºi cititorul printr-un stil concis, epurat de
înflorituri sau contorsiuni stilistice, captivant prin
modalitatea de abordare a subiectelor ºi a personajelor
ori prin finalurile imprevizibile, al cãror mesaj te pun cel
mai adesea pe gânduri.

Deºi criticul Alex ªtefãnescu descoperea în schiþele
sale un „realism pitoresc de factura celui profesat de
Nicolae Velea”, prozatorul din Izvoarele Sucevei nu s-a
încumetat decât în 2005 sã ºi le adune într-un volum,
semn cã exigenþa-i proverbialã a izbutit sã învingã tentaþi
a unui debut pripit, ce l-ar fi putut discredita în ochii celor
ce i-au dat girul de-a lungul anilor.

Cu Zâmbetul (Editura „Cuvântul nostru”, Suceava),
fostul ucenic într-ale gazetãriei intrã astfel cu dreptul pe
porþile prea larg deschise ale literaturii contemporane,
aducând în prim-plan mirajul plaiurilor bucovinene, cu
enigmele, întâmplãrile ºi conflictele lor mai mult sau mai
puþin mocnite, cu oamenii ºi vietãþile ce-ºi intersecteazã
destinele dupã rigori ancestrale, bulversate din când în
când de capriciile naturii ºi de cele ale tranziþiei.

Consecvent cu sine, autorul concentreazã totul pe
spaþii mici, rareori cele 33 de proze depãºind douã pagini,
dar ºi atunci cu ajutorul ilustraþiei semnatã de învãþãtoarea
Sanda Gãlãþan, care a apelat la calculator pentru a-ºi
materializa ideile. În cãutarea unui cuvânt, bunãoarã, are
doar 9 rânduri, în timp ce Ruleta, cu cele 4 pagini ale
sale, e cea mai întinsã.

Avatarurile scrisului sunt decriptabile în Zidul tãcerii,
Florin putând fi un alter ego al însinguratului truditor al
condeiului, cel care noapte de noapte însãileazã „pe filã
întâmplãri dospite în memorie”. Pentru el ºi, implicit, pentru
autor, scrisul este „ca o ºuviþã de apã croindu-ºi drumul
printre stânci fãrã nici o putinþã de stãvilire”. ªi cum orice
operã cere ºi un sacrificiu, Florin e pãrãsit de soþia ce nu
a mai avut rãbdare sã-l tot aºtepte, gãsindu-ºi iute „un
altul”.

Aproape fiecare text ascunde, de altfel, ºi o dramã,
confruntarea cu natura fiind cel mai adesea durã, iar finalul
tragic, aºa cum se întâmplã în Potopul, când „gura
lacomã a apei” a înghiþit în câteva clipe case, oameni,
animale. În urma unui alt potop (Întoarcerea norilor),
clopotarul Ciurdea se sinucide, incapabil sã alunge norii
ºi sã opreascã apa care cuprinsese totul, încât pe „uliþã
te puteai da cu barca”. Tragic sfârºeºte ºi neajutoratul
Niþã, chiar dacã în Apa vie nu mai e vorba de vijelia ce

Bordei în pãdure
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Adrian BotezAdrian BotezAdrian BotezAdrian BotezAdrian Botez

Carnavalul verii

Motto: Totul e scris în Cer... – dar tot trebuie
sã-ncerci, de curiozitate, blând... –
a vedea dacã te potriveºti, ori ba, cu
Dumnezeu, la gând...

deºert – paginã albã pe care-oricine
poate sã scrie-orice – oricând – ºi-i bine...
analfabete vânturi - pot însufleþi
tot ce cu gândul refuzi a te gândi...

zeu de nisip – cu nãluci
nu mã mai ispiti...

* * *

pâº-pâº... – au fugit toþi de pe planetã...
a rãmas – în toate – sclipetul de baionetã...
(nici mãcar preþ de-un sonet – nici mãcar
preþuit de-o sonetã...)

scarpinã scaieþi – Vânt – javrã râioasã
aþipeºte-n ceruri – Fecioara miloasã...

scrâºnind nebunie – frunzele tot joacã
Hora Morþii – galben – colo – pe toloacã...

* * *
nãvãlesc sumbrele-atile ale Apei
luminate de-ntunericul vipìei...
cerºetoare dorm scheletele pãdurii
crocodilii – orbii – sclavii dinastiei

muºcã-adânc din coapsa fiicei nebuniei...

toþi copacii încheiarã-n moarte
tratate uitate – cu Trufaºa-Urgie:
împroºcate galben – zac pe câmpuri – toate
blestemate file-ntru nemernicie...

bate vânt pe sub pãmânt – iar Focul
pângãritu-i-a Fecioarei alb mijlocul...
strânºi în târle – putrezindu-ºi  prada
pescãruºii plâng întreagã mascarada...

Scrisoare lui Hristos

hulpavi – cavalerii Focului mâncarã
toatã prada ce nu se numea „Pustiu”...
au rãmas cenuºile – ºi-o scarã:
dar nu suie – nu coboarã – nici un Viu...

zãpuºeli – sudori – urina lunii...
asta-i tot ce-a câºtigat o zi...
trec strigoi orfani pe zarea lumii
Moartea-ncepe prin a ne minþi...

nãpãditã lumea de furnici
se întreabã: „de ce nu lãsarãm
loc de liniºte – de ºoapte – licurici...?
iar de Hrist...se pare cã uitarãm...”

nu-Þi lãsarã cuibul de poianã
nu-Þi lãsarã imnul de izvor
îngerii sunt tot numai o ranã
din ochi – cauþi Crucea: iar þi-e zor
a-nvia din moartea tuturor...

Din acelaºi neam…
fraþilor poeþi hunedoreni EugenEugenEugenEugenEugen ºi Ioan EVUIoan EVUIoan EVUIoan EVUIoan EVU

Sfânt orb, tu ºtii: prin vine curge-acelaºi sânge,
Vorbim aceeaºi limbã, plângem aceiaºi morþi... –
Aceeaºi dimineaþã pentru-amândoi se  frânge:
E trupul Pâinii, strai ce-i tras la sorþi.

A gurii strãvechime dumicã-aceleaºi ceruri,
Pe-aceeaºi cruce rãstignim dureri...
Inima deapãnã-aceleaºi zâni ºi leruri,
Aceeaºi Maicã Sfântã ne-ngãduie puteri...

Se ostoieºte zbaterea-ntru doi,
În rugãciunea care ne-ngenunche:
La Ieslea-umilã, rãbdãtorii boi

Mistuie în luminã orice muche...
Istoria e cântec de-nceputuri
ªi viermii toþi se-ntoarserã în fluturi...

Primãvarã de duh…

Zarzãrul a dat în sãrbãtoare:
Ce e vânt ºi ce-i acel destin
Care nu s-ar umili sub floare,
Nu s-ar lãsa ars de alb ºi de senin?

Duhuri din vãzduh ºi primãvarã,
Duhuri de iernatice-nfloriri  -
În vârtej vã mistuiþi povarã,
Din minune sã-i chemaþi pe Miri !

Drept în viscolirea de petale
S-au clãdit biserici lui Iisus:
Preschimbaþi, voi, rãnile în zale,
Sub agheazma ochiului de sus !
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Sonetele transparenþei
                      lui Liviu Ioan Liviu Ioan Liviu Ioan Liviu Ioan Liviu Ioan StoiciuStoiciuStoiciuStoiciuStoiciu, 11 august 2007

pieziº privesc prin fumul de þigarãpieziº privesc prin fumul de þigarãpieziº privesc prin fumul de þigarãpieziº privesc prin fumul de þigarãpieziº privesc prin fumul de þigarã
spre un afarã salvator de iad...
murit-au buni prieteni astã-varã
de ce n-aº trece ºi-eu al morþii vad?

privesc pe stradã oameni de paradã –
strigoi maimuþãrind penibil viaþã...
strig Morþii-Adevãraþi: nu vor sã creadã
cã mai e Viu vreunu-aici în piaþã...

staþi – nu plecaþi: nu mergeþi fãrã mine
cãzut în vespasianele duhnind...
de parcã n-aº fi fãcut niciun bine

de parcã Templul eu incendiind
mi-aº fi râvnit obloj la reumatism...
voiam spre voi – din foc – sã isc un istm...

* * *

acolo e o gaurã-n vãzduh –acolo e o gaurã-n vãzduh –acolo e o gaurã-n vãzduh –acolo e o gaurã-n vãzduh –acolo e o gaurã-n vãzduh –
ºi nu-s iluzii de ecologist...
dovada-i cã-s distrat mereu ºi trist
în sus de hoit – mã salt ca proaspãt duh...

ºi vãd arhangheli lustruind la arme
iar îngerii se înfãºoarã-n cântec...
o lebãdã-i strãpunsã de descântec
cocorii nu mai dau în cer alarme...

cu toþi strãbunii mã-ntâlnesc l-amiazã
toþi morþii dragi în nori se-mbrãþiºeazã
de câte ori mã rãsucesc pe scaun

serafii-nlocuiesc în post un faun
pe cine uit – aºa ori în alt fel
acolo sus se zbate-un clopoþel...

* * *

ce-þi pasã cã te þine minte gloatace-þi pasã cã te þine minte gloatace-þi pasã cã te þine minte gloatace-þi pasã cã te þine minte gloatace-þi pasã cã te þine minte gloata
ce-þi pasã cã golanii te uitarã?
la Domnul – catastiful de ocarã
sã-ºi ardã pagini, slovã ºi erata...

pe hoitul nostru joacã tananica
un „geniu”-mbrãþiºând domniºorica...
dar rãdãcina le-o vãdeºte seara:
li se topeºte-n ochi – greþoasã – ceara...
nu suntem sfinþi ºi nici tenori actorii
din faþa cãrora se ascund norii...
ºi nici mãcar nu suntem prea cuminþi

mereu te plângi de limbã – ba de dinþi...
dar am rãmas privind – cu jind - în sus:
doar El de proºti chiar nu ne-a luat: Iisus...

***

mã maschez – Liviule – -n literemã maschez – Liviule – -n literemã maschez – Liviule – -n literemã maschez – Liviule – -n literemã maschez – Liviule – -n litere
dau ochi cu vremuri ºi vipere
dar aºa-mbãlsãmat în cuvinte
uitã sã muºte – urgiile sfinte

mã maschez crâncen – Liviule- -n carte
sã pot trece de strãjeri mai departe:
armura arzând  în urmã-mi pricina
fãcutu-mi-a-n veci uitatã ºi vina...

dar cu cât mã maschez – ºtiu cã Domnul
dispreþuieºte Sforarul ºi Somnul:
El mã voia trudnic cosaº pe câmpie

sudoarea sã-mi ardã inima vie...
mi-ar fi ºoptit – dacã nu m-ascundeam –
unde mi-i locul pe care-l cãutam...

poesispoesispoesispoesispoesis

Un turc
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Ioan Dumitru DenciuIoan Dumitru DenciuIoan Dumitru DenciuIoan Dumitru DenciuIoan Dumitru Denciu

Despre anume ascensiuni

Înfierbântat, mã urcam pânã la soare;
umbra în mine-o simþeam ºi-o pãstram
ca pe ceva ce nu doare.
Durea doar ascensiunea ratatã
într-o închipuire de bairam
intelectual
(deºi ambele vorbe le refuzam).
Cât mi-a trebuit sã înþeleg
cã vremurile nu mai îngãduie
decât o-nãlþare ce nãruie!
Acum cuvântul cu gândul de-l leg
sufletul nu mai sperã aici mântuirea,
mãcar cã dreaptã-i înºiruirea
viselor ºi faptelor mele.
Uite cã derivat de la „câine”
un sentiment încearcã sã spele
de viitor orice mâine.

Retragere fãrã torþe

Încet sã ne retragem dintre zodii:
foºnetul pur al zeului învins.
Podoaba sa – o coamã peste lan întins
ºi ostoirea lui în carnea unei rodii.
Roºcatã coada ochiului: a plâns?
Ori somnul i-a negat zãpada
din vieþile celeste, cum a strâns
bãrbiile fecioarelor broboada?
Poate-a iubit, dar cine îi mai ºtie
clipita idealã ce i-a fost soþie?!
Poate-a tãiat vreun cap de hidrã;
i-a mai sporit c-un bob nisipul în clepsidrã?
Ce se cunoaºte încã nu hrãneºte pântec:
i-a fost în parte dorul rãzbunat în cântec.
ªi se va spune: tocmai de aceea
nu va apune-n vers teodiceea.
Dar zelul zeului acum învins
nu l-a purtat un nobil ins,
ci doar o pulbere de zodii
atrasã în vârtej de pulsul unei rodii.

POEME TÂRZII

Meditaþie

Ci numai circul, cercul, þarcul;
în van þi se destinde arcul.
Þi s-a pãrut cã vezi plecând sãgeata;
ea e în tine înecata.
Îºi tremurã în loc de vârf cotorul
ºi nu þinteºte în viscere dorul.

Halourile camerei adânci
ar înverzi ºi-nroura atâtea stânci...

Dar tot nesaþul ne rãmâne
de azi pe mâine,
ºi azi ºi mâine.
Încât nici chiar sã mori nu e uºor,
trecând din scurt rãgaz în clipa fãrã viitor.

Mai greu decât ce n-are sens –
nimicul dens, nimicul dens:
nemântuitul mineral,
putred coral
al sufletelor care s-au întors pe dos
(puneþi aici o rimã fãrã de folos).

O, mersul (versul / visul) straniu
ce nu vrea sã închine acest craniu!

Triptic

Pretenþii prea mari de la poezie
(ca ºi de la iubire de altfel).
Uneori se vrea doar atât:
un gând înfiorat,
pe care se cade sã-l exprimi curat.

Melodie, dans,
joc al culorilor, figurilor, formelor
lasã-le pentru când sunt pregãtite sã vinã
pe rând sau toate-mpreunã,
sfinte, surprinzãtoare, ameþitoare, calmante
ca ºi cum n-ar ieºi dintr-o supã de cuvinte.
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pe loc pãrea perfecþiunea-ntinsã.
Puteam s-ating „cu degetul” extazul
cuprins în trei cuvinte scrise într-o doarã
ºi chiar realul clipei mã purta afarã,
fãcându-mi îngeresc necazul.
Poet ºi critic dintr-odatã,
mã-nþelegeam stupid ºi absolut,
de parcã-aº fi comis înþelepciune
copil fiind în leagãnul de lut.

Prin poezie

Se poate ilumina orbul,
se poate reda drumul în picioare
mãcar unui olog,
prietenului i se poate da
statornicia,
stângaciului dreapta,
încornoratului soþia sau iubita,
dezþãratului neamul?
Dar mortului viaþa?
Din pãcate, nu
prin poezie.

UniculUniculUniculUniculUnicul

Formele de care se slujeºte rãul
spre a se lãsa lumit ºi numit
sunt mãºti smulse binelui.
Adeseori însã
ia jumãtate de chip
a nici-bine-nici-rãului
(sau ºi-bine-ºi-rãului),
o trage pe cap ca o cagulã,
ºi-o înfileteazã pe grumaz
ºi zice: Eu – unicul,
acesta ºi acela,
calea ºi adevãrul,
judecãtorul ºi executorul!

Viaþa (definiþie simplistã)

Doar puþin din poziþia fãtului ºi
o mulþime de visuri istovite.

Moartea

Moartea – strângerea aripilor sau
deschiderea lor?

                      *
Azi eºti într-o zodie bunã;
seninul chiar strãluceºte.
Scurt-circuitele nervilor miraculos anulate,
furtunile sângelui absorbite
în Pacificul eterat al sufletului.
Dilaþi clipa
spre meridianele inimii altuia.
                     *
ªi, deodatã, iar nevoie de învolburare,
ceva între absurd ºi splendid ca ademenirea
unui vis de nebun sub pleoapa insomniei.
Doreºti un drog extras din toate
rãtãcirile acestei lumii? Ia-þi-l, dacã
nu te-au desfiinþat destul
privirile ºi îmbrãþiºãrile trecãtoare
(„come se chi passa portasse via,
nei suoi panni, il mio corpo” –
scria Ungaretti).

Mãcar de-ai cãuta Cealaltã poezie.

Calm (programatic)

Înadins
nu voi mângâia pasul prea departe,
prea lesne întins.
Îndãrãtnic voi zãbovi în acest loc
cu umbrele clipelor agãþate de peliniºuri ºi soc,
pãsãri þipând în cuib ºi alãturi distinct,
prinse-n agrafa aceluiaºi trainic instinct...
Moarte? Luaþi act cã refuz
scãlâmbãiala prin stele
ºi prin detritus-uri poetice
ale visãtorului speriat ºi confuz.
Liniºtea datului o mai caut prin anotimp,
chiar dacã toate-s învãlmãºite
ºi, când mã culc, îmi fac
din ea un simplu pat de muritor. Nu un olimp
de zeu urzelilor ceþii dedat.
Printre obiºnuite
stãri ºi-ntâmplãri, cât de caldã
lacrima colbului din urmã mã scaldã!
Câte ascunziºuri rãmân luminii deschise!
Câte inimi ofer praºtiei timpului ce demult mã ochise!
Poate acesta m-a ºi ucis, însã, ciudat, mai sorb
ºi redau lumii viptul-vinul pãmântului orb.

Sã mai încerc

Sã mai încerc un ton din melodia
cândva cu-nfiorare prinsã.
Simþeam cã vine din adâncuri, totuºi

poesispoesispoesispoesispoesis
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* Ioan Ardeleanu* Ioan Ardeleanu* Ioan Ardeleanu* Ioan Ardeleanu* Ioan Ardeleanu (n. 1950), prin activitatea sa de creator ºi de
mentor  spiritual,  este un atlant al culturii actuale din oraºul Lugoj,
oraº cu marcantã  tradiþie culturalã. Cu autoritate lovinescianã, scriitorul
coaguleazã forþele creatoare în  cadrul cenaclului „Banat”, ºi de asemenea,
ca redactor-ºef, în paginile revistei  „Banat”, revistã de creaþie, culturã
ºi civilizaþie, cu ambiþia de a revigora viaþa spiritualã a locurilor,  a-i da
o anvergurã cu bãtaie de aripã largã.  În interactivitate cu alte cenacluri
(din Arad, Reºiþa, Fãget, „Pavel Dan” din Timiºoara), înmãnunchiazã la
revistã colaborãri care sã justifice emblema Lugojului ca „inima
Bantului”,  o „provincie orgolioasã”, în sensul unei provincii literare
„cu anumite coordonate de topos, de civilizaþie, de spiritualitate, care
se varsã la rândul lor în marele topos al unei culturi naþionale”. A reuºit
sã solidarizeze scriitori din generaþii diverse, atât tineri „de ultimã orã”,
cât ºi „veterani” ai scrisului: Vasile Dan, Gheorghe Mocuþa, Ioan Cãliman,
Octavian Doclin, Iacob Roman, Gheorghe Jurma, Costel Stancu, Liubiþa
Raichici etc, ori traducãtorul de excepþie din Nietzsche, Simion Dãnilã.
Filolog pasionat, preocupat de literatura veche,  publicã în 2003 „Palia
de la Orãºtie. Orizont cultural ºi realitate lingvisticã”, un studiu aprofundat
despre o lucrare pe care o considerã un momument de culturã românã.
Palia,          o scriere care a apãrut în 1582, este un reper cultural primordial,
înseamnã Vechiul Testament, care se traduce pentru prima oarã în
literatura românã sub influenþa propagandei calvine, aici, în zona
Hunedoarei. Paralel, activitatea publicisticã a fost axatã pe articole de
criticã de întâmpinare, scriind aplicat despre generaþia 70. Ca poet, a
debutat fulminant, în 2002 (chiar dacã - mãrturiseºte într-un interviu -
a scris poezie, în intimitate, de la 16 ani) cu trei volume, Cunoaºterea
umbrei, Cezurã ºi  Cuvintele scribului,     obþinând premiul Uniunii
Scriitorilor, Filiala Timiºoara, pe anul 2002, pentru debut. A continuat
cu volume aflate de mult timp în gestaþie, „poezia de sertar” sui generis,
Liniºtea zilei -2004, Purpurã-2005. De asemena are „în pregãtire” un
ciclu romanesc, proza fiind un alt mod  de întrupare a energiilor
creative. În plinã atmosferã milenaristã, poetul debuteazã cu o poezie
cu aura clasicitãþii, în sensul respectului pentru mãsurã, echilibru,
armonie,  frumos ºi demnitate,  altitudine a expresiei ºi a trãirii artistice,
nobleþe ideaticã ºi afectivã. Metafora e amplã, atemporalã ºi aspaþialã,
dincolo de stridenþa unui cotidian accidental, în ilimitatul toposului
natural, o naturã pastelatã cu stãrile poetice, cu adevãrat „état d’âme”.
Personajul, poetul-scrib, are mãreþia  unui erou civilizator  din tragedia
anticã. (Maria NiþuMaria NiþuMaria NiþuMaria NiþuMaria Niþu)

Ioan ArdeleanIoan ArdeleanIoan ArdeleanIoan ArdeleanIoan Ardelean*

Grãdinã în somn

Ascultã, þãrâna grãdinii doarme,
Acum în venele ei negre nimic nu miºcã,
Soarele-ºi trimite peste noi cãldura,
Într-un vârtej obositor vor înflori
În câteva ceasuri mãslinii ºi-n flãcãri
Vor arde în depãrtare munþii noºtri.

Chiar în adânc acum o lume arde
Dar pânã la noi nu ajunge dogoarea...
Putem, liniºtiþi, sã vorbim pe alei,
Ascunºi de iarba aprinsã a amiezii.

Abia spre searã, când se aprind lãmpi,
ªi focul soarelui e doar un sânge putred
Grãdina-ºi miºcã sub pãmânt puterea,
Sângele îi inundã arterele, plãmânii
Îºi umplu alveolele de febrã ale nopþii.

Mânia morþilor tineri

Obrazul mi s-a brãzdat ºi palmele
Au strâns tot aurul toamnei în cute,
O timp, o timp, cernitã-i pânza
ªi-n mii de petice tãiate de cuþit.

Cu sângele meu am cântat în stihuri
ªuierul luminii, înþelepciunea morþii,
Ochii mi-am spãlat  cu roua albã
ªi ziduri la margini de lume-am zidit.

Acum acolo domneºte mânia
Morþilor tineri ºi scârþâie vântul
Porþi îmbrãcate în purpurã,
Îºi spun povestea ºi vocea lor murmurã
Zvonuri de moarte, cu clopote ºi furie.

Himerã

Învãþãtorule, în somn am auzit
Cum treceau herghelii sãlbatice de cai:
Unde plecau, cãtre ce zare-ºi duceau
Isteria fugii, de ce alergau cu coamele în vânt
Încât vãzduhul se cutremura?

ªi patul meu sãlta cu ei odatã,
Bãteau în piatra drumului
Pe care nu pãºim  decât noi doi,
Scântei lãsau în urmã, puteau
Sã se aprindã frunzarele grãdinii...
Nu nechezau, în urmã veneau câinii

Dans

Mã învârteam cu sabia în ranã,
Pânã la nesfârºire duceam încercarea,
Ca o pasãre tãiatã la rãsãrit
Sãream peste infinitul verde al vãii,
Când te-ai întors între merii înfloriþi ºi rod.

Întâia oarã, fericit ºi neºtiut
Îmi ascultam paºii în dansul înroºit,
Arbori rãniþi colcãiau ca un ecou,
Înduplecaþi de lumina serii sã se repete
Mereu ºi încã, pânã la mersul pe ape.

Nici numele nu mi-l ºtiam, eram pãmânt,
Rãdãcinã, vânt nomad peste cetate.
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Îi este sete ºi razele lui agonice
Îmi furã inima ºi gol în mine
Se face, cum în pântecul de fecioarã
La naºterea întâiului ei fãt.

Intimitate

Sã taci, afarã bate vântul
ªi n-am sã pot sã înþeleg ce urlet
Strãbate faþa apei: e primãvara
Care muºcã-n lemn uscat
ªi poartã pe genuni stropii curaþi...

E sânul plin de lapte
Al toamnei care naºte moartea
ªi când, întâia oarã, printre semeni
Durerea strãluceºte...

Sau poate vara risipeºte arhangheli
ªi smulge iarba rea, pãteazã floarea,
Frunzele pãdurii, cu lumini bastarde...

E poate una cu pãmântul iarna
ªi þipã corbi cu pliscuri arse,
Se sparge cerul, pe frunze moarte
Cad, mormane, stele albe.

Veºnicie verde

ªtiu cã îmi dã moartea târcoale
ªi-mi tulburã cu limba visele, noaptea,
Se joacã de-a spaima cu mâinile mele
ªi-mi spune-n ureche o mie de ºoapte:
Alexandre, sã nu uiþi, Alexandre!
Lungi secole dupã plecarea ta
Lumea va fi la fel de frumoasã.

Când tu nu o sã mai fii,
Piatra din munte tot piatrã o sã fie
ªi râul dintre malurile cu trestii
O sã luceascã la fel în bãtaia lunii,

Salcâmii cu crengile ºerpuite
Vor ascunde aceleaºi perechi de pãsãri,
Copiiii vor ronþãi cu poftã ºi dor
Florile lor de miere ºi parfum
Pe brazi – tot promoroacã ºi drumul
Tot pulberi nedesluºite o sã nascã.

În bunã înþelegere cu luna
Acelaºi soare îºi va strãbate crugul,
Numai tu nu, numai tu nu,
Floare a soarelui, floare din câmpuri,
Floare a pãmântului, floare a pãmântului.

Care urlau ca lupii, icneau slãbiþi
De foame, demult nu înfulecaserã
Din coapsa unui animal o halcã sângerie:
Erau chiar lupi, nu bat nicicând
Ca lupii câinii omului...

În vis...

În vis plângeai, mamã,
ªi eu eram departe,
Dar m-am întors
Ca valul lângã þãrm
Sã te întreb de ce plângi,
De ce din ochii tãi curg
Atâtea lacrimi care udã þãrâna,
Ca lumina apusului, pãmântul...

Nu plâng, mi-ai spus,
Te-nºealã ochii tãi, copile,
Nu plâng, îmi scutur poamele,
E toamnã, scutur ochii mei
De poamele de-argint...

Sunt lacrimi, mamã, ºtiu cã plângi....,
De ce vrei tu sã-mi amãgeºti
Cu vicleºug de-argint vederea?
Nu vreau, copile, sã te mint,
Din ochi curg lacrimi de argint,
Poþi sã le strângi pentru merinde
Sau sã le-ngropi în piept de vultur.

Când focu-n vale vei aprinde
În calea ta eu poame scutur.

Flux

Vino sã tãiem salcâmul
Bunica tremurã de frig.

L-am ºi tãiat când rãsãrea pe cer
Luceafãrul de dimineaþã.

Sã mãrunþim trupul lui verde,
Sã aprindem focul în cuptorul mare:
Soarele fraged al dimineþii
O face sã tremure ºi mai mult.

* * *

Veniþi sã faceþi focul, e frig,
Pe malul apei, crapã pietrele.
Soarele se înalþã, eu mã înalþ cu el,
Va cânta în miezul zilei sânge,
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bãnuiam cum te durea sângele
ºi-aº fi vrut sã înlãtur
vãl dupã vãl,
însã teama de moarte
m-a oprit sã încerc ceva !...

V
Ne-am privit îndelung
ºi nu am vãzut nici o lacrimã
în ochii tãi
ce mã opreau sã trec pragul
ºi îmi spuneau
cã totul va lua sfârºit,
în timp ce zidul creºtea,
frate al meu,
închizându-ne
în cetatea fãrã de nume !..

Cu Potirul de aur în mâini

Era-n vis –
Manuel intra în luminã

cu Potirul de aur în mâini
ºi vedeam cum încep sã îi creascã aripi,
în timp ce Îngerii pregãteau cununi de martiri
ºi strigându-ne, aprindeau Cerul !...

Manuel tot mai singur
cu Potirul de aur în mâini
îmi oferea sã beau din licoarea iubirii –
sã mã vindec, sã iert, sã renasc ºi sã uit !...

Manuel cu flori de cais

A venit Îngerul

ºi l-am zãrit pe Manuel ascunzându-se
ºi cu flori de cais troienind cãrãrile
sã rãmânem aievea în vis !...

ªi era searã
ºi treceam împreunã,
încercând sã ajungem în Raiul promis !...

Pasãre cântãtoare

Manuel,
îþi scriu de departe –
lumea e altfel,
ziua s-a stins,
þãrmul pierdut ne desparte…
steaua de searã licãre-n vis,
Îngerul mai citeºte din Carte!...

Numai tu eºti acelaºi,
pentru cã stai în adâncul inimii
ºi mã chemi!...

Manuel *

I
Manuel era fratele neºtiut
însã eu îndelung l-am chemat,
pânã când, într-o zi,
m-a auzit Îngerul !...

II
Erai ales Manuel,
Domnul te zidise aºa,
nimic nu era împotriva
inimii Sale !...
În timp ce culegeai flori
ºi ni le aºezai pe pleoape,
sã nu deschidem ochii
peste umbra ce voia
sã ne-ngroape,
eu încercam sã înduplec Îngerii,
aºezându-mi visul în Ceruri,
pe ape,
unde Pasãrea-suflet venea
ºi punându-ne aripi,
ne ducea peste lume, departe !...

III
Totul era scris –
eu aici, tu dincolo,
încercam sã închidem porþile
ºi cu lacãte mari le-ncuiam,
sã nu ajungã la noi
cei ce ne vânau inima !...

IV
Târziu,
am aflat cã te-au prins
ºi te-au înfãºat în pânzele morþii –

Iuliana Paloda-PopescuIuliana Paloda-PopescuIuliana Paloda-PopescuIuliana Paloda-PopescuIuliana Paloda-Popescu
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Spre zori,
înfrigurate pãsãri te-ating,
iar în cântecul lor înfloresc sãlcii,
în timp ce tu
îmi apropii de tâmple cochilia mãrii
ºi ascultãm Îngerul!...

Viaþa e-o pasãre cântãtoare
pe care Domnul o-nalþã
în Grãdinile inimii Sale!...

Pânã vom trece pragul

Manuel,
vara e-aproape –
câmpia îºi înalþã florile,
greierii muºcã din noapte,
Îngerii îºi întind braþele
ºi ne poartã pe ape!...

Pasãrile saltã în aer,
dar niciuna nu cântã!...
Singur clopotul bate
cu limba cãzutã-ntr-o parte,
iar lumea se-nchinã
ºi piere în umbrã!...

ªtiu cã eºti tot mai singur
ºi îþi este dor,
de aceea îþi scriu
poeme cu inima de mãtase,
în timp ce marea
ne leagãnã visul,

Iar tu stai acolo,
pe aburul norilor,
pânã se face ziuã,
pânã se face noapte,
pânã vom trece pragul
de dragoste ºi de moarte!...

Un semn ales

Manuel,
îþi scriu de la mare –

oamenii par fericiþi
pierduþi
prin valuri de dantelã,
pãsãrile se rotesc
adulmecându-ºi prada,
în timp ce inima se-nchide
în þãrmul de luminã,
cernându-ºi parcã visul
prin pulberea de aur.

Singurã,
murmur un cântec, o rugã
ºi-mpreunându-mi palmele,
aºtern pe aer un semn ales!...

Poeme spre Cer

Manuel,
scriu cu mâinile grele,
de la stânga, la dreapta, mereu
ºi la Cer le înalþ ºi la stele
ºi la Îngerul singur al meu!...

II
Manuel,
scriu poeme spre Cer,
poate vrei sã mai ºtii despre mine,
poate Îngerul tot mai stingher
îmi aduce cuvântul la tine!...

Aº dori sã îmi daþi doar un semn,
când primiþi cuvintele mele,
cu luminã le scriu ºi le-aºtern
peste nopþile albe ºi grele!...

III
Manuel,
am aflat despre moarte
cum colindã pe norii cei grei
ºi ne-nchide în singura-i carte
ferecatã cu braþele ei!...

Am aflat cã e multã durere,
iar în inimã-i lacrima grea,
de la Domnul iertare vom cere,
de la Înger, lumina din stea!...

IV
Manuel,
am vãzut iar veºminte
de un alb nelumesc, lucitor,
pregãtite în tainã, cuminte,
pentru sufletul meu cãlãtor!...

Am vãzut, dar nu ºtiu prea bine
este vis, ori poate un gând –
trandafirul iubirii din mine
înfloreºte ºi-l simt lãcrimând!...

V
Manuel,
dã-mi un semn din vecie,
tot mai singurã trec ºi mi-e greu,
scriu cu lacrimi ºi-i doar poezie
roua strânsã în sufletul meu!...

VI
Manuel,
am scris iar pentru tine –
te rugai ºi-aveai aripi în vis,
coborând de prin Ceruri, la mine,
iar un Înger în carte ne-a-nchis !...

VII

Manuel,
mai aºtept o minune –
poate-n zori vine Îngerul meu
ºi mi-aduce cântãri de la tine,
scrise-n tainã, Lui Dumnezeu !...
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Ion Gheorghe PricopIon Gheorghe PricopIon Gheorghe PricopIon Gheorghe PricopIon Gheorghe Pricop*

mondial,
s-a uscat, de pare un os;
o rãscoalã,
cea de carne ºi sânge,
cam pute;

niºte copaci erau odatã pe-aici,
stejari
seculari,
nuci cu tulpini cât butoaie,
o revoluþie scrâºneºte-ntr-un cuib de sitari,
o rãzmeriþã-n drum se hartoaie;

toate-au venit ºi-au trecut,
cum spune poetul, ca nourii lungi peste ºesuri,
unele pãrând cu rost ºi-nþeles,
cele mai multe, fãrã-nþelesuri;

de pildã, unchiul petrache pârvan,
plecat,
în nãdragi,
sã se facã erou, chiar munþii tatrei
fostu-l-a pãpat
cu-o minã cu falca de noapte;
ºi-acum mai zgreabãnã-n somnul bunicii,
moartã de mult,
mai vine, arar, pe la ºoprul nostru de vaci
sã cearã sãpun, chibrituri ºi-o canã cu lapte.

ªi când nu-i e somn sau setea
din secet-o roade,
s-aºeazã cu pãrul de ierburi, cãrunt,
în poala cãmãºii risipei; sub cozi,
prepeliþe ºi grauri de lut pãduchi-i ciupesc,
ºi -o scutur de puricii
cei incomozi
iepurii, lupii ºi vulpile.

Fatã cu zestre multã a fost,
de flãcãi de la înalte
curþi de dor pragul-i fuse cãlcat,
dar da nu a zis
nimãnui, deºi a dat
din trupul ei pomãdat,
ºi-n muþenie încã insistã;

mai deunãzi, un cavaler, îmbrãcat
în za anticomunistã,
sunase, ºi mai-mai
sã-i cadã la cord, cu ardoare
ºi leºin;
dar l-a lãsat
sã se ducã nebun, fãrã grai,
trãgându-ºi
pulpele rumene-dalbe sub streºini.

Aºa s-a deprins, protejatã în teci,
de-o mie de ani þarina noastrã e una.

ori cã o trec prin canini mistreþii
ºi zmeii de fier,
ori cã o farmecã-n cântece luna...
Înghitã-mã, deci,
frunza mea de o varã-i ofer!

În rest…, de tãcut…, de tãcut…

Mai e ceva de vândut: golul din tigve
ºi plinul din sare, ceva de sãpat-canalul
dunãrea-marea cea moartã, ceva de privit–
rebeliunea crescândã a petelor solare; mai
e un pic de dorit-metamorfoza sexului
de la o zi la alta, ºi încã mai puþin de iubit–
pânza bomfaierului pe propria gâtiþã,
ceva-ceva de trãdat-plaiul natal, casa
pãrinþilor ºi bunicilor cu numele de nucã,
adicã patrie, doar câtu-i negrul sub unghie
mai e de plâns-seara-n amurg, când dãm
sã ne-ntoarcem, dar observãm locul
de unde am plecat cã este în flãcãrii,
în rest, pânã la coada girezi de verbe,
e numai de tãcut, de tãcut, de tãcut...

Zãdãrnicia poemului...

Ce folos, mânz ne-nºãuat,
cã mã tragi unde gândul nu gândeºte,
unde ochiului îi vine greu sã desluºeascã
forma silueticã a girafelor, iar urechii i se acoperã
timpanul de aºa zgomote de carierã de piatrã!
Mai bine mureai, cu copita zdrelitã într-o
aºchie de cremene; mai bine te
îmbolnãveai de dalac, racilã cu preponderenþã
a coamelor vânjoase; sus, într-un cuibar de stei,
puteai sã zaci pânã te ciuguleau vulturii
stâncilor; n-ai slujit decât o parte din mine:
cea adacadabrând între amãgire ºi vis;
dacã te-aº fi nãscocit din purã dârã
de cretã, în chiar clipa regretului meu
cã atât te-am slujit, cu buretele te-aº ucide,
definitiv ºi irevocabil; dar te-am zidit în gazete,
în cãrþi zburãtoare, în conºtiinþe critice uºor
volatile: cu cerneluri mov-albastre
ºi simpatetice, cu sânge din venele mele
haotice; o viaþã, trupul mi l-ai lãsat în urmã,
de el þi-a fost greu, poate greaþã;
mi -ai urcat pe frontispicii
himalie doar câmpul de forþe vidate, doar
o câtime din karma; lestul, schelãria de lemn
ºi de oase nu te-a interesat nici cât
o casã aprinsã. He-he, cum te mai pãrãseam
legat de vreo creangã, în munþi, sã devii
binefacerea unor dentiþii ursare, uscate,
dacã bãnuiam, chiar la capãt de drum,
cã eºti întruchipãri ale castelei-de-siliciu,
scãzând în uºor derizoriu,
cu pereþii vopsiþi de poliversate vorbe,
în cabaretul lor zgomotos de semantice...

Frunza mea de-o varã-i ofer...

Stã þarina strãmoºeascã pe-o buzã de deal
de se cautã, nãucã, în cãpute,
un rãzboi esenþial,
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Într-o crizã de Soledad, am vrut sã scriu despre
melancolie, ºi m-am simþit ca la lecþiile de compunere
din ºcoalã, când nu ºtiam de unde sã încep ºi ce sã
spun mai întâi.

Sã scriu un eseu, ar fi ceva paralel ori parcã strãin, e
prea aproape de mine melancolia, ca s-o tricotez rece ºi
didactic.

Eu ºi ea suntem într-o intimitate care sigur mi-ar gâtui
ca un ºarpe intenþia obiectivitãþii distante.

Eu ºi Mãria Sa, Melancolia, coabitãm în aceeaºi casã
din zodia Capricornului, papion al Pãmântului la fracul lui
Saturn, iar Saturn debordeazã franjuri de melancolie, ca
jerbele solare ale lui Ra.

E drept cã nu mi-au inspirat încredere nicicând
horoscoapele, încât sã cad pe spate de entuziasm la
îmbrobodelile lor. Rar m-am regãsit în variatele „învãþãturi
zodiacale”, ba chiar deloc. Parcã era o zodie complet
strãinã de mine, poate eram un capricorn rebel, cu
malformaþii, un avorton al zodiei.

Dar cu melancoliile sale sunt pe teritoriu propriu,
mingea e la mine în teren. Cum un lucru existã doar când
e numit, Saturn e numele Melancoliei, pesemne pereche
ei masculinã, clandestinã, iar eu încerc sã-mi înþeleg
melancolia, sã mã împac sau sã mã lupt cu ea...

 E un nume care sunã plãcut, „Melancolie”, cu o
eufonie de cântec de sirenã, „melos” ºi „lied”, e ºi „alcool”,
e ºi „cool”, nume de fatã, de zânã, de târfã de lux ori de
prostituatã, de gheiºã, de primadonã, de prietenã, de
cãlugãriþã, de patricianã anticã...

Într-o împletiturã în anagramare de     „cool melania”, ar
fi trebuit sã mã cheme Melania. . . . . Grecii rosteau     „melaina”,
gândind „negru, întunecat”, ºi le dau dreptate, gând la
gând cu întâlnire, tenul meu e cam întunecat, ca o
bronzare înainte de destrãbãlarea soarelui pe o epidermã
neºtiutoare, bolnavã de melancolie.

Nu mã cheamã Melania, ºi oricum, n-aº fi crezut nici
în “spune-mi cum te numeºti, ca sã-þi spun cine eºti”.

Melancolia e o maladie saturnianã, aºa cã fac
anamneza concubinei mele, ca sã o cunosc, firesc, mai
bine.

Când s-a nãscut, era urâtã ºi scheleticã, neagrã ºi
înveninatã.

Acum, dupã o viaþã de secole, i s-a înnobilat numele,
i s-a edulcorat tãria fatalã, are pentru toþi un chip tainic,
fascinant, chiar dacã a rãmas aceeaºi vestalã
devoratoare.

Parcã dezghiocarea ei ar fi într-o percepþie a unui timp
întors pe dos, cu polii plus ºi minus inversaþi. Costumele-
i de saltimbanc de acum ar fi trebuit sã fie în faza
incipientã, ca la primele simptome de rãcealã ºi gripã,
transpirând în atâtea sinonimii. ªi sinonimiile se desfac
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MELANCOLIA CAPRICORNULUI
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precum foile de ceapã, una câte una, înrourând ochii,
„Lacrima Cristi”.

E când inocentã ºi poeticã nostalgie, ca voluptate în
visare de dor ºi absenþã, când o plângere la gândul morþii.
Melancolia e a timpului, ca vagã tristeþe a lui „fugit
irreparabile tempus”, ori a anotimpului, când plouã ºi devii
melancolic fãrã motiv, simþi « tristeþi nedesluºite » (Blaga).

Aºa se spune, dar nu mã regãsesc... Capricornului
tocmai toamna îi revine tonusul ºi e mai activ...

Ploaia mã bucurã... ªi o simt numai a mea atunci
când mã bucurã...

Se cuibãreºte la pieptul meu ca o pisicã
birmanezã cochetã, alungatã de ciclopi, doar eu o iubesc,
când homunculii o ostracizeazã ºi o cred vinovatã de
tristeþea din ei. ªiroirile de ploaie sunt degetele rãºchirate
ale durerilor lor, ca de o hârcã amorþitã care le deºirã
obrazul senin al sufletului, cum la abator sfâºii un vânat,
ori în pãdure un vânat muribund îºi cramponeazã ghiarele
pe faþa ta înainte sã moarã, sã se salveze pe el, sfâºiindu-
þi þie trupul, ochii, faþa. O, mascara!

Faþa e masca, tabloul cu care ne-am nãscut ca sã-l
arãtãm lumii, suntem nebuni scãpaþi de la ospiciu când
vrem sã fugim de pe masa de anatomie, din adevãrata
identitate, a trupului cu toate organele la vedere...

Dacã Dumnezeu le-a ascuns sub piele, ne grãbim sã
fim ºi noi un Dumnezeu, sã le mai ascundem a doua
oarã, sub haine...

Melancolia e Ianus cu douã feþe, e Hyde ºi Jeckel.
Melancolia e regina nopþii, dar tot în noapte apar
coºmarurile cu demoni negri..

Nici aici nu mã regãsesc...
Neobservatã de ochii lumii, ignoratã, în noapte mã

simt în siguranþã, ziua îmi accentueazã teama, melancolia
singurãtãþii...

Cât despre coºmaruri, au contraire, coºmarurile mele
sunt în trezie; în somn sunt vise liniºtitoare, într-o lume
armonioasã, pijama de rouã pentru sufletul meu, ºi trezirea
e un chin, îmbrac cãmaºa lui Nesus, când realitatea e
terorizantã, sã reintru în ciclul cotidian al contactelor de
orice fel cu oamenii, pânã ºi obligaþia de a saluta pare
prefãcutã, fariseicã, e un efort ca pentru cel bolnav de
guturai, de astm, cãruia îi e greu sã vorbeascã, ori sã
respire normal la alergare.

Cel îndepãrtat de societate e ca un demonizat get-
beget, pe când eu abia atunci îmi simt voluptuos
liniºtirea... Între oameni, sufocatã de fobia faþã de mulþime,
mã posedã parcã un demon care face tot ce vrea cu
mine, ºi eu îl urmez ca o somnambulã, deºi simt cã nu-
mi e bine... Doar în noapte, singurã, mã simt sigurã pe
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de Inchiziþie sã fie arsã pe rug.de Inchiziþie sã fie arsã pe rug.de Inchiziþie sã fie arsã pe rug.de Inchiziþie sã fie arsã pe rug.de Inchiziþie sã fie arsã pe rug.
M-au numit cu un cuvânt grecesc (cum se poartã

botezurile ºi acum întru autoritatea ºtiinþei) „Melancho-
lia” – umoare a bilei negre- deºi eu sunt a tuturor, nu-mi
revendic paternitatea din nici un loc. Spuneau cã eu sunt
a doua dezlãnþuire a psihozei maniaco-depresive – Ianus
cu douã feþe – o mascã plânge, o mascã râde – eu sunt
starea de depresie profundã, care ucide (eu, femeia
fatalã!), anxietatea delirantã, când în nonsensul vieþuirii,
ai gândul sinuciderii, ca singurul gând firesc, ca igrasia
ºi florile de mucigai în pivniþele încuiate ºi umede. Chiar
ºi maimuþa lui Andreev în singurãtate a murit de
melancolie.

Îþi închipui cum mã hidoºeau în imaginaþia lor?!
Pesemne eram un coºmar de hârcã scheleticã, în loc de
suflet cu un liliac de tavernã...

Ori, în cel mai mãgulitor caz, eu eram melancoliaOri, în cel mai mãgulitor caz, eu eram melancoliaOri, în cel mai mãgulitor caz, eu eram melancoliaOri, în cel mai mãgulitor caz, eu eram melancoliaOri, în cel mai mãgulitor caz, eu eram melancolia
liniºtii dintr-un þintirim, o „liniºtii dintr-un þintirim, o „liniºtii dintr-un þintirim, o „liniºtii dintr-un þintirim, o „liniºtii dintr-un þintirim, o „pace ca-ntr-o sihãstrie / În
care-ar fi murit viaþa învinsã de melancolie”, îmi scria”, îmi scria”, îmi scria”, îmi scria”, îmi scria
un amant, Dimitrie Anghel. un amant, Dimitrie Anghel. un amant, Dimitrie Anghel. un amant, Dimitrie Anghel. un amant, Dimitrie Anghel. Sunt tristã la eclipse,
întuneric de melancolie lichefiatã, când muzica preferatã
ar trebui sã fie a lui Ray Charles sau Stevie Wonder.

– Înþeleg starea asta, îi rãspund eu, ca o trestie
gânditoare ce sunt, atunci pesemne cazi “în butoiul cu
melancolie”, de unde uneori, nici dracul, oricât de negru
ar fi, ca ºi tine, Melancolie, nu te mai scoate! Sau poate
tocmai el, parºiv, mimeazã cã e singurul comprehensiv
ºi te împinge în jos cu „ tandreþe pãrinteascã”.

Melancolia nostalgiazã vremurile de altãdatã, îºi
enumerã amanþii ºi-ºi recitã versurile scrise de ei:

– Am trecut ºi prin alte vremuri, eram – Am trecut ºi prin alte vremuri, eram – Am trecut ºi prin alte vremuri, eram – Am trecut ºi prin alte vremuri, eram – Am trecut ºi prin alte vremuri, eram spleen-ul-ul-ul-ul-ul
romantic, ori în varianta agresivã, maladivã, eramromantic, ori în varianta agresivã, maladivã, eramromantic, ori în varianta agresivã, maladivã, eramromantic, ori în varianta agresivã, maladivã, eramromantic, ori în varianta agresivã, maladivã, eram
„La Nausée”, ºtii, Camus înainte de a rosti „greaþã”,„La Nausée”, ºtii, Camus înainte de a rosti „greaþã”,„La Nausée”, ºtii, Camus înainte de a rosti „greaþã”,„La Nausée”, ºtii, Camus înainte de a rosti „greaþã”,„La Nausée”, ºtii, Camus înainte de a rosti „greaþã”,
rostise „la mélancolie”.rostise „la mélancolie”.rostise „la mélancolie”.rostise „la mélancolie”.rostise „la mélancolie”.

 Am fost amanta omului romantic, mã sãruta între Am fost amanta omului romantic, mã sãruta între Am fost amanta omului romantic, mã sãruta între Am fost amanta omului romantic, mã sãruta între Am fost amanta omului romantic, mã sãruta între
deziluzie ºi reiluzionare, îmi închina madrigaluri,deziluzie ºi reiluzionare, îmi închina madrigaluri,deziluzie ºi reiluzionare, îmi închina madrigaluri,deziluzie ºi reiluzionare, îmi închina madrigaluri,deziluzie ºi reiluzionare, îmi închina madrigaluri,
sonete, precum menestrel i i  ce cântau pentrusonete, precum menestrel i i  ce cântau pentrusonete, precum menestrel i i  ce cântau pentrusonete, precum menestrel i i  ce cântau pentrusonete, precum menestrel i i  ce cântau pentru
„Doamna inimii”. Charles d’Orleans îmi scria un„Doamna inimii”. Charles d’Orleans îmi scria un„Doamna inimii”. Charles d’Orleans îmi scria un„Doamna inimii”. Charles d’Orleans îmi scria un„Doamna inimii”. Charles d’Orleans îmi scria un
rondel când visa la Fata Morgana: rondel când visa la Fata Morgana: rondel când visa la Fata Morgana: rondel când visa la Fata Morgana: rondel când visa la Fata Morgana: „din puþul adânc
de-a mea melancolie / nu contenesc sã scot apa
Speranþei / Setea de liniºte mã face s-o doresc / Cu toate
cã adesea o gãsesc secatã.”

Mi-era drag Victor Hugo când spunea „ Melancolia
este fericirea de a fi trist”. Bacovia era firav ºi mã invoca
psalmodiind iubitei, precum invoci o stare de exorcizare
a temerii de moarte: „Ascultã, tu, bine, iubito, / Nu plânge
ºi nu-þi fie teamã, / Ascultã cum greu, din adâncuri, /
Pãmântul la dânsul ne cheamã”.

Romantici sau simboliºti erau amanþii mei, câte poeme
ºi picturi ºi muzicã de lied, soul sau blues, vei gãsi cu
numele meu ca titlu: „Melancolie” , melancolie ºi iar
melancolie... Îi devoram pe unii precum insectele-
cãlugãriþe dupã actul sexual...

– Ai putea fi tovarãºã de arme ºi cu revoluþionarii, te-
au fixat în insectar drept utopic-reacþionarã prin definiþie,
ca abþibild, pentru cã te încãpãþânezi absurd sã readuci
un trecut care oricum nu se mai întoarce, nu e în firea
lucurilor, þi-ar fi filozofat Heraclit, nu ne putem scãlda de
doua ori în aceleaºi ape ale aceluiaºi râu, chiar dacã,

mine, întunericul, în doze neprescrise de medic, dupã
reþetã proprie, cerutã de trup ºi suflet, „foaie de observaþie
pentru minte, inimã ºi literaturã”, e cel mai eficient
tranchilizant.

Alteori Melancolia e ca o copilã elegie, o jeluire ori e
numai voluptoasã depresie, e deprimare gelatinoasã, ori
e apatie a umbrei, melancolia din poemele de dragoste,
o boare a singurãtãþii iubirii, când absenþa de o clipã e
nesfârºire de granit, ºi când în aºteptare e speranþa ivirii,
chiar dacã e iluzie de magnolie în iarnã.

ªi câte ºi mai câte poate fi Melancolia...

* * *

Când abia acum, dupã sute de ani, Melancolia e
princiarã, cu o nobleþe pe care ar fi vrut-o, de fapt ºi de
drept, în tinereþea ei, chiar ºi ea, Melancolia, e nostalgic-
revendicativã când se confeseazã:

– Pe vremuri, când am fost numitã, ca sã potPe vremuri, când am fost numitã, ca sã potPe vremuri, când am fost numitã, ca sã potPe vremuri, când am fost numitã, ca sã potPe vremuri, când am fost numitã, ca sã pot
exista în mâinile ºi-n minþile lorexista în mâinile ºi-n minþile lorexista în mâinile ºi-n minþile lorexista în mâinile ºi-n minþile lorexista în mâinile ºi-n minþile lor, deºi de fapt eu, deºi de fapt eu, deºi de fapt eu, deºi de fapt eu, deºi de fapt eu
existam dintotdeauna, eram ca o vrãjitoare vânatãexistam dintotdeauna, eram ca o vrãjitoare vânatãexistam dintotdeauna, eram ca o vrãjitoare vânatãexistam dintotdeauna, eram ca o vrãjitoare vânatãexistam dintotdeauna, eram ca o vrãjitoare vânatã
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La Dunãre (Roºior)
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paradoxal, vezi tu, e în firea omului dorinþa pãtimaºã sã
retrãiascã pierdutul. Savanþii renascentiºti îþi cãutau
explicaþii logice, concret-ºtiinþifice, cauze naturale stãrilor
de fricã, de chin sufletesc...

– Pictura aceea a lui Botticelli „Naºterea lui Venus”
mi-a fost furatã de fapt mie, se revoltã Melancolia, eu
trebuia sã mã nasc din acea scoicã, cu valve striate de
fiere la disecþie, acolo era perla neagrã din care sã mã
nasc, din care sã mã scurg ca acea umoare a bilei negre,
ºi-n jur spuma, sperma creaþiei...

E normal sã mã venereze ºi poeþii... În vis, când apa
e tulburatã, e tulburatã de demonul melancoliei...

Apa neagrã în noapte e semnul puterii lui înlãnþuitoare,
ca ºarpele lui Isadora, ºalul roºu la morþii.

ªi cerneala care se prelinge pe coala albã e apa neagrã
a melancoliei peste albul a tot ce n-au rostit. Posedaþi de
scris, sunt posedaþi de fapt de sângele melancoliei,
sângele melancoliei e negru, ori albastru, ca cerneala
care te pãtrunde prin ochi ºi-þi inundã corpul...

 Vezi, te simt retractilã, þi-e teamã de mine acum, nu
mã mai mângâi voluptuos, ca o felinã care toarce
melancolie...

Are dreptate, mi-e teamã de starea asta extremã, o
prefer pe cea de adolescentinã, edulcoratã, de nostalgie,
nu cea din vremuri inchizitoriale, de leproasã.

M-aº dori ca un daltonist, sã nu vãd eºarfa Isadorei
ce mi se strânge pe gât roºie, ci sã o fac tandrã reverie,
albastrã, albã, galbenã.

Melancolia, vechea „depresie” – era „rãceala bolilor
mentale”, ºi e febra lor, a rãcit sãrmanul pacient, dar dacã
dã în pneumonie, moare.

Când trece de la „melancolii de toamnã”, cu frunze ce
se despletesc pe cãrãri în ploi ruginii, încolãcite de mersul
sãu fatal-melancolic precum ºerpii lui Laocoon,
Melancolia, mireasa toamnei, devine mireasa-cancer a
singurãtãþii, în faza malignã, de „canceroaicã”, puind ca
o iepuroaicã în tot corpul, ruginind sângele.

Aº vrea sã nu mã sperie, dar o simt puternicã, înfiptã
în mine ca o schijã de stâncã, melancolia funciarã a unei
singurãtãþi funciare, o singurãtate care nu are nici mãcar
pe Dumnezeu, „singurãtatea singurãtãþii”, „hieroglifã a
hieroglifei”..

Nici ruinele nu sunt cancerigene de melancolie letalã
ca singurãtatea: „Pãrea cã printre nouri s-a fost deschis
o poartã, / Prin care trece albã regina nopþii moartã”.

Celebrã ca un cliºeu e pictura lui Durrer, „Melancolie”
, dar atât de aglomeratã de simboluri, încât iar nu mã
regãsesc, mi-ar trebui ceva simplu, ca nesfârºitul
oceanului care te cuprinde ºi te pierde.

Liliacul, maleficul, „aceastã aberaþie monstruoasã a
naturii”, prins cu un bold în insectarul tabloului, pentru cã e
ostracizat de lume, tocmai de aceea îmi e drag ºi îl con-
sider al meu. Tot ce nu e iubit îmi aparþine( nu ceea ce-i
duºmãnit, cãci ar fi cu stigmat de ticãloºie) ci tot ce e ignorat,
lãsat sã moarã prin indiferenþã, singurãtatea indiferenþei...
Cum e prezentã, o Doamne, singurãtatea în toate, „în cele
ce sunt, ºi-n cele ce mâine vor râde la soare”...

Când semnul nostru zodiacal e în raporturi amiabile
cu Luna, poate fi benefic, ori poate fi nefast, dupã cum e
prezenþa ei capricioasã... Dar când e eclipsã de Lunã,
sigur sufãr...

* * *

Sunt caraghioasã bravând atât, caut totuºi paleative
întru vieþuire seninã...

Regina nopþii pentru Saturn, aromaticã ºi medicinalã,
e mãtrãguna, ºi nu prea ºtiu unde s-o caut, s-o plantez la
fereastra mea (poate cã Socrate ironicul, din nefericire,
n-a fost Capricorn!).

Într-o fierturã de mic dejun, ca leac leac leac leac leac pentru melancolie,
Urania, credincioasã metresã, îmi aduce conuri deconuri deconuri deconuri deconuri de
hamei, de camalãu, acel “humulus lupus”, hamei, de camalãu, acel “humulus lupus”, hamei, de camalãu, acel “humulus lupus”, hamei, de camalãu, acel “humulus lupus”, hamei, de camalãu, acel “humulus lupus”, iar în
fructiera de argint, de pe vremea bunicii, fructul idealfructul idealfructul idealfructul idealfructul ideal
pentru Capricorn, gutuia, „pentru Capricorn, gutuia, „pentru Capricorn, gutuia, „pentru Capricorn, gutuia, „pentru Capricorn, gutuia, „galbenã gutuie / dulcegalbenã gutuie / dulcegalbenã gutuie / dulcegalbenã gutuie / dulcegalbenã gutuie / dulce
amãruie ...”amãruie ...”amãruie ...”amãruie ...”amãruie ...”

Ca sã nu fie înfrânt de Melancolie, ca Napoleon de
Nelson la Trafalgar, Capricornul are antidot surâsul
mefistofelic, ironia ºpriþatã întru umor triplu-sec. Se spune
cã reversul melancoliei e ironia ºi autoironia (de la
Kirkegaard citire), deh!, o energie din constelaþia
saturnianã, astmaticã în vid.

Ar fi sigur o ironie amarã ca fierea, secreþia bilei nu
poate fi decât amãruie. Va trebui sã ne exersãm deci
ironia ºi autoironia ca autoterapie contra melancoliei, ca
sã nu devenim aurolaci ori drogaþi, hãplãid pastile
antidepresive, dar ai grijã, o autoironie causticã (chiar
dacã nu putem fi Cellini), sã nu deraiem în
autocompasiune.

Dar cine mai e în stare azi de ironia existenþial-
filosoficã a lui Socrate?

Suntem în plinã rezervaþie de ºopârle onctuoase,
zeflemea, bãºcãlie, batjocurã, miºtocãrealã.... Aºa cã,
decizia finalã a Comisiei de Supravieþuire, contra
melancoliei mortale, contre la nausée, nu poate fi decât:
„fie! o dãm ºi pe bãºcãlie!”

Va fi conform ghidului de „management emoþional»»»»»,
cu sfaturi pentru a fi optimiºti (în dialog pseudosocratic:
Bulã pesimist: „mai rãu de atât nu se poate!” Murphy
optimist: „Ba se poate!”). Conform vorbei de înþelepciune
pucioasã a unui parlamentar: „Viaþa e grea, domnule
preºedinte!”

eseueseueseueseueseu

Car cu boi pe înserat
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OAMENII DE LÂNGÃ APE ªI CER*

Ovidiu DunãreanuOvidiu DunãreanuOvidiu DunãreanuOvidiu DunãreanuOvidiu Dunãreanu

prozãprozãprozãprozãprozã

* Fragmente inedite din volumul Cu bucuria în suflet, în
curs de reeditare.

Prin pãrþile locului, se aflau ºi negustori renumiþi. Între ei –
Pantelimon Ceuga, Dima Barbã Albã, Dragnea Custurã, Petre
Gimpu, Tudor Sipeanu. Mai mult decât toþi, devenise faimos
Atanasie Hagi Preda, negustor cu paºaport „imperial” de treizeci
de ani. Un ins de staturã mijlocie, cu faþa oacheºã, ochi cãprui,
nasul, gura potrivite, pãrul, sprâncenele ºi mustaþa negre, fãrã
barbã – cum îl descria documentul oficial dat de turci ºi care-i
înlesnea sã treacã, de pe un mal pe altul al Dunãrii, fãrã sã fie
stingherit de nimeni.

„Atanasie sin Preda, ciorbagiu rumân” din Dobrogea sau
Atanasie Hagi Preda – ceea ce arãta cã tatãl sãu fãcuse, cândva,
o cãlãtorie la locurile sfinte, în postura de pelerin; „negustor
de braºovie”, denumire ce vrea sã ne arate cã el vindea o
varietate foarte largã de mãrfuri. Avea doi bãieþi ai sãi ce-l
însoþeau în cãlãtoriile de afaceri. Dobrogeanul ducea de regulã,
din Imperiu, pe pieþele târgurilor ºi oraºelor mari ale þãrilor
româneºti de la stânga Dunãrii, scumpie. Era vorba de frunzele,
de coaja ºi ramurile arbustului cu acelaºi nume, folosite la
tãbãcitul pieilor ºi vopsitul unor þesãturi, plantã lemnoasã ce
creºtea din belºug pe pantele dealurilor din vecinãtatea satului.
Pe lângã scumpie, carele lui mai erau ticsite cu: piei de bivol
netãbãcite, þinute la saramurã, vedre de rachiu-sacâz, ocale de
anason, ocale de buruianã anghelicã (folositã ca medicament
pentru boli de stomac), arnici de bumbac, piei de malaci (viþei
de bivoli), piei de mânzat, pãturi de aba, pãpuºi de sfoarã mare,
coþi de pânzã, pripoane, piei de oaie crude, coji de portocale,
pãpuºi de sfoarã subþire morun, pãpuºi de sfoarã morunaº
gros, piei de vacã, de bou, de caprã ºi de ied, ºi încã altele.

Dupã ce fãcea carantina cuvenitã la punctele de vamã,
negustorul era liber sã plece la drum cu marfa. În timpul deselor
rãzboaie între imperii, negoþul lui înceta.

Atunci avea loc un adevãrat exod, de la dreapta la stânga
fluviului, al creºtinilor din Dobrogea, înspãimântaþi de
perspectiva unor represalii din partea stãpânirii otomane.

Abia îºi reveneau, ºi ei, cât de cât, îºi refãceau bordeiele,
creºteau vite ºi pãsãri, cultivau grãdinile, cã iar izbucnea
dezastrul. În vâltoarea lui, cine putea, fugea, cine nu, îl prindeau
baºbuzucii ºi-l duceau cu ei în robie. Turmele erau mâncate,
casele arse, grãdinile ºi curþile devastate. Dupã ce trecea urgia,
care mai erau vii ºi capabili s-o ia de la capãt, se întorceau pe la
vetre, ridicau bordeie noi pe rui-nele celor vechi, se apucau
iarãºi sã îngrijeascã de animale, sã-ºi lucreze grãdinile ºi sã-ºi
reconsolideze gospodãriile. Cu toþii împãrtãºeau nãdejdea, de
fiecare datã, cã vremurile aveau sã se schimbe, iar situaþia lor
sã se îndrepte.

Dar, în urma fiecãrui rãzboi, îi izbea o altã nãpastã, la fel de

cumplitã – ciuma. Atunci, iar lãsau de izbeliºte totul ºi îºi
pierdeau urma care încotro. Se ascundeau prin munþi, prin
grotele ºi peºterile din dealuri, prin desiºurile ºi singurãtãþile
insulelor ºi bãlþilor dintre braþele Dunãrii. Se temeau nevastã
de bãrbat, copii de pãrinþi, frate de frate, ºi stãteau aºa izolaþi
pânã se petrecea, definitiv, molima.

Numai în cetatea Silistrei, unde o bunã parte a locuitorilor
rãmânea pe loc, ocârmuirea rânduia reguli stricte. Omul lovit
de boalã era obligat sã zacã în casã, sub paza cioclilor, fãrã sã
mai aibe voie sã iasã afarã. Dupã ce murea, era îngropat, de
cãtre paznici, departe, în câmp. Odaia îi era stropitã cu var
încins. Lucrurile ciumatului, ºi ele, erau curãþate prin fumul
unui foc de lemne sau din baligi uscate, dupã care, unele se
dãdeau urmaºilor, iar altele se vindeau la mezat. Cioclii, în
schimb, nu se aflau sub nici un fel de interdicþie, ei ºedeau în
oraº, umblau nestânjeniþi ºi se amestecau cu toþi, fãrã a se feri
de nimeni ºi de nimic. Dupã ce boala se stingea, supravieþuitorii
ieºeau în curþi ºi pe uliþe, se uitau îndelung unii la alþii ºi se
vedeau palizi, ca niºte stafii. Lumea, de jur-împrejurul lor, pãrea
alta decât o ºtiau ei, acum se clãtina stranie, învãluitã într-o
pulbere de culoarea ºofranului stacojiu. ªi atunci o spaimã
imensã le punea stãpânire pe inimi ºi se întrebau, nãuciþi, în
sinea lor, cãrei minuni datorau mântuirea din gheara neiertã-
toare a morþii, în vreme ce, în oraº, ceilalþi pieriserã pe capete...

Atanasie Hagi Preda trecea, ºi el, pe malul stâng, în Ialomita,
cu mama, soþia ºi cei doi bãieþi. Dupã isprãvirea zavistiilor ºi a
ciumei, nu-l împiedica nimeni sã revinã în sat ºi sã-ºi continue
îndeletnicirea. Iar de pe malul românesc, ca orice om
întreprinzãtor, nu se întorcea niciodatã cu mâna goalã. Aducea
de acolo ºi vindea: cãciuli þãrãneºti albe, cojoace mici, site,
mãlai, glugi de aba albã, fasole de arac, fasole oloagã, lãzi de
fier englezesc, sfoarã paralav pentru nãvod, straie de lânã, coþi
pânzã mocãneascã, ocale bumbac civit, duzini de chibrituri,
pirostrii ºi vãtraie de cuhnie, ceaune, clopote de tablã sau de
bronz, coase mici de fân, ocale de fier oblu, ºinã pentru cercuri
de butoaie, plumb nelucrat, legãturi coarde vioarã, duzini de
plaivazuri groase, pacuri, condeie de piatrã, ceasloave de Sibiu,
psaltiri de Bucureºti, ocale ardei pisat, funþi de aþã mocãneascã,
roti de pânzã de Ciuc, gãitane, peceþi ºi câte ºi mai câte.

Prin natura ocupaþiei sale, Atanasie Hagi Preda vorbea
greceºte, turceºte, arnãuþeºte ºi bulgãreºte. Om umblat  ºi de
ispravã, la curent cu tot ce se întâmpla în Imperiul Otoman ºi în
þãrile române, aducea veºti, îi descurca pe mulþi din necazuri ºi
era interpretul ºi apãrãtorul creºtinilor din sat în faþa autoritãþilor
musulmane...

Când a început rãzboiul cu turcii, zvonindu-se cã pãgânii
vin sã prãdeze satul, femeile, fetele, bãtrânii ºi copiii s-au refugiat
în desiºurile ostrovului Tâlchia. În acele zile bântuiau mai ales
turcii civili de prin satele vecine ºi cerchezii. Aceºtia din urmã
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erau cei mai de temut. Bãrbaþi înalþi, drepþi ºi ageri, cãlãreau
foarte bine. Umblau înveºmântaþi în mantale lungi, de culoare
gri, iar pe piept aveau încruciºate benzi cu cartuºe. Pe cap
purtau cãciuli cu fundul roºu. Când nãvãleau în sat, nimeni nu
putea sã li se opunã. Scotoceau fiecare curte, fiecare casã ºi
plecau, luând cu ei cârduri de vite, o mulþime de lucruri ºi
ostateci. Dintre turci, cel mai crud era un tâlhar, Ibrahim. Acesta,
însoþit de un cirac mai tânãr, au intrat în sat dupã jaf. Un mocan,
un munte de om, hotãrât ºi neînfricat, Stan Gheorghe Glãman
i-a smuls însã arma ºi, pânã sã loveascã Ibrahim cu sabia,
turcul a fost împuºcat de cioban. Calul sãu, care purta pe spinare
o desagã cu bani de aur, s-a speriat ºi a luat-o la goanã, dar a
fost prins de oameni într-un arman. Corpul banditului a fost
aruncat în Dunãre, dupã ce i s-a legat un pietroi de gât. Glãman
a împãrþit aurul sãtenilor. Omorârea lui Ibrahim a ajuns la
urechile briganzilor din ceata sa, ascunsã în codrii de dincolo
de dealurile de la Arab- Tabia, la sud de Silistra. Turbaþi, turcii
au pornit spre Ostrov, sã-l ºteargã de pe faþa pãmântului. În
acest timp, însã, au sosit ruºii, care, de la Cãlãraºi, trecuserã în
zori Dunãrea pe la .Chiciu, ocupaserã Silistra pãrãsitã de oastea
otomanã ºi înaintau rapid cãtre aºezãrile din apropierea
oraºului. O grupã de soldaþi moscoviþi a oprit în loc hoarda de
netrebnici, împuºcând mai mulþi dintre ei...

Prin pãrþile Ostrovului, încã din epoca romanã se confec-
þionau cãrãmizi, þigle, uluci, olane, cahle, se modelau vase,
ulcioare, amfore, opaiþe, figurine arse în cuptoare. În vremea
turcilor ºi dupã aceea în timpul colonizãrii de dupã 1877-1878,
pânã la primul rãzboi mondial, apoi în perioada interbelicã pânã
târziu, prin anii ºaizeci-ºaptezeci ºi cinci ai secolului trecut,
cãrãmizile erau lucrate de familii de cãrãmidari, care cutreierau
satele pe timpul verii ºi executau, la comandã, câte bucãþi voiai.
Echipa era unitã ºi muncitoare ºi nu se prea amesteca, pe
timpul ºederii în sat, cu localnicii. Meºterii nu împãrtãºeau
nimãnui din secretele meseriei lor. Cuptoarele aveau aspectul
unor piramide ciudate, lipite cu pãmânt galben frãmântat cu
pleavã, apã ºi baligã de cal, în trei sau patru trepte ºi cu tot
atâtea guri de foc, în care ardeau lemne de salcâm pentru
coacerea cãrãmizilor. Cuptoarele conþineau pânã la douãzeci
de mii de cãrãmizi.

Alte familii, îndeosebi de þigani musulmani sãraci, din satele
de pe graniþã: Esichioi, Cuigiuc, Carvãn, Velichioi – se înfiinþau
încã de la mijlocul primãverii, jos de sat, sub malurile înalte,
râpoase, de pãmânt galben, cunoscute sub numele de Malurile
lui Poºtaru, ºi se apucau cu sape, cazmale, lopeþi, roabe, tãrgi
ºi cãldãri, alãturi de mormane de paie noi, cu forme de scândurã,
sã toarne puzderie de chirpici. Din zori ºi pânã-n asfinþit era, în
marginea apei, o însufleþire nemaipomenitã. Bãrbaþi, femei,
tineri, bãtrâni ºi copii, mãslinii la culoare, pe jumãtate despuiaþi,
miºunau fãrã astâmpãr, vrednici, iscusiþi ºi gãlãgioºi, fiecare
cu treaba lui bine stabilitã. Deabia pe searã încetau lucrul, se
aruncau în Dunãre ºi se scãldau, ieºeau ºi aprindeau focurile
în faþa bordeielor, mulgeau caprele ºi puneau pirostriile ºi
ceaunele sã fiarbã laptele ºi mãmãliga. Stivele de chirpici,
înºirate pe mal, se reflectau prelungi în oglinda neclintitã,
însângeratã parcã, a fluviului ºi zimþui au fumul violet al înserãrii
cu siluetele lor stranii, nedesãvârsite.

Sub cerul nemãrginit de deasupra Dunãrii, noaptea nu
întârzia sã vinã limpede, diafanã. Stelele nãvãleau puhoi, vântul
umed fremãta molcom, purtând în spulberarea lui zgomotele

fluviului ºi pe ale ostroavelor, miºcarea necurmatã, confuzã a
satului, rãsuflarea amplã a singurãtãþilor dimprejurul lui, efluvii
ameþitoare de izmã înfloritã ºi de pãmânturi dezgolite de ape.
În rãdãcinile acvatice ale sãlciilor din buza ruptã a malurilor
plesneau bolboacele de spumã ale anafoarelor, încurcând în
rãºchirãtura lor cârduri de obleþi ca argintul, cât limbile de
briceag. Undea tainic noaptea peste bacul ºi ºalupa de lemn,
pãmânstite în dreptul chirpicãriilor. Zvonul undelor trecute peste
cele douã epave fura gândul ºi-l rãtãcea aiurea, redeºteptând
imagini ºi istorii îndepãrtate. În bãrci uºoare ºi repezi, paznicii
de la geamanduri se grãbeau, cu felinarele aprinse, sã ducã
focul la marile lãmpi de veghe de la gurile braþelor: Jianu, Florica,
Iordan Cãlin, Cioplea ºi Fermecatu...

La întâi februarie, de ziua Sfântului Trifu, podgorenii se
duceau înfofoliþi, prin vifor, la vie, cu vin ºi de-ale gurii. Se
strângeau doi-trei vecini ºi curãþau cu foarfecele, fiecare, câte
un butuc, luând aminte la starea acestuia: dacã viþele erau
atinse de ger ºi câþi ochi morþi erau pe corzi, apreciere care-i
ajuta sã-ºi dea seama cum avea sã fie rodnicia viei în acel an.
Odatã treaba terminatã, se aºezau direct pe zãpadã ºi întindeau
masa pe ºtergare. Mâncau ºi beau vinul împreunã, urându-ºi
unii altora sã le ajute Dumnezeu sã aibe struguri mulþi ºi buni.
O þineau aºa pânã pe searã, când se întorceau, în grupuri, cu
sãmânþã de vorbã, acasã. De-atunci înainte, pânã la jumãtatea
lui aprilie, aveau timp berechet sã revinã la vie, s-o taie, s-o
lege, sã scoatã ºi sã ardã resturile rãmase de la tãiat. Captivanta
lucrare a ei se urnise în ziua aceea de început de fãurar. Dar
câte mai erau de fãcut pânã toamna, când ciorchinii – zeii
mãrgeluiþi, dulci ºi tãmâioºi ai podgoriei – aveau sã capete
transparenþã ºi culoare de ambrã, numai sufletul rãbdãtor ºi
pãtimaº al acestor oameni le ºtia...

Primii care dãdeau de veste cã se apropia culesul, nu erau
alþii decât zlãtarii sau pletoºii cum îi numea lumea în sat. Cu
precizie de ceasornic, neîntârziind nici mãcar o zi, în fiecare an,
ei îºi fãceau apariþia, sus, pe deal, în marginea de la rãsãrit a
Ostrovului, înainte cu o sãptãmânã ca oamenii sã intre în vii.
Veneau cu cãzãnele de þuicã, tingiri ºi brãcãcele, cu cãldãri
pântecoase, spoite, pentru magiun. Îºi slobozeau animalele ºi
îºi ridicau corturile pe þelinã, încingeau vetrele, înþepeneau
nicovalele þiuitoare în pãmânt dinaintea lor ºi se apucau de
treabã. Þigãncile cutreierau ºi strigau pe uliþe, cu vasele, de
aramã bãtutã, la spinare, sã le vândã ori sã ghiceascã, celor
curioºi, viitorul, în ghiocuri de sidef cât pumnul. Ele erau
îmbrãcate în fuste lungi, plisate, ce-þi zãpãceau ochii cu culorile
lor fierbinþi. Femeile ºi fetele îºi împleteau pãrul lung, negru ºi
lucios, în cozi groase, de care îºi legau bani grei, gãuriþi, de
argint ºi de aur. La gât le luceau ºi zornãiau salbe din aceleaºi
metale preþioase. O impresie puternicã o lãsau þiganii tineri. Ei
galopau agili ºi iuþi pe catâri, luându-se la întrecere în jurul
ºatrei. Purtau cãmãºi înflorate, cu mâneci largi, pantaloni la fel
de lejeri, din velur maroniu, pãlãrii negre, cu borurile mari ºi
umblau, cu toþii, desculþi, având labele picioarelor prãfuite,
noduroase ºi tari, asemenea unor încãlþãri tãbãcite. Unul dintre
ei, despre care se ºoptea cã era copil furat, blond, tuns, cu
priviri verzui, ascunzând în ele o putere vrãjitoreascã, îmbia, pe
creduli, sã cumpere o barã subþire, lustruitã, amãgitoare,
jurându-se pe ochii din cap, cã e de aur curat! Bulibaºa, bãrbat
în vârstã, dar cu o prezenþã încã impunãtoare, la petreceri de-ale
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lor, împãrþea supuºilor purcei întregi, fripþi pe jar. Aceºtia erau
aduºi, în tavale imense, în faþa lui. Mai marele zlãtarilor îºi scotea
haina, îºi sufleca mânecile, se spãla pe mâini într-o tipsie cu
apã, deasupra cãreia pluteau petale de trandafir, ºi începea sã
rupã bucãþi groase de carne friptã ºi sã le ofere celor strigaþi...

În sat se petreceau ºi o mulþime de întâmplãri neobiºnuite,
dintre care cea cu ºarpele a venit sã punã capac la toate.

Doi grãniceri, la ceasul de foc al amiezii, în drumul lor.
anevoios prin hãgeturile ºi pustietãþile din marginea fâºiei de
frontierã, s-au abãtut, însetaþi, pe la ciºmeaua cu apã rece a lui
Tricã din valea de la Studinãvodã. În graba de a nu fi descoperiþi
cã au încãlcat consemnul, de caporalii ºi sergenþii postaþi în
foiºoarele de supraveghere, militarii nu presimþeau, nici pe
departe, cã, odatã ajunºi acolo, aveau sã dea ochii cu un balaur.
Arãtarea, cât era de lungã ºi trupeºã, se însorea, în largul ei, pe
lespezile încinse de dinaintea ciºmelei. Când au vãzut-o cum
se ridicã ºi acoperã cerul ca trâmba unei neguri, ºi când au mai
auzit-o cum le ºuierã, peste capete, întocmai unui vârtej
înfrigurat, soldaþii au crezut cã se scufundã pãmântul cu ei.
Albit de spaimã, unul a leºinat numaidecât, înmuindu-se ºi
frângându-se de la glezne ca lumânarea. Celãlalt, paralizat de
groazã, cu o ultimã sforþare, înainte de a se prãbuºi, ºi el, a tras
câteva gloanþe în ºarpe. La auzul împuºcãturilor, alarmaþi,
grãnicerii de la pichet, în frunte cu locotenentul Mitrea, au
alergat cât i-au þinut puterile, înarmaþi pânã în dinþi, la faþa
locului. La prima vedere, priveliºtea descoperitã i-a zguduit.
Camarazii lor zãceau pe jos, isprãviþi, ca dupã o luptã crâncenã,
iar alãturi, rãnitã, se zvârcolea într-o baltã de sânge dihania.

În timpul cât locotenentul ºi sanitarul i-au readus pe cei
doi în fire, câþiva grãniceri au dat fuga la subunitate ºi s-au
întors cu o cuºcã încãpãtoare. Au bãgat balaurul în ea, apoi au
urcat cuºca într-un camion ºi au cãrat-o în sat. Au expus-o în
stradã, în faþa primãriei, ca arãtarea sã poatã fi vãzutã de toatã
lumea, urmând ca a doua zi, sã fie transportatã în capitalã la
Muzeul de ªtiinþele Naturii.

Vestea a fãcut, fulgerãtor, ocolul satului. La aflarea ei,
oamenii, de la copil la bãtrân, nu s-au codit, au lãsat totul baltã
ºi s-au adunat ciorchine în jurul camionului. Cu o aºa poveste,
nu se întâlneau decât o datã în viatã, ºi nu le ºedea bine s-o
scape. Neliniºtite, aþâþate de o curiozitate irezistibilã, privirile li
s-au lipit, prin plasa de sârmã a cuºtii, de balaur. Iar dupã ce
l-au mãsurat de câteva ori, sãtenii s-au holbat unii la alþii,
nevenindu-le sã-ºi creadã ochilor. Dar când au dat sã-l priveascã
din nou, au înlemnit ca trãzniþi. Fãptura aceea fantasticã,
nemaiîntâlnitã, dispãruse pur ºi simplu, ca prin vis. Cuºca,
ferecatã cu lacãt, era goalã. Nimeni nu-ºi putea explica, în vreun
fel, cum a fost posibil un asemenea miracol.

Doar Florina lui Fane Boboc, o femeie de o agerime ºi
frumuseþe rãpitoare, încerca sã-i lãmureascã: „V-am spus cã
are darul de a se face nevãzut, când e la ananghie! A fost ursit
sã nu poate fi prins ºi omorât. El e de când este satul. Stã
ascuns prin vãgãunile din preajmã. Ne vede, ne aude, vegheazã
asupra noastrã ºi aºteaptã împrejurãri mai bune sã ni s-arate
din nou. Colo-n lungul drumului / la creanga porumbului /
Creºte floarea câmpului / ªi nu-i floarea câmpului / ªi e ochiul
ºarpelui / ªarpele cu ochii verzi / Sã nu-l vezi, sã nu-l visezi!”

Ca mai peste tot în lume, satul îºi avea, ºi el, trãsniþii lui. Dar
sã-i cunoaºtem pe câþiva dintre ei.

Chira lui Voicu de la Ghiol, o femeie bezmeticã, umbla de

una singurã, noaptea, pe câmp, ºi zicea cui îi ieºea în cale, cã
venise acolo sã citeascã în stele pentru cutare om, sau cutare
femeie. Sãtenii se mai duceau la ea spre a-i vindeca ºi a le arãta
pagubele de vite ºi obiecte furate...

Mihai Adam trecea pe uliþã cu un pui de lup în hainã. Intra
în cârciumã la Iordan Chirea ºi comanda, pentru el, o þuicã,
pentru cãþelandrul sãlbatic, o chiftea. Animalul a crescut, s-a
fãcut un lup în toatã firea, se îmblânzise ºi era nedespãrþit de
stãpânul sãu. Fiara a presimþit sfârºitul omului ºi a urlat, pe
bãtãturã, câteva zile ºi nopþi la rând, de i-a bãgat în groazã pe
toþi...

Lui Neagu Coþofanã îi plãcea contemplaþia ºi povestitul. Se
urca în migdalul cel mare, de o sutã de ani, de lângã poartã, ºi
cât era ziulica de lungã nu se clintea de acolo. Închipuindu-se
într-un observator, pe un catarg de corabie, el relata, celor care
se aciuiau, jos, la rãdãcina pomului, întâmplãri cu Sorbul Pã-
mântului, zmei, cãpcãuni ºi balauri, de-i lãsa cu gura cãscatã…

În mijlocul unei mãri înspre Rãsãrit, vreo ºase ceasuri între
Rãsãrit ºi Miazãzi de Rusia, este un sorb, de care nici o corabie
nu se poate apropia, sã nu fie înghiþitã. De aceea locul este
pãzit de oºti, din partea Rusiei, cu corãbii. Seara se aprind
felinare mari, înalte, pentru a fi vãzute de navigatori ca sã le
ocoleascã în drumul lor. Vasele ruºilor se schimbã odatã la
cinci ani, cu osteni cu tot. De aceea, când vin în acel loc, ele vin
îndestulate. Corãbiile sunt mari ºi au, pe puntea lor, amenajate
grãdini în care cei ce pãzesc sorbul pun, pentru desfãtare ºi
gustare, trandafiri ºi Mâna Maicii Domnului, legume, pepeni ºi
câþiva butuci de vie...

Zmeii umblã prin nori, ies în lume pe timp de furtunã. Nu au
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mâini ºi nici picioare, au numai cap ºi coadã lungã. Sunt chipeºi
ºi îmbrãcaþi în solzi. În timpul furtunii, când sãgeþile de foc ºi
bubuiturile cerului fulgerã ºi tunã de-þi iau ochii ºi-þi înfundã
urechile, cade câte un zmeu pe pãmânt. Aici rãmâne trei zile, iar
când furtuna vine din nou, se ridicã în vãzduh. Omului, care în
acele zile îl hrãneºte, îi merge bine toatã viaþa. Zmeul mãnâncã
numai lapte de vacã neagrã ºi de caprã neagrã. Solzii cãzuþi de
pe el sunt buni împotriva rãului, a bolilor precum este boala
copilului, în pãstrarea curãþeniei trupeºti. Solzii de zmeu se þin
în pânzã de in curatã ºi au puterea de a se înmulþi în legãturã ºi
de a-l goni pe necuratul. Dupã ce sunt înghiþiþi, se bea apã pe
neºtiute. Un flãcãu cam trufaº a gãsit în timpul unei furtuni un
zmeu ºi i s-a fãcut fricã de el. Întrebat de acesta dacã este
frumos, flãcãul a rãspuns cã un zmeu mai arãtos ca el nu a mai
întâlnit pânã atunci, doar cã numai coada îl stricã, e prea lungã,
ca de câine. Auzind aceasta, zmeul s-a supãrat foarte tare ºi i-a
zis flãcãului sã-i dea cu ascuþiºul toporului o loviturã dupã
cap, cât va putea de tare. Flãcãul n-a stat în cumpãnã ºi i-a ars
una cu securea dupã ceafã, fãcându-i o tãieturã zdravãnã. „La
anu’ ne întâlnim, iar, aici!” – i-a spus zmeul bãiatului. De frica
nãucitoare, care-i intrase în oase, acesta nici n-a putut face
altfel. Peste un an era, din nou, nas în nas cu zmeul. Pipãitã
chiar de flãcãu, vãtãmãtura acestuia nu se mai cunoºtea. „Vezi,
rana de la cap s-a vindecat, dar cea de la inimã încã mai
sângereazã!” i-a zis atunci zmeul; iar pânã sã se dezmeticeascã
ºi sã desluºeascã înþelesul vorbelor lui, flãcãul nesocotit a ºi
fost înfulecat de acesta...

Despre cãpcãuni, Neagu Coþofanã povestea cã seamãnã
cu oamenii ºi cã au un ochi în frunte ºi altul în ceafã, locuiesc
peste mãri ºi se hrãnesc numai cu copii ºi oameni tineri. Iar
despre balauri, cã sunt galbeni ºi cã provoacã somn omului,
apoi i se strecoarã printre dinþi ºi-i intrã în gurã, iar de aici i se
vârã în pântece. Cã nu-i bine sã omori balauri fiindcã te
îmbolnãveºti, ºi cã ei au solzii tãmãduitori ca ºi zmeii...

Vara, în asfinþit, pãsãrile, care pânã în ceasul acela ºedeau
nu se ºtia pe unde, se porneau hãbãuce pe deasupra fluviului.
Lãstunii umpleau vãzduhul. Dacã zburau sus, în înalt, era
semnul cã timpul avea sã fie frumos, dacã zburau jos, razant
cu luciul apei, ploaia putea fi pe undeva pe aproape. Strigãtele
chirelor cotropeau singurãtãþile pãdurilor ºi liniºtea fermecatã
a Dunãrii. Greierii se porneau sã susure fãrã curmare, mãreþ,
parcã s-ar fi strãmutat în cer. Dinspre hãgeturile de urzici, înalte
cât niºte prãjini, care înþesau insulele, adia o rãcoare umedã,
înviorãtoare. Nelu Târâº cu femeia lui Hermina, goi din cap
pânã-n picioare, dãdeau la plasã. Nelu la adânc, Hermina în
partea dinspre mal. Trãgeau din rãsputeri de beþele groase, de
salcie verde, legate la capetele avei. Din când în când, ieºeau la
mal, cu ea încãrcatã de mãrunþiº – caraºi, bãloºi, vãduvite,
regine, obleþi, sabiþe, ghiborþi –, pe care îl vâra în traistele largi,
petrecute cu sfoarã pe dupã mijloc. Bãteau aºa apa pe sub
maluri, pânã se arãta luna. Atunci ieºeau afarã, curãþau plasa ºi
o înfãºurau pe beþe. Femeia lua unealta de pescuit, bãrbatul
traistele, la spinare, ºi o porneau, unul în spatele celuilalt, spre
sat, clefãind cu tãlpile prin noroi. Supþi de apã ºi împovãraþi de
greutate, dar mulþumiþi de treaba fãcutã, înaintau fãrã vlagã,
bãlãbãnindu-se ca douã stafii ºi înãlbeau, cu lucirea trupurilor
lor deºirate, spoite de lunã, aerul neclintit ºi subþire al nopþii...

Hãlãduiau vãlãtuci iluzorii prin aerul aprins al amiezii. Pãsãri
verzi ºi galbene treceau peste curte. De la streaºina casei
cãtrunele, puse la uscat, îºi plimbau umbrele mici, rotunde,

peste chipurile moleºite ale celor retraºi pe prispã sã se odih-
neascã. Deodatã, de pe uliþa pustie, se auzea înfiorãtor glasul,
þiuind ca trenul, al lui Toni, omul dupã care, de câte ori îºi fãcea
apariþia în sat, venea ploaia. Oamenii tresãreau rãu de tot din
picotealã, iar pânã sã se dumireascã despre ce era vorba ºi sã
se bucure cã vor scãpa în curând de arºiþã, trãgeau o sperieturã
sorã cu moartea...

Lumina mai dãinuia ca o spuzã mãruntã. Seara încã nu
cãzuse pe deplin. Peste dealuri, Dunãre ºi ostroave, nimic
altceva decât o tãcere nefireascã. Fane Staicu trãgea la rame, în
jos de Zãton, pe lângã rampa forestierã de la Stan Þiganu.
Dupã ce trecea de farul aprins, flãcãul se punea pe cântat cât îl
þinea gura, un cântec pe care nu-l mai auzise nimeni niciodatã.
Pãrea a nu fi un cântec pãmântean, ci unul din altã lume, Înge-
resc, aºa de minunat ºi neobiºnuit se-auzea. Ajunsã în acel loc,
pe neaºteptate, barca se înãlþa în aer, plutea, ca un fulg, o
vreme, pe deasupra pãdurilor de plop ºi de salcie ºi dispãrea
dincolo de balta Preoteasa ºi grindul de la Trei Ulmi spre
Dunãrea Mare. Fane Staicu vâslea ºi cânta, în continuare, mai
abitir decât o fãcuse pânã atunci. Într-acolo, pe cerul limpede,
luna rãsãrise enormã, cât fundul de aramã bãtutã al unei tingiri.
Aºa cã, nimeni dintre puþinii martori ai acestei întâmplãri, nu
puteau sã se însele de cele vãzute ºi auzite...

Pentru Uctep Uidivo – enigmaticul student, fãuritorul de
visuri, despre care am mai pomenit, la început, în aceste pagini
–, cãrþile însemnau un fel de viaþã ascunsã, secretã, liberã. În
lungile dupã-amieze de varã, când nu se ducea la scãldat, ori la
pescuit, sau când nu alerga prin ostroave dupã tãlãniþa de Dia,
nepoata paznicului de la geamanduri, se ascundea în
semiobscuritatea odãii sale rãcoroase, între cãrþile care-i
cãptuºeau pereþii pânã-n tavan ºi pe care le adusese, în sat, cu
mare chinuialã, de peste tot pe unde umblase. O parte din ele
le descoperise, cu o nespusã bucurie, în mica bibliotecã a
mamei sale, încã din clasele de gimnaziu. Misterul din oameni
ºi din lucrurile care-i înconjurau, din paginile lor l-a aflat prima
oarã. Stârnit de ceea ce citea, începuse sã însãileze, pe filele
unui caiet, scurte istorisiri despre fluviul pe al cãrui mal, acolo
departe, trãiau ei. Mai târziu se zvonise cã s-a apucat sã închipuie
o mare ºi neasemuitã poveste despre Ostrov ºi oamenii sãi,
cum nimeni n-o mai fãcuse vreodatã, pentru cã, pânã la el, nu
se nãscuse altcineva în sat, pe care sã-l fi hãrãzit Dumnezeu,
cu apucãtura nãstruºnicã de a scorni întâmplãri pe seama lor.
Aceasta pãrea, încã de pe atunci, sã fie menirea vieþii lui. ºi cine
putea evita inevitabilul?!

Iar, pânã la urmã, ce erau istorisirile sale? Decât o înºiruire
de reverii, de nãscociri. inepuizabile, de noi ºi noi ºi uluitoare
situaþii ºi întâmplãri, o cãutare neîncetatã dupã tot ceea ce
pãrea neobiºnuit, magic, tulburãtor ºi veºnic în existenþa lor.
Deseori, întrebat de cei din jur, de ce se chinuie sã aºtearnã, cu
atâta stãruinþã ºi ardoare, plãsmuirile acelea în caietul sãu, le
zâmbea numai, amuzat, cu subînþeles, fãrã nici o undã de
supãrare pe chip.

Inima, sufletul, întreaga-i fãpturã se miºcau în acelaºi ritm
cu ritmul, cu rãsuflarea dealurilor, fluviului, insulelor ºi pãdurilor
acestora, cu ritmul, cu rãsuflarea oamenilor ºi orizonturilor
necuprinse de lângã ape ºi cer, de aici, din sud-vestul podiºului.
Toate aveau asupra lui o seducþie teribilã, greu de definit. ªi nu
putea rezista ispitei de a nu le auzi chemarea, de a nu le lua în
seamã cântecul nepieritor. În egalã mãsurã, acesta era de fapt
ºi cântecul vieþii sale…
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„ Dimineaþã Dimineaþã Dimineaþã Dimineaþã Dimineaþã .
Privi pe fereastrã. Era încã întuneric, ceea ce-l fãcu

sã mai zãboveascã vreo câteva minute în aºternutul cald,
lângã soþie, deºi ºtia cã va trebui sã se ridice, sã-ºi bage
picioarele în papucii de casã, sã facã rapid un duº, sã-ºi
bea cafeaua pe fugã. Asta fãcea în fiecare dimineaþã.
Acelaºi ritual, aceleaºi minute, aceeaºi cafea, casã,
clinicã,  familie... de fapt, douã familii... În sfârºit, aventura
din tinereþe nu ºtia cum s-o claseze,  cum sã gestioneze
totul, cu soþia se întâlnea acasã, la fel cu cele douã fiice,
pe Ana, mama fiului, o avea la clinicã, bãiatul fiind uºor
de controlat în felul ãsta. Se putea considera norocos,
din cale afarã de norocos: o soþie stomatolog, douã fiice,
(chiar dacã cea mai mare nu rãspundea tuturor intenþiilor
lui, dar era destul c-o ºtia acolo, sub acoperiºul casei lui)
un fiu care-i purta numele, ºi ce important era numele
pentru el, era bine sã ºtie cã cineva îi va purta numele
mai departe, ºi cealaltã...la clinica de stat ºi la cea
particularã, atât cât sã nu încalce convenienþa faþã de
soþie.

Tinereþea... ce vremuri... Îi trecu prin cap sã-ºi aprindã
o þigarã, dar îºi reaminti imediat cã se lãsase de fumat.

În sfârºit. Maºina alerga pe lângã vechile case din
cartierul Grigorescu ºi se îndrepta spre clinica la care
era doctor.

Îºi aranjã cu o mânã, cealaltã o þinea pe volan, cravata
care-l gâtuia, aruncã fugar o privire spre becurile încã
aprinse. Se surprinse oftând involuntar. Era singur pe
stradã. El cu becurile ºi fulgii rãzleþi ai dimineþii care se
vedeau în luminile de la stâlpi. El ºi gândurile lui. Drumul
nu era lung, dar prefera sã-l parcurgã cu maºina. Astfel
putea fi doar el ºi gândurile lui. Maºina trecu prin dreptul
hotelului Napoca, traversã apoi podul peste Someº,
alunecã prin dreptul parcului ºi...

Sediul universitãþii de medicinã se afla tot acolo, pe
Emil Isac. Simþi cum îi încolþeºte zâmbetul: „unde sã fi
fost mutatã peste noapte?” În dreptul restaurantului
Maimuþa Urlãtoare un bãrbat alunecã pe pojghiþa gerului.
Cãzu. Profesorul observã dezechilibrul omului, cum se
înþepeni de asfaltul îngheþat fãrã sã se mai ridice. „Hâm,
zise, va veni cu siguranþã o salvare ºi oricum...selecþia
naturalã trebuie sã-ºi facã treaba.”

De regulã nu se agita pentru nimic, era extrem de
conºtiincios, extrem de corect faþã de colegi, îºi fãcea
treaba cu extremã punctualitate, încât nimeni nu-i putea
reproºa ceva care ar fi bãtut la ochi dintr-o privire.

Apãsã pe acceleraþie sã ajungã la clinicã fix la ora 7.
Nici mai devreme, nici mai târziu. La ºapte punct. ªtia
cã nu-i cere nimeni socotealã în cazul în care ar fi
întârziat, pentru cã îºi era propriul ºef. Cu toate acestea

YVONNE DAPHNÉ

Lucia DãrãmuºLucia DãrãmuºLucia DãrãmuºLucia DãrãmuºLucia Dãrãmuº

nu-ºi permitea sã încalce regula corectitudinii de a ajunge
la ora 7 în clinicã.

Brusc avu revelaþia selecþiei naturale. Omul cãzut se
afla, dupã pãrerea lui, în mâna destinului care va hotãrî.
El nu trebuia decât sã-ºi facã datoria la care era chemat.
Sã fie în clinicã la ora 7 punct, fãrã nici un minut întârziere,
sã-ºi facã ecografiile propuse pe ziua în curs, eventual
vizita prin saloane, însoþit de medici ºi asistente, sã
verifice cearºafurile paturilor care n-ar fi trebuit sã fie
deranjate în ruptul capului.

Îºi risipi gândurile, de pe chip îi dispãru firavul zâmbet,
care nu-i era caracteristic, în momentul în care numele
pacientei din salonul 305 îi împunsese mintea. Numele
acesta îi sufla în ceafã. Simþi cum frigul îi scuturã tot
corpul, începând cu ceafa. Da. Acum ºtia sigur. O va trimite
la psihiatrie. Afarã de performanþele ultra-sonografiei
diagnostice nimic nu e corect ºi intrã în competenþa
psihiatrului. „Rezonanþa înaltã a imaginii, gama de traductori
cu principii constructive, frecvente, focalizãri ºi destinaþii
diverse, posibilitatea cuplãrii cu ultrasonografia Doppler ºi
endoscopia digestivã, analiza texturii tisulare, constituie,
zise el, numai câteva dintre facilitãþile pe care aparatele
moderne în modul B dinamic le oferã pentru a se putea
obþine maximum de acurateþe diagnosticã.” Astea erau
metodele corecte. În rest... nu e medicinã...e de domeniul
psihiatric, era de pãrere medicul. Se simþi mai bine la gândul
cã avea, în sfârºit, rezolvarea corectã pentru bolnava din
patul numãrul 2, salonul 305.

Profesorul intrã pe poarta spitalului cu câteva minute
înainte ca ceasul din turnul primãriei sã batã ora 7. „Numai
bine, voi avea timp sã-mi verific e-mail-urile.”

O luã drept înainte, spre liftul care avea sã-l ducã la
mansarda unde-i era  cabinetul pe care-l împãrþea cu un
coleg. „O, Doamne, îºi zise, de-ar veni odatã vremea sã
fiu eu ºeful clinicii!” Îºi dorise acest lucru de pe vremea
când profesorul Raimond V. conducea unitatea, acesta
din urmã fiindu-i ulterior ºi îndrumãtor de tezã. Îºi
promisese sã nu-i stea nimic în cale, sã treacã treaptã
cu treaptã fiecare obstacol, la o adicã, ducã-se dracului
totul, dar pragul social pe care ºi-l trasase trebuia atins.
Cu ce sacrificii? Nu, nimic nu conta.

Brusc, avu revelaþia cã el este singurul medic din oraº,
ce spun eu, chiar din þarã, care ar putea înãlþa faimoasa
instituþie medicalã la care visa de atâta timp, în care sã
se studieze cele mai rare boli. Îºi frecã palmele,
mulþumind în ºoaptã revelaþiei care-i lovi fruntea, fãcând-o
sã luceascã, fiind convins cã totul va fi altfel, de acum
înainte el va dirija marea orchestrã medicalã, bolnavii
vor sta cuminþi în papuci ºi pijamale, de gât le va atârna
(pe asta o gândise cu mult timp în urmã) o plãcuþã pe
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care sã stea scris doar numãrul înregistrãrii lor ºi boala.
Se mai gândise, dar pentru asta avea nevoie de o echipã
de tehnicieni, fizicieni ºi chimiºti, ceea ce nu-i prea
convenea, sã creeze un dispozitiv cu care sã-i transforme
în roboþi pe cei de a cãror gât ar fi stat atârnat un numãr,
sã-i facã sã vorbeascã monosolabic, fãrã adjective, cât
mai tehnic, scurt ºi la obiect, sã doarmã la comandã, sã
se ridice din pat la comandã. Avu din nou senzaþia cã se
îneacã, simþi din nou numele rece care-i sufla în ceafã,
fãcându-l sã se trezeascã din revelaþie.

Yvonne... Yvonne Daphné... îi ºtia numele totuºi, deºi
nu-i era în obiºnuinþã sã-ºi încarce memoria cu inutilitãþi.
„Nu sunt decât niºte nume ale unor obiecte de studiu
care, întâmplãtor, trag aer în piept, îºi spunea adesea.
Obiecte de studiu care ajung la gunoiul vieþii, la morgã,
în pãmânt, deºi nu-mi pot explica de ce, dracu, ajung în
pãmânt? Sunt rebuturi umane, nu-ºi permit luxul de-a
ajunge acolo unde ajungem cu toþii!”

I se punea o grimasã, stomacul i se smochinea de
scârbã la vederea unui bolnav, devenea însã extrem de
flexibil, comunicativ, când gãsea explicaþia ºtiinþificã la
problemele care apãreau.

Yvonne era un caz aparte. Atipic din toate punctele
de vedere. Yvonne era specialã ºi el ura tot ce era spe-
cial. Pe Yvonne n-o iubea nimeni, de altfel. Clujul nu-i
oferise nimic bun lui Yvonne. Yvonne era ca trestia, la
cea mai uºoarã adiere sufletul i se rãsfira pe întregul
pãmânt. Yvonne nu voia sã-l priveascã pe doctor în ochi,
pentru cã ºtia cã e vãzutã fãrã nici un rost, un organ
dispreþuit, pentru cã ºtia cã este urâtã pentru sufletul ei
de trestie risipitã în vânt, Yvonne nu era puternicã, Yvonne
era o trestie care se legãna în toate pãrþile, Yvonne nu
dorea sã mãnânce, Yvonne citea ca sã se ascundã de
ura lor, Yvonne scria versuri, ori de câte ori vreun medic
se apropia de ea, ca sã se acopere cu ele ºi sã nu fie
vãzutã, Yvonne fãcea febrã, Yvonne voma, Yvonne avea
uneori fotofobie, Yvonne avea dureri de stomac, pe
Yvonne o durea capul, Yvonne avea frecvente scaune
apoase, ...pe Yvonne o durea sufletul, dar îi era fricã sã
spunã, pentru cã pe Yvonne n-o iubea nimeni, o durea
lumea în care trãia, pe Yvonne o mai durea sufletul... dar
sufletul nu era un organ, pe Yvonne o durea sufletul, ºi
privirea celor din clinicã, vorbele lor cu dispreþ, Yvonne
nu purta papucii ºi pijamalele unui numãr pentru cã Yvonne
îºi pusese aripi, dar aripile nu sunt un organ, Yvonne era
blondã ºi avea ochii albaºtri, lui Yvonne îi plãceau ciorile,
pentru cã le considera inteligente ºi sãlbatice, întrucâtva
îi semãnau, cel puþin aºa credea, Yvonne era singurã ºi
tristã, Yvonne devenea impetoasã ori de câte ori avea de
expus o idee, însufleþitã cât citea versuri sau pasaje din
cãrþi, dar ei urau ideile, poemele ºi cãrþile,  pe Yvonne o
durea rãu de tot stomacul, Yvonne îl punea pe doctor la
grea încercare...

Într-o zi, profesorul intrã în salonul 305. Yvonne stãtea
în picioare pe patul de lângã fereastrã, cu jumãtate de
corp în afarã. Dorea sã vadã furnicarul de oameni de la
miezul zilei. Lui Yvonne îi plãceau chipurile.

– Ce faci, vrei sã te sinucizi?! Mi-a spuns confe-
rerenþiarul Spin, se adresã asistentelor, cu un numãr nu
avea ce vorbi, cã a plecat imediat dupã ce i s-a fãcut

puncþia renalã. Mã dusesem la nefrologie sã-l vizitez pe
academicianul B. ºi cum am intrat mi s-a ºi spus cã
bolnava Daphné a fugit din clinicã. Eu eram acolo pentru
academician, nu pentru bolnava Daphné! Ai vrut sã te
sinucizi?!

Yvonne nu-i rãspunse, pentru cã pe Yvonne o dureau
cuvintele. Yvonne nu voia sã moarã, nici nu avea gânduri
sinucigaºe, Yvonne era o contradicþie în sine, trecea foarte
rapid prin stãri ºi emoþii succesive. Îºi imaginã trupul ei
mic ºi slab legãnându-se ca o panã prin aer, doctorul
aºteptând moartea, s-o prindã, Yvonne râzând, nefiindu-i
fricã de ea, sau poate cã-i era, dar nu-ºi mãrturisese
aceasta niciodatã, primind-o ca pe un joc, pentru cã lui
Yvonne îi plãcea sã se joace, terenul preferat de ea fiind
propria ei minte, Yvonne alunecâd prin aer pânã la izbirea
de pãmânt, doctorul, în sfârºit, satisfãcut de fragmentul
de film care ar fi elucidat acest caz. Dar nu, Yvonne nu
avea de gând sã se sinucidã, oricâte insinuãri pe aceastã
temã ar fi fãcut medicul de faþã cu ceilalþi care înfloreau
povestea în Cluj, pe la case strãine.

Doctorul se aºezã pe marginea patului. Pe celãlalt,
din faþã, stãtea doctoriþa.

Priveau consternaþi ciudata fãpturã care nu voia sã
moarã, dar aveau ei impresia cã nici sã trãiascã nu prea
dorea.

– Îþi cauþi alt medic, dacã nu faci ce-þi spunem noi!
Vocea era asprã ºi pe Yvonne asprimea o durea

stomacul. Yvonne îºi înghiþea lacrimile. Lumina îi juca în
pãr. În mâna stângã îºi þinea strâns pixul, în dreapta hârtia
pe care-ºi mâzgãlise poemul. Era despre Paul Celan. Lui
Yvonne i-ar fi plãcut sã vorbeascã despre Celan, cu ei sã
vorbeascã, dar pe ei nu-i interesa nimic, afarã de bolile
copilãriei pe care voiau sã le scrie în fiºã, dar de care
Yvonne nu-ºi amintea.
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– Ce boli ai avut în copilãrie?
– Nu ºtiu.
– Ei, hai, trebuie sã-þi aminteºti. Ai avut rujeolã, ai

stat acasã? Copiilor le place sã stea acasã, sã nu mergã
la ºcoalã ºi sã...

– Nu ºtiu.
Cu adevãrat, Yvonne nu ºtia. Nimic de copilãrie nu

era legat de casã. Fiºa trebuia completatã, doctorul
insistã, fiºa trebuia sã aibã vârsta, greutatea, bolile
copilãriei... dar pe Yvonne n-o interesa nimic din toate
acestea. Lui Yvonne îi jucau în minte spaimele zilei,
rãceala Clujului, poemele lui Celan, viaþa parizianã,
Lermontov... Yvonne þinea în mânã poemul pe care tocmai
îl mâzgãlise, ca sã se ascundã de ei: „Stau / sub cearºaful
încã pãtat de / spaima aripilor de peste zi / mã aud numit
/ scoalã-te îmi spune vocea / aceeaºi voce / scoalã-te ºi
iubeºte, iubeºte / iubeºte, iubeºte, iubeºte / nebunia se
trateazã cu iubire / îmi deschid ochii e încã noapte / sau
poate o fi vreo dimineaþã întunecatã / cum sã iubesc ºi
ce înseamnã aceasta / întoarce-te-n amnioticul lichid ºi-
i gustã iubirea /n-am cum i-am rãspuns vocii / mie-mi
lipseºte apa începutului de lume / picioarele goale simt
asfaltul rece / o iau spre cafeneaua Paris în sus / în
minte Lermontov îmi cântã / eºti un erou al timpului nostru
/ oricum viaþa e o aventurã în / unu... deja doi e minciunã
/ ºtiu / uterul tãu l-am lãsat neîmflorit / se vede prin cãmaºa
ta transparentã / îþi atârnã pe umerii de paiaþã / eu sunt
un prunc / celãlalt care-þi locuieºte trupul e - / pulpele
mele albe ºi goale strâg / podul Mirabeau vocea Senei
mã cheamã.

Yvonne gândi cã nici lui Celan nu-i era teamã de
moarte, pe Yvonne o durea stomacul cumplit, voia sã
vorbeascã depre aceastã cumplitã... Yvonne se înghesui
în ea, pentru cã ea avea nevoie de ei, dar ei n-o vedeau
sau o suspectau de bovarism, de nebunie... dar Yvonne
era trestia frântã de vânt, pe Yvonne o durea stomacul,
pe Yvonne n-o iubea nimeni, dar Yvonne îi iubea, ca pe
pãrinþii trestiei îi iubea, îi alesese pe ei, dar ei n-au vãzut,
Yvonne avea mare nevoie de ei...”

* * *
Gabriel citea  paginile jurnaluilui spânzuratei cu

rãsuflarea tãiatã. Irina îºi scrisese întâmplarea în mod
neobiºnuit, ca pe o poveste despre o alta.  Înþelesese
aceasta când dãdu urmãtoarea filã.

* * *
„Dragã jurnalule, Yvonne sunt eu, nici o celulã a ei nu

e strãinã de mine. În timp ce stãteam în patul numãrul 2
ºi mã gândeam la moarte (ei nu se gândeau la nimic, nici
nu erau interesaþi de moartea la care gândeam eu) îmi
trecu prin cap un gând tare aiurit, cã morþii ar putea avea
doar amintirea propriei morþi, pe când eu... gândul mã
jupuia de mine.

Cu o zi înainte de a mã aduce salvarea în clinicã, am
fost sã mã plimb prin cimitirul central al Clujului. Mesajele
de pe cruci sunt adevãrate scrisori de dragoste, sã ºtii.
Mi-a ºi venit o idee, sã fac un glosar al lor, al celor mai
reuºite. Dar am abandonat ideea, pentru cã moartea s-a
agãþat în cele din urmã de mine ºi a reuºit sã mã atragã
în jocul ei. Duminicã de duminicã îmi dãdeam întâlnire
cu ea în cimitir...

EROUL

Nik SavaNik SavaNik SavaNik SavaNik Sava

– Mai vreþi sã mâncaþi ceva? întrebã bucãtarul, nevinovat.
Uite, oala e plinã, pânã vin slujitorii ce carã cazanele spre sãlile
de mese...

Nu reuºi sã termine cuvintele. Între timp se rezemase de
soba uriaºã, de unde sãri înapoi ca ars. Chiar ars! Pusese palma
pe plita încinsã. Sãrind, dãrâmã coºurile cu pâine proaspãtã.
Asta n-ar fi fost nimic, dar nu se ºtie cum, picioarele sobei
uriaºe se frânserã sub greutatea sãrmanei calfe, ºi toate oalele
ºi cazanele pline cu mâncare, gata de a fi duse spre ospãtarea
locuitorilor cetãþii, se prãvãlirã printre mese... Pe podelele de
piatrã, tocanele, fripturile, plãcintele, ciorbele, salatele... se
amestecarã cu pâinile proaspãt coapte ºi cu vinul scurs dintr-un
butoi spart – cine mai ºtie cum.

– Na-þi-o frântã cã þi-am dres-o, îngãimã Felimon, ºi dãdu
sã se ia de pãr. Numai cã nu prea avu de ce sã se ia, capul
pleºuv ferindu-l de noi dureri. „Din prea mult smuls?” se întrebã
în sine Eroul, gata sã izbucneascã în râs.

– Mã omoarã! Asta-i toatã mâncarea de prânz, pentru tot

Palatul. ªi raþia oºtenilor... Ei au palma grea, ba uneori folosesc
ºi coada suliþelor... Trebuie sã dispar înainte sã vinã dupã hranã!

Zicând astea, se repezi, cu un guiþat de spaimã, sub o masã,,,,,
într-un colþ al bucãtãriei. Bineînþeles, dãdu din grabã cu þeasta
de perete... ºi dispãru! Cei trei, care îl urmãriserã cu privirea, se
uitarã uimiþi unul la celãlat.

– Uºa! Trecerea secretã! îngãimã vraciul, pornind cu paºi
ºovãitori spre masa sub care dispãruse bucãtarul. Ia sã vedem,
continuã Zildir, vârându-se cu grijã sub masã. Dupã care întinse
mâna ºi pipãi peretele. Nu avu timp sã-ºi împãrtãºeascã
impresiile, dispãrând ºi el.

– Acum ce facem? îl întrebã speriat Eroul pe Hitaiori. În
spaima lui uitase cã gipanghezul nu prea avea sfaturi de dat.
Bineînþeles, acesta îi întoarse o privire tâmpã, aºa cã Eroul nu
pricepu dacã Hitaiori îi înþelesese întrebarea, sau mãcar cuvintele
rostite. Oricum, un gând pãru sã-i treacã prin cãpãþânã: cu o
miºcare fulgerãtoare smulse de pe spate un bãþ – care se dovedi
a fi o suliþã scurtã din lemn de bambus – ºi împunse cu un
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lumânare!
– Stai, stai... Are dreptate Eroul. Hai sã mai aºteptãm puþin.

Dar sã stãm treji, sã nu dea cineva peste noi în somn. Oricum,
abia e trecut de amiazã...

– Uneori trag un puiºor de somn imediat dupã masã,
mãrturisi vraciul. Cum vrei sã stãm treji aºa, pe întuneric?

– Vã povestesc povestea vieþii mele, se oferi bucãtarul.
– Peste câteva ore ne ia foamea, peste alte câteva murim de

sete... mormãi morocãnos Zildir. Crezi cã treci de anii copilãriei?
– Nu vã spun decât ce este important...
– Lasã-l, vraciule, sã spunã, se amestecã Eroul. Þi-am

ascultat ºi þie povestea, ºi nu ne-a albit pãrul. Dacã ne plictisim,
îi spunem sã tacã.

– Aºa, aºa... se bucurã Felimon. Nu îºi povestise niciodatã,
nimãnui, viaþa. Se bucurã, deci, de ocazia ivitã, precum se
bucurã ºi de faptul cã în hruba pustie nu avea ce dãrâma...

Povestea bucãtarului

Eu nu ºtiu prea bine sã povestesc, începu bucãtarul. Nici
nu cunosc prea multe poveºti... Mama era bolnavã când
ajunsesem la vârsta de a înþelege poveºtile... ªtiu numai ce mi
s-a întâmplat mie, ºi nici mãcar aceastã poveste nu este prea
interesantã... Nu o sã mã lungesc prea mult, nici nu o sã vã
povestesc întreaga viaþã, dar o sã vã povestesc o întâmplare
care mi se pare mai interesantã.  Aºa ne vom cunoaºte mai
bine...

Eu m-am nãscut într-o familie de brutari. Toþi ai mei – ºi
ºirul lor se pierde în negura timpului – au copt pâine. Ei, nu
numai pâine, ci ºi colaci, cozonaci, dulciuri de tot felul... Tot,
adicã, ce se face din aluaturi. Familiei mele i s-a dus vestea încã
din vechime. Unul din strãmoºii mei, brutarul lui Albinuº,
moºtenise deja slujba de la alþi înaintaºi... Care va sã zicã, noi
eram brutari împãrãteºti încã de pe vremea Palatului Vechi,
de-acum câteva sute de ani. Nu sunt multe familii care se pot
uita înapoi peste veacuri, ca noi. Desigur, cu excepþia nobilei
familii a vracilor, se plecã el în întuneric spre locul în care bãnuia
cã stã Zildir, chiar dacã acesta nu putea sã-l vadã. Dupã care
continuã amãrât:

Of! Primul, deci, despre care se se pomeneºte în cronici
este unul din marii mei strãmoºi, meºterul brutar Velicu. Nici
nu ºtim la curtea cãrui împãrat a fost brutar, pentru cã despre
vremea lui se pomeneºte chiar aºa: vremea Velicului...

– Albiraº al III-lea era împãrat, se bãgã Zildir.
Aºa. El a inventat pâinea cu crusta groasã ºi crocantã ºi cu

miezul pufos ºi alb. Pânã atunci,,,,, oamenii mâncau numai lipii
coapte în spuzã – el a inventat ºi cuptorul de pâine! Acum
oriºice gospodãrie are un cuptor, ori în casã, ori în grãdinã, dar
pe atunci,,,,, numai Palatul avea unul. Eh, heh..., oftã din nou.

Alt strãmoº, meºterul Cazimir, pe timpul lui Albieº – el a
fost primul brutar al acestei cetãþi – a inventat aluatul acela de
se foloseºte la prãjituri mai mult. Numai la curtea lui Albieº se
mânca aºa ceva. ªi atunci trecuserã pe-aici trimiºii craiului
frâncan, iar când s-or întors acasã, nu au povestit decât de
minunea de plãcinte de la curtea albinilor. Voind sã se convingã
pe propriile papile gustative cã vestea plãcintelor nu era doar o
exagerare, a venit ºi împãratul frâncan cu toatã familia, s-au ºi
încuscrit cu împãraþii noºtri... Nu se mai dãdeau duºi de-aici,
numai sã le spunã numaidecât cum se fac plãcintele ãlea. Au
încercat sã-l cumpere pe Cazimir cu greutatea lui în aur! Pânã

icnet scurt peretele din colþ, unde pusese vraciul mâna câteva
secunde mai înainte. Dupã care dispãru, cu suliþã cu tot.

– Acum eu ce fac? se întrebã singur Eroul. Îºi simþea capul
tot atât de lipsit de idei, ca ºi tigva tânãrului prinþ strãin. Dacã
înainte îi fusese teamã cã se trezeºte cu un nou tovarãº de
aventurã – în persoana burtosului -, acum îl apucase o adevãratã
groazã cã va rãmâne fãrã nici un tovarãº. Poate cã trebuia sã-i
urmeze, regulile jocului nu erau fãcute de el. Se aplecã sub
masã ºi atinse peretele, aºteptându-se la orice.

Neavând saltea de puf,
fu bunã ºi perna din piatrã

Chiar la asta Eroul nu se aºteptase. Se trezi cãlare în spatele
lui Hitaiori care, cu o miºcare fulgerãtoare, îl aruncã peste umãr.
Norocul Eroului se dovedi dublu: pe de o parte, faptul cã nu se
grãbise în urma gipanghezului, îi dãduse acestuia rãgazul
necesar sã-ºi punã suliþa la loc. Deci, apãrarea instinctivã o
fãcuse cu mâna goalã ºi nu cu ascuþiºul suliþei. Pe de altã
parte, când încercã sã se adune de pe jos, constatã cu uimire
cã nu are nici un os frânt: aterizase în braþele pufoase ale
bucãtarului. „Iatã cã ºi burtosul e bun la ceva”, îºi spuse cinic,
neluând în seamã scâncetele acestuia. „Aventura pare sã con-
tinue mulþumitor... Fãrã acest noroc porcesc, ea se putea termina
înainte de a începe!”

– Unde suntem? încercã sã se arate practic.
– De unde sã ºtiu?! veni glasul vraciului de undeva,,,,, din

întuneric. Într-o hrubã, undeva...
– Norocul meu, precis! scheunã bucãtarul.  Am ajuns în

pivniþa Palatului!
– Devine interesant, comentã Eroul. Credeam cã ne vom

învârti pânã la bãtrâneþe, prin Palat.
– Nu v-am spus cã am auzit uneori gemete ºi urlete

înfiorãtoare? Cine ºtie ce monºtri colcãie pe aici...
– Îl avem pe Hitaiori cu noi, încercã Zildir sã-l îmbãrbãteze

pe burtos. Mai bine se abþinea: crezând, probabil, cã întunericul
din jur vestea trecerea zilei, prinþul adormi instantaneu – cu
capul pe o piatrã. Sforãitul lui groaznic fu singurul rãspuns la
comentariul vraciului.

– Poate îi fugãreºte cu sforãitul... încercã Felimon sã-ºi
facã singur curaj.

– Dacã nu-i atrage... îl mâncã limba pe Erou. Îi rãspunse
foºnetul neliniºtit al bucãtarului.

– Pãi, sã fac luminã... începu sã le sugereze vraciul, dar
vorbele îi furã acoperite de strigãtele pline de groazã ale celorlalþi
doi:

– Nu, nu! Dacã nu umpli hruba de fum ºi flãcãri, precis ne
aduci tavanul în cap!

– Bine, bine... acceptã Zildir, el însuºi nu foarte sigur de
rezultatele vrãjii. ªi atunci ce facem?

– Sã aºteptãm, ce putem face? îºi dãdu Eroul cu pãrerea.
Tot nu ne grãbim niciunde, iar Hitaiori doarme.

– Ei da, poate se lumineazã... îi plãti Zildir poliþa, sarcastic.
– Nu, dar poate dã cineva peste noi...
– Fereascã Marele Zeu! îl întrerupse bucãtarul.
– Sã ne culcãm ºi noi, propuse vraciul
– Sã ne taie gâtul în somn? se împotrivi burtosul.
– De parcã are importanþã cum ne taie gâtul. Mai bine

propune tu ce sã facem, dacã nimic nu te bucurã, îºi arãtã
vraciul nemulþumirea. Aia nu, aia nu... Mai bine aprind o
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Cei trei ascultãtori pufnirã în râs, fãrã voia lor. Chiar ºi Zildir.
– Ho, ho, ho... Când a venit craiul moskal în vizitã ºi am

fãcut mica mea vrajã... hihihi, cea cu cãleaºca... ambasadorului,
hohoho... de s-au trezit ambasadorul ºi suita lui, hihihi... pe
creneluri, cu caleaºca în cap, hohoho... toatã lumea râdea ca la
circ, chiar ºi împãratul, huhuhu... deºi ambasadorul moskal
ameninþa, râzând, cu rãzboiul, hohoho...

– Aºa-i, îmi amintesc, zise Felimon, trist. Asta pentru cã mã
nimerisem eu pe acolo, de fapt,,,,, încercasem sã prind caii de
frâu... Noi am ajuns în ghereta portarului...

– Ha ha ha...
– Nu a fost rãzboi pentru cã ambasadorul nu s-a putut opri

din râs în faþa Marelui Þâr, povestindu-i. Cred cã acum el e în
Marele Nord, hihihi..., nu se putu opri vraciul.

– Ha ha ha... Ei, ºi? Cine era femeia aia? întrebã Eroul,
încercând sã-ºi opreascã râsul. Îºi dãdu deodatã seama cã
râsul era stupid, cã vocea brutarului suna plinã de o tristeþe
nemãrginitã... Era aici ceva nu tocmai în regulã... E drept cã ei
se veseleau, dar era atât de puþinã bucurie!

Hai sã vã povestesc mai departe. Atunci ºi-au vãzut de
drum, fetiþa întorcând când ºi când faþa spre mine. Când sã
disparã dupã colþul strãzii, mi-a fãcut semn cu mâna, ca un
îndemn, ca o promisiune... O vreme nu le-am mai vãzut, apoi
au apãrut din nou, deodatã... Au venit spre searã, voiau sã
vorbeascã cu tata. Tata era, ca de obicei, la brutãria Palatului;
aluatul se frãmântã noaptea, ca pâinea sã fie gata dimineaþa,,,,,
în zori. Mama ºtia asta, ºi mai ºtia ceva ce eu nu ºtiam. A
încercat sã o refuze pe femeie, dar aceasta a convins-o, nu ºtiu
ce i-a spus. M-a trimis cu ele, sã le duc la tata. Eu m-am bucurat,
îmi pãrea bine cã o vãd din nou pe fetiþã ºi cã o sã mergem
împreunã, dar mama m-a petrecut cu o privire tristã,,,,, pe care nu
o pot uita, de atunci... Înainte sã plec, am cãutat în dulap niºte
prãjituri, întotdeauna aveam ceva proaspãt... Pe drum le-am
împãrþit cu ea. Mama ei, dacã femeia aceea era cu adevãrat
mama ei, a gustat pe rând din toate, de parcã se temea sã nu fie
stricate, dar dupã aceea,,,,, ne-a lãsat sã le mâncãm împreunã,
privindu-ne cu ochi blânzi...

Când am ajuns la Palat, strãjile ne-au lãsat sã trecem spre
brutãrie, erau învãþate cu mine, sã trec, uneori, la ora aceea
târzie. Dar tata nu a fost foarte bucuros sã ne vadã, nu voia pe
nimeni lângã el când frãmânta aluatul,,,,, dupã secretele transmise
în familie, de generaþii.

„Om bun”, a zis femeia, „am venit sã te rog sã mã primeºti
calfã...”

Aici a trebuit sã se opreascã, pentru cã tata a izbucnit în
râs. Tata nu era om rãu, dar se dezvãþase sã mai trãiascã printre
oameni. Noaptea frãmânta aluatul, dimineaþa cocea pâinea,
ziua dormea... Se sãlbãticise ºi nu mai avea decât un gând:
meseria ºi faima lui de brutar împãrãtesc.

„M-au rugat mulþi sã îi iau calfe”, zise el femeii. „Meºteºugari
ºi negustori de faimã, boieri de seamã, ba chiar ºi prinþi! ªi
i-am refuzat pe toþi, pentru cã taina meseriei noastre se dã din
tatã în fiu, numai în familia noastrã. Dar niciodatã nu a venit o
femeie strãinã sã cearã aºa ceva, de când este neamul nostru
neam de brutar! Te vãd cã vii de prin alte þinuturi ºi îmi zic cã nu
ºtii obiceiul pãmântului, ºi te iert.”

Dupã care îºi vãzu, liniºtit,,,,, de frãmântat, de parcã nimic nu
se spusese.

„Om bun”, vorbi femeia din nou. „Abia am ajuns în cetatea
asta, singurã, obositã ºi sãracã, numai cu copilul ãsta la sufletul
meu. Am mai lucrat ca pitãriþã, lasã-mã sã lucrez sub povãþuirea

la urmã, ºi-au dat fata crãiþã fiului lui Albieº ºi insulele Rodeie,
din Marea cea Mare, drept zestre – ãlea de le luarã alimanii mai
nu de mult. Aºa a plecat craiul frâncan cu ºtiinþa de a face
aluatul strãmoºului meu, ºi era mai bucuros decât atunci când
Popa îl unsese Crai al Apusului, Împãrat al Împãraþilor – urmaº
al marilor crai,,,,, din vechime. De atunci,,,,, frâncanii fac plãcintele
cu aluat „carmizir”, aºa i-au pocit ei numele strãbunului meu...
Dar acum toatã lumea îi zice „aluat frâncan”...

Of, of, of... ªi au mai fost ºi alþii! La noi în familie,,,,, coptul
pâinii este o artã! Unul a inventat torta, altul alviþa – cea cu care
acum se laudã alimanii, altul plãcinta cu brânzã, ºi tot aºa...
pânã la mine, of! ªi cu mine se terminã linia noastrã glorioasã
de brutari ºi, dupã mine, nu mai rãmâne nimeni sã ne ducã
tradiþia mai departe... Uite, astea-s chifle?

Scoase o chiflã din buzunarul ºorþului – dacã l-ar fi întrebat
cineva, nu ar fi ºtiut sã-i spunã cum a ajuns acolo. Oricum,
ajunsese de mult, era tare ca piatra... Vãzu cã nu are cui o arãta
pe întuneric, aºa cã încercã sã muºte din ea, dupã care o aruncã
scârbit. Mai bine n-o fãcea, cãci sforãitul prinþului se opri brusc
ºi se auzirã niºte înjurãturi pe limba gipanghezã. Din cauza
amãrãciunii, bucãtarul nu pãru sã-l audã, dar ceilalþi abia îºi
stãpânirã hohotele de râs.

– Mda, e trist... spuse Eroul, bucuros cã întunericul îi
ascundea faþa pe care se lãþise un zâmbet.

– Lasã, nu te feri, ºtiu cã îþi vine a râde. Se pare cã asta face
parte din blestemul meu – în preajma mea oamenii nu pot fi
triºti.

– De ce eºti bucãtar ºi nu brutar? îl întrebã Eroul, mai mult
pentru a schimba vorba.

– Pentru cã nu pot fi. Lãsaþi-mã sã-mi continui povestea,
se înviorã burtosul.

– Nu ai povestit încã nimic, zise vraciul.
Da, aºa-i, recunoscu Felimon. V-am spus cã nu mã pricep.

Ei, când eram mic,,,,, eram bucuria pãrinþilor. Încã un nou-nãscut
care sã ducã tradiþia familiei mai departe! De unde sã ºtie ei,
of?... Vine într-o zi o femeie din strãini, pe stradã. Nu avea cu ea
decât o fetiþã, puþin mai micã decât mine, abia învãþase sã
meargã. Sãrace, obosite, cine ºtie de unde veneau... ªi flãmânde,
abia se târa biata femeie, sfârºitã de puteri...

Eu eram pe uliþã, pe pragul casei, muºcând dintr-un coltuc
de pâine. Pâine împãrãteascã, doar tata era brutarul Craiului!
Oamenii de rând nu aveau parte de aºa ceva... ªi nu ºtiu cum,
mi s-a fãcut milã de femeie ºi de copila ei, ºi m-am ridicat de pe
prag ºi le-am dat lor coltucul. Femeia s-a oprit, s-a uitat în jos
spre mine ºi mi-a zâmbit, obositã. A împãrþit coltucul, a dat mai
mult fetiþei, ea oprindu-ºi o coajã... Iar dupã ce a mâncat s-a
luminat la faþã, iar fetiþa a bãtut din mânuþe, fericitã, râzând.

„Minune mare, a strigat strãina. În viaþa mea nu am mâncat
asemenea pâine – ºi am umblat pãmântul ãsta peste tot! ªi
alte pãmânturi... Dar pâine ca cea pe care ne-ai dat-o tu, nu am
pus în gurã. Sã ai parte de bucurie, bãiete, cã ai inima bunã ºi
miloasã, ºi sã se bucure cu tine toþi cei ce-þi stau în preajmã.”
Ãsta a fost primul blestem...

– Ãsta-i blestem? se mirã Eroul. Mi se pare mai degrabã o
binecuvântare...

– Þi se pare, pentru cã nu ºtii tot. Când era mama bolnavã,
zâmbeam ca un tâmpit ºi toþi în jurul meu se bucurau... La
înmormântarea mãmucãi nu am putut vãrsa o lacrimã, iar lumea
se veselea ca la nuntã... Ehei... Mã alungã de la orice festivitate
mai oficialã, înmormântare, execuþii... Peste tot încep oamenii
sã se veseleascã, ptiu!
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trimis în lumea lui, orice gospodinã din Albia ºtia sã coacã
pâine mai bunã decât el!

Pâinea la palat era chiar mai proastã decât cea pe care
mama o vindea în târg. Ea învãþase câte ceva de la tata, nu mult
– destul cât sã facã o pâine bunã ºi colaci. La Palat nu au
primit-o, sã nu strice tradiþia sau cine ºtie de ce. Totuºi, cei din
târg cumpãrau pâine de la ea, deºi ea ieºea cu pâinea mai spre
prânz, nu ca ceilalþi brutari. Atât câþi apucau... Ea trebuia sã mã
pregãteascã dimineaþa de ºcoalã, abia pe urmã se apuca de
frãmântat.

A cãzut mama bolnavã, iar doftorii nu au ºtiut ce ierburi sã-i
dea. S–a topit pe picioare, nu a mai putut frãmânta aluatul.
Craiul, care în ascuns cumpãra pâine de la mama, a adus doftori
de peste tot, cei mai vestiþi doftori ai lumii... I-a dat calfe sã o
ajute, sã înveþe meseria... Calfele nu au apucat sã înveþe taina
aluatului. Într-o zi mama a murit,     ºi numai eu râdeam, ascuns
singur într-un colþ, în grajd, printre cai... A trebuit sã las ºcoala,
deºi îmi plãcea tare mult sã învãþ. Am mai citit eu ºi dupã aceea,
am niºte prieteni de petreceri prin târg, de la ei mai aflu câte
ceva... Uneori este bine cînd oamenii se veselesc pe lângã
mine... Mai uitã de necazuri. Nu prea îmi dau cãrþi, sunt scumpe
ºi tot ce trece prin mâna mea se rupe, dacã nu se pierde... Dar
ei nu se prea supãrã pe mine. Numai cãrþile pe care mi le dã
Zivnir nu pãþesc nimica...

– Îl ºtii, deci, pe unchiul? se mirã vraciul, dovedind cã nu-l
furase somnul.

– Da, ne ºtim de mult, suntem,,,,, într-un fel,,,,, prieteni – încã
de când eram copil. Nu ºtiu ce îl fãcuse sã mã bage în seamã,
uneori venea numai sã vadã ce mai fac... De fapt, când a trebuit
sã încep sã câºtig eu pâinea în casã, dupã ce mama cãzuse la
pat, el a aranjat sã fiu angajat calfã la bucãtãrie.

– De ce nu la brutãrie? întrebã Eroul, prins de poveste.
– Eu ºtiu?! A spus odatã cã i s-a citit lui în cãrþi cã eu

trebuie sã fiu în bucãtãrie. Cã de asta,,,,, multe vor depinde, aºa
mi-a spus el, mormãind pe sub musteþi. Dar poate m-am înºelat
eu, chiar dãrâmasem cazanul cel mare cu supã pe mine...

– Ba cred cã l-ai auzit bine, îl contrazise Eroul, încredinþat
acum cã va trebui sã-l ia ºi pe burtos dupã el,,,,, în cãlãtorie. Prea
se legau toate...

– De câteva ori s-a pus împotriva ªefului, când a vrut sã mã
alunge din bucãtãrie. A fãcut el ce a fãcut ºi, dacã nu eram eu
prin bucãtãrie, ieºea mâncarea rea... Vrând nevrând, m-au þinut
calfã în bucãtãrie toþi anii aceºtia, chiar dacã le stricam sau
spãrgeam câte ceva. Mã pun mai ales la frecat oalele, alea nu
am cum sã le stric... Numai câteodatã... recunoscu cu jumãtate
de gurã.

„Chiar, cum poate cineva strica o oalã din  alamã sau din
tuci?” se mirã Eroul, dar începuse sã-l cunoascã pe Felimon ºi
îºi zise cã orice este posibil.

– ªi neam la tine? întrebã deodatã Hitaiori, dovedind cã
ascultase ºi el povestea, ba chiar o înþelesese – în parte, cel
puþin.

– Aºa-i, nu a fost nici un neam. Eu am început sã mã îngraº
de tânãr, pe vremea când celor de vârsta mea le venise vremea
de cãtãnie sau sã treacã de la ucenicie la cãlfie, sau sã-ºi
gãseascã drãguþe, eu ajunsesem al doilea grãsan al cetãþii, ba
chiar al împãrãþiei, ziceau unii. Nici mãcar primul! se plânse el
cãtre întunericul ce-i înconjura. Fetele se cam fereau de mine,
chiar ºi cele care poate m-ar fi plãcut... Când ajungeam sã
discutãm mai serios despre ceva, ele râdeau ca spartele, chiar

ta. Cã altfel,,,,, ne vom prãpãdi amândouã... Dacã nu îþi este milã
de mine, ai milã de copila asta, cã nu a ajuns încã sã cunoascã
viaþa...”

„Femeie, þi-am spus cã nu se poate. Uite, îþi dau zece galbeni
de aur, aveþi cu ce trãi un an de zile. Mai mult nu am nici eu, ºi
am familie de þinut. L-ai cunoscut pe fiul meu...” Nu era om rãu
tata, ajuta întotdeauna pe cei în nevoie – când putea. Dar nu
putea cãlca datina familiei!

„Om bun”, zise femeia a treia oarã, ºi un fulger întunecat
trecu prin ochii ei luminoºi, umplându-mã cu fiori de gheaþã.
„Nu am venit sã cerºesc, nimeni în familia mea nu a cerºit. Am
cãzut acum la zile grele, cãci un duºman vrea sã ne prãpãdeascã
– mai ales pe copila asta,,,,, fãrã altã apãrare decât ce îi pot da eu,
ºi nu vreau sã dau lupta cu el acuma, cu ea þinându-se de poala
mea. Dacã pier eu, ea nu îi poate sta împotrivã. Îmi trebuie loc
sã mã ascund,,,,, pânã când fata este mai mare, loc în care
duºmanul nu poate bãnui c-aº fi, ºi ce loc mai potrivit pot gãsi
decât brutãria ta?! Vei scãpa viaþa a douã fiinþe fãrã vinã, din
care una este norocul neamului tãu!”

„Norocul neamului meu este copilul acesta ºi mâinile astea
douã”, zise tata mândru. „Îþi înþeleg nevoia, strãino, dar înþelege
ºi tu cã nu se poate sã te iau de calfã! Nu se poate ºi nu se
poate, stau împotriva ta sute de ani de tradiþii... Uite, te iau
slujnicã în casã,,,,, sã o ajuþi pe Fibeea” – asta era mama – „iar
fetiþa ta,,,,, sorã sã-i fie fiului meu, dar mai mult de atât nu se
poate.”

Se întristã femeia.
„Nu am venit sã-þi fur meseria, brutarule. Ar fi rãmas tot în

familie, tot Felimon ar fi dus neamul ºi harul tãu mai departe.
Dar m-ai respins în ceas rãu ºi acum roata vremii se învârteºte,
ºi alt fir se þese. Te vei cãi cã nu m-ai primit, dar va fi prea
târziu!” ªi aici oftã cu obidã mare ºi o lacrimã grea îi cãzu pe
obraz.

Fetiþa se întristã ºi ea, pãrea a fi înþeles despre ce vorbesc
pãrinþii noºtri. Eu nu am înþeles decât mai târziu, când cuvintele
schimbate au început sã-mi revinã în memorie. ªi femeia
continuã:

„Tu numai crezi cã Felimon va fi calfa ta, cãci el nu va fi. Eu
aº fi fost singura calfã pe care ai fi avut-o vreodatã – dar nu a
fost sã fie. Neamul tãu de brutari se terminã aici... Numai fiul lui
Felimon îl poate lega din nou... de va fi sã fie...”

ªi cu asta, a luat fetiþa de mânã ºi au ieºit pe uºa brutãriei ºi
au dispãrut, ºi nu le-a mai vãzut nimeni, nicicând. Numai fetiþa,
înainte de a ieºi, întoarse capul spre mine, fluturã mânuþa a
rãmas bun ºi-mi ºopti: „Sã mã aºtepþi!”

Pentru o vreme, totul pãru sã meargã ca mai înainte. Numai
cã eu începusem sã fac boacãne. Ba scãpam ceva pe jos, ba
spãrgeam ceva, ba se rupea pe ce puneam mâna... Tata a început
sã mã alunge din brutãrie, nu-i mai creºtea aluatul, iar pâinea ºi
colacii îi ieºeau ca clisa când eram eu prin preajmã... Atunci
ºi-a dat seama cã ceva nu-i a bunã! Mama a început sã citeascã
tot felul de cãrþi despre vrãji ºi vrãjitoare, umbla pe la vraci –
fãcu în întuneric semn spre Zildir, semn nezãrit de nimeni. Voia
sã ºtie cine fusese femeia aceea, cum se putea rupe un blestem.
Iar eu eram bucuros mereu, iar ai mei se veseleau pe lângã
mine, deºi le sângera inima.

Tata nu a mai stat mult cu noi, într-o dimineaþã nu a mai
apãrut acasã. Îºi luase lumea-n cap. Craiul l-a cãutat, se temea
sã nu-l fi cumpãrat altã împãrãþie... Dar i s-au pierdut numele ºi
faima, nu a mai apãrut niciunde ca brutar. A adus Craiul brutar
strãin, i-a dat calfe sã înveþe taina coptului. Pe strãin, Craiul l-a
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ºi când veneau sã mi se plângã de vreun necaz....
Dar poate ºi aceasta ar fi trecut, dacã mi-ar fi plãcut mie

vreo fatã. Dar atunci am ºtiut cã ºi fetiþa a avut putere de vrajã,
cãci eu nu am mai putut sã mã uit cu drag la nici una. Nu am
putut sã mi-o mai scot din inimã... Când apãrea vreo fatã, sau
mai târziu, vreo vãdanã, care îmi arãtau cã aº putea sã le fiu pe
plac aºa cum eram, cu burtoiul acesta, cu picioarele mele subþiri,
cu nasul meu ca un dop... în faþã îmi apãrea chipul fetiþei, care
îmi spunea: „Sã mã aºtepþi!” ªi am aºteptat sã aparã, mai întâi
cu nerãbdare, apoi cu neliniºte... Acum ºtiu cã nu va veni
niciodatã, dar inima mea este datã ei, pe vecie. Nu mai sunt
tânãr, nici nu ºtiu dacã mai pot face copii, dar a încetat sã mã
mai doarã pieirea neamului nostru de brutari împãrãteºti. De-aº
vedea-o, însã, pe iubita mea fetiþã – cãreia nu-i ºtiu nici mãcar
numele – devenitã femeie, pentru o clipã mãcar, fie ºi pentru
ultima clipã, aº închide ochii liniºtit ºi fericit!

* * *
Tãcerea se lãsã grea în întunericul hrubei. Probabil fiecare

se gândea la cele povestite de bucãtar, sau poate la întâmplãri
similare din propriile lor vieþi. Omul este egoist din fire, de ce ar
fi pierdut cei trei ascultãtori prea mult timp plângând soarta
adversã a pântecosului? Ce, soarta le adusese lor înºile prea
multe clipe de fericire?

Dar poate cã cei trei simþeau o undã de compasiune faþã de
fiinþa blândã ºi nevinovatã, bãtutã de soartã fãrã a fi greºit cu
ceva, ºi care acum îi pusese fãrã voie într-o situaþie destul de
încurcatã...

– Mda... mormãi Zildir, ºi îºi drese glasul rãguºit dintr-o
datã. Hrrrm! Eu zic sã cãutãm ieºirea, nu putem sta aici la
nesfârºit.

Deºi Eroul începuse sã se teamã de sfaturile venite din
partea vraciului, sfaturi care aveau tendinþa sã ducã lucrurile în
direcþii nedorite, gãsi de cuviinþã sã-l aprobe, de data aceasta.
Tot nu avea altceva de fãcut.

– Chiar aºa. Dar sã nu ne propui vreo vrajã, cã mã supãr!
– ªi cum ne descurcãm, aºa orbi cum suntem?
– Ca orbii. Ne luãm de mâini sã nu ne rãtãcim, ºi mergem

înainte,,,,, pe pipãite. Stãm pe lângã perete, acolo or fi mai puþine
pericole...

Le luã ceva timp sã se gãseascã unii pe ceilalþi. Umblau ca
orbeþii, de colo pânã colo, pânã când Eroul se supãrã ºi strigã
la ei:

– Hei, aºa nu merge! A ajuns cineva lângã un perete?
– Eu estem, se auzi glasul cu accent strãin al gipanghezului.
– Stai acolo! Eºti, deci, undeva în stânga mea. Stai acolo,,,,,

pânã ajung la tine. Pânã atunci, zi-ne câte ceva, sã ºtim unde te
putem gãsi.

– Spus? Ce spus?
– Cântã ceva, dacã nu ai ce spune...
Mai bine îl lãsa sã spunã ceva. Sunetele produse cu un glas

rãguºit ºi straniu modulat, fãrã nici o linie melodicã cât de cât,
venind aºa din întunericul plin de ecouri, i se pãrea cã-i zgârie
urechile ºi nervii. Se pare cã efectul produs era similar ºi asupra
celorlalþi doi, cãci se auzi glasul sugrumat al bucãtarului:

– Eºti sigur cã e Prinþul? Dacã e vreun monstru care ne
atrage în braþele sale?...

– Dacã era un monstru, venea direct la noi ºi ne mânca pe
rând, fãrã vorbã multã, îl liniºti Zildir. Erai mort ºi mâncat,,,,, înainte
sã-þi fi zis vreo cântare...

– Aaaa! urlã rãguºit Felimon. Apoi cântecul straniu se opri

ºi Hitaiori zise:
– Io suntem. Þinem bine la kimono, nu pierdem.
Dupã care îºi reluã cântarea. Aºa, unul câte unul, eroii noºtri

se gãsirã din nou împreunã, þinându-se acum de mâini. Ultimul
sosit fu vraciul, care, ajuns din întâmplare lângã perete, o luase
în direcþia greºitã – pânã îºi dãdu seama cã glasul prinþului
dispãrea înapoia lui.

– Bun, suntem cu toþii grãmadã, concluzionã Eroul.
Þineþi-vã unul de celãlalt, sã nu ne mai despãrþim. Încotro o
luãm?

– Eu am fost spre dreapta, totul pare liniºtit vreo sutã de
paºi...

– Atunci o luãm spre stânga, hotãrî Eroul, convins cã pãºind
pe calea indicatã de vraci vor ajunge, mai curând sau mai târziu,
la bucluc.

Aici erau sã se piardã: aºa cum unii stãteau cu faþa la perete,
iar alþii cu spatele la el, dreapta ºi stânga lor era complet diferitã.
Sau poate cã Hitaiori nici nu era sigur care îi era stânga... Eroul
trebui, deci, sã-i smuceascã în direcþia hotãrâtã de el, nemaifiind
acum convins cã, de fapt,,,,, nu porniserã pânã la urmã în direcþia
propusã de mag.

Merserã ei aºa o vreme, pipãind peretele rece de piatrã.
Când ºi când treceau pe lângã deschizãturi în perete – poate
câte un coridor lateral, poate intrarea în vreo încãpere, dar
Eroul îi opri pe ceilalþi sã intre pe acolo. Acest coridor, mai larg
decât celelalte, trebuia sã îi scoatã undeva. „Cu timpul... even-
tual...”, gândi Eroul, fãrã a da glas temerilor. Îºi dãdeau seama
de trecerea vremii,,,,, mai ales dupã foamea care începuse sã le
scurme mãruntaiele.

– Ar fi timpul sã mâncãm ceva, mormãi vraciul, spre
surprinderea Eroului. Se aºtepta ca primul care sã se plângã de
foame sã fie burtosul. Hitaiori zise:

– Avem chiflã. Se pare cã luase chifla pe care i-o aruncase
în cap bucãtarul.

– Aia e chiflã?! mârâi posomorât Felimon, care nu mai
spusese nimic de când îºi povestise viaþa.

– Nu þi-ai înghiþit limba de foame? îl înþepã vraciul cu vorba.
Se pare cã magul cel slãbãnog nu mai putea evita sã se întoarcã
la acest subiect – mai ales dacã-l luase foamea.

– Mã gândesc cã uneori auzeam din bucãtãrie urlete ºi
gemete venind de aici. Nu le-am mai auzit de mult...

– Or fi murit monºtrii de foame, încercã sã-l liniºteascã
Zildir, , , , , în felul lui. Doar dacã nu îi va aduce foamea încoace...

Drept rãspuns, un urlet lugubru veni din întuneric. Bucãtarul
încercã sã se vâre ºi mai bine printre ceilalþi, fãcându-i sã se
împleticeascã.

– Exact de ce m-am temut. Acum ne-o fi luat mirosul...
– Cum sã nu ni-l ia, dacã porþi cu tine ºorþul ãla? Numai

uitându-mã la el ºi pot sã-þi spun meniul ultimei luni... Sau al
ultimului an, dacã veni vorba.

– Lasã-l în pace, Zildir. Face ºi el ce poate... Iar tu nu te mai
vârî aºa în noi, cã venim pe brânci cu toþii!

– Norocul meu, se plânse burtosul. Deºi eu l-am gãsit primul
pe Prinþ, m-aþi pus la urmã...

– Cu bunã ºtiinþã am fãcut-o, îl încredinþã vraciul. Dacã se
apucã sã te mãnânce pe tine primul, or sã se sature înainte de
a ajunge la noi...

– Inima bunã a domniei tale va ajunge de pominã, chiþcãi
Felimon, fãrã supãrare.

– Stam io la urm, se oferi galant Hitaiori. Foame la mine,
muncam monºtri...
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piele plinã de buboaie, parcã chiar mai mari decât cele de pe
faþã, având aceeaºi culoare scârboasã. Doar cocoaºa avea o
nuanþã tot mai oranj spre vârfu-i þuguiat – fãrã ca aceasta sã
îmbunãtãþeascã impresia generalã.

– Un troglodit... bâigui Zildir, care îºi aminti cã vãzuse o
imagine a acestui tip de monstru în una din cãrþile unchiului
sãu.

– Troglodit, confirmã Felimon sfârºit, de sub mãsuþã. Se
pare cã frunzãrise ºi el cãrþulia cu pricina.

– Troglodit! hârâi înfãþiºarea. Yulgur, sluga la voi – ºi aici se
plecã greoi, dar ceremonios, atât cât se putea de ceremonios
pentru un troglodit. Eroului i se pãru cã arãtania vrea sã-l atace
cu colþii fioroºi...

– Nu ºtiam cã troglodiþii vorbesc, îºi mãrturisi uimirea Zildir.
– Nu ºtiam cã ºtiam troglodit, îl imitã monstrul. Nimenea

nu vedeam la troglodit, numa vrãjitor, de mult...
– Eu vrãjitor, o dãdu Zildir pe graiul pocitaniei.
– Aha...
– De unde vorbim omeneºti? întrebã la rândul lui, pocit,

Hitaiori.
– Cine vorbea... Ptiu! Cine vorbeºte omeneºte aici? se rãsti

Eroul. Ce tot spurcaþi limba?! Pe gipanghez îl înþeleg, ba chiar
ºi pe... ãsta – se feri Eroul sã foloseascã cuvintele „monstru”
sau „animal”, sã nu-l supere pe strãin. Dar tu, vraciule? Lipseºte
doar bucãtarul sã zicã ºi el...

– Nu spuneam... ºopti Felimon de sub masã.
– Auzeam bucãtar vorbeºte, explicã trogloditul, arãtând

spre grãsan. Priveam la el dãrâmat, spãrgeam, rupeºti...
Vorbeam singur la noapte, chemam fetiþa... Aaaa...aaa... Aici
încercã sã cânte un cântec duios care, pe buzele lui, pãrea plin
de groazã ºi mister.

– Ce tragi cu urechea unde nu te priveºte?! se burzului
bucãtarul uitând de fricã, ridicându-se cu mãsuþa în cap. ªi
dacã ai auzit, ce împrãºtii la lume?!

– Ho, ho, cã nu spunem la nimeni, îl liniºti vraciul. Zi aºa,
cântai de jale?...

– Cântam, ºi ce dacã cântam?! ªi cântam de dor, nu de jale,
aºa sã ºtii!...

– Liniºte la inim la tine, tu om bun eram. Fetiþa veneam la
tine, cântam de voie bun. Fericit la tine, fericire la toþ. Yulgur
sunteam inim cu inim la tine. Frate al tãu!

Felimon se holbã la troglodit, dar nu avu curaj sã-l contrazicã.
– Dar cum ai putut sã-l vezi pe bucãtar? Pe unde? îl întrebã

Eroul, sperând sã gãseascã un drum de ieºire spre bucãtãrie.
– Priveam oglind la templu. Vedeam Felimon ani mult, peste

doi ori de zece! Vedeam la el îngrãºam ºi pleºuv ºi fãceam guº,
ºtiam trecut timp mult. Yulgur lãsam urã ºi duºmãnit, primeam
învãþãtur la Zân. Fraþi eram cu omu ºi animalu, nu ucideam sã
muncam, numa verdeþ muncam...

– Verdeþ de unde muncat? întrerupse tirada trogloditului
Zildir. Acum, cã îi trecuse teama, îºi amintise de foame.

– Zân dãdeam la Yulgur. Veneam uitam la oglind, aduceam
verdeþ lui sãrman Yulgur...

– De când eºti aici... Yulgur?  îl întrebã Eroul.
– Oooooh, de mult eram. O dat ºi încã o dat doi zeci de ani.

La început stãteam întuneric, vedeam întuneric ca zi, muncam
vierm ºi furnic. Vedeam oglind bucãtãrie, chinuiam foame, oi
oi, sãrac Yulgur! Strigam ca lupi.

– Da’ de ce eºti aici?
– Poveste lungã eram, nu spuneam,,,,, cã nu plãceam la inimã.

Yulgur schimbat eram, stam ºi priveam Felimon. Zân iubeam

La asta Eroul se cutremurã de râs, oprindu-se în loc. Zildir
i se opri în spate, dar gipanghezul, cu reflexe rapide, nu dãdu
peste ei. Dãdu în schimb bucãtarul, prãvãlindu-i pe podea unul
peste celãlalt. Iar el încercã sã se agaþe de perete... reuºind,
spre marea lui uimire.

– Þi-am spus sã fii atent, sã nu te vâri în noi, bodogãni
Eroul, încercând sã se ridice. Fãrã prea mult succes, pentru cã
îl avea în spate pe vraciul cel osos ºi deºirat.

– Mi se pare mie sau se zãreºte o luminã? întrebã Zildir,
uitând sã se mai ridice din spinarea Eroului.

– Te scoli sau nu te scoli? gâfâi acesta de sub el. Ce luminã?
Se ridicarã, pe rând, de pe podea. Într-adevãr, în perete

apãruse o ºuviþã de luminã.
– Asta de unde a mai apãrut? se mirã Eroul, odatã ajuns în

picioare.
– Cred cã este vina mea, recunoscu Felimon. M-am agãþat

de perete, oi fi acþionat vreun mecanism...
– Aºa... Atunci, deschide uºa, se arãtã vraciul curajos.
– Dacã sunt monºtri dincolo? îl contrazise bucãtarul. Mai

bine o închid... Zicând acestea, împinse uºa de piatrã ºi firiºorul
de luminã dispãru.

– Unde ai auzit tu de monºtri cãrora le place lumina? Toþi
ºtiu cã lor le place întunericul. Dacã-s monºtri, ei sunt aici, în
partea noastrã a tunelului...

Parcã spre a confirma afirmaþiile vraciului, un hârâit înfiorãtor
se auzi de undeva de pe coridor, nu departe,,,,, în urma lor. Asta îl
puse în miºcare pe grãsan. Trase puternic de uºa masivã din
piatrã, tãiatã astfel încât nu se deosebea de pereþii tunelului, ºi
se dãdu repede într-o parte. Prin canaturile din piatrã se revãrsã
o luminã dulce, aurie, care îi orbi pe cãlãtorii noºtri – dupã
atâtea ore petrecute în întuneric. Cu pleoapele strânse, se
repezirã cu toþii, buluc,,,,, prin deschizãturã. Un hârºâit îi anunþã
cã uºa se închisese în urma lor.

– Nu lãsam uºa închide! se auzi un glas rãguºit, ca o
bolborosealã. Þineam la uºã! Un trup se nãpusti printre cei
patru ce þineau încã ochii închiºi, împrãºtiindu-i. Blestem, târziu
eram! hârâi necunoscutul.

Eroul deschise ochii ºi privi spre noul sosit, sau, ca sã fim
mai corecþi, spre noul gãsit, în ciuda sãgeþilor dureroase de
luminã care îi fãceau ochii sã lãcrimeze. ªi trebui sã-ºi înfrâneze
o miºcare de groazã. Cel puþin, bucãtarul se vârî, cu un chiþcãit,
sub o mãsuþã scundã, pe care o sãltã cu totul în spate. Zildir,
pe care miºcarea strãinului îl aruncase peste o canapea, încerca,
bâlbâindu-se, sã spunã o vrajã. Numai Hitaiori nu-ºi pierduse
capul. Cu o miºcare fulgerãtoare, scosese katana de la brâu ºi,
þinutã cu ambele mâini, aceasta se ridicase ameninþãtor
deasupra unui umãr, gata de atac sau de apãrare...

Stãpânul încãperii îi privea cercetãtor pe sub arcadele
proeminente, care prelungeau fruntea teºitã. Avea o faþã care
semãna foarte mult cu cea de broascã, cu o piele verzui-cenuºie,
cu pete gãlbui bãtând spre bej, spuzitã de buboaie. Buzele late
ºi groase dezveleau un ºir de dinþi mari ºi ascuþiþi – ca într-un
zâmbet, sau poate pregãtiþi sã sfâºie. Nu avea nici un fel de
straie pe el, aºa cã i se vedea întreg trupul deformat ºi vânjos.
Era mai înalt chiar decât vraciul cel deºirat, cu umeri largi din
care ieºeau braþe destul de subþirele ºi scurte, terminate cu
degete lungi, cu gheare ascuþite. Picioare vânjoase, deºi
încovoiate, suportau trupul puternic, muºchiulos, deformat
însã de o cocoaºã mai mare chiar decât capul. Cocoaºa
împingea, de altfel, capul ºi gâtul înainte, dând impresia cã
acestea pornesc din pieptul lat. Trupul era acoperit cu aceeaºi
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Se puserã cu toþii la masã, mâncarã pe sãturate – mai puþin
bucãtarul.

– Când vine Zâna? întrebã burtosul. Trebuie sã-i mulþumim
ºi ei pentru bunãtãþile aduse.

– Mulsumeam când veneam. Nu ºtiam când veneam. Poate
nu vream vâzum strãin. Acum împãrþeam muncare, frate eram.
Spuneam lui Yulgur cine frate la el eram.

Se prezentarã pe rând, Zildir prezentându-l ºi pe gipanghez.
– Auzeam neam la tine, bunic la mine ajungeam la Jipang.

Pierdum braþ, scãpam bucuros la viaþ. Luptãtor fioros la Jipang,
troglodit mai bine stam departe!

Hitaiori se aplecã ceremonios, ca de fiecare datã când cineva
i se adresa. Pe faþa lui era greu de citit dacã înþelesese lauda.
Trogloditul îi rãspunse la fel.

– Vraci ºtiam, Zivnir. Priveam la oglind la Yulgur. El ºtiam la
zân, vorbeam o dat împreun. Numai nu ajutam la Yulgur plecam,
spus el nu puteam. Aºteptam veneam nepot la el. Aici privi
întrebãtor spre Zildir. La tine vrãjitor vestit ca Zivnir?

Zildir îºi drese glasul, stingherit.
– Mai bine lasã-l în pace, nu-i cere sã-þi dovedeascã nimic,

se amestecã grãbit Eroul.
– Aha. Bucuros cunoºteam, Erou. Zivnir nu ziceam nimic la

tine, Zân spuneam. Ziceam Erou veneam, Felimon fericit eram.
Numai spuneam atunci Yulgur muream...

Eroul rãmase uimit. Trogloditul ºtiuse aceastã profeþie ºi
se arãta, totuºi, bucuros de întâlnire. Ochii acestuia, bãgaþi
adânc în orbite sub arcadele osoase, pãreau mici ºi fioroºi...
dacã nu ar fi fost blânzi ºi umezi, ca cei de cãprioarã.

– Nu temeam la Yulgur, Yulgur schimbam eram. Yulgur
ajutor dãdeam la Erou ºi Felimon. Yulgur puteam muream,
Felimon fericit eram...

Se lãsã o tãcere stânjenitoare, nici unul nu pãrea sã
gãseascã un rãspuns la cuvintele trogloditului. Acesta, în
schimb, se apucã sã scoatã dintr-un dulap perne ºi pãturi,
improvizând niºte paturi, pentru musafirii neaºteptaþi. Numai
atunci Eroul ºi ceilalþi îºi dãdurã seama cât de osteniþi erau.

– Dormeam furmoz, noapte acum. Nu veneam nimeni aici,
eram liniºtit.

Fãrã multã vorbã, cei patru se întinserã pe câte unul dintre
paturile pregãtite de Yulgur: Zildir pe canapea, ceilalþi pe jos.

– Tu nu dormi, Yulgur? întrebã Felimon înainte de a se lãsa
furat de somn. Nu ai pus nici un pat pentru tine...

– Troglodit sãrman needucat, nu dormeam saltea.
– Dar tu nu mai eºti needucat. Eºti ca ºi noi...
– Numai inim ca ºi voi. Trup ca ºi troglodit, spuse trist

Yulgur, ºi vocea parcã nu-i mai sunã atât de straniu...

în care uneori e bine sã ºtim ce ceremîn care uneori e bine sã ºtim ce ceremîn care uneori e bine sã ºtim ce ceremîn care uneori e bine sã ºtim ce ceremîn care uneori e bine sã ºtim ce cerem

Primul care se trezi fu tânãrul prinþ. Privi,,,,, printre genele
întredeschise,,,,, la troglodit, care ºedea liniºtit în capul oaselor,
rezemat de un perete, cu ochii aþintiþi într-o carte. Simþind privirea
lui Hitaiori asupra lui, ridicã ochii negri, parcã fãrã iris – sau
poate numai iris...

– Bun trezeam, frate la mine viteaz.
– Haugh! salutã Hitaiori, punându-se în genunchi în faþa

trogloditului ºi plecându-se cu fruntea pânã la podele.
– Tu fãceam mare cinste la sãrman Yulgur. Nu meritam...
– Robul ãsta este scamã bãtutã de vânt în faþa înþelepciunii

ºi bunãtãþii tale, îi rãspunse Hitaiori,,,,, în gipangu.

Felimon, bucuram Yulgur schimbam. Aduceam verdeþ! Yulgur
iertam vierm, nu ucideam oho, de mult! Troglodit ucideam tot
mereu. Duºman dãdeam la noi sete la sânge. Dar Yulgur ieºeam
de la Duºman, acum stam la lumin.

– Chiar, de unde ai luminã, Yulgur? încercã Felimon sã
schimbe vorba. Nu îi plãceau laudele multe, mai ales cã nu
avusese parte nicicând de ele. Uneori se lãuda singur, dar numai
când nu-l auzea nimeni...

– Tot zin aduceam. Când Yulgur rãu eram, luam lumin ºi
plecat, lãsam Yulgur întuneric stam. Yulgur vedeam întuneric
ca pisici. Când Yulgur schimbam eram, nu vedeam întuneric
bine, orb eram. Aºa ºtiam zân Yulgur schimbam, cã el fãceam
rãu eram, rãgeam ca animal... Dar zân veneam, ºtiam Yulgur
schimbam la lumin, bucuram ºi sãrutam Yulgur la frunte – aici
trogloditul atinse cu veneraþie fruntea teºitã ºi buboasã între
arcade. Atunci Yulgur plângeam! Troglodit nu ºtiam lacrim...
Acum Yulgur stam ca om, dormeam la canapea, nu la piatrã.
Muncam verdeþ, rugam la Mare Zeu, prindeam lumin. Yulgur
schimbam!  concluzionã el, mândru.

– Dar de ce nu ai plecat de aici? îl întrebã curios vraciul.
Dacã þi se fãcea foame ºi zân nu veneam... nu venea zâna?

– Yulgur muncam o dat la ºapte zi, sau când aveam. Zân
veneam, nu lipseam niciodat în doi zeci de an. Nu veneam tot
fiecare zi, da veneam. Yulgur nu puteam ieºam, rãspunse totuºi
trogloditul la întrebare...

– Pãi, pe unde se poate intra, se poate ºi ieºi. Dacã Zâna
poate veni la tine, tu de ce nu poþi ieºi?

– Yulgur nu încãpeam sticluþ, spuse trogloditul de parcã
rãspundea la întrebãri fãrã noimã, puse de copii.

– Aha! mormãi Zildir, ºi nu mai comentã. Ori se lãmurise,
într-adevãr, ori nu voia sã parã prost. Nici Eroul nu mai întrebã
nimic, îºi zise cã se va lãmuri cu timpul.

– ªi ceilalþi troglodiþi ce zic? întrebã bucãtarul.
– Ei nu gãseam Yulgur. Nu gãseam uºã, ºi bine eram aºa,

muncam Yulgur. Yulgur nu ucideam, nici sã salvam viaþ la el.
– Mda... Eroul spera din toatã inima cã nu va trebui sã-l ia

cu el ºi pe troglodit. Oricât de mare ºi urât, acesta se dovedea
chiar mai neajutorat decât bucãtarul, în clipe de cumpãnã. În
plus, oamenii ori ar fi luat-o la fugã, ori s-ar fi pus cu furcile pe
ei...

– ªi, ai ceva de mâncare? nu mai rãbdã vraciul. Orice: verdeþ,
vierm, furnic...

– Nu vorbeam cu pãcat. Vierm ºi furnic prieten la Yulgur
eram, nu fãceam rãu la ei. Verdeþ eram. Puftim de muncam...

Slãbãnogul de Zildir nu aºteptã sã fie invitat de douã ori, se
repezi spre locul indicat de troglodit. Într-un coº se lãfãiau
fructe ºi legume proaspete: mere, pere, pepeni, varzã, salatã,
conopidã, roºii, morcovi...

– Hm, cârti vraciul, muºcând totuºi dintr-un mãr. Asta ai
mâncat tu douãzeci de ani? Ai cuptor sã le ºi coci?

– Aveam cuptor. Eram cartof ºi dovlec ºi vânãta acolo...
– Pãi de ce nu spui aºa? Drace!
– Nu spus drace, troglodit eram... Nu trebam.
Trogloditul deschise uºa unui cuptor zidit în perete ºi un

miros plãcut de cartofi copþi se rãspândi în încãpere. Tãie
repede verdeþurile ºi încropi o salatã, peste care turnã puþin
oþet dintr-o sticluþã.

– Oþet de unde ai? se mirã bucãtarul.
– Zân aduceam, ºi sare. Troglodit nu foloseam, zân spuneam

acum om eram. Pofteam, muncam!
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viaþa mea.
– Spune. Dorinþa ta va fi mai puternicã decât o poruncã

pentru umilul tãu frate. Consider-o împlinitã!
– Dacã va veni clipa sã alegi între viaþa mea ºi cea a lui

Felimon, te rog sã o alegi pe a lui. Eu voi trãi prin viaþa dãruitã
lui.

– Bunãtatea ºi uitarea ta de sine îþi fac cinste ºi mã ruºineazã
pentru micimea mea. Vei trãi, deci, prin viaþa lui Felimon, dacã
nu voi putea opri moartea în drumul ei spre tine. Deie Borissawa
ca voi doi sã trãiiiiiþi prin viaþa lui Hitaiori!

– Nu spune asta, frate al meu. Te dezleg de vorbele acestea
ºi te leg sã rãmâi viu pentru clipa când îiîiîiîiîi vei da viaþã lui Felimon.

– Sã fie, atunci, precum zici! Hough! Prinþul pecetlui
jurãmântul cu o nouã plecãciune ceremonioasã.

– V-aþi trezit? se auzi glasul vesel al celui discutat de cei
doi. Vãd cã vã faceþi gimnastica de dimineaþã. Ia sã fac ºi eu
ceva miºcare, dacã mi-o da voie burta...

Se plecã ºi el, cu greutate, pe rând,,,,, cãtre cei doi, care îi
rãspunserã veseli. Nu peste mult timp,,,,, se trezirã ºi restul
cãlãtorilor, vraciul – cu niºte strãnuturi care cutremurarã
încãperea.

– Eºti sigur cã nu ai mirosit niºte alune din cutia unchiului
tãu? îl tachinã Eroul. Zildir îl privi vinovat, parcã, dar nu rãspunse
la aceastã întrebare.

Cu aceastã ocazie,,,,, Eroul îºi dãdu seama cã nu mai are cutia
lui Zivnir cu el. O fi uitat-o în iatacul lui Hitaiori... Era în planul
jocului sã fie aºa, sau aceastã uitare urma sã aibã repercusiuni
asupra destinului lor? Îngândurat, întrebã:

– Ce facem acum? Încotro o luãm?
– Nu puteam ieºit, îi atrase atenþia Yulgur.
– Vrei sã spui cã vom sta aici toatã viaþa noastrã? rãspunse

de data asta vraciul. Nici vorbã de aºa ceva! Sã mâncãm numai
verdeþ?

– Þie iar þi-e foame, vraciule! spuse Eroul.
– ªi mie mi-e puþin foame, recunoscu,,,,, umil,,,,, bucãtarul. Eu

dacã nu mãnânc pâine, parcã nu mã satur... încercã el sã se
dezvinovãþeascã.

– Zin nu aduceam pine, îºi ceru iertare trogloditul, de parcã
Felimon dãduse vina pe el, de lipsa pâinii. Când veneam
acuº-acuº, ceream la el pâine.

– Crezi cã vine curând? întrebã vraciul. Poþi sã o chemi?
– Nu puteam. Venim când voim, plecam când voim...

Sãrman Yulgur nu ºtiam.
– Asta ne-a lãmurit buºtean! îºi strâmbã Zildir buzele. Mai e

ceva verdeþ?
– Nu eram. Muncam cât Yulgur trei zi...
– Dar poate cã Zâna nu mai vine trei zile, se sperie vraciul.

Ce mâncãm pânã atunci?
– Numai la mâncare te gândeºti, vraciule, se burzului Eroul.

În loc sã discutãm ºi de-ale noastre...
– Eu nu pot gândi cu stomacul gol.
– Cum? Stam mereu la burt gol? îndrãzni trogloditul.
– Ei! Mã supãr! se bosumflã Zildir. Pânã la burtã! Când am

burta goalã, încep sã fac prostii...
– Când ai capul gol, ce faci?... Sau nu conteazã ce ai gol?

piui ºi bucãtarul.
– Voi chiar vreþi sã-mi aduc ceva mâncare din vãzduh? se

încruntã vraciul. Asta îi fãcu pe ceilalþi sã-l lase în pace,
îngânduraþi.

– Zin spuneam când nevoi aveam, rugam. Rugam! gãsi

– Nevrednicul troglodit nu meritã cinstea arãtatã, rãspunse
Yulgur în aceeaºi limbã, fãrã a o stâlci ca pe cea albenã. De
unde a ºtiut mãreþul rãzboinic cã netrebnica lui slugã îndrãzneºte
sã foloseascã limba vitejilor saturoi?

Hitaiori rãmase câteva clipe, mai curând minute, scufundat
în gânduri. Trogloditul aºteptã rãbdãtor ca prinþul sã-i
rãspundã.

– Nu am ºtiut, recunoscu în sfârºit prinþul. Nevrednicul tãu
ucenic nu a ºtiut cã a folosit limba învãþatã de mic copil. Limba
vorbitã de fraþii mei strãini este greu de pronunþat, mã doare
întotdeauna capul când încerc sã o vorbesc. Îi mulþumesc
fratelui meu mai mare pentru bucuria adusã. De unde ºtii limba
pãrinþilor mei?

– De când m-am pocãit de greºelile mele ºi am primit
învãþãtura Cãii Luminoase, nu pot sã mai mint. Mã bucur cã
pot face plãcere mãritului Hitaiori samu, vorbindu-i pe limba
lui.

– Unde a învãþat nobilul învãþãtor sã vorbeascã jî-pangu,
limba florilor de salcâm picurând pe prundul bãtut de ape?

– Mã ruºinez sã folosesc cuvinte atât de necioplite în faþa
cuvintelor atât de pline de poezie ale tânãrului meu stãpân.

– Umila ta slugã foloseºte cuvinte fãrã sã le înþeleagã. I–au
fost bãgate în cap în timpul scurs cãlãtorind spre Apus. Meritul
este numai al gheiºei care m-a însoþit. Dar,,,,, rãspunde-mi la
întrebare, te rog.

– Bunicul a fost în þara Jî-pin, trimis ca iscoadã de cãtre
Duºman, stãpânul troglodiþilor. A învãþat limba þãrii. L-a învãþat
apoi pe tata, încã de mic, iar acesta m-a învãþat pe mine. Am
fost iscoade din tatã în fiu,,,,, în Þara Rãsãriturilor Aurii. Te rog sã
ierþi duºmãnia purtatã de noi poporului tãu.

– Nu gãsesc cuvinte sã rãspund la rugãmintea ta. Sluga ta
este un idiot, toþi îþi pot spune asta. Chiar tata m-a alungat de
acasã,,,,, pe meleagurile astea îndepãrtate, cu limba greu de
pronunþat, ca sã mi se piardã pânã ºi vestea...

– Cer iertare cã trebuie sã-l contrazic pe fratele meu cel
viteaz. Acum vorbim între noi ca doi oameni care au sã-ºi spunã
cuvinte însemnate. Aproape ca orice curtean de la palatul
mãritului Shingen-suma, mãreþul tatã al prietenului meu mai
tânãr.

– Numai þi se pare, prietene, pentru cã nici tu nu ai educaþia
cerutã. Fac ruºine tatãlui meu, familiei mele ºi chiar þãrii mele.
De aceea,,,,, am fost trimis printre strãini, sã mi se uite numele...

– Boriwassa, Înainte-mergãtoarea Cãii Luminoase, spunea
cã frumuseþea diamantelor luceºte în pupila privitorului, iar
urâciunea cloacei înnegreºte irisul acestuia. În ochii mei eºti
cel mai desãvârºit curtean jî-pangu.

– Pupila ta priveºte cu bunãvoinþã spre mine. Ea reflectã
bogãþia inimii tale.

– Fii curtean atunci,,,,, cu mine ºi cu prietenii care privesc cu
dragoste,,,,, sã îl gãseascã pe Hitaiori cel viteaz ºi bun, dacã nu
cu cei care cautã în acesta un idiot.

– Yulgur este fratele meu mai mare, se aplecã din nou prinþul
cu fruntea pe podea. A spus cã moartea îl va cãuta în curând.
Moartea va gãsi pe Hitaiori în calea ei spre tine! Hough!

– Atunci, ca un frate bun îþi cer sã-þi reverºi dragostea ta
asupra lui Felimon. Nici el nu este ce pare a fi, este demn de
preþuirea fratelui meu.

– Hitaiori va respecta rugãmintea fratelui sãu mai înþelept.
Felimon va fi fratele meu.

– Mai am,,,,, atunci,,,,, o rugãminte, la care þin mai mult decât la
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Yulgur o soluþie.
– Cui ne rugãm? Ei? Cum o cheamã?
– Nu ºtium Yulgur. Zin frumoz ºi tinãr eram. Eu rugam la

Cale Luminos. Voi rugam cum vream... Acestea zise, trogloditul
se lãsã pe genunchii noduroºi ºi începu sã se roage în tãcere,
sau poate sã mediteze. Singurul care îl imitã fu Hitaiori, care
luã o poziþie asemãnãtoare – poate rugându-se la aceiaºi zei,
poate doar imitând din bunãcuviinþã gesturi care i se pãreau
„locale”. Nu ar fi fost pentru prima oarã...

Bucãtarul cãutã o poziþie mai comodã,,,,, pe canapea,,,,, ºi
închise ºi el ochii. Poate se ruga, poate adormise... Eroul se
aºezã ºi el pe un capãt al canapelei, aºteptând sã vadã ce urma
sã se întâmple. Era sigur cã se va întâmpla ceva. Jocul trebuia
sã continue, într-un fel sau altul.

Numai vraciul nu-ºi gãsea liniºtea. Tãcut, strãbãtea din
câþiva paºi încãperea destul de îngustã, întorcându-se pe cãlcâie
exact în momentul în care ai fi crezut cã se va propti cu nasu-i
lung de perete. Pe când Eroul se pregãtea sã-i spunã sã stea
jos, cã-l doare capul privindu-l mergând aºa, dus-întors, Zildir
explodã:

– Mi-e foame!!!
Cei doi,,,,, care stãteau în genunchi,,,,, deschiserã ochii, în timp

ce burtosul tresãri violent – dovedind astfel cã el îºi continuase
somnul, profitând de momentele de liniºte.

– Dacã nu o aduci aici pe Zâna aia, nu ºtiu ce fac!
– Yulgur rugam frumoz, Zin nu veneam. Ce fãceam? Rugam.
– Tu nu ai decât sã te rogi, eu nu mai aºtept!
– Frate la mine, meditat ºi liniºtit eram, îl sfãtui Hitaiori,

calm.
– Da’ tu de când ai început sã dai sfaturi? Te ºtiam idiotul

satului...
– Rãu ºtiut. Hitaiori nu ºtiut obicei ºi needucat estem, dar

gândit. Obicei la Albi nu ºtiut nici oameni bine. Hitaiori fãcut ca
ei, rãu fãcum. Acum fãcut cum fraþi la Hitaiori învãþãm.

– Care fraþi? Parcã erai singur la Shingen...
– Singur eram la Shingen-o-samu. Frate la Yulgur-sima, la

Felimon-sima, la Erou-sima, la Zildir-sima. Se apleca pe rând în
faþa fiecãruia când îi rostea numele, aceºtia rãspunzându-i la
fel de ceremonios. Numai Zildir nu îi rãspunse la închinãciune.

– Mulþumim pentru cinste, mormãi totuºi vraciul,,,,, în barbã.
Dupã care reveni la ce îl durea: Cum facem cu Zâna?

– Mergeam rugam la Templu, veni Yulgur cu o propunere.
Dacã nu auzeam bine rugat aici, auzeam mai bine la templu.

– Are zâna templu? se mirã Eroul. Cine sã fi fost zâna sau
zeiþa cu templu subteran?

– Nu zin aveam. Nu ºtiam cine aveam. Pustiu eram Templu
de mii de ani, ohooo! Mergeam acolo, luam oglind ºi sticlã.

Cu aceste vorbe, se ridicã ºi luã sub braþ o oglindã, latã
cam de-o palmã ºi cam tot atât de lungã, ºi un flacon de sticlã
albãstruie, înalt ºi gros cam cât un deget de-al trogloditului –
mai lung ºi mai gros decât cel omenesc.

– Mergeam cu mine. Nu atingeam nimic, nu luam nimic,,,,,
nimic. Blestem mare eram, pedepseam cu moarte eram. Nu
putem rãbdam, nu mergeam.

– Mergeam, mergeam, îºi pierdu vraciul rãbdarea. Nu
atingeam, nu luam... Cine luam, bãgam la sac,,,,, pedepseam! se
uitã el încruntându-se fioros la ceilalþi, mai ales la bucãtarul
care încã nu spãrsese nimic în dimineaþa aceea. Auzi,
Felimoane? Poate dã nãpasta ºi strici ceva pe acolo, cã te-ai
pus rãu cu mine!

– Aud, aud... Þineþi-mã la mijloc, nu mã lãsaþi sã pun mâna
pe ceva. ªtia el ce ºtia...

Nu merserã mult. Pãrãsirã încãperea pe o uºã din spate,
ieºind pe un coridor destul de întunecososososos, luminat acum de
sticluþa purtatã de troglodit. În încãpere nu observaserã, dar
aceasta radia o luminã albãstruie, blândã, destul de puternicã
sã lumineze la câþiva paºi. Trecurã de câteva uºi ºi rãscruci, dar
Yulgur nu intrã niciunde, nici nu schimbã direcþia. Se opri, la
un moment dat,,,,, în faþa unei uºi masive. De o parte ºi alta a ei,
era câte o pisicã uriaºã din piatrã, mai înaltã de un stat de om,
poate chiar mai înaltã decât trogloditul, aºezate pe câte un
piedestal paralelipipedic – Pisica avea o coadã înfoiatã
înfãºuratã pe dupã picioarele din spate, o coroanã din argint
pe cap având o semilunã aurie chiar în frunte, ºi purta un vas
ca un lighean, din argint, sprijinit pe labele superioare, întinse
înainte. Trupurile pisicilor erau sculptate dintr-o piatrã neagrã,
finisatã cu mare artã – suprafaþa statuii dãdea impresia pielii
fine ºi negre, ca cizelatã în abanos,,,,, a unei africane. Fiecare
pisicã avea sâni frumoºi, feciorelnici, care li se zãreau printre
lãbuþe.

– Templu al Lunii, îºi dãdu Eroul cu pãrerea. Îmi amintesc
de sculpturile egiptene...

– Nu ºtiu pe nimeni sã fi construit astfel de temple, zise
uimit Zildir. Nu am vãzut niciodatã statui ca acestea...

Hitaiori nu zicea nimic, stãtea ca prostit în faþa uºii. Lui
Felimon îi dãdurã lacrimile...

– Tu de ce boceºti, Felimoane? se rãþoi vraciul, mai mult ca
sã-ºi ascundã emoþiile.

– Îmi amintesc de un vis... De fetiþã... Au ochii fetiþei,
completã, arãtând spre statui.

– Ochii la zân semãnam, îi întãrii spusele trogloditul. Intram,
pãzeam acum, nu fãcum rãu.
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þi-a vorbit omeneºte, nu pe limba lui! Glasul isteric al vraciului
se transformase în tunet, mai ales din cauza fricii care îi
încleºtase inima. Recunoscuse în norul negru una dintre cele
mai cumplite arme folosite de vrãjitorii negri, numitã de aceºtia,,,,,
în mod poetic, dupã obiceiul lor, „îmbrãþiºarea fãrã de sfârºit”.
ªtia cã arma e greu de produs, doar prin vrãji cumplite, ºi cã
nimeni nu putea opri „îmbrãþiºarea” odatã stârnitã. Se consuma
singurã, în timp, dar numai dupã ce consuma tot ce era viu în
preajma ei. Auzise cã o astfel de „îmbrãþiºare” omorâse toate
fiinþele vii dintr-un sat: oameni, animale, plante... Locul
rãmãsese complet sterp, trebuiserã sã treacã douã generaþii
pânã începuse sã creascã ceva din nou. Vracii trãiau mult, ºi îºi
aminteau ºi mai mult! Teama de „îmbrãþiºarea fãrã sfârºit” era
înscrisã în inima lui Zildir, împreunã cu porunca sã nu producã
niciodatã aºa ceva.

– Acum ce facem? întrebã Eroul, speriat ºi el de faþa albã a
vraciului.

– Fugeam! îi trase trogloditul de mânã,,,,, dupã el. Ajunºi de
partea cealaltã a uºii masive,,,,, se oprirã dupã ce mai fãcurã
câþiva paºi, privind plini de speranþã înapoi. Dar, nu peste mult
timp, firiºoare subþiri de fum începurã sã se strecoare prin
crãpãturile din jurul uºii.

– Fugeam!!! strigã din nou trogloditul.
– Unde fugim? Nimic nu opreºte fumul morþii! Dacã nu

vine zâna ta sã ne scoatã de aici, suntem terminaþi!
– Zin nu veneam, zise trist Yulgur.  Supãram zeiþ, zin supãram

ºi ea eram. Acum nu veneam, Felimon nu mai vedeam fetiþ...
– Am vãzut-o, frate Yulgur, pufãi acesta trist, încercând sã

se þinã aproape de ceilalþi. În vis, de-o viaþã. Acum þin în mânã
pãpuºica ei... ªtiþi, eu i-am dat aceastã pãpuºicã, o gãsisem în
dulap când am cãutat prãjiturile. Se vede cã nu a þinut-o cu ea,
a aruncat-o...

– Nu aruncam pãpuºic, dam la zeiþ. Împlineam rugãciun.
Pãpuºic cel mai de preþ lucru la fetiþ, inima la inima la ea!

Se retrãgeau grãbiþi din faþa fumului mortal, având grijã sã
nu-l lase în urmã pe burtos. La prima rãscruce o luarã la
întâmplare,,,,, spre dreapta. ªtiau cã, mergând înapoi, în camera
lui Yulgur, nu ar mai fi avut scãpare. ªuviþele de fum îi urmarã,
însã, ºi în acest coridor, prinzând chiar vitezã... Dupã o vreme,,,,,
ajunserã la capãtul tunelului, în faþa unei uºi. Încercarã sã o
deschidã, fãrã prea mult succes.

– Ce facem acum? întrebã destul de liniºtit Eroul, în faþa
uºii încuiate. Fãrã nici o explicaþie, simþea cã aventura nu se va
încheia aici.

– Rugam! gãsi trogloditul soluþia lui obiºnuitã. Aºezându-se
pentru a treia oarã în acea dimineaþã,,,,, în poziþia lotusului, înainte
de a închide ochii, mai privi o datã spre fumul negru ºi
ameninþãtor, care se apropia.

– Rugam tu, eu nu mai pot aºtepta! gâfâi vraciul,,,,, care se
simþea ca un ºobolan prins în cursã. Deschid eu uºa!

– Ai promis cã nu faci vrãji, sãri Eroul, îngrozit.
– Acum ce mai conteazã? În câteva minute suntem morþi,,,,,

oricum.
ªi zicând acestea, se concentrã, îndreptã     toiagul spre uºã

ºi începu sã bolboroseascã pe sub nas. Rezultatul nu se lãsã
aºteptat prea mult. Din toiag se ridicã un fum, parcã la fel de
negru ca cel care tocmai îi ajungea din urmã. Dupã care, un
fulger þâºni din vârful toiagului. Uºa dispãru instantaneu din
balamale, iar cei cinci nu mai vãzurã nimic din cauza fumului
negru care-i acoperise.

Deschise încet uºa uriaºã. Era din lemn îmbrãcat în foiþã de
cupru, frumos împodobitã. Prezenta ºiruri de pisici, unele în
patru lãbuþe, altele ridicate în douã, unele înfãþiºate în mers,
altele cãrând diferite obiecte – probabil ofrande – altele fãcând
tot felul de munci... Modul în care erau     realizate desenele, cu
pieptul din faþã ºi capul din profil, îi amintea Eroului tot de
picturile egiptene...

Templul era modest. Trei coloane uriaºe însoþeau, de ambele
pãrþi,,,,, o alee care ducea pânã în faþa unui altar din piatrã cenuºie.
Din spatele altarului, câteva trepte urcau la o platformã din
dale albe pe care se ridica un tron uriaº, din aceeaºi piatrã albã,
pe care stãtea o pisicã aidoma celor de la intrare, neagrã, cu o
coroanã din aur cu semilunã din argint pe cap.

De data aceasta, statuia nu purta nici un vas, labele
anterioare ale pisicii stãteau sprijinite pe braþele de piatrã ale
tronului. Ligheanul din aur nu lipsea, însã, ci era aºezat exact
în centrul mesei din piatrã, care constituia altarul. În momentul
în care lumina slabã ºi calmã, albãstruie, ce izvora din sticluþã,
cãzu pe el, vasul se umplu cu o apã strãlucitoare, parcã, fãcând
sã aparã pereþii pânã atunci invizibili, ascunºi dupã coloane.
Erau din piatrã cenuºie, nefinisatã, fãrã luciu.

– Cine o fi fãcut aceastã minune? se întrebã vraciul cu o
voce joasã, plinã de respect. Nu credeam cã existã aºa ceva pe
lume, nici mãcar marile statui din vechime, de la Romula, nu se
comparã... Te face sã te închini în faþa ei...

ªi chiar se închinã, fãrã a produce uimire între tovarãºii lui.
Toþi, cu excepþia lui Yulgur, se închinarã, la rândul lor.

– Yulgur nu puteam închinãm la idol, Cale Luminos nu
dam voie. Nu supãram, statui frumoz la pisica...

La picioarele altarului erau aruncate, fãrã o ordine aparentã,
o grãmadã de obiecte, ofrande depuse de-a lungul timpului, în
vechime probabil.     Bani din aur ºi giuvaieruri, obiecte simple,
jucãrii... Tot ce fusese drag cuiva ºi acesta îl jertfise zeiþei-pisicã,
în negura timpului. Cine ºtie dacã aceasta ascultase rugãciunile
celor ce depusese ofrandelele, dacã le împlinise dorinþele...

– Aºteptam, rugam! zise trogloditul ºi se lãsã din nou pe
podea, cu picioarele încruciºate sub el, cu mâinile pe genunchi
cu palmele întoarse în sus, într-o poziþie care-i amintea Eroului
de clasica poziþie zisã a lotusului. Tãrâmul acesta se dovedea a
fi o reflecþie a lumii din care venise, deºi uneori mult
distorsionatã. Se aºezã ºi el într-un genunchi ºi lãsã capul în
piept,,,,, gândindu-se la Domnul. Ceilalþi îi urmarã exemplul, numai
Hitaiori adoptând poziþia trogloditului.

Nu se rugarã mult timp. Nu pentru cã apãruse zâna, aºa
cum sperau cu toþii, mai ales vraciul. Nici pentru cã obosiserã
rugându-se, ci pur ºi simplu pentru cã din ligheanul plin de
luminã începuse sã se ridice un fum negru-albãstrui care avea,
greu de spus de ce, un aspect ameninþãtor.

– Asta ce mai e? întrebã vraciul, primul care observase
fumul. Trãgând cu coada ochiului sã vadã momentul apariþiei
zânei, pentru cã tot nu credea el în rugãciuni fãcute zeilor
dispãruþi în negura timpului, nici nu-i fusese greu sã observe
norul.

Yulgur întredeschise ochii ºi tresãri. Dupã care se ridicã,,,,,
înfricoºat,,,,, în picioare.

– Asta moarte eram! Cine supãram la zeiþ pisicã? Spuneam
atins nimic!

– Nu am luat decât asta, bâigui brutarul, arãtând o pãpuºicã
din cârpã, , , , , cât un degeþel. Este a fetiþei, sunt sigur de asta...

– Tu nu ai înþeles sã nu pui mâna pe nimic?! Animalul ãsta

prozãprozãprozãprozãprozã
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Pe de altã parte, isihasmul de facturã gnosticã, cel de-al
doilea element definitoriu în cadrul discursului de faþã, oferã o
tehnicã riguros delimitatã în acest sens, validatã de experienþa
veacurilor scurse de la Christos încoace, fãrã a prezenta însã,
la nivel conceptual, un cadru specific unei asemenea practici
spirituale, datoritã cadrului represiv în care au fost siliþi sã
supravieþuiascã acei mistici care, prin vocaþie, nu îºi puteau
asuma decât calea pe care am numit-o în continuare, cu un
termen deja consacrat, gnosticã. În acest sens, încercarea de
faþã îºi propune sã demonstreze acordul de fond existent între
principiile existenþiale – asumate la un mod intelectual, teoretic,
de cãtre gnosticii creºtini – ºi metoda, recuperatã în spaþiul
isihast, menitã a conduce adeptul gnostic la cunoaºterea
directã, nemediatã, a acelor adevãruri dezvãluite acestuia ca
simple postulateee – prin natura lor, funciarmente transcen-
dentã, nedemonstrabile logic –, în vederea unei validãri
ulterioare ale acestora prin intermediul unei experienþe
personale. Avem în vedere aºadar încercarea de a realiza, din
perspectivã gnostic-creºtinã, o sintezã între dimensiunile
discursivã ºi intuitivã ale minþii sau, fiziologic vorbind, de a
redescoperi unitatea între emisfera stângã a creierului, expresie
materialã a spiritului speculativ (logos) ºi cea dreaptã, reflectare
în plan fizic a laturii metaraþionale, nondiscursive, mistice a
minþii (nous), într-un efort de a aprinde flacãra conºtienþei
(nepsis) atât aici, în planul unei realitãþi pe cât de prozaice, pe
atât de insuficiente, cât ºi dincolo, pe tãrâmul celãlalt, magic,
al inconºtientului individual ºi, finalmente, cosmic.

Convingerea generalã a tuturor gnosticilor, ce conferã
acestora un loc aparte în cadrul spiritualitãþii universale, este
aceea cã, pentru a parveni la iluminare, la Gnozã, fiinþa umanã
nu are nevoie de un suport exterior. Gnosticii radicali respin-
geau instituþiile religioase ca pe o piedicã în calea progresului
spiritual; alþii, precum valentinienii, participau de bunã voie la
ele, privind însã Biserica mai degrabã ca pe un instrument
descoperit de ei înºiºi decât ca pe indispensabila „arcã a
Salvãrii”. Ptolemeu ºi Heracleon, principalii învãþãtori ai ºcolii
apusene a gnosticilor, considerau cã atât creºtinii gnostici, cât
ºi cei ignoranþi, stau în aceeaºi Bisericã. Pornind de la principiul
conform cãruia „mulþi chemaþi, puþini aleºi”, aceºtia susþineau
cã creºtinii celor care le lipseºte Gnoza, de departe majoritatea,
erau cei „mulþi chemaþi”, în vreme ce creºtinii gnostici, iluminaþi,
îi reprezentau pe cei „puþini aleºi”. Textele gnostice recurg
frecvent la termenul de monachos pentru a-i desemna pe
gnostici, subliniind ideea cã adepþii acestei cãi sunt niºte
indivizi angajaþi într-o cãlãtorie solitarã, lãuntricã.

De aici, „pãtimirile ºi mãreþia” acestora, pentru cã iniþiatul
gnostic, deºi „este rãbdãtor cu toatã lumea, fãcându-se egalul
tuturor, se ºi separã de ceilalþi” (1). În aceste condiþii, nici un
intermediar nefiind cu adevãrat necesar, înþelegem de ce
gnosticii îºi revendicau dreptul de a culege individual bucuria
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tãcutã, intimã, a revelaþiei imediate. Isus însuºi afirma cã „oricine
va bea din gura mea va deveni asemenea mie, iar eu însumi voi
deveni acea persoanã, ºi lucrurile ce sunt ascunse îi vor fi
dezvãluite”(2), cãci oricine dobândeºte Gnoza devine „nu un
creºtin, ci un Christos” (3). Discipolul ajunge sã se cunoascã
pe sine drept „frate geamãn” al lui Isus. Cine este atunci Isus
Învãþãtorul, cine este cu adevãrat Christos? Un pasaj din Cartea
lui Toma necredinciosul (4) îl identificã drept „cunoaºterea
Adevãrului”. Într-un alt text gnostic citim cum, întrebat fiind
unde se aflã „locul Vieþii” care este „luminã purã”, Învãþãtorul
ar fi rãspuns: „Oricare dintre voi care s-a vãzut pe sine a vãzut
deja acel loc.” (5) Gnosticul devine astfel un „discipol al
propriei sale Minþi” (6). Convingerea generalã a gnosticilor
creºtini era deci cã ignoranþa este cauza realã a suferinþei, aºa
cum putem citi în Evanghelia Adevãrului: „Ignoranþa a adus cu
sine chinul ºi spaima. ªi chinul s-a învârtoºat precum o ceaþã,
încât nimeni nu mai era în stare sã vadã. Din aceastã pricinã
eroarea este puternicã.” (7) Care este sursa luminii lãuntrice?
Majoritatea surselor gnostice afirmã cã „lampa trupului este
Mintea” (8). Silvanus, un alt învãþãtor gnostic, îndeamnã
adeptul gnostic: „Trãieºte potrivit Minþii tale, dobândeºte
putere, cãci Mintea este puternicã, lumineazã-þi Mintea, aprinde
lampa dinlãuntrul tãu!” (9) „Bate în tine însuþi ca la o uºã,
pãºeºte pe tine însuþi ca pe un drum drept; cãci dacã mergi pe
acest drum este cu neputinþã sã te rãtãceºti.” (10) „Cât priveºte
ignoranþa cuiva, când acesta ajunge sã posede Gnoza, ea
dispare de la sine, aºa cum întunericul dispare la apariþia
luminii.” (11)

Faptul de a cãuta cunoaºterea angajeazã fiinþa într-un
proces solitar ºi dificil, de luptã împotriva rezistenþei interne,
tendinþa refractarã la Gnozã fiind caracterizatã drept dorinþã de
„a dormi” sau de „a fi beat”. Astfel, Christos afirmã cã „la venirea
mea în lume i-am gãsit pe toþi beþi; pe nici unul nu l-am gãsit
însetat. ªi sufletul meu s-a mâhnit pentru fiii oamenilor, pentru
cã sunt orbi în inimile lor ºi lipsiþi de vãz. Dar în clipa de faþã ei
sunt beþi.” (12) „Astfel a fãcut fiecare în vremea ignoranþei
sale, ca ºi cum ar fi fost adormit. ªi astfel a ajuns la Cunoaºtere,
ca ºi cum s-ar fi deºteptat.” Silvanus îºi încuraja discipolii sã
se opunã inconºtienþei: „Încetaþi cu somnul care apasã din
greu asupra voastrã! Despãrþiþi-vã de uitarea ce vã umple de
întuneric! De ce urmãriþi tenebrele, când lumina vã stã la înde-
mânã? Înþelepciunea vã cheamã, dar voi doriþi nesãbuinþa...
un astfel de om merge pe cãile tuturor patimilor. El înoatã în
oceanul dorinþelor vieþii ºi se duce la fund. E precum o corabie
pe care vântul o mânã-ncoace ºi-ncolo, precum un cal nelegat
ºi lipsit de cãlãreþ. Cãci acesta are nevoie de cãlãreþ, care este
Mintea. Înainte de orice, cunoaºte-te pe tine însuþi!” (14)

Descoperirea de sine implicã tumultul lãuntric: „Lãsaþi-l pe
cel ce cautã sã stãruie în cãutarea sa pânã ce va gãsi. Când va
gãsi, el va fi tulburat. Când va fi tulburat, va fi uimit ºi va deveni
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pãcatului, pentru cã orice faptã are la bazã un gând: „Trezvia
este o metodã spiritualã bazatã pe o practicã trainicã ºi hotãrâtã
care, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne izbãveºte cu totul de gânduri
ºi cuvinte pãtimaºe, ca ºi de faptele rele. Ea ne cãlãuzeºte spre
cunoºtinþa sigurã a lui Dumnezeu, Cel Necuprins ºi dezleagã,
în chip necunoscut nouã, Dumnezeieºtile ºi ascunsele taine.”
(23) Dacã pentru misticii de tip devoþional, orientaþi spre afect,
„rugãciunea inimii” a devenit practica esenþialã, pentru adeptul
cãii gnostice importantã devine cultivarea luciditãþii interioare
(nepsis), definitã de Nechifor din Singurãtate astfel: „Atenþia la
sine sau paza minþii este semnul pocãinþei neºtirbite, însãnãto-
ºirea sufletului, ura faþã de cele lumeºti ºi întoarcerea la
Dumnezeu.

Atenþia este dezbrãcarea de pãcat pentru a ne îmbrãca în
virtute, încredinþarea neîndoielnicã a iertãrii pãcatelor noastre.
Ea este începutul contemplaþiei sau, mai bine zis, temelia ei,
cãci prin ea Dumnezeu se apleacã asupra Minþii spre a i se
arãta.” (24) Pentru cã, afirmã Siluan Atonitul, „una este a crede
în Dumnezeu, alta e a-L cunoaºte.” Isaac Sirul dezvãluie taina
raportãrii directe la Dumnezeu prin introversiune: „Strãduieºte-
te sã intri în cãmara dinlãuntrul tãu ºi vei vedea Cãmara Cereascã.
Cãci una sunt, aceasta ºi aceea, ºi aceeaºi poartã se deschide
pentru a le vedea pe amândouã. Scara acestei Împãrãþii este
ascunsã înlãuntrul tãu. Cufundã-te deci în tine ºi vei gãsi acolo
treptele pe care trebuie sã urci.” (25) Este evidentã, credem,
din cele prezentate mai degrabã succint anterior, unitatea de
fond dintre gnosticismul creºtin ºi ramura contemplativã,
noeticã a misticii isihaste. Pentru cã nu ne-am propus un studiu
foarte riguros, cât mai degrabã sã atragem atenþia asupra unor
lucruri trecute îndeobºte cu vederea, punem aici punct dis-
cursului nostru, subliniind încã o datã prezenþa acestui curent
mistic de facturã gnosticã în arealul spiritual isihast, paralel
celui centrat pe „rugãciunea inimii”, pornind de la cunoscutul
îndemn neo-testamentar: „Privegheaþi ºi vã rugaþi!” (26)

Note:Note:Note:Note:Note:
(1) Mãrturia Adevãrului, 43.26, în The Nag Hammadi Library, New

York, 1977, 410.
(2) Evanghelia dupã Toma, 50.28-30, în NHL, 129.
(3) Evanghelia dupã Filip, 67.26-27, în NHL, 140.
(4) Cartea lui Toma Necredinciosul, 138.13, în NHL, 189.
(5) Dialogul Mântuitorului, 132.15-16, în NHL, 233.
(6) Mãrturia Adevãrului, 44.2, în NHL, 410-411.
(7) Evanghelia Adevãrului, 17.10-16, în NHL, 38.
(8) Dialogul Mântuitorului, 125.18-19, în NHL, 231.
(9) Învãþãturile lui Silvanus, 85.24-106.14, în NHL, 347-356.
(10) idem, 106.30-117.20, în NHL, 356-361.
(11) Evanghelia Adevãrului, 24.32-25.3, în NHL, 41.
(12) Evanghelia dupã Toma, 38.23-29, în NHL, 121.
(13) Evanghelia Adevãrului, 29.8-30.12, în NHL, 43.
(14) Învãþãturile lui Silvanus, 88.24-92, 12, în NHL, 349-350.
(15) Evanghelia dupã Toma, 32.14-19, în NHL, 189.
(16) ibidem, 38.4-10, în NHL, 121.
(17) Cartea lui Toma Necredinciosul, 138. 16-18, în NHL, 189.
(18) Pentru prezentul paragraf vide Patrologia Greaca, 65, 71.
(19) Tratat despre rugãciune, în P.G., 79, 1165-1200, 66-69.
(20) Cuv. 19, P.G., 88, 945.
(21) Cant. Cant., 5,2.
(22) P.G. 88, 940-941.
(23) Capete despre trezvie, Centuria I.
(24) Cuvânt despre priveghere ºi paza inimii, reprodus în crestomaþia

ascetico-misticã Filocalia.
(25) De perfectione religiosa
(26) Matei 26, 41

stãpân peste toate lucrurile.” (15) Întrebat fiind cum vor putea
deosebi pe creºtinul cunoscãtor, gnostic de ceilalþi, Isus a
rãspuns: „Într-un om al luminii este luminã, ºi aceasta lumineazã
întreaga lume. Dacã acesta nu strãluceºte, e semn cã se aflã
încã în întuneric.” (16) Cãci „cel ce nu s-a cunoscut pe sine,
acela nu a cunoscut încã nimic; dar cel ce s-a cunoscut pe
sine, acela dobândit prin aceasta cunoaºterea profunzimii
tuturor lucrurilor.” (17) Simeon Magul ºi Hyppolitus susþin cã
fiecare fiinþã omeneascã e un templu în care „sãlãºluieºte o
putere infinitã, rãdãcina Universului”, putere ce existã „în
oricine, dar potenþial nu actual”. Spiritualitatea filocalicã (18)
de facturã gnosticã converge într-o atât de mare mãsurã cu
tradiþia general acceptatã a Gnozei creºtine, încât cu greu am
putea preciza, în faþa unui text oarecare, cãreia din cele douã
curente spirituale datorãm provenienþa respectivului text.
Pãrintele Visarion, aflat pe patul de moarte, ºopteºte ucenicilor:
„Monahul trebuie sã fie, asemenea Heruvimilor ºi Serafimilor,
numai ochi”, în vreme ce pãrintele Dulas precizeazã: „Când
duºmanul ne sileºte sã ne lipsim de singurãtate ºi isihie, sã
nu-i dãm ascultare; nimic nu este mai de preþ decât alianþa
dintre solitudine ºi foame pentru a lupta împotriva lui.” „Rupe
deci nenumãratele legãturi, dacã nu vrei ca mintea ta sã
rãtãceascã ºi sã-þi tulbure singurãtatea”, subliniazã Evagrie.

Cronios aduce în discuþie virtutea atenþiei la sine
(prosochys) : „Sufletul trebuie sã practice trezvia, sã se dea în
lãturi din cale plãcerilor ºi sã renunþe cu totul la dorinþele lui;
atunci Spiritul Divin se va coborî deasupra lui”, în vreme ce
avva Pimen susþine rãspicat: „Avem nevoie de un singur lucru
– un spirit în stare de trezvie.” Pentru ca, dupã cum se afirmã în
altã parte, „mintea ta sã fie iluminatã de Dumnezeu, sufletul
tãu sã fie sfinþit ºi trupul tãu curãþit, ca în cele din urmã sã devii
simplu în unitatea esenþialã a Treimii, aºa încât omul sã devinã
din material în întregime spiritual”. Evagrie Ponticul,
moºtenitorul marilor alexandrini, Clement ºi Origene, a pus în
valoare principiile unei mistici riguros intelectualiste.
Ascensiunea spiritualã ar consta dupã acesta în reintegrarea
sufletului în „contemplaþia primã”, în care prin intermediul Minþii
despãtimite (nous) el va putea vedea pe Dumnezeu, privind în
sine însuºi ca într-o oglindã: „Nu da chip lui Dumnezeu în tine,
nici nu îngãdui ca mintea ta sã accepte vreo formã oarecare.
Rãmâi imaterial în faþa Celui imaterial ºi vei înþelege. Cãci
Dumnezeirea nu este cantitate ºi nu are chip. Stai de veghe,
pãzindu-þi mintea de orice fel de gânduri în timpul rugãciunii,
pentru ca aceasta sã fie fermã în liniºtea naturii sale originare.”
Tot el este cel care avea sã lanseze controversatul îndemn:
„Leapãdã trupul ºi sufletul, trãieºte numai prin Minte!” Iatã
definiþia monahului dupã Ioan Scãrarul: „O luminã ce nu se
stinge în ochiul lãuntric al inimii (nous)” (20).

Cãci „starea monahului ce trãieºte în obºte nu este aceeaºi
cu cea a monahului adevãrat, singuratic. Acesta are nevoie de
o atenþie viguroasã ºi de o minte netulburatã. Cenobitul capãtã
ajutor de la un frate, monahul – de la înger.” „Isihast e cel ce
poate spune: «Eu dorm, dar inima mea vegheazã».” (21)
„Monahul ce privegheazã este un pescar de gânduri, ce ºtie sã
le deosebeascã în liniºtea nopþii ºi sã le prindã. Somnul îndelung
aduce uitarea - privegherea curãþã amintirea. Avuþia ºi
cunoaºterea (gnosis) monahului se agoniseºte în deprinderile
de searã ºi de noapte ale minþii.” (22) Dupã Isihie Sinaitul
întregul demers spiritual se reduce la practica trezviei, sau a
atenþiei la sine; lupta cu gândurile taie, în acest fel, rãdãcina
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Rândurile ce urmeazã sunt dedicate unui volum de
prozã inedit ºi inovator în egalã mãsurã: Romanul-basm
(Trup ºi suflet) de Liviu Ioan Stoiciu, apãrut la editura
Dacia (Cluj-Napoca, 2002). Din multiplele valenþe inter-
pretative la care se preteazã textul, vom enumera mai
jos câteva, fãrã a rãpi cititorului plãcerea de a le descoperi
singur pe celelalte.

Mai întâi, o explicaþie pentru titlul ales de noi, ºi cu
aceasta intrãm ex abrupto ºi în problematica textului: de
ce Prâslea, de vreme ce personajul central al romanului
se numeºte Mihail Buºilã? Pentru cã, la fel ca ºi Prâslea,
la care face aluzie, eroul nostru se întoarce, aºa cum ne
asigurã autorul de pe primele pagini, „de pe tãrâmul celã-
lalt”, regãsind însã o lume pe care nu o mai recunoaºte.

Înainte de toate, sã observãm faptul cã avem de a
face aici cu un erou picaresc autohton, lui Mihail Buºilã,
acest Don Quijote românesc, nelipsindu-i nici idealismul
de nezdruncinat, nici optimismul incurabil, nici celebrul
Rosinante din romanul lui Cervantes, ce revine aici sub
forma unui „cal alb cu stea roºie în frunte”, mai exact, „o
gloabã ciugulitã de ciori”.

La un prim nivel, naraþiunea poate fi receptatã drept
parabolã în raport cu perioada comunistã de tristã amintire.
Întors „din rãzboi, din lagãr de la ruºi” acasã, în comuna
Cruceru, personajul nostru nu mai regãseºte – dupã instau-
rarea regimului comunist, funciarmente materialist-ateu -
nici una din valorile tradiþionale în spiritul cãrora fusese
crescut ºi trãise vreme de ani de zile. Dar pentru cã
personajul nostru este un erou (atât la propriu, cât ºi la
figurat), el trebuie sã aibã puterea de a salva o lume în
plin proces de degradare fizicã ºi moralã.

Din universul interior al acestui puer eternus, suficient
de bine mobilat cu mituri tradiþionale ºi valori perene sub
forma juvenil-facilã ºi seninã a basmului, rãzbat în afarã
elemente de orientare ce au menirea de a reconfigura
acest tãrâm pustiu al Regelui Pescar, care e chiar lumea
de lângã noi. Precum Parsifal, eroul central al romanului
se dovedeºte a fi „omul care sfinþeºte locul”, salvatorul
anonim care poate fi la fel de bine oricare din noi.

Revenind la titlul romanului, nu întâmplãtor am ales
drept motto pentru prezenta recenzie mai sus citatele
versuri din Radu Gyr – al cãrui centenar, cã tot veni vorba,
a trecut pe lângã noi neºtiut, „ca un Crãciun în zarca
Aiudului” (Radu Cernãtescu). Ele evocã – ca ºi titlu
poemului, Leagãn fãrã cântec - tocmai dihotomia ce revine
sub o formã sau alta (e.g., „lãdiþa ºi porumbiþa” etc.) ºi în
roman.

Inovând o datã mai mult, aºa cum o face de mai bine
de douãzeci de ani (Laurenþiu Ulici îl numea cândva, pe
lângã Matei Viºniec, cel mai important creator de limbaj
al generaþiei sale), Liviu Ioan Stoiciu propune aºadar un

roman inedit, o nouã formulã, conform cãreia sãnãtatea
funciarã a scriiturii depinde de succesul osmozei dintre
formã ºi fond, modern ºi tradiþional... roman ºi basm,
adicã trup ºi suflet.

Altfel spus, singura ºansã de supravieþuire a romanului
ca specie literarã ar fi (re)situarea acestuia, la nivel de
fond, într-un plan referenþial tradiþional cu suficiente des-
chideri la nivel simbolic ºi arhetipal, singurele ingrediente
ce pot garanta textului perenitatea ulterioarã, viabilitatea
în conºtiinþa posteritãþii (sub acest aspect romanul poate
fi perceput ºi drept mesaj din partea autorului cãtre
generaþia de mâine, care orbecãie încã prin subteranele
literaturii de consum în cãutarea reperelor unei culturi
autentice).

Finalul romanului e tragic („crucea de lemn se fãcuse
una cu pãmântul, putrezind, iar oamenii uitaserã de ea”),
dar nu neapãrat ºi concluzia acestuia. Cu abnegaþia ºi
stoicismul binecunoscute (asumându-ºi la rândul sãu
numele ca destin) autorul dovedeºte o datã în plus cã
þine mai mult la cititori decât la propria sa carte. El preferã
sã încheie odiseea eroului sãu în cheie tragicã, trãgând
astfel un semnal de alarmã în conºtiinþa cititorului, decât
sã-l termine într-un happy end siropos ºi lax, care ne-ar
permite probabil sã moþãim la fel de confortabil ºi de aici
înainte.

PRÂSLEA CEL VOINIC ªI CALUL SÃU
ALB CU STEA ROªIE ÎN FRUNTE
(însemnãri pe marginea Romanului-basm de Liviu Ioan Stoiciu)(însemnãri pe marginea Romanului-basm de Liviu Ioan Stoiciu)(însemnãri pe marginea Romanului-basm de Liviu Ioan Stoiciu)(însemnãri pe marginea Romanului-basm de Liviu Ioan Stoiciu)(însemnãri pe marginea Romanului-basm de Liviu Ioan Stoiciu)

Daniel StuparuDaniel StuparuDaniel StuparuDaniel StuparuDaniel Stuparu

Cap de þigancã
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CONFESIUNEA CA LITERATURÃ

Florentin PopescuFlorentin PopescuFlorentin PopescuFlorentin PopescuFlorentin Popescu

Aºa cum îndeobºte se ºtie (ºi nu de azi de ieri) a scrie un
roman presupune, înainte de toate, o aventurã pe care nu ºi-o
asumã prea mulþi. Genul cere o bunã cunoaºtere a sufletului
omenesc, o asimilare a lecturilor de dinainte, o experienþã de
viaþã bogatã ºi nu în ultimul rând ºi un exerciþiu literar ceva mai
aparte.

Dl. Emil Dogaru este un novice în domeniu ºi, fireºte, cele
douã tomuri ce alcãtuiesc substanþa romanului sãu, reprezintã
ºi, fireºte, cele douã tomuri ce alcãtuiesc substanþa romanului
sãu, reprezintã ºi ele o „aventurã”. Pe coperta ultimã a celui
dintâi volum, într-o confesiune cãtre cititor autorul noteazã:
„Am scris, aºadar, o carte. Pentru mulþi o surprizã. Când spun
mulþi, mã includ ºi pe mine… Cu mine, vãd eu cum o scot la
capãt. Dar cu ceilalþi – care sper sã rãmânã mulþi ºi dupã ce mã
exclud pe mine – pare mai complicat”. Iar ceva mai la vale
adaugã: „…aveam sã constat, cu ocazia acestui exerciþiu literar,
cã am mai aflat ºi eu ceva despre mine.!.

Aºadar nou venit în câmpul literelor ºi-a conceput cartea
ca pe un „exerciþiu literar”, ceea ce poate fi luat drept o
mãrturisire de credinþã sau doar ca un fel de „captatio
benevolentiae” a cititorului.

Firul narativ al cãrþii e foarte simplu. Aflat în situaþia de a
apela la serviciile unei juriste, eroul povestitor o cunoaºte pe o
anume Ana, necãsãtoritã ºi care nu mai este chiar aºa de tânãrã,
persoanã de care se îndrãgosteºte ºi cãreia simte nevoia sã-i
povesteascã peripeþiile propriei biografii.

Despre aceastã Ana romancierul ne spune cã „era greu de
încadrat într-o categorie femininã clasicã. Nu era nici femeia
fatalã, dar nici femeia de carierã. Nu pãrea sã fie nici femeia
pasionalã, dar nici femeia copil (deºi aici se mai putea discuta).
Nu avea atributele fetei de gaºcã, ci mai degrabã ale fetei bune,
dar în anumite limite… Dar el, chiar dacã o evalua cu ochi
bãrbãteºti – acei ochi pãgâni invocaþi de Eminescu – ci mai
degrabã cu ochi sufleteºti, vedea cã are în faþa lui o fiinþã
deosebitã, cu profunde ºi delicate însuºiri feminine, în
comportamentul cãreia se împleteau cu armonie multe
caracteristici ale unei plãcute fetiºcane.”

Cât despre sine, povestitorul, într-o „recapitulare” de la
finele primului volum, ne încredinþeazã cã „la vârsta lui de
aproape cincizeci ºi trei de ani avea satisfacþii majore pe plan
familial, o soþie înþeleaptã, plinã de calitãþi, devotatã trup ºi
suflet cãminului ei, o fiicã admirabilã sufleteºte dar ºi
performantã profesional, un fiu apropiat, în pofida împrejurãrilor
din tinereþe ce marcaserã venirea lui pe lume, o norã aºa cum
se cade sã fie o norã ºi, nu în ultimul rând, pe cel mai tânãr
membru al familiei, Victoraº, cel care-l investise încã de-acum

cinci ani cu titlul de bunic.”.
Romanul d-lui Emil Dogaru este, de fapt, o lungã

confesiune, o aglomerare de fapte ºi întâmplãri ce alcãtuiesc
biografia povestitorului, pe care acesta simte nevoia s-o etaleze
netrucatã ºi „nefardatã” literar în faºa noii sale cunoºtinþe.
Relatãrile au loc în diverse localuri bucureºtene, în care cei doi
se întâlnesc sub diverse pretexte invocate de eroul narator.
Lungi incursiuni în timp, cu povestiri din anii studenþiei ºi din
cei care le-au urmat acestora, fel de fel de episoade consumate
pe mai multe paliere ale vieþii se înºiruie unele dupã altele cu
scopul de a pune în luminã alte ºi alte faþete necunoscute
interlocutoarei. Fireºte, se poate scrie ºi aºa, însã romanul are
anume legi ale lui (construcþie, fir narativ, conflicte,
deznodãminte etc.) de la care autorul se abate sau pe care pur
ºi simplu le ignorã (din lipsã de experienþã? Din insuficienta
cunoaºtere a lor?). Sã-ºi fi imaginat scriitorul cã realizeazã un
roman cu mizã psihologicã? Greu de crezut de vreme de figura
Anei nu se individualizeazã prin nimic, rolul ºi rostul ei în carte
nefiind altul decât de a pune din când în când câte o întrebare,
de a zâmbi ori de a se adânci în tãceri interminabile, cãrora dl.
Emil Dogaru catã sã le dea interpretãri „filosofice” când ele nu
sunt, de fapt, decât simple expresii ale unui orizont cultural
realmente limitat, chiar dacã ambii parteneri de dialog aduc, la
un anumit moment, în discuþie romane de ultimã orã, precum
alchimistul lui Paolo Coelho..

Interesant, desigur, pentru un cerc restrâns de prieteni,
Norocosul teoretician pãcãtuieºte cel mai mult în plan stilistic,
limbajul lui amintind pe alocuri, mai degrabã de autobiografiile
seci ºi fãrã personalitate care se scriau înainte de 1989 pentru
instituþiile statului decât de o scriere cu caracter literar.

Cartea d-lui Emil Dogaru (care s-ar fi putut foarte bine re-
duce la un singur volum, nu mai mare de 200 de pagini) nu
este altceva decât ceea ce autorul însuºi, cum notam,
recunoaºte, adicã „un exerciþiu literar”.

ªi numai depãºindu-l autorul ar putea aspira în viitor la
statutul unui scriitor original ºi interesant.

* Emil Dogaru, Norocul teoretician I, Tentaþia confesiunii
II, Sindrom faustian, Editura „Domino”, Bucureºti, 2007.

Studiu pentru Atacul de la Smîrdan
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DIMENSIUNI ALE COMUNICÃRII*

Petronela Marc-CozoriciPetronela Marc-CozoriciPetronela Marc-CozoriciPetronela Marc-CozoriciPetronela Marc-Cozorici

* Teodor Vidam, Dimensiuni ale eticii comunicãrii ºi mass-
media, Editura Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2007

Când deschizi pentru prima oarã o lucrare ce îºi
propune sã trateze într-o manierã teoreticã probleme ale
eticii comunicãrii ºi mass-mediei, ca tânãr jurnalist, îþi
imaginezi, inconºtient, cã ai în mânã o carte care
vorbeºte despre canoane ºi norme ce þin mai degrabã
de aspecte deoneotlogice ale profesiei de jurnalist, decât
de axisul interior al persoanei, de problemele care ne
animã ºi ne intrigã zi de zi. Majoritatea lucrãrilor ce îºi
propun o exegezã atentã ºi exhaustivã a acestei
probleme atât de actuale, în care totul comunicã ºi se
comunicã, într-o epocã globalizantã a comunicãrii de
masã ºi a celei mediate, vorbesc despre principii, norme,
situaþii concrete pe care trebuie sã le gestioneze tânãrul
jurnalist angajat într-un demers deonotlogic ce se doreºte
cât mai apropiat de ideal.

Demersul filosofic al profesorului Teodor Vidam este,
deopotrivã, unul insolit prin maniera de abordare a acestei
problematici, dar ºi unul care penetreazã adânc conºtiinþa
fiecãruia dintre noi, fie cã vorbim despre jurnaliºti, fie cã
vorbim de cititorul de rând în mâna cãruia se rãtãceºte,
nu întâmplãtor, aceastã lucrare. Cu o bogatã experienþã
în domeniul filosofiei modernsite ºi transmoderniste (aºa
cum însuºi autorul preferã înlocuirea termenului de
„postmodernism”), în cel al eticii exersate pe terenul
intersubiectivitãþii ºi intercomunicãrii ºi al unei moralitãþi
asumate ca destin creator, Teodor Vidam alege sã scrie
o lucrare în care evidentul se regãseºte doar printr-o
atentã lecturã, în care principiile etice ºi morale se
regãsesc ºi se citesc printre rândurile încãrcate de
semnificaþii.

Cartea se structureazã pe nouã capitole, care
traseazã progresiv principalele porbleme ale eticii
comunicãrii, aºa cum transpar ele din bogata experienþã
a profesorului Teodor Vidam. Deºi conceputã ca un
manual de eticã a comunicãrii ºi mass-media, lucrarea
de faþã poate fi, în mod indubitabil, consideratã un
manual de trãire a vieþii, ºi nu doar unul de eticã
jurnalisticã.

Primul capitol al lucrãrii – O perspectivã – filosofia ºi
etica în transmodernism –  abordeazã o perspectivã
globalizantã a problemelor ce urmeazã a fi diputate pe
parcursul celorlalte pagini ºi încearcã într-o manierã
extrem de elaboratã sã traseze principalele dileme cu
care ne confruntãm în calitate de fiinþe umane. Acest
prim capitol vorbeºte despre diferenþele esenþiale care
se impun pentru înþelegerea eticii comunicãrii. Autorul

alege, în mod firesc, sã îºi deschidã pledoaria printr-o
diferenþiere clarã a termenilor cu care va opera pe
parcursul lucrãrii, termeni ce adesea îºi gãsesc
interpretãri eronate în gândirea ºi mentalul colectiv.
Moralitatea, morala ºi etica sunt definite într-o manierã
care nu lasã loc interpretãrilor de niciun fel, iar demersul
pe care ºi-l propune autorul aici este unul îndreptãþit,
cãci mulþi dintre noi nu doar cã nu cunoaºtem sensul lor
denotativ, însã am uitat sau nu am ºtiut niciodatã sensul
lor profund conotativ. Mai mult decât atât, el alege sã
trateze aici ºi problema necesitãþii filosofiei, eticii ºi
moralei în context actual, într-o epocã pe care, în mod
îndreptãþit ºi clar argumentat, alege sã o numeascã,
dupã modelul altor eticieni de marcã, „transmodernism”.
Primele pagini ale lucrãrii incitã ºi stârnesc interesul
cititoului prin maniera în care autorul alege sã îmbine
pasaje încãrcate de semnificaþii adânci, de naturã
filosoficã, cu aserþiuni mundane, ce fac referire directã
la experienþa ºi trâirile noastre cotidiene. Tot ceea ce se
argumenteazã pe parcursul câtorva pagini este apoi
structurat într-o singurã frazã, care, singurã, spune mai
mult decât tot ce o precede. Vorbind despre valori,
existenþã, destin, moralitate, eticã, moralã, Teodor Vidam
înþelege sã creeze un univers acaparant al lecturii, din
care cu greu poþi evada.

Cel de al doilea capitol – Premise ale constituirii eticii
comunicãrii: moralitatea, comunicarea ºi argumentarea,
vine sã întãreascã concepþiile ilustrate de primul capitol
într-un mod care îmbinã valenþe didactice cu cele
filosofice, mai greu de pãtruns ºi asimilat, dar extrem de
captivante, odatã înþelese. Capitolul al doilea trateazã
problematica structurii axiologice pe care se sprijinã în
mod firesc etica comunicãrii, aºa cum transpar ele din
însãºi fiinþarea moralitãþii, alãturi de moralã ºi eticã.
Tratarea exhaustivã a celor trei concepte structurale ale
eticii comunicãrii – moralitate, comunicare, argumentare
– debuteazã, în mod firesc, cu tratarea conceptului de
moralitate, cãruia autorul îi acordã o atenþie binemeritatã,
cãci, aºa cum aratã ºi el, „existã multe religii, dar numai
o moralitate.” Conceptul este pe larg dezbãtut ºi urmãrit
pe o traiectorie definitorie trasatã de marii gânditori ai
filosofiei moderne ºi transmoderne, disociat ºi etalat în
plenitudinea sa teoretico-praxeologicã, întruchipat în
toate ipostazele ºi ipotezele în care ni se aratã, iar
concluzia la care înþelege autorul sã ajungã în finalul
argumentaþiei sale este, fãrã doar ºi poate, memorabilã
prin înþelesurile ºi însemnãtatea profund valoricã pe care
ne-o transmite. „Moralitatea nu ne învaþã cum sã fim
fericiþi, ci cum sã meritãm fericirea.” Iatã, deci, cum
eticianul Teodor Vidam realizeazã o radiografie
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minuþioasã a profilului moral al fiecãruia dinre noi ºi
înþelege sã ne arate, în final, cum ne ajutã moralitatea
în definirea noastrã permanentã ca entitãþi comunitare.

Conceptul de comunicare, alãturi de cel de
argumentare sunt tratate, în egalã mãsurã, cu maturitatea
omului care le-a experimentat, cu fineþea eticianului care
le-a încadrat într-un context actual puternic dezumanizat,
cu acuitatea filosofului mãcinat de tumultul existenþial
al modernitãþii. Autorului nu îi scapã niciun aspect
definitoriu al celor douã concepte, cãci, aºa cum el însuºi
afrimã, demersul filosofic în care se angajeazã este unul
indefinit ºi failibil fãrã o conºtientizare certã a acestor
axe structurale ale eticii comunicãrii.

Cel de al treilea capitol – De la judecatã la adevãr ºi
justificare – propune o nouã perspectivã de interpretare
a eticii comunicãrii, pornind de la discocierea fireascã
dintre adevãr, justificare ºi judecatã, ca pricipii sine qua
non a constituirii unei moralitãþi, fie ea personalã,
comunitarã sau idealã. Autorul alege sã devoaleze sensul
profund intim care coagulezã aceste concepte, pentru a
da un relief valoric superior moralitãþii ºi eticii comunicãrii.
Pentru Teodor Vidam, este indubitabil un demers firesc
acela de a defini judecãþile morale în context actual,
subliniind, în acelaºi timp, faptul cã, pentru societatea
în care trãim, etica comunicãrii este, fãrã doar ºi poate,
morala general-umanã preconizatã de Descartes,
comparativ cu cea provizorie. Mai mult decât atât,
adevãrul constituie aici un element central, fãrã de care
pledoaria sa pentru o eticã a comunicãrii ar fi stearpã ºi
inutilã, cãci, aºa cum el însuºi susþine, adevãrul
constituie o permanenþã a constituirii spiritualitãþii
europene.

Autorul disociazã între mai multe subcategorii ale
adevãrului, realizând o exegezã completã a modalitãþilor
de manifestare a acestuia pe parcursul derulãrii gândirii
filosofice în spaþiul european. Fie cã vorbeºte despre
teoria adevãrului-corespondenþã (înþeles ca sintezã a
ceea ce este, în sine, adevãrul), fie cã abordeazã
problema coerenþei adevãrului (ce se referã la producerea
ºi formularea adevãrului), fie în mod pertinent despre
adevãrul-dezvãluire (aletheia), eticianul realizeazã o
adevãratã istoriografie a pluralitãþii adevãrului, înþeles
ca unicã modalitate de accedere la un univers marcat
de toleranþã, normalitate ºi consistenþã. Ceea ce Teodor
Vidam subliniazã într-o manierã extrem de evidentã aici
este cã adevãrul se constituie în ºi prin moralitate, iar o
fiinþare a moralitãþii ºi, implicit a eticii comunicãrii, fãrã
adevãr este echivalentã cu o moarte a divinitãþii, ceea
ce nu ne-ar mai permite disocierea între drept ºi nedrept,
bine ºi rãu, frumos ºi urât.

Urmãtoarele trei capitole abordeazã problema eticii
comunicãrii dintr-o triplã perspectivã – axiologicã,
antropologicã ºi semantico-pragmaticã, perspectivã ce
deschide noi orizonturi de interpretare a eticii comunicãrii
ºi înþelese de Teodor Vidam ca fiind definitorii în demersul
pe care îl întreprinde. Dimensiunea axiologicã, prima în
ordinea analizei derulate aici de autor, vizeazã o
problematicã acutã cu care se confruntã societatea
actualã în ansamblul sãu, interesantã prin raritatea ºi
ubicuitatea sa intrinsecã ce se manifestã la nivel
inconºtient în fiecare dintre noi – valoarea, valoarea
privitã ca nissus formativus al moralitãþii, ale adevãrului,
al eticii, al existenþei fiinþãrii umane, pentru cã, aºa cum
precizeazã încã de la început, cunoaºterea adevãratã
presupune o recunoaºtere de valori ºi o respingere de
non-valori. Fãrã conºtiinþa propriei nimicnicii ºi fãrã
conºtientizarea valoricã a fiinþãrii noastre în lume, în ºi
prin ceilalþi, fiinþa umanã este sortitã eºecului, devine
vulnerabilã ºi duce o existenþã haoticã, neghidatã de
imperative valorice superioare. În acest context, Teodor
Vidam vorbeºte despre trei mari valori care se constituie
ca o epidermã termorezistentã împotriva haloului
informaþional care tinde sã acapareze întreaga noastrã
existenþã – normalitatea, vãzutã ca o respectare a
cursului firesc a vieþii, consistenþa, privitã ca o canalizare
continuã a energiei creatoare în direcþii precise ºi
toleranþa, înþeleasã în sensul reconcilierii fiinþei umane
cu ea însãºi. Privitã din aceastã perspectivã, etica
comunicãrii se autogenereazã la intersecþia dintre valorile
esenþiale, într-un unic punct convergent, pe care autorul
alege sã îl numeascã „climen filantropic” ºi care se
constituie ca interpotenþare a valorilor promovate de
creºtinism ºi a spontaneitãþii individuale.

Pe de altã parte, perspectiva antropologicã ne propune
o nouã paradigmã pentru interpretarea fiinþei umane, prin
disocierea între statutul de individ, cel de persoanã ºi
cel de personalitate. Acest clivaj pe care autorul ni-l
propune ca unicã cheie de descifrare a mecansimelor
de formare ºi funcþionare a eticii comunicãrii este unul
extrem de interesant, cãci rareori se realizeazã o
distincþie calitativã ºi cantitativã dintre statutul existenþial
al individului ºi cel al persoanei. În accepþiunea autorului,
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persoana se distinge în mod esenþial de individ tocmai
prin aceea cã accede la conºtiinþa de sine si de altul
prin intermediul comunicãrii, iar rolul pe care îl joacã în
societate, prin procesele complexe de integrare ºi
participare, se discoiazã adesea în atitudini de
conformitatea, conformiste sau nonconformiste, în
funcþie de ierarhia valoricã pe care ºi-o impune ca modus
vivendi.

Dimensiunea semantico-pragmaticã a eticii
comunicãrii propune o abordare teoreticã a conceptelor
de reciprocitate, prin intermediul intersubiectivitãþii ºi a
intercomunicãrii, a dialogului cu sine ºi cu celãlalat, a
fiinþãrii în ºi prin celãlalt. O eticã a comunicãrii nu poate
exista fãrã o existenþã continuã ºi pertinentã a unui dialog
interior ºi exterior cu lumea, fãrã o inetrpotenþare a
noastrã prin ceilalþi, fãrã o cunoaºtere de sine ºi de altul.
Eu mã cunosc prin celãlalt, adesea poate mai bine decât
mã cunosc prin mine însumi. ªi celãlalt se cunoaºte
prin mine. Iatã care este, în viziunea eticianului Teodor
Vidam, drumul cel mai firesc spre o eticã a comunicãrii
valabilã zilelor noastre, fie cã vorbim despre jurnaliºti,
fie cã vorbim de omul de rând, neangajat în procesul
sinuos al informãrii ºi formãrii „marelui public”.

Capitolul ºapte defineºte relaþia care se stabileºte,
în mod firesc, între lumea afacerilor ºi etica comunicãrii,
cãci este de la sine înþeles cã cele douã lumi se
intersecteazã în mod inevitabil ºi se interpotenþeazã
reciproc. Autorul alege sã vorbeascã despre lumea
afacerilor în relaþie cu etica comunicãrii, cãci înþelege
cã regulile jocului nu se modificã pe parcurs, iar
intersectarea dintre cele douã planuri este mai mult decât
evidentã. Dialogul si negocierea caracterizeazã în mod
definitoriu universul de intersecatare a celor douã lumi,
iar autorul merge chiar mai departe, în a considera etica
afacerilor ca o subspecie a eticii comunicãrii, cãci totul
comunicã ºi se comunicã, având în centru un axis mundi
vulgar, trivial, constituit de existenþa ºi persistenþa banului
ca valoare în sine, ºi nu ca valoare de schimb, banul
omnipotent, suprasolicitat ºi supraevaluat, care
diminueazã creativitatea ºi imaginaþia.

Ultimele douã capitole vizeazã în mod exclusiv
problema eticii comunicãrii ºi mass-media, punându-se
accent pe valenþele care creeazã ºi definesc acest
teritoriu obscur al existenþei noastre cotidiene. Teodor
Vidam înþelege comunicarea dintr-o dublã perspectivã,
cea a comunicãrii verbale, cãreia îi dedicã pagini întregi
de exegezã, realizatã prin limbã, limbaj, dialog, cu
formele sale specifice, negociere ºi cea a comunicãrii
non-verbale, pe care o reproduce dupã modelul impus
de E. Levinas. Cea mai interesantã ipotezã pe care o
propune autorul este cea conform cãreia pentru a
comunica eficient, este esenþial a fi sensibil la tãceri,
indiferent cã sunt ale noastre sau ale celor din jur. Autorul
conduce o pledoarie pendulantã pentru ºi împotriva rolului
mass-media în societatea actualã, oscilãnd între a
considera mijloacele de informare în masã un barometru
activ ºi obiectiv al societãþii de consum ºi a le
desconsidera, privindu-le ca pe un flagel care contribuie
la uniformizarea ºi omogenizarea fiinþei umane.
Canoanele si normele de conduitã deontologicã, proprii

profesiei de jurnalist, rezidã, crede autorul, din însãºi
experienþa trãitã pe terenul cotidianului, a mundanului, a
firescului lumesc. Este inutilã o eticã a comunicãrii
teoretizatã, vãzutã printr-un ochi de sticlã, fãrã a reflecta
în permanenþã asupra vieþii comune, asupra experienþei
acumulate ºi a modului în care se desfãºoarã viaþa în
faþa noastrã.

Ultimul capitol al lucrãrii abordeazã problema triadei
comunicare-comuniune-încredere, vãzutã ºi înþeleasã de
autor ca o dinamicã a interrelaþiilor ce se stabilesc în
cadrul societãþii. Mai mult decât atât, el vorbeºte despre
încredere ca despre o condiþie esenþialã fiinþãrii existenþei
ºi a eticii, cãci existenþa fiecãruia dintre noi este intim
condiþionatã de existenþa celuilalt, o fiinþare înafara
celuilalt ºi fãrã celãlalt fiind vidã ºi inertã. De asemenea,
el realizeazã o analizã pertinentã a eticii mass-media
vãzutã de Miruna Runcan în lucrarea pe care i-o dedicã
ºi care constituie azi un real manual de eticã mass-
media. Pendulând între a fi de acord cu unele aserþiuni
ale acesteia privind normele de urmat în profesia de
jurnalist ºi a-i reproºa universul limitat în care concepe
o eticã a comunicãrii, Teodor Vidam alege sã îºi
finalizeze demersul apoteotic, concluzionând prin
emiterea unor adevãruri indibitabile, demne de a fi
considerate puncte terminus ale demersului sãu ºi pietre
de temelie ale eticii comunicãrii ºi mass-media. Etica
comunicãrii nu a rãsãrit din neant, ea e etica zilelor
noastre mai mult posomorâte, decât însorite ºi relevante.

Iatã de ce lucrarea de faþã se constituie, departe de
a fi un simplu manual de eticã a comunicãrii ºi mass-
media, într-un Bildungsroman al vieþii noastre de fiinþe
nici raþionale, nici iraþionale, ci care tind sã devinã
rezonabile, tocmai prin conºtientizarea statutului pe care
îl ocupã în lume, prin sesizarea nuanþelor ºi implicaþiilor
pe care le presupune etica, indiferent de maniera în care
se manifestã sau sub care ni se aratã, prin depãºirea
intersubiectivitãþii ºi a circumstanþelor de moment. Nu
numai cã acest demers în care se angajeazã Teodor
Vidam este unul sinuos, extrem de laborios ºi dificil de
exploatat, însã el reuºeºte în mod excepþional sã traseze
liniile directoare ale eticii comunicãrii aºa cum rezidã
ele din însãºi experienþa acumulatã a autorului, pentru
care normele teoretice, neaplicabile ºi neverificate pe
tãrâmul realitãþilor cotidiene fac parte doar dintr-un
univers ideal ºi ideatic inutil.

Cartea se doreºte a fi, dincolo de implicaþiile sale
profund filosofice ºi de subtilitãþile inerente unui astfel
de traiect intelectual, o încercare de a trezi în noi
conºtiinþa cã suntem, la urma urmei, înainte de a fi
jurnaliºti, avocaþi, profesori sau ingineri, oameni, iar
constituþia noastrã internã se armonizeazã cu noi înºine
ºi cu ceilalþi doar prin trãirea unei etici a comunicãrii
care ne aratã cã preþuim viaþa aºa cum este, dar mai
ales cum devine ºi cum tindem noi sã trãim. Fãrã doar
ºi poate Teodor Vidam a deschis aici un nou drum în
etica comunicãrii, un drum care, deºi greu de parcurs ºi
adesea ireversibil, apare tentant ºi intrigant, teluric ºi
cosmic, în egalã masurã, un drum pe care odatã angajaþi,
retrãim istoria individualitãþii noastre ca fiinþe veremlnice,
de interval, failibile, dar, în acelaºi timp, paradoxale.
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care se urmãreau traseele (devenit turistice) ale aceluiaºi
Brown... Dupã cum se vede, raportãrile statistice opereazã
adunând mere domneºti cu pere pãdureþe, perj e cu
portocale ºi nãut cu pãstârnac, rezultând un „total
verdeþuri” inexpresiv ºi fals: nu intereseazã numai câtã
carte se tipãreºte, ci ºi ce carte trimitem în librãrii.
Rãspunsul e previzibil: ce cere piaþa. De aici încolo s-ar
cuveni sã intre în discuþie rolul formator pe care, cinstit
vorbind, nu ºi-l asumã cu adevãrat ºi cu bunã credinþã
mai nimeni – deºi doar cu banii cheltuiþi pe sumedenia
de festivaluri, simpozioane ºi concursuri s-ar putea
susþine barem o emisiune realmente atractivã, scoasã
din plictisul rutinier, dedicatã zilnic cãrþii la Televiziunea
publicã. Se tipãreºte mult, flagrant inegal, sistemul
naþional de difuzare a fost complet distrus, informarea în
domeniu e sublimã, dar ... ºi ceea ce þine de moralitatea
unei culturi, adicã etica actului critic, cu rol hotãrâtor în
destinul cãrþii, e tot în suferinþã: promovarea ºi susþinerea
se întemeiazã prea ades pe criterii extra-literare. Voi
reveni.

„A mai înflorit o grãdiniþã-n Bucureºti...” – se cânta cu
foc prin anii ’50, când rãnile rãzboiului erau „pansate” cu
straturi de panseluþe. Dacã textierii noºtri de muzicã
uºoarã ar fi capabili sã priveascã în jur cu ochiul
adevãratei înzestrãri artistice, versificând ºi altceva decât
eternul     TTTTTe iubesc pe tine e iubesc pe tine e iubesc pe tine e iubesc pe tine e iubesc pe tine / / / / / cu tot ce am în minecu tot ce am în minecu tot ce am în minecu tot ce am în minecu tot ce am în mine, le-ar
sta la îndemânã o temã la fel de actualã ca aceea a
grãdiniþelor de pe vremuri: „A mai dispãrut / o librãrie în
oraº...” La Iaºi, unica librãrie din Copou (cartierul „Junimii”!)
a fost preschimbatã în magazin de scaune ºi noptiere.
(Cinematograful aceluiaºi cartier este, acum, crâºmã.)
De curând, am vãzut cu tristeþe cã ºi marea librãrie din
centru, „Mihai Eminescu” a fost evacuatã, în locul ei
urmând sã fiinþeze, probabil, cine ºtie ce magazin de
brice ºi carice. În cãutarea unei explicaþii ajungi ne-
îndoielnic la invocarea legilor economiei de piaþã ºi la
raportul cerere-ofertã, aºa cã rãspunsul vine de la sine:
dacã nu se vinde carte, la ce bun atâtea librãrii? Dar
dacã nu se prea vinde cartea (ceea ce-i adevãrat!) drept
pentru care se desfiinþeazã librãriile, cum de raporteazã
marile edituri o creºtere a cifrei de afaceri cu 20% în
2006? Culmea paradoxului! N-am întâlnit nicãieri pusã
aceastã întrebare de logicã elementarã: când articolul nu
se vinde, de ce-i creºti producþia? Îþi permiþi sã-i produci
pe stoc, ca pe vremea lui Ceaºcã? Ceva nu-i în regulã,
ori cu raportãrile editoriale, ori cu starea de fapt a
comerþului cu cartea! Sã le luãm pe rând. Statisticile
europene aratã cã în Ungaria, þarã cu o populaþie de douã
ori mai micã decât aceea a României, se vinde (sau,
dacã vreþi, se cumpãrã) de 4 (patru!) ori mai multã carte
decât la noi! Suma afectatã achiziþionãrii de cãrþi în
bugetul românului este de zeci de ori mai micã decât
aceea alocatã de englez, francez, ba chiar ºi de rus! ªi
atunci de ce tocmai la noi acea creºtere de 20%? Fiindcã
raportãrile au în vedere cantitãþi totale ºi nediferenþiate
pe genuri, în care atât ideea de valoare, cât ºi aceea de
politicã culturalã statalã nu intrã în ecuaþie. Cea mai
vândutã carte în România post-revoluþionarã n-a fost un
roman de Dostoievski, ori Paler, ori Cãrtãrescu, ci CodulCodulCodulCodulCodul
bunelor manierebunelor manierebunelor manierebunelor manierebunelor maniere, de Aurelia Marinescu. Opera în
chestie, apãrutã la „Humanitas”, a avut, pânã acum, 15
tiraje ºi s-a vândut în peste 160.000 de exemplare! Nu-i
contestãm utilitatea. Desigur, n-au cumpãrat-o suporterii
dinamoviºti, nici bãieþii de bãieþi, dar cifrele sunt cifre ºi
pare oricum ciudat sã fie cea mai vîndutã carte
româneascã un manual de dat bunã ziua ºi de-nvãþat „la
gât cravatei cum sã-i lege nodul. „Nu de alta, dar intrãm
în Europa cu papionul arborat impecabil ºi cu pantalonii
rupþi în fund... Capul de afiº, ºi-n librãrii ºi pe tarabe, l-a
þinut, o vreme, Dan Brown, cu Codul lui Da Vinci, dupã
care a urmat, tot la modul industrios, seria de ghiduri în

MOARTEA LIBRÃRIILOR?
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concursului” pe motiv cã ele sunt deja „minuni de onoare
ale lumii”. Internauþii au putut alege încã din luna ianuarie
siturile preferate, dintr-un numãr de 21 de monumente
selecþionate. Lista cu monumentele câºtigãtoare a fost
fãcutã publicã pe stadionul Da Luz din Lisabona, în cursul
unei gale asemãnãtoare cu ceremoniile de deschidere a
Jocurilor Olimpice. Aceastã superproducþie, retransmisã
în peste 100 de þãri, cu o audienþã estimatã le aproximativ
1,6 miliarde de telespectatori, s-a deschis cu o carte uriaºã
în culori aurii, pe care au defilat cele ºapte minuni ale
Antichitãþii. Cartea a fost înlocuitã, pe scena de 6500 de
metri pãtraþi, de un calculator uriaº, simbolul voturilor
acordate la concurs de milioane de internauþi din toatã
lumea. „Este pentru prima da istorie când au putut sã
voteze ºi sã decidã toþi cetãþenii lumii”, s-a felicitat Diago
Freitas do Amaral, preºedintele Comisiei de onoare a
acestui eveniment. Cartea (Antichitãþii) a fost înlocuitã
cu Calculatorul (postmodernitãþii), spectacolul a fost
prezentat de actorii Hilary Swank ºi Ben Kingsley, dublaþi
de Jennifer Lopez ºi Chaka Khan, iar internauþii au votat
pe site-ul www.new7wonders.com; vot pe Internet, show
pe stadion, televiziuni, o simbolisticã precarã ºi agresivã
(înlocuirea cãrþii cu calculatorul) reþeta întreagã a la
români, „primii zece”).

Noile minuni – Marele Zid Chinezesc, Situl arheologic
Petra din Iordania, Statuia lui Hristos Mîntuitorul din Rio
de Janeiro, Ruinele oraºului Machu Picchu din Peru,
Piramidele mayaºe Chichen Itza din Mexic, Colosseum-
ul din Roma, Mausoleul Taj Mahal din India – contra
vechilor minuni – Piramida lui Keops, Grãdinile
suspendate ale Semiramidei, Colosul din Rhodos, Farul
din Alexandria, Mausoleul din Halicarnas, Statuia lui Zeus
din Olimpia, Templul Artemisei din Efes. În fond, se
înlocuieºte o convenþie cu o alta, în dispreþul semnificaþiei
termenului. Bernard Weber (se face cã) nu ºtie ce
înseamnã minune. Iatã ce spune dicþionarul (cartea!) care
i-a lipsit lui Bernard Weber (fan al calculatorului). Minune
(miracol). Eveniment reprezentând o abatere de la legile
statistice, iar ca fenomen – o contrazicere a legilor naturii;
în sens religios, este un triumf al voinþei divinitãþii asupra
firescului, iar în religiile structurate pe teism, o derogare
efectuatã de divinitate de la legile stabilite de ea însãºi;
(Spinoza a redus la absurd aceastã definiþie: operând
contra legilor naturale, Dumnezeu opereazã contra propriei
naturi). În religiile primitive, miracolul se subsumeazã
magiei, producerea lui fiind atribuitã oamenilor special
înzestraþi (ºamani, sacerdoþi, vrãjitori). În religiile teiste,
orice miracol este o breºã pe care supranaturalul o
deschide în natural, iar autor nu se considerã decât
Dumnezeu, direct sau prin intermediarii sãi. Spre
deosebire de magul primitiv, care se bizuie pe propriile

„Peste 100 milioane de voturi pentru desemnarea celor
ºapte minuni ale lumii moderne”; „Cele ºapte noi minuni
ale lumii sunt de fapt... opt”; „Cele ºapte minuni ale lumii
moderne”; „Noile Minuni ale Lumii” – iatã doar câteva titluri
din presa internã ºi internaþionalã care a anunþat un
eveniment menit sã marcheze puncte importante în
competiþia iniþiatã de un cineast elveþian, Bernard We-
ber, între Antichitate ºi biata noastrã lume (post)modernã.
Vechile „minuni” sunt expirate; era nevoie de altele, noi,
care sã ne aparþinã, sã lãsãm ºi noi, cei de astãzi – nu-i
aºa? – o listã pentru încã douã mii de ani. Mai întâi despre
termen ºi proprietatea lui; minune vine în româneºte din
latinescul mirionem ºi toate limbile, europene l-au adoptat
latinescul miraculum). (ºi în forma miracol, tot din Aºadar,
cele ºapte minuni ale Antichitãþii – Templul lui Artemis
de la Efes, grãdinile suspendate din Babilon, Mausoleul
din Halicarnas, Colosul din Rhodos, Farul din Alexan-
dria, Statuia lui Zeus din Olimpia ºi Piramida lui Keops
au fost „stabilite” de romani prin anul 200 înainte de
Hristos, în lumea pe care o cuceriserã: toate sunt în jurul
Medi teranei, numitã ºi (tot de ei) Mare Nostrum. Convenþia
a funcþionat, apoi, douã mii de ani, deºi termenul, dupã
venirea lui Hristos, nu mai avea aceeaºi (restrânsã)
semnificaþie; în era noastrã, minune se asociazã vieþii ºi
faptelor Mântuitorului, cãpãtând alte valori, dincolo de
mirarea (extazul, surpriza) noastrã ºi dincoace de
înþelegerea omului obiºnuit: nici chiar pentru soldatul ro-
man din primele secole ale creºtinãtãþii, „minunile”
Antichitãþii nu mai erau... minuni, ci, poate doar, lucruri
de mirare ºi, eventual, de jefuit în campaniile militare.

Dar soldatul roman nu ºtia prea bine despre ce este
vorba, câtã vreme dicþionarele care sã-l înveþe erau ale
unui vii tor nebãnuit. Dar postmodernul Bernard Weber ºi
echipa sa? Din ignoranþã vinovatã (pentru cã din raþiuni
„de marketing”) au nãscut o falsã competiþie ºi un
spectacol de rîs’ plînsu’ pe stadionul Da Luz din Lisabona,
unde, de obicei joacã naþionala Portugaliei ºi echipa
Benfica. Iatã, în rezumat, competiþia intens mediatizatã
Marele Zid Chinezesc ºi Mausoleul Taj Mahal, din India,
au fost proclamate pe 7 iulie 2007, la Lisabona, drept
noile Minuni ale Lumii moderne, acestea fiind votate de
circa 100 de milioane de persoane care au participat la
un concurs organizat în acest scop de fundaþia „New 7
Wonders Foundation”. Pe lângã aceste douã situri, dintre
cele 7 noi Minuni ale Lumii mai fac parte: cetatea Petra
din Iordania, Closseum-ul din Roma, statuia lui Iisus
Hristos Mântuitorul (Cristo Redentor) de la Rio de Janeiro,
ruinele incaºe ale oraºului Machu Picchu (Peru) ºi fosta
cetate maya de la Chichen-Itza, în Mexic. Piramidele de
la gizeh, singura Minune a Antichitãþii care a rezistat
trecerii timpului, au fost declarate de organizatori „în afara

MINUNILE VECHI ªI NOI
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CRUCEA POETULUI
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lui ºtiinþe ºi puteri, sfântul, profetul sau taumaturgul, care
produce un miracol, acþioneazã numai în numele lui
Dumnezeu, prin investitura divinã, actul sãu având un
caracter charismatic, datoritã harului dumnezeiesc cu care
a fost înzestrat temporar sau definitiv; ca atare, minunea
în concepþie teistã (de pildã în religii ca iudaismul ºi
creºtinismul) este un semn dumnezeiesc (signum); în
acest mod, minunea devine un criteriu al revelaþiei, tot
aºa cum revelaþia este un criteriu al minunii. Dar întrucât
religiile teiste admit cã ºi Diavolul, ca ºi pseudoprofeþii
sãi (de exemplu, Antichrist) pot sã producã evenimente
miraculoase care forþeazã firescul, spre a nu rezulta de
aici o contradicþie flagrantã (de vreme ce personajelor
malefice nu li se acordã harul divin), teologia considerã
acest tip de minune drept o imitaþie a minunilor divine,
aºadar un act necharismatic, ne inclus în actul revelaþiei.
De remarcat cã tipologia minunilor relatate în scrierile
sacre ale religiilor teiste (Biblia, Talmudul, Coranul) are
totdeauna un caracter particular, referindu-se la cazuri
speciale ºi nu la vreo generalitate universalã; de pildã se
vorbeºte despre vindecarea orbului din naºtere, ca
eveniment individualizat, nu de vreo minune care sã se
refere la vindecarea integralã a fenomenului orbirii din
naºtere; aceastã particulari zare este un gest teologic de
prudenþã faþã de confruntarea cu realitatea curentã,
întrucât minunea are în primul rând valoare religioasã de
simbol asupra puterii ºi graþiei divine.

Conform tuturor acestor delimitãri, vechile minuni ale
romanilor ºi noile minuni ale lui Bernard Weber nu sunt
minuni; putem propune, pentru denumirea lor, vorba
cronicarului moldovean: Lucruri ºi fapte de care se sparie
gândul. Apoi, de ce sunt mai „noi” (ale lumii moderne)
Marele Zid Chinezesc, Cetatea Petra, Colosseum-ul din
Roma, ruinele incaºe ºi mayaºe decât „vechile” grãdini
suspendate din Babilon, Colosul din Rhodos, Farul din
Alexandria, Mausoleul din Halicanas, Statuia lui Zeus din
Olimpia sau Templul Artemisei din Efes? ªi cele vechi ºi
cele noi aparþin Antichitãþii, nu sunt „ale noastre” (cu o
singurã excepþie, Statuia lui Hristos Mîntuitorul din Rio
de Janeiro, nici o „minune” de pe lista lui Weber nu e a
secolului XX). S-ar putea replica: cele noi (încã) se mai
vãd, cele vechi au dispãrut. Dar cum este mai „prezent”,
pentru internautul votant, situl arheologic de la Petra decât
Farul din Alexandria (pe care tot calculatorul de azi l-a
recreat)? În fond, toate fac parte din memoria noastrã.
Altfel, propun ºi eu o listã de ºapte „minuni”. minuni”. minuni”. minuni”. minuni”. Iatã: Talpa
lui Yeti în zãpezile din munþii Himalaya; Babele din Carpaþi
(sã avem ºi noi ceva acolo, pe listã); Monstrul din Loch
Ness; Submarinul Cãpitanului Nemo; Omuleþul verde de
la Roswell; Atlantida; Spectacolul de pe stadionul Da Luz,
în care s-au proclamat noile minuni ale lumii Votaþi ºi
cîºtigaþi! E de rîsu’ plînsu’ de Machu Picchu; de minune.
În deriziune ºi kitsch; în postmodernitate, adicã.

(...) În procesul de substanþialã modernizare a liricii lui
Labiº, petrecut cu viteza unui miracol în ultimii doi ani de
viaþã ai poetului, G. Mãrgãrit a jucat un rol comparabil cu
al marilor critici în evoluþia marilor scriitori. Cuvântul pe
care-l rostea cu dispreþ suveran era: pãºunism. El fãcea
cu strãlucire distincþia între Moldova superficialã ºi cea
esenþialã, care a dat pe Eminescu, pe Ibrãileanu, pe
Sadoveanu, pe Lovinescu.”

Mãrgãrit a murit ca vai de el, la Sanatoriul TBC de la
Bârnova, ºi-i îngropat în cimitirul ofticoºilor din poiana
sfarogitã ce mai tãinuieºte alte câteva morminte, la fel
de modeste. Prin 1980 ºi nu mai ºtiu cât, am încercat sã
ridicãm, acolo, o cruce mai de Doamne ajutã ºi am apelat
la ing. Al. Dumitrache, directorul de atunci al Combinatului
de utilaj greu (uzinã cãreia, între timp, i s-a pus ei cruce...).
Dumitrache fãcea – adicã, de ce vorbesc la trecut? –
face parte din acea rarã categorie de oameni care, când
e vorba de culturã, sunt în stare sã-ºi dea ºi cãmaºa de
pe ei. A cerut o schiþã a însemnului funerar ºi i-am desenat
o cruce-orgã, alcãtuitã dintr-un mãnunchi de þevi cu
lungimi ºi diametre diferite, a cãror dispunere în buchet

„Domnule Mãrgãrit, dumneata eºti de o inteligenþã
periculoasã chiar ºi pentru mine!” – i-a spus G. Cãlinescu
discipolului sãu de la Iaºi, într-un gest de recunoaºtere
de care n-au avut parte alþi elevi ai marelui critic, de talia
unui Al. Piru sau Adrian Marino. A constata cã George
Mãrgãrit este, acum, uitat, e prea puþin; de fapt, n-a fost
cu adevãrat cunoscut decât în anumite cercuri literare.
Publicul larg n-a avut parte decât, eventual, de lectura
unicului volum de poezie, apãrut postum, abia în 1971.
Se intitula „Vulturii amiezii” ºi l-am tipãrit la „Junimea”,
cu sumarul alcãtuit în editurã. N-a avut cine ºtie ce ecou
- oricum, nu ecoul meritat. În amintirea celor ce l-au
cunoscut însã, „Ghiþã” Mãrgãrit îºi pãstreazã loc de
invidiat. Lucian Raicu spune, într-un interviu acordat lui
Const. Coroiu: „Generaþia mea, în frunte cu Labiº, îi
datoreazã enorm. Aceastã datorie nu va putea fi niciodatã
plãtitã. Într-o epocã de grãbitã neglijare a valorilor de
culturã, cum a fost aceea în care am deschis eu ochii,
G. Mãrgãrit ne-a trezit la realitate (...) Mãrgãrit i-a pus în
mânã lui Labiº pe Rimbaud ºi i-a spus sec cã dacã nu-l
citeºte cum trebuie, poate sã-ºi ia rãmas bun de la poezie
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desena silueta în semnului creºtinesc. Tuburile metalice
erau, în partea de jos, tãiate oblic, astfel cã, din când în
când, vântul izvodea un vuiet uºor, ca venit de pe altã
lume. Am instalat crucea la cãpãtâiul lui Mãrgãrit; a doua
zi, urma slujba de pomenire ºi sfinþirea crucii. Când am
ajuns, cei câþiva scriitori ieºeni ºi preotul, am avut marea
surprizã sã constatãm cã, peste noapte, crucea ... fusese
furatã!! Cântãrea mai bine de o sutã de kilograme ºi a
tentat hoþii de fier vechi, care au scos-o cu tot cu pintenul
de beton! Am dat-o în consemn la toate centrele DCA din
judeþ, doar-doar i-om da de urmã. Aº! Mai târziu, am aflat

cã exista o înþelegere încruciºatã între ºefii de depozite
din judeþul Iaºi ºi cei din Vaslui: „piesele delicate” se
valorificau totdeauna în judeþul celãlalt... Dumitrache nu
s-a dat bãtut: „Facem alta ºi-o îngrop într-o tonã de beton!”
Într-adevãr, a construit altã cruce-orgã; þevile fiind de alte
dimensiuni ºi tãiate drept, vuietul acela stârnit de vânt
era mai grav ºi mai adânc. Ce s-a întâmplat mai departe?
A venit Revoluþia.

Crucea-orgã n-a mai ajuns la Bâmova. Se aflã ºi acum
depozitatã într-un subsol al Casei scriitorilor din Iaºi.

Bietul Mãrgãrit! N-a fost sã aibã parte!

ADAPTAÞII ªI NEADAPTAÞII

Magda UrsacheMagda UrsacheMagda UrsacheMagda UrsacheMagda Ursache

Domnia Antichristului, rechizitoriul contra totalitarismului
al lui D. Merejkovski, exilat dupã Revoluþia din Octombrie
la Paris? Niciunul dacã ne gândim cã Malraux, în anii
treizeci, susþinea cã, aºa cum Inchiziþia n-a afectat
profund Creºtinismul, nici Procesele de la Moscova (adicã
omorurile, condamnãrile la moarte) nu trebuie sã
diminueze Comunismul.

În gubernia care devenise România, cei care n-au
acceptat oferta PCR ºi-au pierdut posturile, au fost arestaþi
pentru «cercetãri speciale», «reeducaþi», adicã martirizaþi
prin puºcãrii. Când Vladimir Streinu a încercat o rezistenþã
la cererea lui Leonte Rãutu de a se angaja pe linia
«transformãrii revoluþionare a societãþii», a fost ºtampilat
ca adept al artei pentru artã ºi al turnului de fildeº, ceea
ce a echivalat cu puºcarizarea. Ca sã evite arestarea
(fusese scos din învãþãmântul liceal dupã Reforma din
’48), a fugit la Teiu, unde locuiau pãrinþii. Numai pentru
cã l-a gãzduit, tatãl lui, om de 80 de ani, anchetatorii i-a
extras dinþii de aur cu patentul. Bolnav grav de TBC,
Streinu s-a internat la Caritas, în Bucureºti, sub numele
real, Nicolae Iordache. A fost deconspirat ºi aruncat în
stradã, pe targã, aproape muribund. Dupã ce ºi-a revenit,
a fãcut muncã necalificatã, pânã când, în ’55, a obþinut
un post la Institutul de lingvisticã. Pentru ca în ’59 sã fie
condamnat la altã Jilavã: ºapte ani de închisoare corecþio-
nalã pentru uneltire (avea un singur plãmân), ca inculpat
în lotul Noica-Dinu Pillat-Steinhardt.Aºa funcþiona «arma
stalinianã» contra personalitãþilor opozante.

Ce vreau sã spun cu aceste exemple e cã, dacã dorim
cu adevãrat «prelucrarea terapeuticã a trecutului»
(Vergangenheitsbewaltigung e programul german aplicat
în acest scop),  trebuie s-o  luãm de la capãtul capãtului,
pentru a-i anihila pe martorii mincinoºi  ºi pe falºii interpreþi.
O face o lucrare de datã recentã, apãrutã la Nemira în
2006, Intelectualii în arhivele comunismului, colecþia
Biblioteca de istorie, cu prefaþa academicianului Dan
Berindei. Elaboratã de un colectiv (Mioara Anton, Ana-

Temã-turnesol,  relaþia Scriitor-Putere sub comunism
înfierbânta ciclic spiritele. Sigur cã neangajaþii îi
dispreþuiesc pe angajaþi (impecabile machines à ecrire
dupã teze fãrã antiteze), persecutaþii pe privilegiaþi,
neaserviþii pe aserviþi ºi invers. Primilor,  bãtãlia cobresla-
ºilor pentru intrarea în câmpul magnetic al Puterii le
provoacã disgust,  ca sã  folosesc vorba lui C.A. Rosetti.

Unii comentatori pun accent numai pe ratarea literatului
care a trãit / murit în socialism, compromisul fiind
subiectul predilect; alþii subliniazã rezistenþa verticalilor,
cu ºtiutele consecinþe: dupã o notã – sintezã a Securitãþii,
au fost condamnaþi, arestaþi, pedepsiþi administrativ 257
de scriitori, critici, ziariºti, redactori, pictori, sculptori,
artiºti lirici, cercetãtori.

Mihai Ralea, care s-a rotit în jurul Puterii de la adâncã
tinereþe pîn’ la bãtrâneþe (Petre Pandrea îi spunea
Imoralea), într-un Raport asupra atitudinii intelectualilor,
distingea trei categorii: – „cei educaþi complet”; –
„nelãmuriþii”,  cãrora li se aplica formula stalinistã: „Dacã
nu vrei te convingem”,  pânã se „ lãmureau”; – „duºmanii
iremediabili” de izolat în puºcãrii,  ceea ce s-a ºi întâmplat.

ªi duºmani iremediabili au fost destui, pentru ca
«mandarinul valah» Pandrea sã fondeze o  Uniune a Scrii-
torilor de sub pãmânt,  alta decât  cea funcþionând la
suprafaþã, dupã model sovietic. Semnificativ mi se pare
faptul cã primul preºedinte al Uniunii Scriitorilor Sovietici,
Maxim Gorki, deþinea o vilã la Capri, simbol al supunerii
scriitorului faþã de Stat. Pe meridianul nostru, pictorul
Camilian Demetrescu îi scrie (nedatat) lui Beniuc, de la
castelul Bran, devenit Casã de creaþie: „Sã ºtiþi cã existã
raiul (cu majuscule). Nici un marxist nu ne poate convinge
cã nu existã”.

Pentru cine nu se alinia, intoleranþa politicã a fost
maximã. Marina Þvetaeva s-a sinucis, dupã ce fusese
nevoitã sã slujeascã într-o cantinã. Chelneriþã. Leonid
Andreev, Bunin, Jacobson , Berdiaev, ªestov, Chagall,
Kandinsky, Zamiatin au plecat în exil. ªi ce ecou a avut
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Maria Cãtãnuº, Alexandru-Murad Mironov, Nicoleta Raluca
Spiridon) coordonat de Dan Cãtãnuº, ar trebui trecutã în
bibliografia obligatorie în vederea unui eficient Proces al
Comunismnului.ªi nu mã refer la un Raport nici formal ºi
nici final, ca acela al Comisiei prezidenþiale pentru analiza
dictaturii comuniste, despre  care nu ºtii, cum crede
Bogdan Ghiu, dacã dã ortul comunismului sau victimelor
lui.Contribuþia lui Victor Frunzã la procesul stalinismului
(comparaþi  Istoria stalinismului în România cu  Stalinism
pentru eternitate) a fost amintitã de Vladimir Tismãneanu?

Revenind la volumul citat, Intelectualii în arhivele
comunismului, mai mult decât de oriunde se vede ce
riscantã a fost meseria de scriitor dupã acel 23 august
pe care tot încercãm sã-l reabilitãm ºi sã-l sãrbãtorim cu
paradã militarã. Oare vom defila iarãºi?

În urma Raportului Hruºciov contra lui Stalin, la
Congresul XX al PCUS, (n-ar fi interesantã o istorie în
rapoarte, dintre care  numai eu am citat vreo trei, în acest
foileton?), Dej a declarat: «Din fericire, la noi, stalinismul
n-a provocat suferinþe notabile».

Atâta doar cã au fost condamnaþi la moarte civilã de
Saºa Panã, în «Orizont» (nume de cod ilegalist Sãvel,
legãtura tovarãºului Spãtaru, alias Emil Bodnãraº; în
colegiul «Scânteii» din septembrie ’44 ºi autorul unui Imn
de slavã ºi bucurie, datat 30 august ’44: «Sunt ei / Sunt
ei / Sunt ei / Bravii soldaþi, / Luminaþii / Sunt ei, minunaþii
/ Strãlucitorii / Ostaºi ai armatei lui Stalin»), apoi la
închisoare, MIRCEA VULCÃNESCU «a ºi murit acolo),
ION PETROVICI (omonimul sãu, slavistul Emil Petrovici,
pus de Groza rector la Cluj în locul botanistului de
excepþie Alexandru Borza, acel Petrovici lãudãtor de Stalin
ºi de limba rusã ca sorã a românei), NICOLAE BALOTÃ
(închis ºase luni în ’48 pentru rãspândire de publicaþii
interzise; re-arestat în ’56 pentru uneltire contra ordinii
sociale ºi condamnat la ºapte ani de închisoare
corecþionalã; eliberat în ’62, trimis în Domiciliu Obligatoriu
24 de luni), ADRIAN MARINO (arestat în ’49 pentru
activitate subersivã în cadrul PNÞ; condamnat în ’50 la
zece ani temniþã grea, condamnare redusã la opt ani, în
’54; în ’57 – DO – 24 de luni, prelungit în ’59; restricþiile

i-au fost ridicate în ’63, la expirarea termenului), OVIDIU
DENSUSIANU (condamnat în ’59 la 25 de ani muncã
silnicã), VIRGIL CARIANOPOL (5 ani închisoare corecþio-
nalã, din ’56, pentru uneltiri contra noii ordini sociale),
OVIDIU PAPADIMA (arestat în ’52 pentru crimã contra
umanitãþii; 4 ani temniþã grea, eliberat în ’55),
CONSTANTIN TONEGARU (arestat în ’49 pentru
complicitate la uneltire), ION CORNEL OMESCU (arestat
în ’57 pentru agitaþie, condamnat la 7 ani închisoare
corecþionalã, eliberat în ’64), HENRIETTE YVONNE
STAHL (arestatã în ’60 pentru trãdare de patrie), ION
NEGOIÞESCU , arestat în ’61 pentru uneltire, condamnat
la 5 ani închisoare corecþionalã cu confiscarea averii,
eliberat în ’64)... Mi-ar trebui un numãr  întreg de revistã
pentru a înºirui numele celor  pedepsiþi  de Securitate: V.
VOICULESCU, D. STANILOAE, NICHIFOR CRAINIC,
SANDU TUDOR, PAUL STERIAN, ANTON DUMITRIU,
D.MURÃRAªU,  ERNEST BERNEA, VALERIU ANANIA,
ROMULUS DIANU, ARªAVIR  ACTERIAN,  ION VINEA,
DINU PILLAT, AL.O. TEODOREANU... Cum spunea Dej?
Din fericire?

Stelian Diaconescu, nume literar al Ion Caraion, a fost
puºcãrizat între ’50- ’55 ºi între ’58-’64; condamnat la
moarte în ’58, apoi la 25 de ani de muncã silnicã pentru
înaltã trãdare; 11 ani la Canal; trecut prin Jilava, Gherla
ºi Aiud, prin minele de plumb de la Cavnic ºi Baia Sprie.
Terorizat de Secu. Luându-ºi lumea-n cap, la 58 de ani,
în 1981. Mort în exil, la Laussane, în 12 iulie ’86, cu
povara de-a fi fost recrutat informator la Aiud, ca Nicolae
Anton.

N. CARANDINO, arestat în ’47 pentru crimã de trãdare,
a fost eliberat în ’56, iar Petru Comarnescu, în 5 martie
’53, la moartea lui Stalin, s-a îmbrãþiºat de bucurie cu
gardienii ºi a primit porþie dublã de mâncare. Cu toþii au
avut de ales zwishen Macht und Ohnmacht, între Putere
ºi Neputere. Altfel zis, neputinþã.Dupã 23 august ’44, li
s-a interzis sã publice cu numele deja consacrat  lui P.P.
Panaitescu, Vladimir Streinu, Radu Vulpe, Dan Botta,
Ion Vinea...

Robert Eisenbraun Kahuleanu, alias Andrei Ciurunga,
care semna cu Robert Cahuleanu, n-a mai avut voie sã
uzeze de numele lui. Cahul era în teritoriul URSS. Or, un
infractor nu se putea folosi de un toponimic din Marea
Uniune.Andrei Ciurunga a fost arestat ºi condamnat la
18 ani muncã silnicã; a fãcut Canalul, între ’50 ºi ’54;
apoi, între ’58 ºi ’64, pentru cã a transmis celorlalþi deþinuþi
„versuri subversive”. Dupã ce l-au graþiat („din fericire”),
a fost îngrijitor de local, portar, instalator; om cu  minus
18 dioptrii, fãcea contabilitate la zece kilometri de
Bucureºti.

ªi poetul MIHAI MOªANDREI (1896-1994) a fost
condamnat din nou la doi ani de închisoare, în octombrie
’59, pentru cã ar fi deþinut publicaþii interzise. În fapt, era
vorba de propriile poezii. În ’51 fusese radiat din Societatea
Scriitorilor Români pentru „lipsã de colaborare partinicã
la revistele vremii”. A trecut prin „reeducarea” de la Piteºti,
a zãcut în Jilava ºi-n Gherla. De murit a murit în ’94, fiind
chiriaº în propria-i casã naþionalizatã, din Cîmpulung-
Muscel. Scria versuri sentimentale, cu havuzuri ºi crini,
à la Peticã, Anghel, Pillat: Pãuni, Gãteala ploilor,

lectorlectorlectorlectorlector
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Singurãtãþi, defel subversive.
SÎRBU DEZIDERIU a fost închis în ’58 pentru agitaþie.

A fãcut 7 ani intra muros ºi a fost eliberat în ’63. Piesa de
teatru Sovrom cãrbune  pe unde-o fi fiind?

Nu erai arestat, atunci erai scos (cu portarul) din
Universitate, ca Blaga. Ura de clasã politicã a crescut
din ura faþã de clasa intelectualã. Vizitat la Cluj, în ’56,
de Miron Constantinescu, de Constanþa Crãciun ºi de
Pavel Þugui, Blaga a refuzat sã fie fãcut membru al
Academiei, la schimb cu o declaraþie publicã de adeziune
la regim. Le-a spus cã nu-ºi poate renega o activitate de-
o viaþã. Avea multe volume în manuscris, era conºtient
cã nu vor fi tipãrite. „Problematicul” Pavel Þugui, cum îi
spune Ion Rotaru într-o agendã zilnicã, «dejist-paukerist,
de care asculta cu sfinþenie ºi Iorgu Iordan pe când era
rectorul Universitãþii», a preferat „învârtita” ca dans
naþional. Dupã «dezgheþ», ºi-a fãcut studiile la fãrã
frecvenþã, apoi doctoratul la Craiova, cu Alexandru Piru.
A ajuns grabnic profesor plin la Universitatea din
Bucureºti, chiar înaintea conferenþiarului Ion Rotaru,
membru în comisia de susþinere ºi autorul unuia dintre
referatele trebuitoare.

Am vrut sã ºtiu cum a funcþionat aparatul care l-a
ºters din literaturã pe Blaga. Am citit cu groazã ºi cu
milã (nu sunt groaza ºi mila sentimentele tragicului?) presa
acelor ani: „Lupta de clasã”, „Orizont”, „Flacãra”, „Tânãrul
leninist”, „Victoria”, erau kalaºnicoave fixate pe cei care
nu se lãsau folosiþi de Putere. Comisarii ideologici
practicau acolo execuþii sumare ºi prompte, pentru „vicii
de gândire”. Cine a încercat sã acuze limitarea libertãþii
de opinie, «gândirea de-a gata», cum îi spune Charles
Peguy, a plãtit cu libertatea.

Cum s-a procedat cu Tudor Vianu? Întâi i s-a contestat
anonim volumul Filosofia culturii. A fost  trimis apoi
ambasador la Belgrad, cu Frunzetti secretar de legaþie.
L-au rechemat dupã 19 luni de diplomaþie. La Universitate
a fost tolerat: Estetica devenise disciplinã ideologicã.

Arta de tip nou (ºabloane dincolo de penibil) trebuia
ruptã de rãdãcinile vechi. De ce-a fost închis Ernest
Bernea? Scosese, în ’44, douã cãrþi: Civilizaþia
româneascã sãteascã ºi Maramureºul, þarã româneascã.
De ce a murit în  puºcãrie Anton Golopenþia? Pentru cã
naþionaliºtii trebuiau amuþiþi. «Scânteia» lui Silviu Brucan
impunea «Dezrãdãcinarea naþionalismului» – titlu de edi-
torial. S-a ajuns pânã acolo încât, în ’52, s-a cerut
înlocuirea alfabetului latin cu cel slav. În ’55, conducerea
Filialei Iaºi a Uniunii Scriitorilor se adresa în scris lui Mihai
Beniuc pentru a putea pune plãci comemorative pe casele
unde locuiserã Conachi, Negruzzi, Kogãlniceanu,
Alecsandri, Hasdeu, Eminescu, Hogaº, Ibrãileanu. Chiar
ºi pe casa lui Mihail Sadoveanu!

Când Dej a fãcut recurs la sentimentul naþional,
cãrturarii enciclopediºti au acceptat colaborarea nu din
aderenþã la ideologia oficialã, ci din ostilitate fiziologicã
faþã de sovietizarea României. Chiar în momentul de
apogeu al proletcultului, se puteau edita clasici, cu
croºete. Clasicii au fost mereu salvatori. Era imposibil
sã-i citezi pe Voiculescu ºi pe Pillat, pe Ion Barbu ºi pe
Crainic, dar puteai sã-l transpui în româneºte pe Goethe.A
fost ceea ce un ins cu înaltã temperaturã justiþiarã

numeºte «compromisul» lui Blaga!
Prin ‘58-‘62, spaþiul de manevrã s-a mai lãrgit. Poate

cã ºi Puterea se sãturase de rudimentara «artã» a
stahanoviºtilor, de tâmpenia unor dogmatici ca Miºa
Novicov, N. Moraru, Sorin Toma ºi de dirijismul lor brutal.

Prin ’62-’64, «s-a dat» ceva autonomie esteticã, s-a
mai ivit o breºã. În cazul meu, dictatura Ceau a echivalat
cu ratare socialã, cu o sumã de neîmpliniri, dar trebuie
recunoscut cã disidenþa lui Ceauºescu faþã de sovietici,
populist-naþionalistã cum o fi fost, chiar a fost.

Din toate aceste motive, a pune pe acelaºi plan (ca
Mihai Dinu Gheorghiu), în impresionantul volum
polimerizat în 2007, Intelectualii în cîmpul puterii. Morfo-
logii ºi traiectorii sociale) proletcultismul ºi protocronismul
mi se pare, dacã nu aberant, atunci rãu intenþionat. Proto-
cronismul n-a omorât pe nimeni; proletcultul, da, a fãcut-o.

Lotul ’59, din care fãceau parte «rãmãºiþele odioase»
Noica-Pillat-Steinhardt-Miliþa Petraºcu, a fost condamnat
pentru: citire ºi transmitere de cãrþi ale «reacþionarilor»
fugiþi; comunicare cu ei; relaþii cu funcþionarii ambasadelor
occidentale; primire de materiale interzise din «putredul
Occident»; comentarea posturilor strãine ºi ale revoluþiei
ungare din ’56; elogierea esteticii burgheze ºi a
exponenþilor lor. Cum  a fi spus cã frumos vine de la
formosus, «înzestrat cu formã»? Ce-i drept, Nina Cassian
avertizase în «Contemporanul», sub titlul: Ies ciuperci
ca d. Dinu Pillat. Cu d de la domn, nu cu t, de la tovarãº.

Condamnat la 25 de ani de muncã silnicã ºi la confis-
carea averii, moºia din Vlaºca ºi casa din Sinaia, Noica
(Mihai Dinu Gheorghiu îl vede prin dioptriile Levastine,
pentru care ºi Eugene Ionesco ar fi fascist,  a stat în DO
la Cîmpulung unsprezece ani, hrãnindu-se precar din lecþii
particulare.Dupã Jurnalul de la Pãltiniº (era sã zic, precum
academicienii caþavenci, Jurnalul de la Neptuniº),
«profitorul ceauºist» se chinuia sã se spele într-un
lighean, încãlzit pe un godin. Când ºi când, avea bucuria
sã le ofere discipolilor câte o portocalã. Iar Alexandru
Lalgnel-Levastine îi face nu un dosar de cadre, ci un dosar
intitulat Paradoxul Noica (1998).

Edgar Papu, purtând dupã Mihai Dinu Gheorghiu
«stigmatul naþionalismului», a fost arestat  în ’61 pentru
uneltire; condamnat la 8 ani închisoare corecþionalã, i
s-a redus pedeapsa la 4 ani în ’63, ca sã fie eliberat în
’64. Când istoria a intrat în stare de xerox (subminarea
tradiþiei se cam face cu argumentele proletcultistului,
trecându-se de la fraþi estici la fratini vestici), distinsul
profesor, cãruia studenþii îi îmbracã catedra în flori la
examene, s-a trezit din nou condamnabil. Blamat de foºtii
comuniºti integrali, deveniþi anticeauºiºti integrali. I s-a
reproºat «supravalorificarea» literaturii române. Demonul
naþionalist trebuia exorcizat ca la Tanacu. Zice Laignel-
Levastine cã Eliade ar fi fost chiar inspiratorul
protocronismului. Noroc cã M.D. Gheorghiu n-o crede.
Ce crede e cã Pamfil ªeicaru a fãcut într-adevãr o vizitã
secretã la Bucureºti, în scopul de a influenþa politica
externã româneascã (ar fi fost rãu?). Sigur e cã ªeicaru
a fost unicul gazetar român condamnat la moarte în
contumacie. ªi a murit în exil, sãrac, îngropat pe
cheltuiala unui generos.

Mihai Dinu Gheorghiu îi taxeazã dur pe naþionaliºti, în

lectorlectorlectorlectorlector
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special pe Nae Ionescu: ar reprezenta «încarnarea rãului
istoric absolut», antimodelul fiind pus modelului
Sebastian. Care model când a fost accidentat de camionul
sovietic (salutase intrarea tancurilor cu stea la Bucureºti)
tocmai sta sã plece ca ataºat cultural la Paris. Þuþea e ºi
el discreditat. De ce, întreabã sociologul M.D. Gheorghiu
se promoveazã Þuþea, un naþionalist ºi un antisemit? De
ce se acordã (din 2006) burse cu numele Þuþea, finanþate
de Ministerul de Externe ºi destinate Diasporei? ªi ce-i
de fãcut? Sã dãm burse dupã numele tiranozaurilor care
l-au bãgat în temniþã?

O bursã Crohmãlniceanu, «un om pentru toate
dialogurile», ca sã uzez de titlul sãu, ar fi mai potrivitã?
Doar M.D. Gheorghiu îl considerã «victimã a persecuþiilor
staliniste». Torþionat, pesemne, cu Premiul de Stat în
’54 pentru volumul Articole ºi cronici, premiu care valora
50000 de lei, când salariul mediu brut era de 947 de lei.
Acelaºi Crohmãlniceanu, dupã Alexandru George, redacta
manuale, dar era ºi student

la Fãrã Frecvenþã, în Iaºi; la Universitatea din
Bucureºti a ajuns profesor dupã ce a contribuit la
eliminarea adevãraþilor profesori.

În acelaºi an când Crohmãlniceanu lua Premiul de
Stat, 1954, Radu Gyr era în detenþie riguroasã, Ovidiu
Cotruº, Ovidiu Papadima, Sergiu Dan (Roitman Isidor),
în temniþã grea. Nicolae Davidescu murea în penitenciarul
de la Ocnele Mari. Cu un an înainte, în 25 aprilie, murise
la Sighet Gh.I. Brãtianu, fiul lui Ionel Brãtianu. Nu se ºtie
dacã s-a sinucis în celulã sau a fost omorât din bãtaie.
În 9 mai ‘46 a compãrut în procesul mareºalului, ca în
‘47 sã fie suspendat de la Universitate ºi din conducerea
Institutului de Istorie Universalã «N. Iorga», desfiinþat mai
apoi.A avut Domiciliu Obligatoriu pe strada Biserica Popa
Chiþu, 26. Ana Pauker i-a propus expatrierea: Al. Rosetti
i-a înmânat chiar paºaportul semnat de ministresã. A
refuzat: „Mã numesc Brãtianu”.

În ’48, fusese scos din Academie. Arestat în ‘50, dus
la Sighet fãrã proces. De ce ? Pentru cã a susþinut dreptul
þãrii lui asupra Basarabiei.

Mihai Dinu Gheorghiu se declarã a nu fi impresionat
de supraveþuitorii «miºcãrii», ironizaþi ca «þapi ispãºitori
ai tuturor regimurilor totalitare». Eu, una, m-am cam
sãturat de relaþionarea intelectual-duplicitate ºi caut
exemple de verticalitate în toate zonele. Radu Gyr
(Demetrescu ªtefan) a fost  trimis de Antonescu în linia
întâi ºi, deºi grav rãnit, aproape muribund, a fost închis
la Aiud ºi eliberat de Al. Drãghici în’56.

Considerat criminal de rãzboi pentru cã a scris, pe
front, Poeme de rãzboi, a fost închis din nou în ‘58. Poemul
Ridicã-te, Gheorghe, ridicã-te, Ioane l-a þintuit în lanþuri,
în celula condamnaþilor la moarte de la Jilava, Casimca.
I s-a comutat pedeapsa în muncã silnicã pe viaþã, viaþã
în care n-a publicat un vers. Postum da, editura Marineasa
ºi-a asumat riscul. Risc mai mare, oricum, decât al celor
care-i publicã memoriile lui Sorin Toma, redactor-ºef al
«Scânteii» din ’47 pânã-n ’60, pentru ca autorul Poeziei
putrefacþiei sã se disculpe: Chiºinevschi l-a pus sã-l
demoleze pe Arghezi. Iar Arghezi e taxat postrevoluþie
«marele zero» pentru colaboraþionism, în timp ce
acuzatorul lui, Sorin Toma, primul profesor de marxism-

leninism, introdus ca obiect de studiu obligatoriu în anul
universitar ’48-’49, e scuzat. Iatã de ce avea dreptate
Baudrillard: «Istoria fãrã memorie e o catastrofã».

Pe lista de persoane non-gratae a lui Mihai Dinu
Gheorghiu sunt trecuþi Paul Goma ºi Dorin Tudoran,
pentru vina de-a se fi implicat în discuþii pe tema iudeo-
bolºevismului, alt tabu ideologic. Sã re-amintim
scriitoricimii românetice (e sintagma autorului Patimilor
dupã Piteºti) cã Goma  a fost condamnat pentru delict
de agitaþie publicã în ‘56, la doi ani de închisoare
corecþionalã, executaþi majoritar la Gherla. La data
expirãrii pedepsei, în noiembrie ’58 a obþinut DO la Lãteºti,
pentru cã ar fi desfãºurat «activitate duºmãnoasã contra
regimului»; ºi alt DO, în ’61, pentru 24 de luni. Aud cã
aceastã localitate a dispãrut de pe hartã ºi cã locul a fost
arat ºi semãnat.

Cine nu colecþioneazã medalii dinspre Putere ºtie cã
Dorin Tudoran nu-i un Wendehals, un întors dupã vânturile
politicii. Iar efectul luptei cu Puterea, fãrã spate acoperit
de vreo partidã, ni-l descoperã Liviu Ioan Stoiciu, în «Pro
Saeculum» din martie a.c.: «Am ajuns la bãtrâneþe, fãrã
sã am un loc în care sã mã regãsesc, n-am un acasã al
meu sã mã pregãteascã pentru o sãrbãtoare personalã
la masa de scris... n-am pace, n-am asigurat un venit,
n-am viitor».

ªi ce scrie LIS s-ar putea aduna sub titlul Jurnalul
unui neadaptat la... necesitãþi istorice, cum se auzea la
Învãþãmîntul ideologic, contrazicînd mereu preceptul cã
un sac gol nu stã-n picioare. Proba cã a fost ºi post
annum 1989 pedepsit pentru delict de opinie.

«Ia mãtura asta ºi mãturã-mi atelierul», se zice (apud
Barbu Brezianu) cã i-a spus Brâncuºi lui Nelson
Rockefeller când l-a întrebat condescendent: «Ce pot face
pentru dumneata?». De subliniat cã acest Rockefeller
era ºi administratorul Muzeului de Artã Modernã din New
York.

Replica nãzdrãvanului gorjean e de rememorat câtã
vreme bãrbãþeii de elitã (mulþumesc, Nicolae V. Dãrãmuº!)
sunt gata sã facã, în scopul umplerii sacului, exerciþii de
admiraþie despre cârmaciul mândru ºi corabia-i mândrã.

lectorlectorlectorlectorlector

Fete lucrând la poartã
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EROS ªI THANATOS ÎN VIZIUNEA LUI SÜSKIND

Andrei MilcaAndrei MilcaAndrei MilcaAndrei MilcaAndrei Milca

Moto: „Dacã nimeni nu încearcã sã afle asta de la
mine, ºtiu; dacã însã eu aº vrea sã explic noþiunea cuiva
care mã întreabã, nu ºtiu” (Sfântul Augustin – Confesiuni)

Bavarezul Patrik Süskina a devenit celebru ºi la noi
prin romanul Parfumul (1985), recent ecranizat dar ºi
tradus în România în 2006. paradoxal, gloria adusã de
Das parfum nu l-a fãcut pe acest „Diogene postmodern”
sã se schimbe, rãmânând acelaºi individ retras, care a
refuzat premii ºi preferã anonimatul, inclusiv respingerea
interviurilor, apariþiilor TV sau a publicãrii fotografiilor sale.

Nevãzut – necunoscut, Süskind a provocat din nou
în 2005 cu Uber Liebe und Tod, tradusã la noi de Ionuþ
Budaºcu sub titlul Despre iubire ºi moarte (Editura
„Humanitas”, 2006). Este vorba, dupã cum s-a semnalat,
de un eseu dedicat Marilor Teme – esenþiale cumva
literaturii – într-o continuitate cu Stendhal, Ortega y
Gasset, Octavio Paz. De altfel, autorul german trece în
„dizertaþia” sa prin Sfântul Augustin, Banchetul lui Platon,
Phaidros, Despre iubire a lui Stendhal, Thoman Mann,
Philippe Ariès (Omul în faþa mãrii), Von Kleist, Goethe ºi
Suferinþele tânãrului Werther, Wagner – Tristan ºi Isolda,
Bucolicele ºi  Georgicele lui Vergiliu ºi Metamorfozele lui
Ovidiu. Toate sunt pietre de temelie pentru coincidentia
oppositorum dintre Eros/vitalitate ºi Thanatos/trecere
(sau, la un alt nivel), oximoronul Venus–Afrodita recte
Hades–Pluto), dar ºi pretexte de la care scriitorul neamþ
porneºte pentru s-ºi dezvolta teza în demonstraþiile ei.

Mitul fundamental are sta la rãdãcinile acestei cãrþi
este ce al lui Orfeu ºi Euridice – aceasta din urmã în
legãturã cu episodul învierii lui Lazãr din Biblie (nu este o
tezã tocmai nouã, Andre Boulanger dezvoltând mai demult
într-un volum conexiunile orfismului ºi ale creºtinismului).
Dilemele lui Süskind sunt însã nu doar mistice, ci mai
ales profund general umane: de ce dragostea este cel
mai sublim sentiment, încã? De ce iubirea ca temã se
leagã întotdeauna de (non)tema disoluþiei? Dragostea
este oare o „boalã”? Mirarea autorului constã în opoziþia
dintre îndrãgostiþii ce par fie „brute” fie „sãracã cu duhul”
ºi patima trãirii lor, care ajunge uneori la paroxism, într-un
fel de „orgasm” spritul/mintal indisolubil morbid. Iubirea
stã sub pecetea unui „habar-n-am” unde explicaþiile devin
redundante. ªi totuºi „ceva enigmatic pare inerent
dragostei, ceva ce nu poate fi cunoscut exact ºi nici
explicat îndestulãtor”, un Big Bang fãrã de care nimic nu
ar mai fi posibil ºi Universul ºi-ar ieºi din matcã. Dincolo
de impulsul erotic, ºtie altceva mult mai amplu care face
sã se „miºte” artistic lume: acel amor omniavincit
Animalic/dionisiac recte sufletesc/apolinic/„conºtiinþã”

este continua determinare reciprocã ºi respingere simultan
dintre „golirea!” iraþionalã a trupului ºi respectiv raþiune.
Diotima îi vedea pe Eros ca „iubirea pentru zãmislirea ºi
naºterea întru frumos! – pânã la urmã, ceea ce ne
deosebeºte de bestia gânditã de Remy de Gourmont în
Fizica dragostei. Cele „trei exemple” tragic-ironice ale lui
Süskind (pe stradã; la o cinã burghezã; atracþia unui
scriitor bãtrân pentru un chelner tânãr) descriu etape
dezgustãtoare ale „sentimentului” de atracþie, de nebunie,
delir, sau doar modele ale !cuplului” ce încearcã a „atinge
Divinul” prin diverse forme. De la aceste parabole barbare,
autorul trece brusc la cele mai luminate figuri ale culturii
germane, apropiind ireversibilul. Iubirea de Moarte ºi pe
Orfeu de Isus. Discutând despre sinucidere recte religie,
Süskind înþelege eºecul recuperãrii din Infern a Euridicei
încheindu-ºi pledoaria în cel mai ºocant ºi sarcastic stil
propriu: între calculatul Nazarinean, rece ºi distant zeiesc
de !beþia eroticã” ºi „ratatul” artist Orfeu  dar atât de UMAN
prin Dragostea sa –, scriitorul îl simte mai aproape pe
acesta din urmã.

Ciobãnaº
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SCRIITORUL ÎN PROVINCIE – ILUZII
ªI REALITATE

Ion Gheorghe PricopIon Gheorghe PricopIon Gheorghe PricopIon Gheorghe PricopIon Gheorghe Pricop

Iaºi, Cluj etc. Astãzi, când la þarã s-a refãcut proprietatea
privatã asupra pãmântului bunicilor ºi pãrinþilor lor, nici
nu catadicsesc sã se mai întoarcã la þarã. Apoi, ºoselele
urbane au descins pânã în sat, casele care se constru-
iesc la momentul de faþã în marile centre urbanistice se
vãd din plin înãlþându-se ºi prin oraºele de provincie ºi
chiar la sat; Universitãþile ºi-au fãcut filiale pânã ºi-n
comune mai mari, aducând studiile superioare la picioarele
cetãþeanului, mass-media serveºte ºi populaþia de la oraº
ca ºi pe cea de la sat cu acelaºi gen de programe,
aceleaºi reviste ºi ziare care apar pe tarabele de la
Bucureºti ºi Iaºi se întâlnesc pe tarabele ºi prin chioº-
curile din Vaslui ºi Bârlad; maºinile de lux, autoturismele
strãine au invadat teritoriul României, fie cã este la oraº,
fie la þarã. Locurile în care nu se întâmplã nimic ºi care,
cândva, au dat la ivealã pânã ºi opere literare, nu mai
existã. Peste tot, oriunde, ºi oricând se întâmplã ceva,
de obicei grav ºi imanent/ºi mai puþin sublim ºi fericit,
acolo unde se aflã ºi trãiesc oameni.

Ei? ne întrebãm. Unde mai este, privind lucrurile sub
acest aspect, centrul? Tot la Bucureºti, Cluj ºi Iaºi? Numai
pentru simplu fapt cã aici se gãsesc capitalele bãtrâne
ale românilor? Pentru cã aici sunt centre administrative
importante, sedii de partide? Nimeni nu se mai gândeºte
sã se împiedice, astãzi, de asemenea lucruri. Dar
provincia, o mai Întâlnim tot numai la Huºi, Adjud, Turda?
Nu cumva asistãm la un amestec dezordonat, total
necontrolat, ºi-n zilele pe care le trãim e un talmeº-balmeº
pe tot teritoriul românesc? Drumuri desfundate ºi
nepietruite la sat, dar ºi-n capitalele þãrii, crime ºi violuri
în marile oraºe, dar, oho! câte vrei ºi la sate, demagogie
ºi birocratism la oraº, dar din berechet ºi la primãriile
comunale, boli dintre cele mai terifiante la oraº, desfrânare
moralã, necredinþã în dumnezeu, dar nici satul nu este
scutit de aºa ceva. Mai curând, tindem sã concluzionãm
cã, în mãsurã ce periferia, teritoriul este centralizat, capi-
tala, micile capitalele ºi marile centre urbane ale þãrii sunt
provincializate. ªi pânã la urmã, totul ar trebui privit, ºi
tolerat, din perspectiva unui relativism moderat. Toate
þinând, de fapt, de destinul nostru ca popor, ca þarã, de
istoria prin care am trecut ºi pe care trebuie sã ne-o
asumãm.

Însã, precum o boalã periculoasã ce a acoperit un
corp vital, ºi care tratatã volens-nolens, se retrage de pe
suprafaþa ocupatã, dar nu cedeazã definitiv ºi se ascunde
ori pe sub tãlpi, ori pe sub subsiori, ori pe dupã urechi, la
fel, prejudecata provinciei, a provincialismului nu poate
sã disparã ca entitate psiho-moralã la români, fiindcã ea
funcþioneazã ºi se simte ca la ea acasã în multe domenii
sociale, printre care acela ale culturii ºi învãþãmântului,

Printre categoriile dihotomice care au preocupat
cercetãrile filozofice ºi sociologice în vremurile moderne,
cea reprezentatã de perechea centru-provincie a fost
deseori adusã în discuþie, scoþându-se în evidenþã intere-
santa dinamicã a acestui raport de-a lungul istoriei, privitor
atât la semnificaþia pur-lingvisticã a celor douã cuvinte
componente, cât ºi la sfera concret-materialã sau
spiritualã a lor.

Centrul, însemnând, de obicei, inima unui sistem
(administrativ, fiziologic, politic, economic etc.), pre-
supune ºi periferia lui. Conform principiului unitãþii, orice
particulã din cadrul acestui sistem, fie din centru, fie de
la margine, trebuie sã aibã aceleaºi trãsãturi structurale.
În plan funcþional, lucrurile se mai pot schimba, dar sub
aspect material, pur fizic, nu. O celulã nervoasã este ºi
cea aparþinând encefalului, ºi cea care intrã în componenþa
ultimii vascularizãri din organul vãzului sau auzului.

Mutând discuþiile în planul artei, în general, ºi în acela
al literaturii, în special, lucrurile se deformeazã ºi iau cu
totul o altã turnurã, întrucât perechea dihotomicã enunþatã
mai sus capãtã o puternicã tuºã moralã, în sensul
pozitivitãþii primului termen (tot ce se întâmplã la centru
este bun, frumos, necesar, corespunde standardelor la
zi, cu alte cuvinte progresist, ºtiinþific), în vreme ce al
doilea termen se acoperã cu negativitate, provincial
însemnând ceva imatur, nu prea bun, nu prea frumos, nu
prea necesar, depãºit, împiedicând progresul, empiric.
Ceea ce-ar însemna cã zelul cu care unii cãrturari
romantici, scriitori ca Alecsandri, Eminescu, Slavici, ºi-au
cãutat în creaþia folcloricã modele de autenticã artã a
cuvântului, sau un Creangã a cãrei operã magistralã este
recunoscutã prin baza ei ce þine de spiritualitatea
popularã, ca sã nu mai amintim ºi nume ale romantismului
universal care s-au dat în vânt dupã geniul creativ al
oamenilor simpli ºi autentici, aruncaþi de soartã departe
de capitalele luxoase ale lumii, fãceau toate aceste lucruri
ca sã se numeascã patrioþi, niºte cãrturari ce îºi mai
aduc din când în când aminte ºi de vulg, sau pur ºi simplu,
ca sã se gãseascã în treabã.

Sociologic privind lucruri, la ce se întâmplã cel puþin
la noi, se poate lesne constata urmãtorul fenomen: ce-a
aparþinut dintotdeauna centrului, adicã Bucureºtilor ºi altor
centre urbane ale þãrii din cele trei provincii româneºti
istorice, de mult, dar mai ales în zilele noastre post-
decembriste, s-a scurs ºi se scurge cãtre periferie. Prin
urmare, nu mai poate vorbi nimeni despre acea lume bunã,
întrutotul aleasã, aristocraticã, a capitalei, specificã
perioadei interbelice. Prin mutaþii le masive de populaþii
pe care societatea comunistã le-a permis, de la sat la
oraº, foarte mulþi provinciali sunt târgoveþi de Bucureºti,

lectorlectorlectorlectorlector



114 SAECULUM  8-9/2007SAECULUM  8-9/2007SAECULUM  8-9/2007SAECULUM  8-9/2007SAECULUM  8-9/2007PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

cu banii guvernului român? Câþi au primit un premiu literar?
Totdeauna lucrurile ciudate se vãd mai obiectiv de la

distanþã. Noi ºtim bine ce se întâmplã sus, la centru. Cã
faptele în faþa cãrora suntem puºi astãzi, fost-au
introduse în calculator, ca date, de ieri. Vezi, la anul voi
ieºi pe piaþã cu o carte. Ai grijã de o cronicã. ªi programul
se respectã întocmai. Nimic nu este întâmplãtor în lumea
literelor româneºti. ªi dacã ºtim, ce? Avem cui ne plânge?
Cine are, oase roadã, cine nu? ... Tu, provincialule, du-te
acasã, în târguºorul tãu prãpãdit, în satul plin cu noroaie
ºi viseazã în continuare. Doar o singurã datã pe an e
cazul sã te trezeºti. Atunci când sã revii la sediul filialei
sau sub filialei sã-þi plãteºti cotizaþia de scriitor.

Pânã ºi regina revistelor noastre de specialitate, adicã
România literarã, ºi-a pus la poartã un poliþist, care are
dreptul (nu pricep cine i l-a dat!) de a da cu bâta în ce
considerã Domnia Sa cã este neavenit nu doar pentru
revistã, ci pentru întreaga lume scriitoriceascã din
România. Este o mare ruºine pentru prestigiul unei
asemenea reviste, dar ºi pentru imaginea unor excelenþi
scriitori care publicã în paginile ei, sã gãzduiascã o rubricã
de genul Tichia cu margãritar, un fel de pat al lui Procust
al literaturii române care se scrie astãzi, în care sunt
mutilate cãrþi, bunãvoinþã, sãnãtate ºi banii, dragoste ºi
pasiune ºi, de ce nu, unde se ucid vieþi de scriitori, fie
aceºtia ºi în fireasca lor devenire creatoare, dupã bunul
plac a unui criticastru plin de toate complexele lumii,
încrezut ºi îngâmfat, al cãrui gust pentru literaturã a rãmas

ale artei ºi literaturii sunt unele prioritare. De pildã, s-a
acreditat ideea cã tot ce e rãu în învãþãmântul ºi educaþia
româneascã în ultimii douãzeci de ani, vine de la ºcoala
ruralã, unde sunt spaþii de ºcolarizare insalubre, cadre
didactice slab pregãtite, neºcolarizaþi cu duiumul ºi-o
foarte slabã motivaþie a învãþãrii. Procentul extrem de
scãzut al studenþilor proveniþi în ultima vreme din mediul
sãtesc nu este cauzat de faptul cã bietul þãran, la veniturile
sale materiale extrem de mici, nu-ºi poate permite sã-ºi
þinã odrasla la facultate, ci din acela cã elevii proveniþi
din mediul rural sunt slab pregãtiþi.

În planul artei ºi literaturii, discriminarea la care s-a
ajuns în momentul de faþã este ºi mai „coloratã” trebuie
sã fii un mare visãtor, adicã unul incurabil, sã crezi cã
poþi sã scrii cãrþi ºi sã te impui, ca scriitor mãrginaº din
punct de vedere geografic ºi al înregimentãrii ce eºti,
chiar dacã în tine gâlgâie talentul precum apa într-o
bulboanã. Deoarece, conform aceleiaºi prejudecãþi a
superioritãþii centrului, adevãrata literaturã nu se face
decât în marile oraºe, ºi mai ales în cele balcanico-
occidentale ale României. Prin urmare, dacã n-ai trecut,
la tinereþe, prin cenaclurile bucureºtene, n-ai fost
luceferist de-al lui Manolescu sau desantist de-al lui
Crohmãlniceanu, dacã n-ai fost echinoxist în Cluj sau
orizontist în Timiºoara, tu, provincialule, n-ai mari ºanse
sã faci ceva cu literatura ta. Nimeni nu spune cã aceste
structuri n-au scos la ivealã scriitori buni ºi foarte buni.
Ele au creat, la vremea respectivã, în primul rând climatul,
emulaþia, au incitat pofta de scris ºi de originalitate a
tinerilor autori, dar conºtient sau inconºtient au devenit
suficiente loruºi, neinteresate de ce se mai poate întâmpla
ºi dincolo. Ba mai mult, precum o caracatiþã, au cuprins
revistele, editurile principale ale þãrii, s-au instalat bine în
organismele de conducere ale vieþii noastre scriitoriceºti,
în comitetele directoriale, ºi-acolo decid. În plinã
democraþie româneascã, sau speranþã de fãurire a
acesteia, ei ºtiu bine a da cu bâta, a spune un categoric
nu, printr-un drept de veto pe care ºi l-au asumat prin
voinþa nu ºtiu cui. La revistele acestei zone centrale se
ºtie bine cine are acces, se ºtie despre cine trebuie sã
se scrie ºi cum, cine trebuie exclus, ignorat, desfiinþat.
Nu încerc sã arunc, odatã cu apa murdarã din lighean, ºi
copilul spãlat în ea. Am toatã consideraþia faþã de autorii
care scriu în revistele generate de acest climat. Sunt
poeþi ºi prozatori, critici ºi istorici literari de o mare forþã
ºi adâncime creatoare. Eu, ca autor provincial, care n-
am decât ºansa de a privi, mai mult sau mai puþin obiectiv
lucrurile, sunt revoltat de spiritul care animã asemenea
tendinþe. ªi-acesta este unul de gaºcã ºi partizan, care
tradus mai concret, sunã astfel: cine nu e cu noi, e
împotriva noastrã, sau publicã-l pe (premiazã-l, scrie
despre) al nostru, ca sã facem ºi noi acelaºi lucru cu-al
vostru.

Când hoþul se duce la furat, are impresia cã nu-l vede
nimeni. ªi dacã îl vede, ce? Mai furã astãzi cineva în
România? Ia, pur ºi simplu! Se ia cu nonºalanþã ºi din
minuscula noastrã felie scriitoriceascã, deºi aºa cum este
ea de prãpãditã, ar trebui împãrþitã cât de cât echitabil.
Mã întreb, deci, câþi din scriitorii care trãiesc în provincie,
membri sau nemembri ai US, ºi-au publicat mãcar o carte
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de manuscrise. Pune mâna pe stilou ºi-ºi varsã nãduhul
pe-o coalã imaculatã. ªi, ce e cu asta? A rezolvat
problema? Sau, face împrumut la CAR ºi-ºi publicã cartea.
Va ajunge, sã zicem, pe rafturile unor biblioteci, personale
sau municipale. Ce a realizat în plus? Poate oportunitatea,
în caz c-a trimis pentru Semnal la România literarã, sã-l
punã michiduþã pe „poliþistul”, cel de care vorbeam mai
sus, sã extragã din vraful de cãrþi ce-l înconjoarã chiar
pe a lui, sã-i citeascã doar titlul, sã-i foileteze în grabã
tom-ul spre a descoperi cele câteva chichiþe de care are
nevoie rubrica lui, ºi, cu asta, bãºcãliuþa este gata. Se
potriveºte calapodului ca mãnuºa pe mânã. Cu un râs
sardonic, cu o satisfacþie diabolicã, preopinentul l-a fãcut
praf ºi pulbere. ªi asta, în vreme ce pe aceeaºi paginã
de revistã, sus, comenteazã adevãrate opere, lipsite to-
tal de cusururi. Cine a utilizat, la noi, pânã la saþietate,
metoda maniheistã împãrþind societatea în indivizi albi
ºi indivizi negri? Numai ºi numai la România literarã, la
rubrica cu pricina, aflãm cã scriitorii români sunt albi, ori
negri. Coloraturã intermediarã nu existã. Eu, ca profesor
ºi pedagog care mã respect cât de cât, n-am voie sã
aºez pe un rând de bãnci elevii proºti ºi urâþi, iar pe un
alt rând pe cei deºtepþi ºi frumoºi. Ei, iatã, cã într-o sferã
a elevaþiilor, a marilor sensibilitãþi, a infinitelor posibilitãþi
de nuanþare ºi de sugestie, cum este scrisul literar, se
poate.

Sã mã mai întreb de ce, în 2001, primãvara, când am
fost confirmat ca membru al US ºi mi s-a înmânat
legitimaþia, cu care ocazie secretarul de pe atunci al
subfilialei a anunþat cã avem de-a face cu un scriitor care
trãieºte ºi creeazã undeva la þarã, în satul Duda, întreaga
asistenþã a Întors capul sã mã vadã ºi privea la mine ca
la urs, ca la o mare ciudãþenie? Bineînþeles cã nu le
spunea nimic toponimul localitãþii din care veneam, dar
mulþi dintre cei de faþã pãreau pur ºi simplu intrigaþi.
Expresiile lor pãreau a spune: de ce nu de la Bucureºti,
domnule, de la Paris, de la Tel Aviv, de la Toronto? De ce
de la Duda?

Profit de bunãvoinþa redacþiei unei reviste literare
vrâncene de toatã lauda, care este Pro Saeculum, ca
sã-mi exprim aceste opinii, categoric ofensatoare pentru
unii, dar o fac în numele a cel puþin 20 de scriitori
adevãraþi, poeþi, prozatori ºi critici literari care îºi
desfãºoarã activitatea creatoare în crasul anonimat de
care vorbeam mai sus, judeþul Vaslui reprezentând, la
ora de faþã, polul sãrãciei UE, ºi neavând posibilitatea
sã-i facã cunoscuþi þãrii, lumii. Auzisem, lãudându-se la
un post de radio, pe un poliministru, întâmplãtor ºi
vicepreºedinte al US din România, care spunea, sus ºi
tare, cã guvernul din care face parte, dispune de mai
mulþi bani, anul acesta, pentru a întreþine actul cultural-
scriitoricesc din þarã, ºi ne grãbiserãm noi, câþiva autori
naivi ai locului sã-i ataºãm un memoriu, care a ajuns, cu
siguranþã, chiar pe masa demagogului ministru, ºi-n care
solicitam ca, în lipsa de fonduri de care suferã judeþul,
sã ne ajute cu ceva bani pentru editarea unei reviste de
culturã în provincie. Ei bine, n-a avut timp s-o citeascã.

Poate cã dacã documentul venea dintr-o zonã cu
adevãrat fierbinte a centrului, da, dar cine are timp sã
citeascã depeºele unor autoraºi tocmai de la Vaslui?

la nivelul anilor ’65 pe când þinea cronica literarã la celebrul
ziar Scânteia tineretului, ºi când, tot la fel, era plãtit ca
poliþist al literaturii socialiste. Poate cã îi ºopteºte cineva
la ureche, sã zicem, întrutot onorabilul domn Dimisianu,
dacã nu chiar Domnul director ºi preºedinte Manolescu
cã, totuºi, critica de întâmpinare de care literatura românã
are nevoie imperioasã, se face cu armele bunului simþ,
ale adevãratului gust literar ºi, în primul rând, cu onestitate.
Cum, de altfel, o fac multe dintre revistele literare din
þarã, spre marea lor cinste.

Parcã mai discreþi ºi mai bine intenþionaþi sunt junimiºtii
de la Iaºi. Marele centru nu prea face caz din existenþa
lor. Pe ici pe acolo, vaga ºi discreþionara tendinþã de
punere în penumbrã a valorilor care se produc aici.
Revistele literare ieºene, însã, au stat dintotdeauna
deschise tuturor autorilor, indiferent din ce zonã geograficã
sau socio-moralã proveneau ei. Sigur, cã Moldova fiind
zona sãracã pe care o ºtim cu toþii, nu dispune nici de
prea multe edituri, nici de prea multe reviste unde autorii
sã se poatã manifesta din plin, dar mãcar se nutreºte
speranþa aºteptãrii la rând. Ceea ce mi se pare întrutotul
paradoxal, este faptul cã Iaºii, care au fost dintotdeauna
o pepinierã de înalte spirite pentru Bucureºti, nu-ºi trece
cu prea mare uºurinþã scriitorii în publicaþiile capitalei,
numele scriitorilor de dincoace de Milcov, care semneazã,
de pildã, în revista bucureºteanã invocatã mai sus,
putându-se numãra pe degete. O fi însemnând aceasta
cã Iaºul literar este provincial faþã de Bucureºtiul cul-
tural? Atunci, Bucureºtiul literar a cui provincie este?
Evident cã a marilor capitale ale lumii europene, cu
adevãrat democratice ºi civilizate, înþelegem noi.

Observaþia cã scriitorul adevãrat se poate manifesta
oriunde ºi oricând, dacã este talentat, trebuie puternic
amendatã. Þine de teribilismul tineresc ºi de imaturitate.
Nu e suficient cã mi-am gãsit un loc propice creaþiei, un
mediu, cã am descoperit oameni care doresc sã trãiascã,
sã viseze, care suferã, sperã, chiar la o margine de þarã,
unde Dumnezeu mi-a dat falia mea de aer ºi luminã pe
care sã le consum. Acestea reprezintã doare materialul
din care îmi voi construi mesajul. Mesajul reprezintã doar
un element al comunicãrii. Tot mai mult mã întreb pentru
cine o fac. Fãrã sã creez impresia cã mã lamentez, con-
stat cu asuprã de mãsurã cã izolaþi în România nu sunt
doar locuitori ai munþilor, ai deltei, dar ºi mulþi artiºti, ºi în
special scriitori, care întreprind actul creaþiei ca pe oricare
alt act vital: a mânca, a bea apã de sete, a dormi etc.
Doar atât. A scrie la disperare, ºtiind cã dacã n-ai face
lucrul acesta ar însemna sã mori, fãrã a avea în faþã
decât o vagã speranþã a comunicãrii cu cineva, iatã
destinul cu adevãrat fatidic al scriitorului din provincie.

Rari dintre ei care sã dispunã de obrãznicie ºi
îndrãznealã, în sensul curat al cuvântului, sã agreseze
redacþii ºi edituri, cum o fac mulþi dintre trotuariºti. Ei
sunt, în general, fiinþe sfioase, pline de cuviinþã ºi de bun
simþ. Un autor de provincie dacã dispune de ceva bani,
cu editurile o rezolvã mai repede, dar cu redacþiile nu
prea. Fiindcã va fi privit ca fãcând parte din familia
dinozaurilor sau a celor veniþi de pe o altã planetã. Relaþii,
recomandãri nu are, nici unul dintre bossi nu este dispus
sã parieze pe el, ºi-atunci, se-ntoarce acasã cu traista
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Într-o duminicã, îmbãtatã de aromele rãsãritului ºi tandru
rãsfãþatã de bãtaia zefirului, prinþul de Parnas se plimba în
partea de sud a Pãdurii Amare, aproape de Castelul unde locuia
temporar (apartament 16, confort 2, douã camere) ºi aºtepta…
cine ºtie?!… poate azi… poate acum!… La câteva sute de
metri în jos se auzea marea, deasupra cerul ameþitor! La câþiva
paºi – pãdurea, tãcerea magicã a muntelui!!

ªi a venit, cu o privire vag inspiratã, cavalerul Prea Tristei
Figuri, conte de Ascra, urmaº îndepãrtat ºi (ne)demn al lui
Hesiod, vãr ºi mai îndepãrtat cu Erato, muza elegiei (de nu ne
înºelãm), Torþionar al Hârtiei cu rang de cavaler etc. etc.

– Mã bucur sã te vãd, Ilustrissime, rânji Cavalerul Prea Tristei
Figuri, conte de Ascra, invidios cã prinþul ajunsese, nu se ºtie
cum ºi de ce, membru titular al Uniunii Stricãtorilor de Hârtie,
cu legitimaþie ºi cotizaþie la zi, mã bucur…

– Nu mai puþin decât Domnia Ta, cavalere, nu mai puþin!
Surâse viclean Alteþa Sa, intuind ce se petrecea în mintea ºi-n

sufletul celuilalt. Mã inspiram din naturã! Priveºte în jur! Atât
de aproape pãdurea, cântecul pãsãrilor, foºnetul vântului, aerul
tare al înãlþimilor, adicã acolo unde mã simt mai bine!… Este
confortabil sã priveºti lumea de aici!…

Cavalerul înghiþi în sec, semn cã receptase mesajul nu
tocmai digerabil, dupã care dãdu replica:

– Cãrþile se nasc din cãrþi, Ilustrissime! Eu stau mai mult în
bibliotecã!! Mã regãsesc în textele altora, respir, mã maturizez…

– Mi se pare mie sau ai trecut la postmodernism?!…
– Puteþi fi sigur, Alteþa Voastrã!! Noi suntem viitorul ºi

trecutul. Cu prezentul neam lãmurit!…
– Se vede cã n-ai fost în Arcadia!
– La þãranii ãia primitivi?! N-aveau demonul ironiei, de aceea

au dispãrut din istorie!… Lumea contemporanã a ajuns «un
imens ºantier de supravieþuiri»!…

Dupã aceastã replicã de efect garantat, Cavalerul se înde-
pãrtã triumfãtor, urându-i cu voce tare Prinþului de Parnas:

–Posteritate liniºtitã, Ilustrissime! Posteritate liniºtitã!!

ÎNTÂLNIRE DE GRADUL ZERO

Mircea DinutzMircea DinutzMircea DinutzMircea DinutzMircea Dinutz

tablete de duminicãtablete de duminicãtablete de duminicãtablete de duminicãtablete de duminicã

Adorarea de sine este o stavilã, îndeosebi pentru scriitor.
Dacã omida sar concentra prea mult asupra minunii sale, n-ar
deveni niciodatã fluture.

* * ** * ** * ** * ** * *
Existã cãrþi care stimuleazã gândirea ºi altele care o

moleºesc. Cãrþi pasionante ºi cãrþi anoste. Dacã am ajuns la
pagina ºapte ºi o carte nu începe sã-mi spunã nimic esenþial
despre lume ºi om, iar stilul, fad, mã plictiseºte, conchid cã ea
trebuie pãrãsitã.

* * ** * ** * ** * ** * *
Literatura îºi gãseºte rostul numai în mãsura în care adaugã

vieþii cotidiene ceea ce acesteia îi lipseºte: voluptatea existenþei
în azur.

* * ** * ** * ** * ** * *
Cea mai poeticã dintre culori este albastru. Este culoarea

care ne atrage adee, trezindu-ne dorinþa de puritate ºi setea
unei vieþi descãtuºate de materie. Este culoarea cerului imaculat,
senin, luminos, dãtãtor de speranþã, pe care dorim sã-l contem-
plãm ori de câte ori ne înãlþãm ochii pe boltã. Oare pe Dumnezeu
îl putem imagina altfel decât înveºmântat în alb ºi în bleu?

Care a fost rolul poetului în societatea primitivã? Mai întâi
unul patriotic, deoarece a ridicat în slãvi faptele vitejeºti ale
strãmoºilor ºi ale regilor. Apoi s-a prezentat pe sine drept
purtãtor de cuvânt al unei voinþe superioare. Pentru a se impune
ºi mai convingãtor, el s-a slujit de un limbaj aparte, cu ritm, cu
muzicalitate ºi cu o explozie de imagini surprinzãtoare. A ajuns
astfel sã fie socotit drept un miracol al naturii, un ins cu
înzestrare cereascã, un profet, aproape un semizeu… Vai, ce a
mai rãmas din aceastã splendidã imagine în societatea de azi
mercantilã, computerizatã, dezgustãtor de materialistã?

* * ** * ** * ** * ** * *
ªi geniul învaþã de la alþii, devorând ca un cãpcãun; dar

ceea ce primeºte este doar o parte, ceea ce adaugã el e totul.
* * ** * ** * ** * ** * *

Bãrbãtescul curaj al poetului este de a þine ochii deschiºi
asupra morþii ºi Infinitului. Un creator fãrã fibrã metafizicã nu e
decât un scrib oarecare. Eminescu, Blaga, Arghezi ºi Voiculescu
au posedat, mai presus decât toþi, acest curaj al marilor întrebãri
ºi neliniºti.

* * ** * ** * ** * ** * *

VOLUPTATEA DE A SCRIE

Ionel BandraburIonel BandraburIonel BandraburIonel BandraburIonel Bandrabur
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O ZI (ªI-O NOAPTE)

Luigi PirandelloLuigi PirandelloLuigi PirandelloLuigi PirandelloLuigi Pirandello

Smuls din somn, poate din greºealã, ºi aruncat în
afara trenului într-o staþie oarecare. Noaptea; fãrã nimic
în mânã.

Nu izbutesc sã-mi revin din nãucire. Însã ceea ce mã
impresioneazã mai mult e cã nu gãsesc pe mine nici un
semn al violenþei ce mi s-ar fi fãcut; ºi nu numai, dar ºi
faptul cã n-am nici o imagine, nici mãcar umbra unei
amintiri despre asta.

Mã aflu pe pãmânt, singur, în întunecimea unei gãri
pustii; ºi nu ºtiu la cine sã mã adresez pentru a întreba
ce mi s-a întâmplat, unde sunt.

Am zãrit doar o lanternã chioarã, grãbindu-se sã închidã
uºa vagonului din care fusesem expulzat. Trenul a plecat
imediat. A dispãrut imediat, în interiorul gãrii, ºi lanterna
aceea, cu licãrul ºovãitor al vanei sale lumini. Din
buimãcealã, nu mi-a trecut prin cap sã alerg dupã, spre a
cere explicaþii ºi a face reclamaþie.

Sã reclam, dar ce?
Cu nesfârºitã spaimã îmi dau seama cã nu mai am

habar dacã pornisem în vreo cãlãtorie cu trenul. Nu-mi
amintesc deloc de unde voi fi plecat ºi încotro; ºi dacã
plecând luasem ceva cu mine. Se pare cã nimic.

În golul acestei oribile incertitudini, brusc mã apucã
groaza de acea spectralã luminã oarbã care s-a retras
numaidecât, fãrã a face caz de expulzarea mea din tren.
Este oare lucrul cel mai firesc ca în aceastã staþie sã se
coboare aºa?

În întuneric, nu reuºesc sã-i disting numele. Oraºul
îmi e însã cu siguranþã necunoscut. Sub primele palide
luciri ale zorilor, pare pustiu. În vasta piaþã lividã din faþa
gãrii se aflã un felinar încã aprins. Mã apropii; mã opresc
ºi, neîndrãznind sã înalþ ochii, îngrozit fiind de ecoul
paºilor mei, îmi privesc mâinile, mi le întorc pe o parte ºi
pe cealaltã, închid palmele, le redeschid, mã pipãi cu
ele, mã uit în jur, ºi pentru a simþi cum sunt alcãtuit,
deoarece nu mai pot fi sigur nici chiar de asta: cã eu
exist cu adevãrat ºi cã tot ce se întâmplã e real.

Puþin dupã, înaintând pânã în centrul oraºului, vãd
lucruri care la fiecare pas m-ar încremeni în uimire, dacã
o uimire ºi mai puternicã nu m-ar cuprinde vãzând cã toþi
ceilalþi, deºi asemãnãtori mie, se miºcã în mijlocul lor
nepãsãtori, ca ºi cum pentru ei ar fi lucrurile cele mai
naturale ºi mai obiºnuite. Mã simt ca antrenat în ºuvoi,
dar încã o datã fãrã a avea impresia cã sufãr vreo violenþã.
Numai cã, înlãuntrul meu, inconºtient de orice, sunt
aproape blocat din toate pãrþile. Dar socotesc cã, deºi
nu ºtiu nici cum, nici de unde, nici de ce am venit,
probabil mã înºel eu ºi au dreptate ceilalþi, care, nu numai
par sã ºtie, dar ºtiu ºi ceea ce-i face siguri cã nu greºesc,
fãrã cea mai micã ºovãialã, aºa de convinºi de firescul
faptelor lor, încât eu mi-aº atrage desigur mirarea,
dezaprobarea, poate chiar indignarea dacã, fie în legãturã

cu  înfãþiºarea lor, fie la un gest ori o  vorbã ale lor,  aº
izbucni în râs sau m-aº arãta uluit. În dorinþa mea acutã
de a descoperi ceva fãrã a atrage atenþia, trebuie
neîncetat sã-mi ºterg din privire acea expresie de pândã
ºi alertã ce adesea se citeºte în ochii câinilor. Greºeala
e a mea, a mea e vina dacã nu înþeleg nimic, dacã nu
izbutesc sã mã adun. Trebuie sã mã forþez sã dau mãcar
aparenþa de a fi ºi eu convins ºi sã mã strãdui sã fac
precum ceilalþi, cu toate cã îmi lipseºte orice criteriu,
orice noþiune pânã ºi despre lucrurile ce par cele mai
comune ºi mai uºoare.

Nu ºtiu de ce sã mã agãþ, ce cale sã iau, ce sã mã
apuc sã fac.

Totuºi e posibil ca eu sã fi crescut atât, rãmânând ca
un copil ºi fãrã sã fi fãcut nimic? Poate voi fi lucrat în
vis, nu ºtiu cum. Da, desigur, am muncit, ºi încã mult,
mult. De altminteri, toþi parcã ºtiu asta, fiindcã mulþi se
întorc sã mã priveascã ºi unii chiar mã salutã, deºi nu-i
cunosc. Rãmân mai întâi perplex, întrebându-mã dacã
într-adevãr salutul mi-e adresat mie; mã uit alãturi; mã
uit înapoi. Mã vor fi salutat din greºealã? Dar nu, mã
salutã pe mine. Mã lupt, stânjenit, cu o anume vanitate
care vrea sã mã amãgeascã ºi nu reuºeºte, ºi merg
înainte ca plutind, fãrã a mã putea elibera de o stranie
încurcãturã legatã – recunosc – de un lucru meschin: nu
sunt sigur de hainele pe care le am pe mine; mi se pare
ciudat sã fie ale mele; ºi acum mi se naºte bãnuiala cã
salutã hainele astea ºi nu pe mine. Însã eu, în afarã de
ele, nu mai am altceva!

Caut asupra-mi. Suprizã. În buzunarul de la piept al
vestonului degetele mele dau de un soi de portofel din
piele. Îl scot, aproape sigur cã nu-mi aparþine mie, ci
acestor veºminte care nu sunt ale mele. Este într-adevãr
un vechi portofel de piele, galben decolorat, spãlãcit, ca
ºi cum ar fi cãzut în apa unui pârâu sau a unui puþ ºi ar fi
fost pescuit de acolo. Îl deschid, ori mai curând desprind
partea lipitã, ºi privesc înauntru. Între câteva hârtii
împãturite, devenite ilizibile din cauza petelor de cernealã
diluatã de apã, gãsesc o micã imagine sfântã, îngãlbenitã,
precum cele ce se dãruiesc copiilor în biserici ºi, lipitã
de ea, cam de acelaºi format ºi la fel de ofilitã, o fotografie.
O dezlipesc, o scrutez. O! Este fotografia unei tinere
foarte frumoase, în costum de baie, aproape goalã, cu
pletele rãvãºite de vânt ºi braþele ridicate cu vioiciune
într-un gest de salut. Admirând-o, cu o anumitã mâhnire,
nu ºtiu din ce depãrtãri venitã, am senzaþia, dacã nu
certitudinea, cã salutul acelor braþe, aºa de viu înãlþate
în aer, mi se adreseazã mie. Însã oricât mã strãduiesc,
n-o recunosc. E oare posibil ca o femeie atât de frumoasã
sã-mi fi dispãrut din memorie, dusã de vântul acela ce-i
învãlmãºeºte pãrul? Desigur, în acest portofel de piele
cãzut o vreme în apã, în imaginea asta, alãturi de copia
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de icoanã pioasã, are rolul unei logodnice.
Scotocesc iar în portofel ºi, mai degrabã nedumerit

decât cu plãcere – fiindcã mã îndoiesc cã-mi aparþine –
gãsesc într-o despãrþiturã secretã un bilet mare de bancã,
cine ºtie de cât timp pus acolo ºi uitat, pliat în patru,
uzat ºi gãurit pe ici- pe colo la îndoiturile tocite.

Lipsit de orice, mã voi putea folosi de acesta? Nu ºtiu
cu ce forþã de convingere, portretul din fotografia aceea
mã asigurã cã biletul e al meu. Dar poþi sã te încrezi
într-un cãpºor aºa de zburlit de vânt? Trecuse de prânz;
sunt leºinat de foame: trebuie sã mânânc ceva ºi de
aceea intru într-un mic restaurant.

Spre marea mea surpizã, ºi aici mã trezesc întâmpinat
ca un oaspete de vazã, foarte agreat. Mi se indicã o
masã deja pregãtitã ºi se trage un scaun spre a mã pofti
sã mã aºez. Însã eu sunt reþinut de un scrupul. Fac semn
patronului ºi, luându-l deoparte, îi arãt biletul de bancã
ponosit. Uimit, îl priveºte cu atenþie: cu milã pentru starea
în care ajunsese, îl examineazã; apoi îmi zice cã fãrã
îndoialã este de mare valoare, dar de mult timp nu mai e
în circulaþie. Totuºi sã nu mã tem: prezentat la bancã de
unul ca mine, va fi în mod sigur acceptat ºi schimbat în
monedã mai micã, acum curentã.

Spunând astea, patronul restaurantului iese cu mine
prin uºa de la stradã ºi îmi aratã clãdirea bãncii din
apropiere.

Mã duc acolo ºi, iarãºi, toatã lumea pare a se bucura
sã-mi facã un serviciu. Biletul acela al meu – mi se spune
– este unul dintre foarte puþinele care n-au reintrat în bancã,
iar aceasta de câtva timp nu mai dã curs decât la bancnote
de valoare micã. Îmi dau ºi-mi tot dau din astea, cã rãmân
încurcat ºi aproape copleºit. Am la mine doar acel portofel
din piele scãpat de la naufragiu. Dar mã roagã sã nu mã
pierd cu firea. Este leac pentru tot. Pot sã depun banii
aceia ai mei la bancã, în cont curent. Mã prefac cã am
înþeles; bag în buzunar câteva din acele bancnote ºi un
libret pe care mi-l dau în locul banilor lãsaþi, ºi mã întorc
la restaurant. Nu gãsesc mâncãruri pe gustul meu; mã
tem cã nu le voi putea digera. Însã deja trebuie sã se fi
rãspândit zvonul cã, dacã nu eram de-a dreptul bogat,
nici mai sãrac ca înainte nu sunt; ºi iatã cã, ieºind din
local, mã pomenesc cu o maºinã care mã aºteaptã ºi un
ºofer ce-ºi ridicã ºapca ºi cu mâna cealaltã deschide
portiera ca sã intru. Nu ºtiu unde sã mã ducã. Dar, de
vreme ce am un automobil, voi fi având fãrã sã ºtiu ºi o
casã. Da, da, o casã foarte frumoasã, strãveche, unde

fireºte mulþi au locuit înainte de mine ºi mulþi vor locui
dupã. Sunt chiar ale mele mobilele acestea? Mã simt
strãin în mijlocul lor, ca un intrus. Ca ºi oraºul azi dimineaþã
în zori, acum casa aceasta mi se pare pustie; din nou
mi-e fricã de ecoul pe care paºii mei îl vor isca,
miºcându-mã prin atâta liniºte. Iarna, se face repede
searã; mi-e frig ºi mã simt obosit. Îmi dau curaj; mã miºc;
deschid la întâmplare una dintre uºi; sunt uluit cã vãd
camera iluminatã, camera de culcare ºi, pe pat, pe ea,
tânãra aceea din portretul fotografic, vie, cu braþele goale
înãlþate cu vioiciune, de data asta pentru a mã invita sã
alerg la ea ºi mã lãsa cuprins, îmbãtat de fericire.

Este un vis?
Sigur, ca într-un vis, ea pe patul acela, dupã noapte,

dimineaþa în zori nu mai e. Nici urmã de ea. ªi patul, aºa
de cald în timpul nopþii, este acum, la atingere, îngheþat,
precum un mormânt. Iar în toatã casa acel miros stãtut
care se instaleazã în locurile în care a nãpãdit praful,
unde viaþa a pãlit demult; ºi acel sentiment de plicticoasã
sfârºealã care spre a se susþine are nevoie de tabieturi
ºi rutinã. Eu am avut mereu oroare de asta. Vreau sã
fug. Nu e cu putinþã ca aceasta sã fie casa mea. Este un
coºmar. Fãrã îndoialã cã am visat unul dintre cele mai
absurde visuri. ªi, ca pentru a obþine dovada, mã duc sã
mã uit într-o oglindã atârnatã pe peretele din faþã, ºi brusc
am impresia cã mã înec, îngrozit, într-un leºin fãrã sfârºit.
Din ce trecutã îndepãrtare ochii mei, ochii pe care îi voi fi
avut de copil, privesc acum, holbaþi de groazã, nevenindu-
le sã creadã, acest chip de bãtrân? Eu, deja bãtrân? Aºa
dintr-odatã? Cum e posibil?

Aud bãtându-se în uºã. Am o tresãrire. Cineva mã
anunþã cã au sosit copiii mei.

Copiii mei?
Mi se pare înspãimântãtor cã din mine s-au putut naºte

fii. ªi când? Îi voi fi fãcut ieri. Ieri eram încã tânãr. E
drept ca acum, bãtrân, sã-i cunosc.

Intrã, ducând de mânã copii, nãscuþi din ei. Aleargã
numaidecât sã mã sprijine; mã ceartã drãgãstos cã m-am
ridicat din pat; mã aºeazã cu grijã, ca sã-mi regãsesc
suflul. Eu gâfâi? Da, ei ºtiu bine cã nu mai pot sta în
picioare ºi cã mã simt foarte foarte rãu.

Aºezat, îi privesc, îi ascult; ºi mi se pare cã-mi fac în
vis o farsã.

S-a ºi terminat viaþa mea?
ªi în timp ce stau ºi mã uit la ei, aºa cum sunt aplecaþi

spre mine, aproape maliþios, ca ºi cum n-ar trebui sã-mi
dau seama, vãd rãsãrind pe capetele lor, atunci sub ochii
mei, ºi crescând nu puþini, ci dimpotrivã, peri albi.

– Vedeþi cã e o glumã? Fiindcã ºi voi aveþi pãrul alb.
ªi iatã, priviþi-i pe cei ce au intrat adineaori pe uºa

aceea copii: a fost deajuns sã se apropie de fotoliul meu:
s-au fãcut mari; ºi nepoþica aceea e deja o fetiºcanã
care îºi face loc cu coatele spre a fi admiratã. Dacã tatãl
ei n-o opreºte, mi se aruncã pe genunchi ºi îmi încinge
gâtul cu braþele, punându-ºi cãpºorul pe pieptul meu.

Îmi vine imboldul sã sar în picioare. Însã trebuie sã
recunosc cã într-adevãr n-o mai pot face. ªi cu aceiaºi
ochi, ochii pe care puþin mai înainte îi aveau copii aceia,
acum aºa de mari, rãmân uitându-mã pânã nu mai pot,
cu multã, multã milã, la bãtrânii mei copilaºi din spatele
noilor sosiþi.
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Cãtre SchillerCãtre SchillerCãtre SchillerCãtre SchillerCãtre Schiller

Tegel, 16 octombrie 1795

...Acum vã pot oferi ºi o concluzie: cea mai frumoasã
ºi mai demnã de Dv. coroanã vã este oferitã de cãtre
genul dramatic, dar numai în anumite limite, cu precãdere
în genul eroic simplu, iar o coroanã mai uºoarã ºi cu
privire la o sferã mai largã de cãtre genul epic. Dorinþa
mea nu poate privi aici decât Maltezii. Sunteþi o alegere
foarte potrivitã pentru acest gen în general ºi pentru
momentul actual în particular. Cãci judecat în sine, evi-
dent cã Wallenstein este de departe mai mare ºi mai
tragic, fiind de asemenea plasat în sfera care care vã
este hãrãzitã. Un alt motiv pentru care trebuie sã vã
încurajez în acest sens e ºi convingerea mea cã
povestirea romanticã este sigurã ºi nu are cum sã ne
scape; în schimb, prima încercare cu care reveniþi în
genul dramatic trebuie sã se loveascã de mai multe
obstacole. În ce priveºte latura filozoficã ºi poeticã a
genului în cadrul cãruia lucraþi acum, aþi demonstrat la
un mod de invidiat cã desãvârºirea oricãrei munci, ca ºi
desenul pentru un pictor, stã în puterea Dv. Arãtaþi-o ºi
aici. Geniul Dv pare, în ciuda tuturor împrejurãrilor nefa-
vorabile, sã nu vã refuze nici un serviciu — o perspectivã

CÂTEVA SCRISORI

Wilhelm von HumboldtWilhelm von HumboldtWilhelm von HumboldtWilhelm von HumboldtWilhelm von Humboldt

ce mã miºcã adesea. Cine are o viaþã spiritualã atât de
intensã, pare a fi ceva mai dator pãmântului. Doar cã
evident ºi aceastã dificultate a Maltezilor trebuie pusã
cu grijã în balanþã. Trebuie sã verificaþi mai întâi cu
exactitate dacã puteþi spera sã acumulaþi suficientã
dispoziþie interioarã ºi lejeritate exterioarã pentru a
desãvârºi o operã solicitantã cum este o asemenea piesã.
Munca nu are voie sã fie întreruptã. Dacã vã temeþi de
acest risc, aº alege în locul Dv. povestirea. Acest lucru
ar fi cu atât mai recomandabil, fireºte, cu cât aþi desãvârºit
în acest sens o anumitã sferã ºi aþi atins universalitatea.
Dar povestirea vã rãmâne cu siguranþã, iar acestei per-
spective, care e mai mult pentru public — cãci Dv. ºi cei
care vã cunosc ºtiu cã sunteþi capabil de o asemenea
universalitate —, i se poate contrapune pãrerea cã, de
dragul amuzamentului, ar merita sã creaþi puþinã confuzie
în rândul celor care par atât de deciºi cu privire la
caracterul Dv. dramatic...

Cãtre SchillerCãtre SchillerCãtre SchillerCãtre SchillerCãtre Schiller

Tegel, 11 mai 1802

...Regele are douã posturi diplomatice în Italia; un
rezident la Roma ºi un Chargé d’affaires la Napoli. Cel
dintâi este acum chemat ºi angajat aici, cel din urmã a
murit. Ambele posturi vor fi acum reunite în persoana
mea, dar cu toate acestea va trebui sã locuiesc la Roma,
pentru cã problemele rezidenþiatului (din pricina preoþilor
pentru provinciile noastre catolice) sunt mai necesare ºi
mai urgente decât simpla corespondenþã diplomaticã a
postului din urmã. Pe drum trebuie sã transmit compli-
mentele regelui nostru regelui Etruriei. Acest post este
absolut excelent; puteam sã solicit un post de ambasador,
iar acesta e de fapt un rezidenþiat. Între timp însã nu am
schimbat acest post cu nici un altul, fãrã excepþie. Acesta
este într-o þarã de care îmi era dor, pe care mi-ar plãcea
sã o compar acum cu Spania, ºi care este importantã
pentru mine ºi sub aspectul studiului limbii, pentru cã în
felul acesta pot desãvârºi cunoaºterea limbilor din sud;
în plus sunt remunerat corespunzãtor, nu tocmai rãu
þinând cont cã nu trebuie sã j0c vreun rol ca reprezentant.
— Pentru mine e important faptul de a pãrãsi Germania
din nou pentru câþiva ani de zile. Sunt înainte de toate
cât se poate de german, ºi voi rãmâne întotdeauna. Dar
sunt însã în acelaºi timp predispus, atât prin contribuþia
altora, cât ºi prin eforturile proprii, sã corelez substanþa
patriei mele cu cea dobânditã în strãinãtate, iar în final
mã voi întoarce cu siguranþã în Germania. Pe Dv., iubitul
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ºi nepreþuitul meu prieten, am sã vã revãd cu siguranþã
înainte de a pleca, de fapt despãrþirea repetatã de Dv.,
Goethe ºi Körner este ceea ce mã doare. Dar cât de
puþin am stat împreunã ºi de data aceasta, ºi ce slabe
perspective se întrevãd pentru viitor! Dv. nu v-aº reco-
manda sub nici un fel de circumstanþe sã vã mutaþi la
Berlin, iar eu la rându-mi am gãsit în numeroase privinþe
dificultãþi insurmontabile în a mã stabili la Weimar. Dar
nu voi rãmâne veºnic nici la Roma. Ne lipsesc în cariera
în care pãºesc acum obiective practice ºi în curând voi
fi trimis în altã parte. Între timp voi reveni evident ºi aici,
iar atunci ne vom putea revedea. Poate veniþi ºi Dv. la un
moment dat în Italia! V-aº recomanda-o mai mult decât
Parisul, iar atunci vom putea petrece mai multe luni
fericite cu discuþii în germanã sub un cer italian!

Din inimã, rãmâneþi cu bine!

H.

Cãtre GoetheCãtre GoetheCãtre GoetheCãtre GoetheCãtre Goethe

Roma, 5 iunie 1805

Abia am apucat sã mã bucur de scrisoarea Dv., mult
iubitul meu prieten, când am primit, prin intermediul lui
Fernow, vestea teribilã a morþii lui Schiller. Nimic nu m-a
mai zguduit vreodatã în asemenea chip. E prima oarã
când pierd un vechi prieten cu care am împãrtãºit de-a
lungul mai multor ani de convieþuire gânduri ºi sentimente,
iar acum resimt ruptura, distanþa care ne-a separat în
anii din urmã cu atât mai dureros. Ultima scrisoare mi-a
trimis-o în septembrie 1803, înºtiinþându-mã despre
moartea lui Wilhelm al meu. Era foarte miºcat de durerea
mea, dar ceea ce spera ºi îºi dorea în acea scrisoare s-
a împlinit. A plecat la cele veºnice fãrã sã fi pierdut el
însuºi pe vreunul din cei care îi erau foarte dragi. Mai
spunea cã slaba lui constituþie fizicã îi lasã aceastã
speranþã. O, de nu ar fi fost smuls dintre noi atât de
devreme! Acum mã gândesc adesea cã ar fi trebui sã
petreacã ultimii ani ai vieþii aici. Roma ar fi fãcut o impresie
puternicã asupra lui, ºi astfel ar fi luat aceste impresii cu
el pe lumea cealaltã. Totodatã, poate cã ar fi trãit mai
mult, iarna grea pare sã-i fi fost nefastã, poate ºi
permanenta încordare, care s-ar mai fi temperat sau ar fi
acþionat mai blând asupra lui, dacã ºi-ar fi expus percepþia
exterioarã unor împrejurimi maiestuoase, iar forþa
imaginaþiei lui s-ar fi simþit mai întãritã prin natura lor
nobilã. Îmi pot imagina cât de singur trebuie sã vã simþiþi;
ºi totuºi vã invidiez peste mãsurã. Dumneavoastrã puteþi
evoca mãcar tonul cuvintelor sale din zilele-i de pe urmã;
mie mi-a scãpat precum o umbrã ºi trebuie sã îmi amintesc
nu fãrã efort dintr-o depãrtare întunecatã tot ceea ce mi-
l readuce în memorie aºa cum era pe când era încã în
viaþã. De câte ori nu mi-a trecut prin minte felul în care
omul se desparte atât de uºor, distruge ceea ce-l face
fericit ºi vâneazã hoinar noul. Dacã adevãrata incertitudine
a destinului omenesc le-ar sta oamenilor înaintea ochilor
la fel de vie precum s-ar cuveni, nici un om de bun simþ
nu s-ar putea hotãrî vreodatã sã pãrãseascã bucata de
pãmânt pe care ºi-a îmbrãþiºat prietenii pentru prima oarã.

Dumneavoastrã, preaiubite Goethe, ar trebui sã
petreceþi iarna urmãtoare în Italia. Atâta timp cât a trãit
Schiller, nu v-am putut invita niciodatã cu adevãrat.
Domniile voastre eraþi atât de apropiaþi, încât nici unul
dintre Dv. nu ar fi gãsit un înlocuitor pentru perioada unei
despãrþiri mai îndelungate. Acum, cã aceastã legãturã s-
a rupt, ar trebui sã cãutaþi pentru o vreme o þarã mai
frumoasã ºi împrejurimile care vã sunt atât de dragi deja
din amintiri. Nu sunteþi genul de om care sã evite
conjuncturile politice. ªi chiar dacã, ceea ce nu cred sã
fie cazul, s-ar isca vreun rãzboi, veþi putea savura ºederea
Dv. aici, aveþi încredere în experienþa mea, ºi veþi putea
lãsa agitaþia celor sãraci cu duhul sã se desfãºoare fãrã
opreliºte în jur. Nu trebuie sã vã simþiþi presat de incomo-
ditãþile exterioare ale Italiei. Dacã staþi primele sãptãmâni
la noi, vã veþi instala fãrã nici un fel de probleme; în
aceastã privinþã Roma, ca orice oraº vizitat de mulþi
strãini, a evoluat indiscutabil de la ultima Dv. vizitã. Nici
pentru sãnãtatea Dv. nu mi-aº face griji. Clima mai blândã
de aici vã este probabil prielnicã, iar la mine în casã îl
veþi gãsi chiar ºi anul viitor pe Kohlrausch, pe care cred
cã l-aþi întâlnit deja la Weimar, ºi pe care îl îndrãgea atât
Schiller. Veniþi, preabunul meu prieten. Puteþi sta la noi
în solitudinea cea mai deplinã, ºi puteþi reveni în compania
noastrã ori de câte ori vã prieºte. Dacã încã vã este dragã
Roma, nu vã lãsaþi reþinut de mãrunþiºuri. Unui deliciu,
aºa cum natura ºi arta vi-l pot oferi aici, meritã sã îi
aducem neprecupeþite sacrificii, ºi nu vã spun cât de
fericiþi ne-aþi face ºi ce farmec nou ºi de nedescris aþi da
Dv. Romei pentru mine, cãci nu vreau sã vã corup, ci
doar sã vã sfãtuiesc cu privire la ceea ce eu pur ºi simplu
consider cã ar fi infinit de bine ºi pt. Dv.

Spuneþi-mi cât mai curând, s-a pãstrat printre hârtiile
lui Schiller ceva necunoscut? Eu unul n-aº prea crede, el
nu era genul care sã se lase pe tânjalã. Mã doare acum
însã faptul cã în anii din urmã a scris atât de puþinã prozã.
Cãci scriitorul se exprimã în prozã ceva mai direct, ºi
tocmai de el, de un sunet al fiinþei lui îmi este mie dor.
Dar iatã cum rãmân în viaþã ºi în artã atâtea lucruri veºnic
neterminate! Fiecare piesã a lui Schiller nu e de fapt decât
o nouã încercare; întotdeauna pornea de la iubirea pentru
artã, de la dorinþa de a-i surprinde acesteia o nouã laturã,
ºi aproape cã îmi vine sã adaug cã marea parte a
producþiilor lui dramatice a desãvârºit un rezultat în acest
sens. În fiecare din ele existã un progres evident, cel
puþin întotdeauna unul prin intermediul cãruia se apropie
mai mult de þelul pe care ºi l-a propus; dacã ar fi trãit, el
ar fi reuºit sã vadã totul clar pânã la urmã ºi ar fi rãzbit
pânã în vârf; dupã el, cine poate continua munca în acest
domeniu? În cine mai existã aceastã conexiune între forþa
criticã ºi cea intelectualã? Ar fi groaznic dacã va trebui
sã constatãm cã poezia germanã ºi-a atins din nou
zenitul, acum când abia l-am vãzut rãsãrind. ªi totuºi
exact aºa este. Aveþi grijã de Dv., prea scumpe prieten.
Dacã vã pierdem ºi pe Dv., atunci chiar s-a fãcut beznã
ºi confuzie peste toate...

Din tot sufletul al Dv.,

Humboldt.
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