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ALEXANDRU DOBRESCU
ªI CRONICARII DANEZI
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Sunt autori a cãror incontestabilã performanþã constã
într-o neþãrmuritã ºi netulburatã autocontemplare
narcisiacã. Alexandru Dobrescu nu face parte dintre ei.
Sunt istorici care dau verdicte sacerdotale din vârful
limbii ºi din vârful cozii. Alexandru Dobrescu nu face parte
dintre ei.
Existã condeieri care dau doar din clanþã ºi, evident,
nu realizeazã nimic important, dar acest nimic îi þine
mereu pe valurile tuturor conjuncturilor, luminaþi de propria lor nulitate gãlãgioasã ºi plenipotentã comercial, economic ºi social. Alexandru Dobrescu nu face parte dintre
ei!
Asemãnãtori celor doi þãrani-gropari din Hamlet, prinþ
al Danemarcei, piesa lui ªecspir, existã destui cãrturari,
cu sau fãrã ºalvari, care discutã cu nonºalanþã ºi humor
despre istorie, despre moarte, despre unii morþi – cãrora
nici mãcar ei nu le-au pus capãt zilelor, ci doar i-au vârât
în pãmânt ºi le-au mâncat coliva!… Existã, deci, destui
consângeni veºnic reîncarnaþi! – O! era sã zic reîncârnãþaþi – ai celor doi gropari – cronicari danezi, pentru care
imortalizarea nebuniei, a abjecþiei, a tragediei ºi a candorii
se poate întreþine prin aceleaºi cuvinte, egale, detaºate,
ironice… Bravii cronicari danezi, din cimitirul de la Elsinor,
povestind, uneori cu hârci în mânã, varii întâmplãri din
istoria mãscãricilor ºi a regilor aflaþi sub pãmânt, sau
încã aflaþi pe pãmânt, se considerã deasupra putreziciunii
istoriei, deasupra Danemarcei ºi a lumii, eterni, vorbind
în numele eternitãþii… Doar ei sunt urmaºii lui Adam,
primul muncitor cu sapa! Alexandru Dobrescu nu face
parte din aceastã foiatã de moºtenitori ai meseriei lui
Adam.
Alexandru Dobrescu, luând în cãtare istoria plagiatului
la români, ne aduce în prim-plan aspecte controversate,
din activitatea unor cãrturari, în care întâmplarea, coincidenþa sau intenþia reprobabilã fac sã existe rânduri, pasaje
sau pagini unde ideile acestora rimeazã nefericit cu ale
altor confraþi, fapt ce, evident, respectivilor autori, le pune,
mãcar sub semnul întrebãrii, pietatea deºteptãrii
conºtiinþei creatoare.
„Corsarii minþii” se deschide, însã, blajin, cu un
„Avertisment” în care, în primul rând, chiar în primul rând,
ni se spune cã „aceastã carte nu este o vânãtoare de
vrãjitoare”. Alexandru Dobrescu dã dovadã, mai apoi, de
bun-simþ (decenþã) ºi de humor, mãrturisindu-ne cã nu
crede într-o idee, ca un Savonarola, refuzând din principiu
tot ceea ce se încãpãþâneazã a o contrazice…
Adevãrul este cã Savonarola a fãcut destui pui, pe
care i-a alãptat, ºi a fondat, sub acoperire, o mulþime de
dinastii savonarolice!! Plagiatul însã – ca sã revenim la
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oile noastre! – n-a fost stârpit, ºi nici mãcar încovoiat!
Plagiatul este o ocupaþie veche de când lumea, precizeazã autorul, ºi numai un iresponsabil i-ar putea arunca
mãnuºa, închipuindu-ºi cã o poate ºterge de pe faþa
pãmântului – eradicarea plagiatului fiind o nãzuinþã de
cea mai purã speþã donquijotescã!
Pe ultima copertã a cãrþii, Alexandru Dobrescu îi dã
cuvântul bravului Constantin Stamati, ce se întreabã care
din autorii lumei n-au fost plagiatori ori compilatori?…
Parcã toþi… Fãrã de Omir ºi Moisi, ne asigurã Constantin
Stamati, care cu anticul lor geniu rãspândesc ºi pân-astãzi
luminã tuturor cãrturarilor lumei, inspirându-le ºi învãpãindu-le fantasia, aºa precum ºi vechiul psalmist ºi proroc
David a învãþat pe om cum sã se roage lui Dumnezeu ºi
pe care toþi teologii imitã ºi pân-acum… Mai la vale:
„Volter ºi Rassin în tragediile lor au imitat pe Euripides,
pe Sophocles ºi pe ªecspir”… Ba, am mai putea noi
adãuga, Vollter, dupã ce l-a ºi tradus pe ªecspir, l-a înjurat
ca la uºa cortului francez, de toate cele!…
Aºa cã istoria plagiatului poate sã parã o lungã
poveste, posibil desprinsã din o mie ºi una de poveºti –
, poveºti lipsite de orice final, de orice concluzie, în afarã
de dorinþa povestitorilor de a nu muri!
În lumea de azi ºi de mai ieri, realitatea culturalºtiinþificã nu mai are un centru. S-a dus vremea lui Omir,
Moisi ºi ªecspir! S-a dus vremea Greciei de altãdatã,
s-a dus vremea Imperiului latin de altãdatã! Centrul lumii
literare nu mai este nici mãcar Parisul lui Volter! Arhitectura, pictura ºi muzica oferã, concomitent, mai multe
centre de energie artisticã. Influenþele sunt posibile, evident, postmodernismul este un laxativ eficient, iar
plagiatul, sofisticat în cuget ºi simþiri, este prezent ºi la
masa diverselor premii, nu doar în cinematografie ºi pe
ogorul manelelor de orice sex…
Totuºi!… Când Eminescu îi ia vehement apãrarea lui
Titu Maiorescu, noi suntem de partea lui bãdiþa Mihai (ºi
a lui taica Slavici), dincolo de alt posibil sfert de adevãr…
Titu Maiorescu avea ºi el nepreatinii sãi, nu? Noi nu prea
suntem încredinþaþi cã prestigiul cultural ºi politic al lui
Titu Maiorescu ar fi putut creºte prin aproximãrile însuºite
(ºi citate, totuºi) din scrierile altcuiva… Dar, mã rog, pãrerea
noastrã nu conteazã.
În ºtiinþã, cercetãrile concomitente asupra unor
fenomene pot duce la descoperiri ºi formulãri asemãnãtoare, în care uneori e greu sã spui cine e primul descoperitor al unei noi lumini!… Paulescu este pãrintele
insulinei, însã!… Cu zece ani înainte ca americanul liniºtit
sã formuleze principiile ciberneticii, ªtefan Odobleja a
publicat o carte în limba francezã în care!… Însã ºi în
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care mai au vreo importanþã? Sigur, plagiatul în literaturã
are alte coarne boiereºti! Oricum, Alexandru Dobrescu, luând
în cãtare istoria plagiatului, a intrat într-un labirint aleatoriu,
alunecos, în care la fiecare pas se poate întâlni cu o fãpturã
monstruoasã, despre care ºtia cã este un înger!
Demersul lui Alexandru Dobrescu este important ºi
pentru faptul cã plagiatul, azi, a devenit o instituþie publicã,
o industrie ce produce miniºtri ºi încoroneazã rectori, o
ucenicie, în fericire, ce produce nu neapãrat criminali în
serie, ci impostori în serie, galonaþi pânã la Dumnezeu,
în mai toate spaþiile ºcolare, universitare, sociale ºi
politice… Armate întregi de negri, uneori mititei, pe la
institutele de negri, pe la fabricile de doctorate, clãdesc,
de multe ori remuneraþi chiar de la buget, cariere de

potenþat blonzi, sau de trepãduºi altfel coafaþi, dar la fel
de îmburicaþi în scaune aurite… Sigur, n-am putea spune
cã e vorba doar de un fenomen ce þine de clima balcanicã,
nu! Globalizarea e globalizare! Prostituþia intelectualã e
cu atât mai absurdã cu cât, în diverse cazuri, partenerii
de dans, negrul ºi blonzitul, nici nu se cunosc între ei,
nici mãcar la faþã! Plagiatul prin intermediari a oferit
plagiatului tradiþional o nouã perspectivã, modernã! Tot
ce-i uneºte ºi-i mânã în luptã pe cei ce se înfruptã, înfulecând, din dreapta ºi din stânga, este goana dupã glorie,
fluxul monetar ºi, evident, binele poporului!
Aº putea fi întrebat, la finele acestor rânduri: „Bade,
ce legãturã existã între Alexandru Dobrescu ºi cronicarii
danezi?!” Rãspund: „Nicio legãturã!”.

Magda Ursache

RECVIEM PENTRU LIBRÃRIA
„M. EMINESCU”
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ºi lãcrãmioare, pansele ºi lalele, autoare de poezeme
polimerizate contra pãrãluþe nemþeºti. Într-un colþ cam
intruver, Infernala comedie a lui Emil Brumaru, cu fatalusul
(cuvântul sãu) tras în þiplã, adicã interzis cititorilor sub
18 ani.
Am plecat înciudatã cã vitrina nu rezistase asaltului
scriitorilor de carton, cã rafturile gemeau de cãrþi fabricate (de multe ori, de altcineva decât cel figurând pe
copertã; plagiatul e-n floare, rãmânând nepenalizat, vezi
cazul Noemi Bomher), de produse-conspect. Am rãsfoit
o compunere de nivel gimnazial a unei universitare, prezentatã de alt universitar ca o loviturã, un hit de comparatisticã. Legea nr. 1 a ratingului, fii superficial ca sã atragi
atenþia, pare a se aplica ºi-n eseu. ªi ce satisfacþie pe
Andrei Gheorghe sã-þi spunã cã ai ratingu’ mic, cum þi-ar
spune cã miroºi urît sau cã ai mintea micã! Numai cã
scriitorii mari nu fac rating. Ion Barbu ºi Gheorghe Bacovia
au fost nepopulari.
Însemnãrile unui meditabund m-au fãcut sã-mi intitulez
foiletonul de atunci Pâlnia ºi… Fetescu, cu apel la librãria
ca spaþiu urmuzian, unde se împerecheazã, când nu se
înghit unele pe altele, specii ciudate de autori: Chiºu ºi
Mîndruþã, Gheorghe ºi Gheorghe. Vedeta Realitãþii TV
(or fi reale numai persoanele care intrã în atenþia mediilor?)
e ca ºarpele mitic Uroboros: se înghite pe sine, târziu, în
telenoapte, prin cinismul ºocant, ca ºi prin oportunismul
cu faþã intransigentã.
Pe ºefa librãriei „M. Eminescu” o cunoºteam. Fusese
gonitã din dealul Copoului la închiderea altei librãrii, care a
devenit, ca într-o piesã de teatru absurd, un fel de depozit
de scaune. Scaune, pe care nu le cumpãrã nimeni, stau
în vitrina defunctei librãrii, singura din vecinãtatea a vreo
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Mã arãtam, în „Contemporanul” de august, excedatã
de haosul dintr-o librãrie ieºeanã. Constatam, atunci, cã
zgomotul mediatic i-a scos din vitrinã pe marii autori, ca
sã intre-n prim plan vipuri cu savoir-faire social ca ºtiresca
Andreea, ca modista Romaniþa Iovan, ca teleasta Mihaela
Rãdulescu und so weiter. Ce promoveazã editorii? Vedete
media, politicieni ca Adriana Sãftoiu, gazetari intraþi pe
sticlã, croitori de lux ori mâncãi de lux; funcþii ºi mondenitãþi, nu scriitori propriu-ziºi. Rãzboiul dintre virtuozii
condeiului ºi amatori a cam fost câºtigat de amatori,
mediatizarea fiind cheia ºi lãcata, nicidecum competenþa,
talentul, cultura…
Aserþiunea goetheanã, arta ca operã perfectã a muncii
tãcute, þine de secolele care au trecut. Playmatele îºi
disputã locuri într-un top-less al literaturii subfustate
(mulþumesc, Paul Goma!), dupã mãrimea sânilor,
pesemne. Vorba Coniþei Lena: „Azi îmi pun chiloþii roz ºi
mã dau cu chinoroz”. O fi motoul „generaþiei prezervativ”?
Prezenþa lui Kate Moss lângã Steinhardt mi se pare
mai nepotrivitã decât aplauzele la înmormîntarea unui
artist. ªi cu cât sunt mai neaveniþi, cu atât veleitarii dau
buzna mai abitir la tipar, forþeazã porþile literaturii.
Am cumpãrat multe cãrþi-eveniment din librãria „M.
Eminescu”, situatã în apropierea „Cronicii” vechi. Poate
de aceea mi-a displãcut faptul cã vitrina era ocupatã nu
de seria Dictaturã ºi scriiturã scoasã de „Junimea” lui
Cezar Ivãnescu, nu de Poezii alese de Adrian Alui
Gheorghe, nu de volumele unor Nichita Danilov, Gellu
Dorian, Ion Beldeanu, Emil Nicolae, Valentin Talpalaru,
Lucian Alecsa, cã sã dau doar câteva nume de poeþi din
Filiala Iaºi a Uniunii Scriitorilor, ci de însãilãrile unei
dentiste cu apartenenþã pentru floricelele pe câmpii, bujori
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trei campusuri. Ce-i drept, s-a deschis una mai la vale,
suferind de spaþiu precar. Cum sã atragi tinerii spre carte
în librãrii minuscule, în biblioteci dãrãpãnate, în anticariate
mizere, când Café-ul cu Internet aratã atât de elegant,
când Internetcafenelele cheamã irezistibil la zapping?
Am cãutat împreunã cu librãreasa un eseu care mã
interesa, de negãsit printre puzderiile de tipãrituri. Am
fost, în dimineaþa aceea pierdutã, singurul client al librãriei.
Semn cã, deºi autorii se înmulþesc – ºi-mi asum cacofonia
– ca cãrãbuºii, cititorii s-au lehmetuit de þepe, iar „audienþa”
cãrþii, multaºteptatã, scade ºi scade. Maculatura nu
încurcã pe nimeni, cum afirmã critici de prestigiu ca Irina
Petraº? Ba da, pe cititorul de rând, copleºit de erori
editoriale.
Spuneam cã am fost client solitar? A mai venit cineva
care a vrut Ghidul nesimþitului, fãrã a ºti cine-i autorul.
Dacã ai agent de vânzãri, eºti cerut în orice condiþii. Din
pãcate, cînd scrii nu prea ai timp sã-þi faci reclamã, pardon, publicitate; îþi scapã tehnica ºi strategia autopromovãrii; munca tãcutã are ca pandant tirajul tãcut. Paradoxal, la noi, cu cît eºti mai bun (ca Gheorghe Crãciun,
de-o pildã), cu atât eºti mai puþin cunoscut decât… Dan
Chiºu, scriitorul de casã al Columbenilor, agãþat de
paharul de ºampanie al miliardarului. Chiºu a fost bãgat
în folie specialã ºi arãtat la Cãrtureºti, vecin de stand cu
alt autor modest, Coelho, difuzat super de „Humanitas”.
Un miliard de dolari zice-se cã a costat lansarea altei
tipãrituri de dat pe apa Precistei, Codul lui Da Vinci.
Tirajul de subzistenþã, spre a-i spune de Octavian
Soviany, nu te face nici edit, nici citit. Tirajul de subvenþie,
adicã aproape inexistent, nu te ajutã. Politica, sã-i zic
culturalã, e canalizatã ºtim cum. ªi nu numai cã-i canalizatã rãu, dar un buric european a cerut sã se termine cu
„asistaþii”, cã tot nu-i cere piaþa, fãcîndu-se a nu ºti cã
nici în Suedia 80% din tipãrituri nu se vând, cã Franþa,
Anglia, Germania îºi sprijinã cultura. ªi dacã e sã fie
ajutatã (în lipsa despotului luminat, la care apela N. Iorga),
cultura trebuie ajutatã nu de Columbeanu, care-l plãteºte
pe Tache sã-i scrie viaþa, nu de Becali, care-i plãteºte pe
istorici sã-i scrie istoria, ci de stat. Numai cã indiferenþa
MCC e clarã: bibliotecile se depreciazã din lipsã de fonduri,
editurile de stat s-au preschimbat în edituri de grup de
interese, când nu se închid sau chiar în edituri de familiuþã
(ca ºi unele reviste de culturã), Apelul, pentru salvarea
culturii scrise (lansat de „Contemporanul”, în noiembrie
2006) nu se aude unde trebuie, a cumpãra o carte a
devenit, pentru cei mai mulþi, un lux. Mã tem cã, dacã
guvernanþii ar interzice prin ordonanþã de urgenþã cititul,
n-ar protesta mai nimeni.
Consecinþa libertãþii cuvântului (fãrã frontiere)? I s-a
diminuat ecoul. Cum redactarea de carte a cam dispãrut
(te priveºte ce publici, dacã dai banul), poþi tipãri (la PIM,
cã-i ieftin!) carte dupã carte, ca un roboþel dirijat de
rezultate proprii. Proza-pubelã e foarte încãpãtoare. Faci
armata, istoriseºti ce porcãrii executã soldaþii prin
dormitoarele comune. Îþi pui pe hârtie icnetul ipsaþiunii
(mulþumesc, Mariana ªenilã-Vasiliu!), chit cã-i neplãcut
la auz ºi þi se pare cã ai un subiect bun. Ai vise homoerotice, fuga la tiparniþã, eºti incitat ca Golea de sexul
unui cine, scrii ºi descrii. Orgasmecanismele, cicã, se ºi
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premiazã. Dacã n-ai nici un subiect, scrii cã n-ai nici un
subiect, scrii cã nu scrii ºi mai umpli o coalã editorialã.
Îndemnul postsocialist: fiþi scabroºi, daþi nãdragii jos
a fost urmat cu grãbire, ca ºi cum televiziunea ºi
tabloidele n-ar fi provocat destulã asfixie mentalã ca sã
mai intervinã ºi cartea scrisã cu „curaj erotic”, în sextaz,
ca sã uzez de vocabula Cristinei Chevereºan. Ne-am
scos! Avem carte de poezie cu anus în titlu. Poetele ºiau urmat instinctul, ca-n reclamã. Sintagma lenjerie intimã
a ajuns pe coperta unei plachete. În fond, nu vindea o
papetãrie din Iaºi caiete ºi bikini, pixuri ºi tampoane
igienice? ªi asta-mi aminteºte de un anunþ afiºat într-o
policlinicã balnearã: Doamnele ºi domnii sunt rugaþi sã
vinã cu lenjerie curatã, anunþ care ar putea figura ºi pe
peretele librãriilor, în ce-i priveºte pe unii autori.
Cred cã deja s-ar putea alcãtui o istorie a literaturii
curiozitãþilor. Câte proze încinse nu trimit cu gîndul la
rafturile cu borcane pline cu monstruozitãþi, din muzeele
de ªtiinþele Naturii? Scena pensatului între picioare din
Bãgãu nu-i o astfel de curiozitate? ªi de ce n-ar concura
literatura gazetãria despre gãinile nãscãtoare de pui vii?
Cât despre limba unor tipãrituri de acest fel, asta te trimite,
ca-n Drãgaica din Buzãu, la omul cu limbã de bou,
incapabil de articularea corectã a cuvintelor.
Dacã le rãmân bani dupã tipãrirea acestor curiozitãþi
date drept literaturã, autorii îºi fac reclamã plãtitã în reviste
de culturã. Cum suna una despre o papirofagã pe numele
sãu, „doamna scriitoare Margaretta Eugenia Mieluºelu
Stoicescu? Iatã:
„La strãlucitul eveniment cultural (lansarea a trei casete
de poezii, adn. mea) vor participa critici de artã, poeþi ºi
compozitori, pentru a-ºi exprima aleasa consideraþie faþã
de talentul literar de excepþie ºi harul divin al autoarei,
care a cucerit aprecierea unanimã a cititoarelor, de toate
vârstele ºi profesiile din România. Mii de aplauze ºi cele
mai cãlduroase felicitãri pentru a omagia personalitatea
artisticã de înalt prestigiu creator a doamnei Margaretta
Eugenia Mieluºelu Stoicescu, autoare de poezii, nuvele
ºi romane, literaturã contemporanã”.
„Cã cãrþi”, cum se esprima Tatulici la „10 pentru
România”, apar ºi apar.
Sã ne consolãm cu gîndul cã elementele extraliterare
duc la rezultate extraliterare? Nu tocmai. Prozatoare, de
vîrstã foarte micã, publicate pe bani de tãtâne restaurator
ca Gherea, neveste de redactori (relativ) ºefi, eseiste cu
soþi tipografi intrã în rândurile tot mai dese ale filialelor
Uniunii Scriitorilor. E o cãruþã de scriitori cu carnet în
orice tîrg mai rãsãrit. Avem pompiari-scriitori, vinificatoriscriitori, merceologi-scriitori, administratori-dramaturgi,
primari-prozatori, ex-diplomaþi poeþi ºi prozatori. ªi mai
sînt ºi securiºtii-scriitori, bine exersaþi în a consuma mine
de pix pe socoteala noastrã. În vîrful listei de veleitari,
liebe Augustina, dentista-floristã.
Când am revenit în librãria „M. Eminescu”, stocul se
lichidase, cu Fetescu cu tot. Seminþele înþelepciunii
(cartea lui de panseuri) fusese dusã în altã parte. Clãdirea
s-a retrocedat, librãria s-a închis ºi punctum. Premonitor,
rãmãsese agãþatã o invitaþie – steag jalnic, în bernã – la
o lansare de carte. A Augustinei Viºan-Arnold.
Cum sã închei decât cu o urare? Sã citiþi bine!
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Dumitra Baron

DESPRE CLIPÃ ªI MOMENTUL
DE CREAÞIE LA CIORAN
« Nous sommes tous au fond d’un enfer dont chaque instant est un miracle »
(Cioran, Œ, 1259)1

1

Citatele din opera lui Cioran trimit la cele douã volume
publicate la Editura Gallimard, Œuvres (Œ) reunite în 1995
în colecþia Quarto ºi Cahiers (C) publicate în 1997.
Referinþele la interviurile lui Cioran trimit la volumul
Entretiens (E), Paris, Gallimard, 1995. Traducerea în limba
românã a citatelor din opera lui Cioran ºi a referinþelor critice
din text ne aparþine.
2
Folosim termenul de epifanie în sensul pe care i-l acordã
Dominique Budor în articolul Epiphanie din Dicþionarul
Internaþional de Tremeni Literari (Dictionnaire International
des Termes Littéraires), versiunea electronicã: „Irupere
subitã în câmpul conºtiinþei a unei realitãþi secunde devenitã
sensibilã prin prezenþa unui obiect oarecare sau a unei
persoane transfigurate de experienþã. Viziune perceputã

4

i-l acordã Dominique Budor în articolul Epiphanie din
Dicþionarul Internaþional de Tremeni Literari (Dictionnaire
International des Termes Littéraires), versiunea electronicã: „Irupere subitã în câmpul conºtiinþei a unei realitãþi
secunde devenitã sensibilã prin prezenþa unui obiect
oarecare sau a unei persoane transfigurate de experienþã.
Viziune perceputã într-un moment de emoþie poeticã.
Transfigurarea acestui obiect; viziunea ordinii lumii posibilã prin prezenþa acestui obiect”, hotarâri importante
precum schimbarea limbii sau exilul constituind experienþe
decisive, descrise în termeni de fulguraþie, vertij sau
emoþie puternicã, uluire: „totul este la mine ocurenþã, datã,
clipã, senzaþie mai precis” (C, 878). Decizia de a renunþa
la limba maternã ºi de a adopta franceza ca limbã de
creaþie artisticã este luatã dintr-o datã, îi apare ca o
epifanie, în timpul unui exerciþiu de traducere (tot un act
de creaþie) : „În vara anului 1947, pe când mã gãseam
într-un sat de lângã Dieppe, încercam, fãrã prea multã
convingere, sã traduc din Mallarmé. Într-o zi, o revoluþie
s-a petrecut în mine: a fost un fior prevestitor al unei
rupturi. M-am hotãrât pe loc sã renunþ la limba maternã.
‘Nu vei mai scrie de-acum înainte decât în francezã’ a
devenit pentru mine un imperativ. M-am întors la Paris în
ziua urmãtoare ºi, suportând toate consecinþele hotãrârii
mele subite, m-am apucat de treabã imediat” (E, 145).
Citind fragmentul precedent, putem constata cã aceastã
decizie devine un fel de necesitate categoricã, o
experienþã total destabilizatoare, ‘revoluþie’, ‘rupturã’, ‘fior’,
‘imperativ’, ‘hotãrâre subitã’, sunt doar câþiva termeni care
indicã amploarea ºi viteza ameþitoare a unei astfel de
fenomen.
În lucrãrile sale, Cioran acordã o atenþie specialã
momentului (clipei), opunându-l adesea altor categorii
precum timpul sau durata. Reflecþia asupra clipei este
însoþitã de o refleþie asupra timpului, în special asupra
trecerii timpului: „Timp de câteva minute m-am concentrat
asupra trecerii timpului, întreaga mea atenþie era concentratã pe naºterea ºi moartea fiecãrei clipe. La drept
vorbind, spiritul meu nu se fixa pe momentul individual
(care nu existã), ci pe faptul însuºi al trecerii, pe dezagregarea interminabilã a prezentului. Dacã ai face aceastã
experienþã fãrã întrerupere timp de o zi, creierul s-ar

într-un moment de emoþie poeticã. Transfigurarea acestui
obiect; viziunea ordinii lumii posibilã prin prezenþa acestui
obiect.”
PRO

Aºa cum indicã titlul propus, ne vom concentra atenþia
pe semnificaþiile raportului dintre Cioran ºi momentul specific de creaþie, purtãtor de noi perspective asupra existenþei ºi a condiþiei umane. Citatul pe care l-am ales ca
moto poate constitui o formulã care rezumã atitudinea lui
Cioran în faþa vieþii, formulã care face sã coexiste în
aceeaºi frazã termeni contradictorii, chiar ireconciliabili.
Putem regãsi în Caietele lui Cioran urmele traseului creator al acestei formule, iniþial foarte personalã, apoi
ridicatã la rang de adevãr general valabil: „Sentimentul
meu despre viaþã: mã gãsesc în abisul unui infern în
care fiecare clipã este un miracol” (C, 551).
Este important sã subliniem faptul cã momentului de
creaþie i se asociazã o dimensiune epifanicã, revelatoare.
Aceastã dimensiune extra-ordinarã, contactul cu adevãrul
absolut al lumii nu sunt posibile decât pentru o scurtã
duratã de timp care se mãsoarã în clipe. Însã ceea ce ne
intereseazã pentru început este sã urmãrim condiþiile
propice ale apariþiei momentului de creaþie, care se
diferenþiazã de alte momente temporale. Astfel, aceastã
clipã unicã devine un fel de punct de intersecþie între
lucrurile comune, obiºnuite (care þin de imanenþã) ºi tot
ceea ce þine de exterior, îndepãrtat (transcendenþã).
Aceastã întâlnire este posibilã datoritã momentului
fulgurant care ilumineazã sufletul. Clipa se transformã
apoi în punct de plecare al creaþie ºi prin intermediul unei
scriituri discontinue ºi fragmentare, asemãnãtoare clipei
iniþiale, scriitorul încearcã sã reconstruiascã ºi sã
retrãiascã intensitatea momentului unic.
Observãm cã aproape toate evenimentele majore din
viaþa lui Cioran sunt marcate de clipe de revelaþie, de
epifanii2 Folosim termenul de epifanie în sensul pe care
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ralitatea vieþii. Trãirea imanentã în viaþã este imposibilã
fãrã trãirea simultanã în timp, deoarece viaþa ca activitate
dinamicã ºi progresivã are temporalitatea ca un atribut
constitutiv. Caracterul dramatic al vieþii este inconceptibil
fãrã elementul temporal ” (CD, 102). Observãm cã Cioran
pare sã se refugieze în „transgresarea timpului”, „obsesia
unui altundeva” fiind doar „ imposibilitatea clipei” (Œ, 607).
Omul care vrea sã anuleze timpul trebuie sã trãiascã
momentul într-un mod absolut ºi sã doreascã sã trãiascã
„ absolutul în moment ”, „în abandonarea totalã la
seducþiile clipei ”, putând astfel sã realizeze „eternul
prezent, care nu este decât un sentiment de prezenþã
eternã a lucurilor”: „Prezentul, scos în mod subiectiv din
succesiunea clipelor, este fiinþare, este depãºire a nimicului, care nu poate apãrea decât acolo unde temporalitatea devine constitutivã pentru existenþã. (…) Fericiþi
sunt aceia care pot trãi în moment, care pot trãi prezentul
absolut, pe care nu-i intereseazã decât beatitudinea clipei
ºi încântarea pentru veºnica prezenþã ºi eterna actualitate
a lucrurilor” (CD, 134). Aceastã afirmaþie denotã ºi regretul
exprimat de Cioran în ceea ce priveºte imposibilitatea de
a obþine fericirea ºi beatitudinea momentului din cauza
imposibilitãþii sale de a „trãi în clipã” (Œ, 1485).
Momentul revelator favorizeazã coincidenþa spaþiului
cu timpul, o întâlnire neobiºnuitã, clipa poeticã fiind de
asemenea conºtiinþa unei ambivalenþe. Actul creator se
încadreazã în domeniul schimbãrilor neprevãzute ºi clipa,
în starea sa sinteticã, apare, în concepþia lui Gaston
Bachelard, ca un punct de spaþiu-timp, motiv pentru care
fiinþa trebuie înþeleasã ca o sintezã care se bazeazã
simultan pe spaþiu ºi pe timp4. Nu este vorba doar de o
coincidenþã a unitãþilor spaþio-temporale, fiinþele par sã
participe de asemenea la aceastã creaþie orchestratã de
Timp. Totuºi, existã o posibilitate de scãpare, garant al
libertãþii de a se opune într-un anume fel puterii timpului:
„În fraza Timpului oamenii se insereazã ca niºte virgule,
în timp ce pentru a-l opri, te-ai imobilizat în punct ”
(Œ, 606).
În aceste momente de contact cu transcendenþa,
scriitorul se elibereazã de timpul linear ºi face experienþa
unui timp mai degrabã vertical (Bachelard), clipã în care
timpul pare sã întârzie sau sã capete un ritm diferit, ca
pentru a „regãsi identitatea” (Rimbaud) într-un moment
vertical. Nicolas Grimaldi considerã cã momentul revelaþiei este un „moment de eternitate”, „o clipã fãrã dorinþã”,
neaºteptat ca „un moment în afara timpului”5. De obicei,
scriitorul trebuie sã aibã o anume disponibilitate de
receptare a acestuia ºi Cioran se referã adesea la fenomenul de uimire care îi lasã „impresia cã este în mod
absolut ‘Altul’, complet strãin în sine, care este bulversat,
care acþioneazã apoi, sau cel puþin, cã textul este scris
într-o stare literalmente secundã”6. Este important sã luãm

3
În prima sa carte în limba francezã Tratat de
descompunere, întâlnim aceeaºi imagine, în special în
capitolele En marge des instants (Œ, 590) ºi Désarticulation
du temps, unde putem citi, în ceea ce priveºte clipele în
aparenþã lipsite de conotaþie esenþialã: Clipele se succed
unele altora: nimic nu le dã iluzia unui conþinut sau aparenþa
unei semnificaþii (Œ, 591).

4
Gaston Bachelard, L’intuition de l’instant : suivi de
Introduction à la poétique de Bachelard par Jean Lescure,
Paris, Denoël, 1985, p. 30-31.
5
Nicolas Grimaldi, Le Désir et le temps, Paris, PUF, 1971,
p. 262.
6
Catherine Lépront, Conférences de Tunis, Tunis, Institut
français de coopération, 2001, p. 4.
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dezagrega la rândul sãu” (Œ, 1458). Cioran viseazã la
epoca „de neconceput în care Timpul îºi pregãtea primele
clipe” (C, 315). Tãcerea ºi singurãtatea însoþesc „cele
mai intense clipe din viaþa sa” (Œ, 1693) ºi conºtiinþa
timpului este consideratã ca blestemul întregii sale
existenþe: „Încã din copilãria mea, am simþit disjuncþia
timpului cu tot ce nu este timp, din copilãrie am simþit
existenþa autonomã a timpului, statutul sãu separat de
cel al fiinþei, autoritatea sa specificã” (C, 631). Experienþa
temporalã din perioada copilãriei dã naºtere unui sentiment de singurãtate extremã, scriitorul având capacitatea
de a percepe literal trecerea timpului : „Îmi amintesc perfect acea dupã-amiazã de varã – aveam pesemne cinci
sau ºase ani – când totul a dispãrut în jurul meu ºi nu mia mai rãmas decât senzaþia unei treceri fãrã conþinut, a
unei retrageri în sine, a unei curgeri care mi-a dat fiori.
Timpul se dezlipea de fiinþã în detrimentul meu. Nu mai
era nimeni, nu mai era decât timpul. De atunci, nu mai
trãiesc decât în mod accidental evenimentul ; nu mai
trãiesc decât în absenþa evenimentului, în timpul care nu
se coboarã la eveniment” (C, 631). Am putea afirma cã
existenþa lui Cioran pãstreazã urmele acestei experienþe
importante, tot ceea ce þine de contingent sau de evenimenþialul lipsit de semnificaþii majore devenindu-i complet
strãin.
Timpul este adesea vãzut ca duºmanul sãu redutabil,
ca un adevãrat oponent : „Misiunea mea este sã ucid
timpul ºi a lui este sã mã ucidã la rândul sãu. Ne simþim
bine între asasini” (Œ, 1465). Armata timpului este compusã din clipe simetrice, supuse acestuia, ºi dupã modelul
tragediei shakespeariene Macbeth, Cioran declarã cã a
trãit dintotdeauna cu „viziunea unei imensitãþi de clipe
mãrºãluind împotriva sa. Timpul îmi va fi fost pãdurea
mea din Dunsinane” (Œ, 1339). Autorul sperã sã redobândeascã eternitatea ºi sã se elibereze de legile temporalitãþii. Însã experienþa eternitãþii depinde de „intensitatea
reacþiilor subiective, intrarea în eternitate nu se poate
face decât transcendând temporalitatea”; este vorba de
cãutarea clipelor diferite3 , a momentului epifanic,
caracteristic eternitãþii: „Când vorbeºti de viaþã spui clipe,
iar când vorbeºti de eternitate, clipã. Nu este un minus
de viaþã în experienþa eternitãþii, în aceastã transcendere
a momentelor?” (Pe culmile disperãrii – 1934, CD ,
Bucureºti, Humanitas, 1990, p. 102). Doar acest moment
poate arãta calea spre absolut: „În orice experienþã a
eternitãþii este un salt ºi o transfigurare deoarece se
pretinde o astfel de încordare prealabilã pentru a ajunge
la împãcarea seninã din contemplaþia eternitãþii, încât
puþini sunt capabili de ea. Contemplaþia aceasta nu este
importantã prin cât dureazã, ci prin intensitatea ei”
(CD, 101). Astfel, trebuie trãit fiecare moment ca atare
pentru a depãºi imanenþa „în care ne cuprinde tempo-
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refuze excesele, expresivitatea, spontaneitatea care
constituie cuvântul poetic, privilegiind formule în aparenþã
impersonale, ambigue ºi plurisemantice. Chiar dacã
afirmã, mereu într-o formã aforisticã, opþiunile în aparenþã
contradictorii ale unui autor: „Ai fie simþul nuanþei, fie simþul
formulei” (C, 255), credem cã formula poate fi simultan
poeticã ºi încifratã precum o exprimare detaliatã.
Prin alegerea unei alte limbi de scriiturã, Cioran pare
sã fi fãcut alegerea formei scrierilor sale. „Inspirat ” de
„geniul francez al formulei ” (C, 122), autorul devine un
pasionat al scrierilor scurte, precum eseul, aforismul,
maxima, chiar formula. Însã, se inspirã ºi din formele de
scriiturã discontinuã din alte spaþii literare, precum cel
german sau american ºi îºi declarã dorinþa de a scrie
racursiuri à la Emily Dickinson, poeta americanã pe care
o prefera cu predilecþie. Având o pasiune extremã pentru
„racursi ” (C, 179), Cioran preferã stiluri de scriere destul
de neobiºnuite cum ar fi „înjurãtura, telegrama ºi epitaful”
(Œ, 748). Aceste forme de exprimare elipticã subliniazã
ºi din punct de vedere formal raportul sãu strâns cu timpul
ºi componentele sale: durata sau clipa.
Autorul dovedeºte de altfel, în întreaga sa operã,
preocuparea pentru tema temporalã ºi pentru istorie,
dezvoltând în mod fragmentar conºtiinþa sa despre timp,
care caracterizeazã omul modern ºi în special artistul
modernitãþii. Admiþând existenþa unui raport între temperament („ritmul fiziologic ” – Œ, 900) ºi stilul unui scriitor,
Cioran accentueazã ideea unei relaþii mai strânse între
„universul sãu temporal” ºi stilul sãu: „Scriitorul clasic,
cetãþean al timpului linear, delimitat, ale cãrui frontiere
nu le depãºea, cum ar fi putut practica o scriiturã sacadatã, contrastantã? El menaja cuvintele, trãia la adãpostul
lor. ªi aceste cuvinte reflectau pentru el eternul prezent,
timpul perfecþiunii, care era al sãu. Însã scriitorul modern, care nu mai are loc în timp, a trebuit sã prefere un
stil convulsiv, epileptic” (Œ, 900). Aceastã neliniºte
temporalã în care trãieºte artistul modern constituie sursa
unei scriituri la fel de agitate ºi tulburate precum existenþa
cotidianã, plasatã ºi ea sub semnul trecerii timpului ºi a
efemerului10. Scriitorul trebuie sã încerce sã gãseascã
„intervalele ”, momentele care scapã repetiþiei comune a
fiecãrui gest, deoarece „numai gândurile adevãrate sunt
cele care apar între neliniºtile vieþii, în intervalele problemelor noastre, în aceste momente de lux care se oferã
mizeriei noastre” (C, 160). În aceste clipe individul are
posibilitatea de a face pasul decisiv spre exterior : „Aceste
clipe în care e nevoie doar de o amintire sau chiar mai
puþin pentru a aluneca în afara lumii” (Œ, 1690). Scriitura
încearcã sã repete intervalele de libertate absolutã, toate
vagabondãrile semnificative.
Alegerea modului „instantaneu” de exprimare se explicã
prin necesitatea pe care o resimte scriitorul, pe parcurul
actului de creaþie, de a rãmâne pe cât posibil fidel
caracterului discontinuu al experienþei sale. Scriitura este
un gest dificil deoarece are ca obiect fixarea a tot ce

9
Sylvie Jaudeau, Cioran ou le dernier homme, Paris,
José Corti, 1990, p. 12.
10
Sylviane Agacinski, Le Passeur de temps – modernité
et nostalgie, Paris, Seuil, 2000, p. 21.
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în considerare semnificaþia corespondentului francez
„saisissement ”, repetat de Cioran în diverse contexte:
faptul de „a pricepe, a-ºi da seama, a apuca” (artistul îºi
propune sã profite de aceastã clipã – sensul activ), dar
ºi „uimire, înfiorare, emoþie puternicã” (sensul pasiv).
Aceastã disponibilitate de percepþie este esenþialã ºi
se traduce printr-o sensibilitate „exageratã”, printr-o atenþie
crescândã la micile detalii ale vieþii. Faimosul episod al
castanei este ilustrator în acest sens: „Pe când mã
plimbam la orã târzie pe aceastã alee mãrginitã de copaci,
o castanã cãzu la picioarele mele. Zgomotul pe care l-a
fãcut spargându-se, ecoul pe care l-a trezit în mine, ºi
fiorul imens provocat de acest incident mãrunt, m-au
cufundat în miracol
miracol, în beþia definitivului
definitivului, ca ºi cum
n-ar mai fi existat întrebãri, nimic decât rãspunsuri. Eram
beat de miile de evidenþe neaºteptate
neaºteptate, cu care nu ºtiam
ce sã fac. Astfel am fost aproape sã ating supremul
supremul.
Însã am preferat sã-mi continui plimbarea” (Œ, 1279)7.
Considerãm cã aceastã experienþã are caracteristicile unei
adevãrate iluminãri, unei epifanii de tip joycian.
Banalitatea fenomenului în sine contrasteazã cu efectele
resimþite de eul hipersensibil al scriitorului, care este
cuprins de o revelaþie miraculoasã. Totul pare disproporþionat, reacþiile, sentimentele ºi binenþeles decizia
finalã atât de (ne)aºteptatã: întoarcerea liniºtitã la
imanenþã. Aceastã aparentã contradicþie caracterizeazã
de fapt fiinþa cioranianã: preluând modelul lui Baudelaire
exprimat în „Mon cœur mis à nu” (1864), în care acesta
se referea la „oroarea ºi extazul vieþii ”, Cioran divulgã în
Demiurgul cel rãu ambivalenþa propriei gândiri: „‘Oroarea
ºi extazul vieþii’ – trãite simultan, ca o experienþã din
interior a aceluiaºi moment, a fiecãrei clipe ” (Œ, 1241).
Uimirea este totuºi inseparabilã de o revenire în fire
evidentã (controlul obiºnuit al Eului) ºi de punerea sub
semnul întrebãrii a unitãþii însãºi a persoanei8. Cioran îºi
propune uneori cuprindã momentul prezent ºi încearcã
sã obþinã coincidenþa timpului scrierii cu timpul trãirii
pentru a efectua mai uºor trecerea de la eu la altul: „Trecerea de la mine la sine este cea care conteazã ºi care
nu are valoare decât dacã o putem reînnoi în fiecare
moment, astfel încât eul sã fie în cele din urmã complet
resorbit de celãlalt, în versiunea sa impersonalã” (C, 859).
Ceea ce ni se pare important de explorat în rîndurile
urmãtoare este modalitatea de (re)construire la nivelul
scriiturii propriu-zise a acestei experienþe atât de
semnificative. Prin ce mijloace este transcrisã? Scriitorul
cautã forma cea mai potrivitã pentru a reda aceastã fulguraþie, forma scripturalã cea mai adecvatã, de exemplu,
scriitura fragmentarã, prin care încearcã sã transpunã în
scris efemeritatea evenimentului trãit.
Este binecunoscutã predilecþia lui Cioran pentru
scriitura discontinuã, care corespunde haosului în care
trãieºte omul actual confruntat cu explozia valorilor. Cioran
favorizeazã toate formele de scriiturã care caracterizeazã
fãrãmiþarea ºi distrugerea fiinþei, o scriiturã a „urgenþei, a
senzaþiei, menitã sã fixeze vertijuri”9. Scriitorul pare sã
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este indecis ºi înregistrarea fugitivului11. Numind aforismele „generalitãþi instantanee” ºi „gândire discontinuã”
(E, 78), Cioran insistã asupra faptului cã gândirea
instantanee, chiar dacã nu conþine prea mult adevãr, fiind
doar o fãrâmã din adevãrul absolut, cuprinde totuºi „un
strop de viitor”, aspect fundamental în opinia sa.
Descrierea gestului de creaþie rãmâne supusã legilor
clipei, fulguraþiei ºi conciziei. Cioran preferã sã scrie la
cald, sã producã într-un climat de pasiune, într-o stare
de febrilitate (C, 71). Scriitorul se strãduieºte sã gãseascã
locul ideal pentru a lucra, acolo unde momentul ideal
poate fi convocat: „Mi-am mutat masa de lucru de patru,
de opt ori în aceastã dimineaþã, sperând cã voi gãsi locul
propice pentru a ‘munci’ ” (C, 361). Fericirea este atinsã
numai dacã formula scripturalã este gãsitã în cele din
urmã („nu sunt fericit decât atunci când am gãsit o
‘formulã’ ” - C, 181), iar cãutarea expresiei perfecte devine
un fel de încercare finalã : „Sã gãseºti o formulã – ºi sã
mori ” (C, 563).
Antoine Compagnon12 considerã cã forþa aforismului
rezidã în randamentul sãu instantaneu ºi în durata
versatilã, experimentarea timpului opunându-l plictisului
ca experienþã indolentã a duratei. În lupta cu gestul scrierii,
Cioran resimte o neîncredere crescândã la adresa
limbajului ºi a posibilitãþilor acestuia de a exprima esenþa
lucrurilor vieþii. Aidoma scriitorului ceh Ladislav Klíma,
limbajul îi pare incapabil sã exprime partea subiectivã a
gândirii : „tonalitãþile ºi nuanþele de senzaþii ºi de
sentimente, veleitãþile ºi capriciile, (...) care determinã
adevãrata reuºitã, valoarea, fericirea – bucuria de a crea ”13.
Cioran vede în individ un „guraliv al universului ” (Œ, 594)
ºi se dedicã lecturii versurilor lui Shelley sau Shakespeare
în care poate cu adevãrat sã simtã „ cenuºa cuvintelor ”
ºi sã asiste la „ruptura transcedentã a cuvintelor sãrace
nãscute din folosirea zilnicã ºi ridicate în mod miraculos
la altitudinile inimii” (Œ, 640). În astfel de opere, miracolosul ºi transcendentul par sã lucreze de partea artistului,
actul de scriere având proprietãþi „magice”, capabile sã-l
elibereze pe creator de sub tutela timpului: „Gustul
perfecþiunii lasã sã se întrevadã o ranã secretã. Cu cât
eºti mai atins de timp, cu atât vrei sã-i scapi. Sã scrii o
paginã ireproºabilã, o frazã doar, te ridicã deasupra
pervertirilor devenirii. Învingi moartea, prin cãutarea
perfecþiunii, prin cãutarea pasionantã a indestructibilului
prin cuvânt, prin simbolul însuºi al caducitãþii” (C, 149).
Timpul este astfel învins prin propriile simboluri, lucrul
asiduu, exerciþiul aplicat semnificând o ieºire din imanenþã
ºi posibilitatea unui contact, chiar efemer, cu
transcendenþa.
Doar momentele de revelaþie conferã sens existenþei
ºi individul pare sã deþinã cheia universului ºi a tuturor
misterelor : „Nu poþi fi mulþumit de tine decât atunci când

PRO

11
Georges Gusdorf, Les Écritures du moi, Lignes de vie
1, Paris, Editions Odile Jacob, 1991, p. 59.
12
Antoine Compagnon, Éloges des sirènes, in Critique,
nr. 396, 1980, p. 472.
13
Ladislav Klíma, Instant et éternité – Intermède
philosophique , Paris, Éditions de la Différence, 1990,
traduction du tchèque par Erika Abrahams, p. 67.
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îþi aminteºti de acele clipe în care, dupã o expresie
japonezã, ai înþeles aha-ul lucrurilor” (Œ, 1455). Limbajul
pare lipsit de cuvinte care sã exprime esenþa acestui
adevãr ; poate doar interjecþiile, semne ale uimirii supreme
ºi simboluri ale unei concizii extreme, sã se poatã apropia
într-o anume mãsurã de o formã de exprimare destul de
coerentã ºi de fidelã stãrii resimþite.
Momentul revelaþiei este adesea asociat luminii (în
special luminii „de dinaintea clipelor ” – Œ , 1687),
constituind un fel de iluminare, dificil de explicat: „Nu
sunt un scriitor, sunt cineva care cautã; duc o luptã
spiritualã ; aºtept ca spiritul meu sã se deschidã spre o
luminã care nu are nume în limbile noastre” (C, 306).
Nenumitul experienþei unice este adesea arãtat de Cioran
ºi soluþia pe care acesta o propune rãmâne greu de
aplicat: „ Odatã ce am înþeles, cel mai bine ar fi sã murim
pe loc. Ce înseamnã a înþelege? Ceea ce am surprins cu
adevãrat nu se poate exprima sub nici un fel ºi nu se
poate transmite nimãnui, nici chiar nouã înºine, astfel
încât murim ignorând natura exactã a propriului secret”
(Œ, 1459). Adevãrata caracteristicã a înþelegerii este cã
aceastã intrare instantanee în misterele eterne este
însoþitã de un fel de pact – o promisiune de tãcere ºi
singurãtate.
În concluzie, omul modern aspirã sã depãºeascã realul
ºi banalul, experimentând toate modurile de obþinere a
unui „minim de graþie” ºi a unui „maxim de transcendenþã”14. Cioran rãmâne un adevãrat pasionat al clipei
semnificative în care strãlucirea superficialã este în mod
constant repudiatã: „Ar trebui sã iubim fulgurantul ºi nu
sclipitorul ” (C, 65). În miracolul momentului de creaþie
scriitorul îºi cautã materia scrierilor sale, energia gestului
ºi constanþa privirii mereu orientate spre un îndepãrtat
mut ºi inaccesibil.

Plecare în Deltã (Ionescu Lucreþia)
14

Sylvie Jaudeau, op. cit., Paris, José Corti, 1990,
p. 102-103.
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Adrian Botez

REABILITAREA UNUI ARHANGHEL:
„LA ÞIGÃNCI”, DE MIRCEA ELIADE1

1
Trimiterile se fac la volumul Mircea Eliade, În curte la
Dionis (a se observa, chiar în titlul nuvelei, care dã titlul
volumului, „eminescianizarea”... – Sãrmanul Dionis...), Cartea
Romnâneascã, Buc., 1981.
2
ªtefan Borbély, Proza fantasticã a lui Mircea Eliade –
complexul gnostic, Apostrof, Cluj-Napoca, 2003.
3
Tzvetan Todorov, Introducere în literatura fantasticã,
Univers, Buc., 1973, p. 51.
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o admirabilã coerenþã a viziunii din nuvela La þigãnci,
coerenþã pe sub/peste evenimenþialul istoric, coerenþã
în registru sacral
sacral.
FANT
ASTICUL implicã ieºirea din realitatea continANTASTICUL
gentã, dar nu ºi intrarea într-o altã realitate – ci într-o
falsã realitate, într-un surogat de realitate
realitate. Pe când
MITOLOGICUL presupune tocmai ieºirea din realitatea
contingentului (considerat mult prea sãrac/sãrãcit de
realitate!!!), ºi intrarea într-o altã realitate, net superioarã caltativ – REALIT
AT E A E S E N Þ E L O R ,
REALITA
ARHEILOR4. Realitatea Sacralizãrii/Resacralizãrii 5.
Nu trebuie, deci, nici fãcutã, nici sugeratã, confuzia
între mitologia morþii (deci, o suprarealitate
suprarealitate, nu o nonrealitate
realitate!!!) ºi fantastic – cum, din pãcate, se face, la
ªtefan Borbély: „E copleºitor cât de înrudite sunt mecanismele fantasticului ºi cele ale morþii, din opera lui
Eliade”6.
Tot ce scrie un spirit genial – de tipul Eminescu,
Creangã, Caragiale, Mircea Eliade, Vasile Voiculescu etc.
– intrã, fãrã niciun dubiu, în zona mitologicului
mitologicului, în niciun
caz a fantasticului.
E uluitor cum spirite critico-hermeneutice foarte
rafinate, cum este ºi cazul lui ªtefan Borbély, sunt în
4

Aderãm, aici, la opinia lui Eugen Simion, Scriitori români
de azi, Cartea Româneascã, Buc., 1976, vol. II, p. 320, p.
335 ºi p. 329: „Miticul continuã, deci, sã existe, într-o lume
dasacralizatã, transcendentul se manifestã în gesturile cele
mai banale ale individului care, fãrã sã ºtie, poartã cu sine
tiparele, riturile strãvechi”; apoi: „(...) sugestia unui substrat
mitic în existenþa de toate zilelele”, respectiv: „A citi
simbolurile într-un text cu suprafeþe realiste netede e a
dezvãlui mesajul ascuns în straturile adânci ale creaþiei”.
Dar nu orice creaþie „artisticã”: Creaþia lui Dumnezeu!...
Supremul (ºi, în definitiv, UNICUL autentic) Artist! ªi, deºi
formuleazã un incipit de frazã ambiguu ºi chiar cu grave
semne ale erorii, E.Simion sugereazã, în subtextul textului
continuat, adevãrul/realitatea mitologic/ã: „Eliade alege în
mod deliberat indivizi simpli pentru a revela în ei o realitate
spiritualã profundã: Dumitru, Gore Iancu, Gavrilescu sunt
cai rãpciugoºi, în care se ascunde sufletul nobil al sacrului
(s.n.)”. Pãcat cã revelaþia lui E. Simion se opreºte aici...
5
Este ceea ce „concede”, oarecum, Eugen Simion, în
Scriitori români de azi, Cartea româneascã, Buc., 1976, p.
321 – dar trebuia preluat ºi nuanþat de „urmaºi” – ceea ce
nu este cazul, privind toate scrierile „moderne”, care, cu
obstinaþie, refuzã sã desprindã categoria de „mitologic”, de
cea de fantastic”: „Din consultarea miturilor poate ieºi o
nouã mitologie, ºi acesta este sensul spre care împinge (cu
îndreptãþire) M.Eliade fantasticul”.
6
ªtefan Borbély, op. cit., p. 121.
PRO

A- PRELIMINARII ªI DELIMITÃRI: NU PROZÃ
„FANTASTICÃ” – CI PROZÃ „MITOLOGICÃ”...
De la început, trebuie sã mãrturisim cã singura
încercare, de pânã acum, a criticii analitice româneºti,
care s-a apropiat de ceea ce înseamnã “demersul hermeneutic” ºi, deci, a dat rezulate de relevanþã semanticã
importante, demne de luat în seamã – raportate la nuvela
lui Mircea Eliade, La þigãnci – este aceea a clujeanului
ªtefan Borbély, din volumul Proza fantasticã a lui
Mircea Eliade – complexul gnostic2.
Atâta doar cã, ºi hermeneutul clujean, ca ºi confraþii
sãi mult mai puþin reverenþioºi ºi harnici, faþã de textul
eliadesc, face confuzia – parcã e un blestem moºtenit,
în critica literarã a lumii moderne! – între prozã fantasticã
ºi proza mitologicã
mitologicã: „prozele fantastice duc, aproape
fãrã excepþie, spre moarte, La þigãnci nefiind, nici ea, o
excepþie, în aceastã privinþã. E copleºitor cât de înrudite
sunt mecanismele fantasticului ºi cele ale morþii din opera lui Eliade (...). Sub regim strict tehnic, discutând
morfologia prozelor fantastice ale lui Mircea Eliade, Ioan
Petru Culianu (...) distinge între un fantastic de tip quest
(cãutare) ºi unul de tip call (ademenire, chemare),
sugerând totodatã cã proza autorului discutat evolueazã,
în secþiunea sa temporalã medianã, de la fantasticul de
tip quest la cel de tip call”etc. Dar ce anume cautã ºi
de ce anume cautã ºi spre ce se duce chematul
chematul, în
nuvela La þigãnci, nu catadicseºte sã spunã nici ªtefan
Borbély, nici excesiv admiratul ºi citatul (precum Sfânta
Scripturã) I.P.Culianu.
Nu ne impresioneazã în niciun fel trimiterile lui Borbély
la I.P.Culianu – cãci Culianu nu a priceput nimic din cel
pe care ºi l-ar fi dorit Maestru pe Mircea Eliade doar pentru
a parveni, iar nu pentru a se iniþia. Mai curând ªtefan
Borbély ar fi trebuit sã fie atent la definiþia datã fantasticului de cãtre Tzvetan Todorov3, pe care-l citeazã
mecanic, observându-se cum complexul faþã de personalitate produce parezã cerebralã: „fantasticul este un
caz particular al categoriei mai generale de «viziune
ambiguã»” – ºi, dacã ar fi analizat/investigat nuvela
cãutând „ambiguitãþi de viziune”, ar fi remarcat, dimpotrivã,
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stare sã despice firul în patru, dar „nu vãd pãdurea din
cauza copacilor”! De fiecare datã, în cazul spiritelor
geniale autentice (nu histrionice!), intervine autoconºtientizarea faptului cã drumul narativo-iniþiatic este
propus, totuºi, în regim „socializant”, adicã pentru un receptor uman mediocru, iar nu pentru divinitate. Ca urmare
a autocenzurii spirituale, a semnalului de alarmã al omului
social, din interiorul Spiritului Genial – autorul de geniu
concede cã este nevoie de „firul Ariadnei”, de „cheie”...
ªi, fãrã excepþie, o oferã (cheia...) – dar demersul sãu
generos este taxat, mereu, ca imposibil/incredibil
imposibil/incredibil!... –
tocmai de cei care ar avea mai multã ºi realã nevoie de
aceastã „cheie” a labirintului, deschis de Spiritul iniþiat,
pentru a reverbera-reitera fenomenul de iniþiere, prin
intermediul novicilor-cititori/receptori...
Nu se observã suficient, în acest sens (deºi Eugen
Simion a afirmat-o, primul, în mod direct: „Filiaþia ce se
poate stabili în cadrul literaturii române duce, în cazul lui
Eliade, la Eminescu”7 – dar ºi prin trimiterea comparatistã
la romantici, în genere, ca exploratori-pionieri ai MITULUI
– Eliade-Poe/Hoffmann..., în Scriitori români de azi, vol.
II8), filiaþia directã a Spiritului Eliadesc, din Spiritul
Eminescian. Aºa cum Eminescu presarã, peste tot, în
scrierile sale de esenþã hermeticã (de tipul Scrisorilor
Scrisorilor,,
Luceafãrului, Memento mori, Povestea magului,
Mitologicale etc.) „boabele de grâu” ale drumului spre
„fundul pãdurii tainelor”, tip Hänsel ºi Gretel... – aºa ºi
Mircea Eliade „presarã”, mai mult chiar, insistã obsesiv
obsesiv,
pânã la exasperarea cititorului/receptorului, pe elementele
de „descuiere”/„hei” ale semanticii textului... – dar pas’
de fã sã priceapã acest lucru, pe niºte hermeneuþi de tip
„social”, de grup/„familie” (ceva de tipul unei Mafii
Spirituale...), care nu pot merge altfel decât ca Orbii lui
Pieter Brueghel cel Bãtrân9, þinându-se unul pe altul, de
mânã, ºi cãzând, inevitabil, unul peste altul, în groapa
eºecului hermeneutic!
*
B-REALIT
ATEA ARHANGHELULUI
B-REALITA
Pe ce insistã Eliade, chiar din prima paginã a nuvelei
La þigãnci? Înainte de toate (pentru cã repetiþiile obsesive
colonelul
constituie specificul acestei nuvele!), pe „colonelul
Lawrence
Lawrence” (relevanþa în text, prima paginã – sub ambele
militare
forme „militare
militare”: „colonelul Lawrence”, respectiv
colonelul
„colonelul
colonelul”– ca ºi în finalul romanului Nuntã în Cer –
unde apãrea Colonelul-Cãlãuzã Misticã pe MUNTE!!!...:
5 apariþii! – plus începutul de reluare a „mitului Lawrence”,
la p. 40, când se intrã în macrolabirintul-Bucureºti, din
nou, prin tramvai...) ºi pe cuvântul SABIE, în expresia
l-a lovit ca o sabie
„l-a
sabie” – ambele relevanþe textuale fiind
„opera” Logos-ului despre Logos al pesonajului numit nu
altfel decât GA
VRILESCU!!! (relevanþa în text, prima
GAVRILESCU!!!
paginã: 4 apariþii – „Era o frazã care mi-a plãcut, o frazã
foarte frumoasã, despre arºiþa care l-a întâmpinat pe el,

7

PRO

Eugen Simion, Scriitori români de azi , Cartea
Româneascã, Buc., 1976, p. 337.
8
Eugen Simion, op. cit., pp. 331-335.
9
Pieter Brueghel cel Bãtrân (1525-1569), Parabola
orbilor (1568).
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pe colonel, undeva în Arabia ºi care l-a lovit în creºtet
creºtet,
sabie...Pãcat cã nu pot sã mi-o aduc aminte
l-a lovit ca o sabie
cuvânt cu cuvânt...Arºiþa aceea teribilã a Arabiei l-a lovit
ca o sabie
sabie. L-a lovit în creºtet ca o sabie, amuþindu-l”
– s.n.). Mai mult de atât nu putea face Eliade – care nu
ºi-a putut imagina cã hermeneuþii de clasã sunt ºi surzi,
ca apanaj, probabil, compensatoriu, al calitãþii declarate...
de hermeneuþi... (Din pãcate, ªtefan Borbely, în loc sã
Colonelul, în sensul de
se ocupe de mitul lui Lawrence-Colonelul,
Maestru Iniþiatic, în zona „Arabiei Felix”-alchimicomistice, adicã a Stãpânilor Solari... – se ocupã de
istoria celui de-al doilea rãzboi mondial...10).
Apoi: întrebarea fireascã este cum de apare, în
discursul lui Gavrilescu, Arabia, în contextul arºiþei
româneºti? Coincidenþã? Nu merge, atâta timp cât avem
de-a face cu un scriitor iniþiat esoteric – nu cu unul
oarecare: Arabia Felix ºi Dacia Felix – problemele
dezbãtute de Vasile Lovinescu, în toate cãrþile sale – de
la Creangã ºi creanga de aur ºi pânã la Mitul sfâºiat,
Jurnal alchimic etc... ªi de ce reacþia de „amuþire”, în
faþa „loviturii cu sabia”?... „Muþenia” este stare sacralã,
denumind reacþia spiritualã faþã de Revelaþie.
În Realitatea Arheilor, care este, oare, personajul
„militar”-celest, înarmat cu SABIE? Evident, ARHANGHELUL. ªi care dintre Arhangheli poate funcþiona, în
acestã nuvelã, din cei 12 (care-ºi „rotesc” epocile/lumile)?
Evident, GABRIEL/GAVRIIL. Dar de ce se numeºte el
„Gavrilescu”? De ce aceastã „coadã a pãcatului” –
„-escu”... – „coadã” care-l fixeazã, punitiv, în spaþiotemporalitatea istoricã (de fapt, vom vedea: istoricomiticã...) – BUCUREªTI (aparent, la început de secol
XX... – cãci apare, ca limitã pentru cãldura infernalã –
anul 1905 – dar ca an depãºit ÎN URMÃ! – ceea ce este
semnalul pentru cititor: nu te crampona de temporalitatea
prezent/trecut/viitor, ci de funcþia cifrelor
cifrelor, prin care se
depãºeºte simpla succesivitate temporalã...)? Evident,
pentru cã a pãcãtuit! Dar ce pãcat poate dezvolta un
Arhanghel, pentru a sta El SUB Sabie – în loc sã þinã El
lumea „sub sabie”...? Din câte ne spun Sfintele Scripturi
(singurele pe care ne putem baza, în discuþiile teologicosacrale) – pãcatul cel mai mare, pentru care au fost
alungaþi din Paradis atât Arhanghelul Satana, cât ºi Omul
– este NEIUBIREA!!! ªi, adiacent, TRUFIA... (Tradusã,
în nuvela lui Eliade, prin pretenþia lui Gavrilescu de a fi
considerat ARTIST... – adicã, substitut al Unicului
Autentic Artist – Dumnezeu...Demonism-luciferismul
Arhanghelului cãzut prin obstinaþia Neiubirii
Neiubirii, deci decãzut
din funcþia de cooperant al lui Dumnezeu la Opera de
Artã-Lumea, nu este sesizat de cãtre ªtefan Borbély,
care ia în serios pretenþiile lui Gavrilescu11, deci îi acceptã,
implicit ºi nejustificat, IMPOSIBILITATEA REABIILITÃRII/SOTERIOLOGIEI: „Un indiciu de interpretare ne este
oferit de un mic amãnunt, asupra cãruia Gavrilescu nu
ezitã sã insiste cu obstinaþie: cã el este un «artist»,

10

ªtefan Borbely, op. cit., pp. 135-136.
La fel ºi Eugen Simion, op. cit., p. 330: „(...)eroul este
un artist (cineva, altfel zis, care vrea sã creeze o altã realitate,
o realitate iluzorie) (...). Gavrilescu vede realitatea zilnicã
prin oglinda iluziei lui (arta).”
11
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camuflat, în urma vicisitudinilor cenuºii ale vieþii, într-un
rutinier profesor de pian. Astfel, existenþa sa e dominatã
de logica dublului, bovarismul existenþei artistice «pure»”12
etc. – hermeneutul clujean trecând, cu nonºalanþã, peste
importanþa cosmicã a PÃCATULUI, în doctrina
soteriologiei creºtine...). Neiubirea de Dumnezeu – care
se face simþitã, în cosmosul sacral eliadesc, prin
Neiubirea de Principiu Creator-Demiurgic – FEMEIA.
Nu degeaba Hildegard-Iubirea Autenticã-Eros Agapé stã
sub semnul cifrelor complementare 7–14: 7=Numãrul
Proto-Creaþiei, iar 14 – este numãrul ivit din 7, prin pãcatul
adamic: dublarea lumii, dar ºi pãstrarea unitãþii mistice a
Lumii: „precum în cer, aºa ºi pre pãmânt”... (de aceea,
este atât de important pasajul gãsirii uºii care duce la
Hildegard, atât sub semnul lui 14, cât ºi sub semnul lui
Originaritatea Creaþiei
7=Originaritatea
Creaþiei: „Gavrilescule, ºopti, atenþie,
cã iar ai fãcut o încurcãturã. Nu 13, nu 14, ci 7[n.n.:
adicã, nu de-dublare
de-dublare, prin pãcatul originar, ºi, în
consecinþã, nici situarea sub semnul Demonului/
Demonismului ºi al Morþii
Morþii...]. Aºa a spus baba, sã
numeri ºapte uºi”... – nu, Gavrilescu nu „greºeºte din
nou drumul” 13 , cum afirmã ªtefan Borbely – ci-l
conºtientizeazã, în dubla sa valenþã: ante-pãcat ºi postpãcat...). Trãdarea lui Dumnezeu este figuratã prin trãdarea faþã de Femeie – Femeia Marianicã, Femeia Divinei
Stabilitãþi-Fidelitãþi, Femeia-Singura Constantã a Lumii
acesteia...
Singurul hermeneut al lui Eliade care observã „pãdurea”, dar nu intrã profund în ea, în ea, de frica...
„copacilor”, este ªtefan Borbély, care, deºi îºi dã seama
cã numele lui Gavrilescu trimite la Arhanghelului Gabriel/
Gavriil, trece peste acest lucru fundamental, în plan
mitologico-sacral, ca pe lângã un amãnunt oarecare,
nesemnificativ ºi fãrã implicaþii în dezvoltarea ºi structurarea semanticã a textului eliadesc: „Numele protagonistului sugereazã, de aeemenea, o dedublare, prin
analogia cu Arhanghelul Luminii, Gabriel (Gavriil), al cãrui
nume semnificã – dupã N.Manolescu: Dicþionar biblic
de nume proprii ºi cuvinte rare , 1995, p. 141) –
«Puternicul (eroul) lui Dumnezeu sau eroul (meu) este
Dumnezeu. Dumnezeu este tare. Viteazul lui
Dumnezeu»14.” ªi, din chiar momentul naºterii Revelaþiei
Arhanghelului – Revelaþia lui ªtefan Borbély moare...
Borbély continã sã creadã ºi sã insiste, cu obstinaþie, pe
tema „dublului” (o foarte stimabilã temã romanticã – dar
ºi Eliade, ca ºi Eminescu, sunt superiori romantismului,
prin viziunea lor magico-mitologicã...): „Omul trãieºte,
simultan, mitic ºi istoric, istoria devenind, astfel, hierofanie
miticã de registru inferior, degradat”15. Bineînþeles cã,
privind lucrurile neaplicat, ci filosofic, ªtefan Borbély are
dreptate – dar Eliade este, înainte de orice, creºtin...
Gavrilescu este fostul Arhanghel iudeo-creºtin, iar nu
buddhist... La fel, Generalul Grãdinii Paradisului nu poate
fi decât Dumnezeul Creºtin... De aceea, încercarea lui
ªtefan Borbély de a arunca istoria în iluzie este, dupã

12

ªtefan Borbely, op. cit., p. 122.
Idem, p. 130.
14
Idem, p. 125.
15
Idem, p. 127.

Peisaj (Lerian Mircea)
opinia noastrã, greºitã: creºtinismul concepe lumea
aceasta foarte realã – cãci, dacã n-ar fi realã lumea expierii
pãcatului Omului, n-ar putea fi realã nici mântuirea
Omului... Nu, Gavrilescu-ex-Arhanghelul pededepsit,
trebuie, din pãcate, sã efectueze drumul reiniþierii, printrun infern-labirint foarte real... – deci, succesiv, în raport
cu fosta lui condiþie arhanghelicã... – iar reabilitarea
arhanghelicã va fi, pe cale de consecinþã, un act
succesiv, iar nu de concomitenþã/simultaneitate, faþã de
ipostaza infernalizatã, trecutã prin treptele reiniþierii/
pelerinaj (istovitor, pe la absolut toate vestigiile pãcatului),
a Arhanghelui – ipostazã numitã, derizoriu,
Gavrilescu
Gavrilescu...Da, evident, ªtefan Borbély are dreptate sã
remarce cã, în partea a doua a „pelerinajului” reiniþierii,
Gavrilescu este dominat de volitiv – dar tot în linia creºtinã,
a TEANDRIEI, colaborãrii dintre Om ºi Dumnezeu, pentru
mântuirea primului: „pe când a doua oarã, el cautã ºi
gãseºte drumul de unul singur, voluntar”16... Nu chiar de
unul singur, cãci aceasta ar presupune sã ignorãm
personaje mascat (dar foarte puþin voalate...) divine,
precum Costicã Mnezicul (este primul care-ºi aminteºte
de „istorie” – de Elsa, Gavrilescu...), care preia o parte
din funcþia expiatorie ºi exorcizatoare, a „pelerinajului
gavrilescian”...sau Vizitiul-Charon...chiar Nevãzutul (dar
resimþitul, la nivel olfactiv, prin parfumul FLORILOR...)
General – ºi cum se poate uita de Baba/Bãtrâna Lumii,
fãrã de indicaþiile cãreia nu nimerea Gavrilescu Zona Re-

13

Idem, p. 129.
PRO
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Demiurgiei Fiinþei („camera”-uter nou/înnoit, 7-14) – Babã
care, urmând linia de semne trasfiguratorii/expiatorii,
devine Regina Nopþii...Da, e-adevãrat cã Gavrilescu a
fãcut, el, primul pas al redompþiunii/reîmpãcãrii cu
Dumnezeu: a renunþat, de bunã voie ºi a cedat luciferismul... „credinþa” în trufaºa formulã: „Eu am fire de artist” – deºi ºtie cã are ºi pãcate...Or, Artistul-Creatorul
trebuie sã se cureþe/lustreze, pentru a deveni Jertfa
Creaþiei Manolice Durabile...în eternitate!
*
C-EPOCA ARHANGHELULUI MIHAIL
Iatã ce afirmã ºi mãrturiseºte cãrturarul german Emil
Bock, despre Epoca Arhanghelului Gabriel, spre
deosebire de cea ulterioarã, numitã Epoca Arhanghelului
Arhanghelul Gabriel este Arhanghelul sever
Mikaël: „Arhanghelul
care, odinioarã, a trebuit sã-i izgoneascã pe oameni
din Paradis
Arhanghelul Mihail este sever ºi el,
Paradis. (...)“Arhanghelul
dar misiunea lui este de a-i readuce pe oameni în
Paradis (s.a.), aºa cum spune îngerul, în vechile colinde
de Crãciun: „Treptat vreau sã vã chem iarãºi la Mine.”
(...) Nu suntem oare izgoniþi zi de zi din Paradisurile ce
ne-au mai rãmas? Izgoniþi de mai multã vreme din
Paradisul naturii, din Paradisul artei adevãrate, omenirea
nu ºi-a dat pe deplin seama de toate cele petrecute cu
ea. Astãzi este izgonitã fãrã cruþare ºi din paradisul
confortului ºi tihnei burgheze17. Lumea devine tot mai puþin
paradisiacã. Izgonirea din Paradis pare a se desãvârºi
tocmai în zilele noastre.
(...) Cãci noi oamenii nu suntem din aceastã lume.
Noi trãim în ea, dar adevãrata noastrã fiinþã a coborât
dintr-o altã patrie, în lumea de aici, care-i este strãinã. ªi
se va cere o muncã îndelungatã ºi grea, pt. ca splendorile
spiritului sã poatã fi aduse în lumea strãinã în care trãim
aici pe Pãmânt, aºa încât ºi lumea de aici sã devinã o
patrie, în sensul adevãratei noastre fiinþe (...) Iar dacã,
acum, Mihael declarã paradisurile pãmânteºti nule ºi
neavenite, sfãrâmându-le ºi distrugându-le, aceasta nu
înseamnã o izgonire dintr-un paradis real: Mihael o face
în scopul ca omul sã-ºi aducã aminte de paradisul pierdut,
acel al lumii spirituale, sau cel puþin sã se lase cuprins
de dorul, de nostalgia fierbinte dupã Paradisul lumii
spirituale, dupã lumea obârºiei sale (...). Distrugerile din
jurul nostru, atât de caracteristice timpului mihaelic, au
misiunea de a ne reîncetãþeni în lumea spiritului, cãreia
îi aparþinem cu fiinþa noastrã adevãratã ºi care, apoi,
fireºte, trebuie sãditã ºi pe Pãmânt.
Rostul lumii anterioare, cea gabrielicã, pare sã dezvolte
în omenire ºtiinþa naturalã ºi tehnicã. Acestea sunt
darurile fãcute de Gabriel omenirii. Prin ºtiinþã ºi realizãrile
tehnicii, oamenii au fost ajutaþi sã se familiarizeze cu
fenomenele lumii pãmânteºti. Dar timpul propriu-zis al
ºtiinþelor naturale ºi al tehnicii este astãzi depãºit (...)
Dacã nu-ºi vor îndrepta, de acum înainte, privirea spre
cele spirituale, oamenii nu vor mai înþelege nici mãcar
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17
A se observa cât de înþepenit este Gavrilescu în
obiceiuri spaþio-temporale...Tortura sa „infernalã” constã
tocmai din a nu gãsi spaþio-temporalitatea „aºa cum a
lãsat-o”...
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natura (...) Oamenii, de fapt, s-au sãturat sã mai
gândeascã. Mulþi din generaþia tânãrã s-au desobiºnuit a
mai gândi ºi se lasã pradã, din nefericire, acelei apatii în
care soldaþii au trebuit sã se refugieze în rãzboi, spre
binele sau spre rãul lor. Iar aceasta, se spune, este „atitudine”. Dar omul de azi nu e altceva decât o plicticoasã
ºi superfluã pãrticicã a creaþiunii, dacã nu gândeºte, dacã
nu aprinde din nou în suflet curajul de a gândi. Dacã
misiunea epocii lui Gabriel era de a face ºtiinþã naturalã
naturalã,
misiunea epocii lui Mihael e de a dezvolta ºtiinþa spiritualã
– de a adãuga, la cunoaºterea naturii, cunoaºterea spiritului. Fiecare trebuie sã se strãduiascã, cu entuziasm,
sã înþeleagã ºi înlãnþuirile spirituale ale lumii, ceea ce-l
va face sã-ºi dea seama cã suportul lumii se aflã tocmai
acolo unde simþurile ºi experienþele cercetãtorilor
naturii nu mai pãtrund (s.a.).
În epoca lui Mihael, esenþialul nu-l constituie înveliºul
în care trãim, ci omul lãuntric care trebuie sã ajungã
la sine însuºi, uneori luptând chiar împotriva ereditãþii
(s.a.), sfãrâmându-i cãtuºele (...). Ereditatea era deviza
lui Gabriel18 – libertate, iniþiativã sufleteascã realã,
lãuntricã, practicã – iatã deviza epocii lui Mihael (...)
Comunitãþile care sunt din nou create ºi cultivate din
spirit, formate ºi clãdite cu rãbdare, devin celulele
embrionare ale unei culturi noi (...) Spiritul necruþãtor trece
încã o datãºi nu se lasã pânã ce nu cade ºi ultima frunzã
din pomii golaºi. Ce vrea spiritul toamnei? El vrea ca
cele vechi sã se dea de-o parte ºi sã lase locul celor noi
(..) Mihael este puterea stimulatoare.”19
Din cele spuse de Emil Bock, se poate tãlmãci ºi
mesajul esoteric inscripþionat sub icoana Arhanghelului
Mihail: „Spre inimile cele necurate, care vin întru
preacurata casã a lui Dumnezeu, fãrã milã întind sabia
mea.” Din 1871, misiunea de Cãlãuzã a Neamului Metafizic Românesc a fost preluatã de cãtre Eminescu-Aminul
– iar în secolul XX, ºtafeta a fost preluatã, în condiþii de
mare tragism ºi ambiguitate semantic-ontologicã, de cãtre
un spirit mare, Spitus Rector al veacului XX (prin relansarea, mondialã, generoasã – a conceptului de „homo
religiosus”): Mircea Eliade. Dintre cei Trei Magi ai Prozei
secolului XX – Sadoveanu, Rebreanu, Eliade – , doar
ultimul l-a cunoscut/recunoscut pe Arhanghelul Epocii –
MIKAËL – ºi, cu profundã demnitate ºi nobleþe, nu s-a
dezis de el, pânã la sfârºitul misiunii sale terestre...
INIMILE CELE NECURATE sunt inimile prea legate
de materialitatea lumii, prea adânc marcate de contactul
cu forþele luciferice ºi cu cele ahrimanice. NECURAT,
pentru epoca ºi misiunea lui Mihael, este cel care refuzã
sã elibereze traseele pe care omul trebuie sã se înscrie,

18
A se observa cât de neajutorat este Gavrilescu, atâta
timp cât nu se întemeiazã pe „ereditatea Logos-ului”, adicã
pe „spusele stuenþilor”, cãrþilor etc. – pânã când n-o
reîntâlneºte pe Hildegard, cea care vine din Paradis, unde
a bãtut ceasul noii epoci – Epoca Mihaelicã, a iniþiativei, a
libertãþii spirituale, nondependente de „mãrunþiºurile din
pãlãria de scamator/pãlãria de paie a Tehnicianului
Raþional”...
19
Emil Bock, Epoca Arhanghelului , în revista „Das
Goetheanum”, nr. 6/ 1997 (trad. : dr. Ionel Preutu.).
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D-CIFRELE SACRE, TRAMV
AIUL ...
TRAMVAIUL
„DESCENSOR” ªI TRÃSURA ... „ASCENSOR”!
CHARON-VIZITIUL ªI DUMNEZEU-GENERALUL
Sã bãgãm de seamã, încã de la început, CIFRELE –
simbolurile numerice. Sunt deosebit de frecvente – deci,
în viziunea lui Eliade, numerologia are o semnificaþie
deosebitã. „E teribil de cald! spuse el (n.n.: un bãtrân
care „pe genunchi þinea cu mare grijã o cutie de tablã” –
SIMBOLUL LUMII ÎNCHISE, A MISTERELOR... – îl vom
mai întâlni, tot în tramvai, schimbând banii, adicã
schimbând parolele sacre, de acces la Lumea Sacralã...)
deodatã. Nu s-au mai pomenit aºa cãlduri din 1905!...”
De observat aranjamentul cifrelor în CIFRÃ: 1+9
+sincopã (de fapt, „zero” este semnul unui ciclu-cerc
existenþial depãºit-epuizat)+5...Deci, 10 (Numãrul lui
Dumnezeu-Creatorul, dar ºi al Universului-cuCreator20)+cãdere, din Paradisul-ca-Ciclu-Implicit, în ciclu
existenþial explicit+5 (jumãtatea lui 10: 3+2, adicã treimea

20

Cf. Elipas Lévi, Chei Majore ºi Pantaclul lui Solomon,
Zece – corespunde Literei ebraice Jod;
Antet, Buc., 2000: „Zece
Hieroglifa Roata Norocului; Malkuth; Regatul lui Dumnezeu.
Universul vizibil. Principiul natural al lucrurilor
supranaturale”.
Cf. Jean Chevalier/Alain Gheerbrant, Dicþionar de
Zece e numãrul
simboluri, Artemis, Buc., 1995, vol. III, p. 488:”Zece
tetraktys-ului pitagoreic: are sensul de totalitate, de
desãvârºire, de întoarcere la unitate dupã desfãºurarea
ciclului primelor 9 numere, simbolul creaþiei universale, în
numele cãruia se rostea jurãmântul (...) tetraktys-ul, în care
se aflã izvorul ºi rãdãcina Naturii veºnice (...). Totul derivã
din el, totul urcã spre el – imagine a totalitãþii în miºcare (...).
Exprimã viaþa ºi moartea, alternanþa, sau mai curând
coexistenþa lor fiind legatã de acest dualism. (...)Ansamblul
legii defalcate în 10 porunci, care sunt, de fapt, una singurã”.
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sacrã, amestecatã în duplicitatea/instabilitatea lui 2...)21.
Ce este cu tramvaiul acesta, în care un bãtrân
exprimã, cu bruscheþe, ceea ce, oare, se simþea de cãtre
ceilalþi? – sau este doar o avertizare, pentru un anume
personaj, descins, fãrã voia lui, deci neobiºnuit cu cãldura
„teribilã” (traducem: sacral-infernalã) – ºi singurul personaj
care intrã în dialog cu Bãtrânul este Gavrilescu – restul
(ºi existã „restul”, pentru cã se zice: „Gavrilescu zãrise
un loc liber”) este o entitate tãcutã ºi adaptatã la cãldura
din tramvai – sau, în limbajul lui Gavrilescu, în cãldura
de „sub sabie”... ªi, dupã episodul de la „bordeiul
þigãncilor” – expulzarea lui Gavrilescu se va face tot în

Cf. Eliphas Lévi, Chei majore ºi Pantaclul lui Solomon ,
Ternarul – Mama Generatoare-GeneAntet, Buc., 2000: „T
rarea, corespunde Literei ebraice Ghimel; Împãrãteasa-Apa;
Primul Numãr Sacru; Triunghiul lui Jehovah; Mercurul
Înþelepþilor. Binarul este primul numãr; este unitatea
multiplicatã prin ea însãºi; corespunde Literei ebraice Beth
– Papesa. Numãrul Cinci al literelor ºi cincisprezece al
Cãilor; corespunde Literei ebraice Hé; hieroglifa Marelui
Hierofant, Quinta Eternã; Numãrul ªtiinþei Binelui ºi Rãului.
Litera Femeii ºi a religiei. Pentagrama angelicã sau
diabolicã. ”
Cf. Jean Chevalier/Alain Gheerbrant, Dicþionar de
simboluri, Artemis, Buc., 1995, vol. III, p. 367: „Numãrul trei
este pretutindeni un numãr fundamental. El exprimã o ordine
intelectualã ºi spiritualã, întru Dumnezeu, în cosmos sau în
om. El sintetizeazã tripla unitate a fiinþei vii sau rezultã din
îmbinarea lui 1 cu 2 – produs, în acest caz, al împreunãrii
dintre cer ºi pãmânt (...). Primul numãr impar, este numãrul
Cerului, iar 2 – Numãrul Pãmântului. (...). Trei, spun chinezii,
este numãrul perfect (cheng), expresia totalitãþii, a
desãvârºirii: nu i se poate adãuga nimic. El înseamnã desãvârºirea manifestãrii: omul, fiu al Cerului ºi al Pãmântului,
completeazã Marea Triadã. (...)Pentru creºtini, este
perfecþiunea unitãþii dumnezeieºti: Dumnezeu este Unu în
trei persoane. (...)Trei este ºi numãrul principiului masculin,
la dogoni ºi bambara. (...)Cifra 3 trimite ºi la nivelurile vieþii
umane: material, raþional ºi spiritual sau divin, ca ºi cele 3
faze ale evoluþiei mistice: curãþire, iluminare, unire.”
Cf. Jean Chevalier/Alain Gheerbrant, op.cit., vol. I, p.452:
Doi – simbol al opoziþiei, al conflictului, al rãsfrângerii, acest
„Doi
numãr semnificã echilibrul realizat sau ameninþãri latente.
Este cifra tuturor ambivalenþelor ºi dedublãrilor. (...) Pentru
cã semnificã Principiul Feminin, numãrul doi era, în
Antichitate, atribuit Mamei. (...)Germene atât al unei evoluþii
creatoare, cât ºi al unei evoluþii dezastruoase. (...) Simbolizeazã Dualismul (...) multiplicarea, instabilitatea (...).”
Cf. Jean Chevalier/Alain Gheerbrant, op.cit., vol. I, p.310:
Cinci este numãr al unirii, numãr nupþial, aºa cum spun
„Cinci
pitagoricienii; mai e ºi numãr al Centrului, al armoniei ºi
echilibrului. El va reprezenta deci cifra hierogamiilor,
însoþirea principiului ceesc-masculin (3) cu cel pãmântescal mamei (2). (...)Cinci mai este simbolul omului (având
braþele desfãcute, acesta pare dispus în 5 pãrþi sub formã
de cruce: cele 2 braþe, bustul, centrul – adãpost al inimii –
cele 2 picioare). De asemenea, simbolizeazã universul: douã
axe, una verticalã ºi una orizontalã, trecând printr-un acelaºi
centru; ordinea ºi pefecþiunea; ºi, în cele din urmã, voinþa
divinã, care nu poate dori decât ordinea ºi desãvârºirea.
(...)La japonezi – cele 5 elemente: pãmânt, apã, foc, vânt,
spaþiu. (...) În Islam, 5 este cifrã fastã: pentagrama celor 5
simþuri ºi a cãsãtoriei.”
21
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pentru a revedea Paradisul, cel ce blocheazã drumul spre
Hristos-Lumina Paradisului, cel ce refuzã sã lase locul
celor noi – de fapt, al celor ÎNNOIÞI, al celor care acceptã
sã concureze la transfigurarea mântuitoare. SABIA
ÎNTINSÃ FÃRÃ MILÃ curãþã de spiritele încrâncenate în
mlaºtinã ºi învechite în rãu – calea spre Paradis a omului.
Aceastã sabie arhanghelicã nu poate avea milã de cei
ce spun, ºi vor sã-i convingã ºi pe alþii, cã nu existã
decât starea de materialitate, de confort pãmântean – iar
nu starea spiritualã de Paradis. Sabia arhanghelicã, în
AMENT, înlãturând, fãrã
definitiv, face loc NOULUI TEST
TESTAMENT
menajamente, îmbâcsitul ºi prea greul de materialitate
VECHI TEST
AMENT. Aici ºi stã problem neamurilor
TESTAMENT
învechite
învechite, aceasta însemnând „cu MISIUNE EPUIZATÃ”
(sau RATATÃ!) – care refuzã sã se dea la o parte din
calea NEAMURILOR NOI, a NEAMURILOR CRISTICE.
Dar aceasta nu va împiedica marºul triumfal al lui Hristos!
Citãm, pentru încredinþare, iarãºi, din acelaºi EMIL
BOCK: „Oamenii îºi vor da seama cã tot ce era considerat
pânã acum ca valoros, nu mai e bun de nimic ºi nu poate
duce în viitor la progrese reale (...). Pânã la urmã, însã,
oamenii nu vor mai avea încotro, decât sã primeascã
ceea ce s-a dat ca merinde noi, încã înainte de izbucnirea
marilor furtuni rãzboinice.”
*
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zona „tramvaiului”... dupã care mijlocul de locomoþie se
va numi „ o trãsurã cu un cal”.
Dacã pornim de la premiza cã Gavrilescu nu este
altcineva decât Arhanghelul Gabriel/Gavriil, pedepsit
pentru încãlcarea Legii Fundamentale a Lui Dumnezeu,
evidenþiatã în Epistolele celui mai mare teolog al lui
Hristos, Apostolul Pavel („Dacã Dragoste nu e, nimic nu
e...”) – atunci înseamnã cã tramvaiul nu poate fi un vehicul
banal, terestru... – ci un fel de „lift/ascensor”, care
devine..”. DESCENSOR”! – coboarã în infern, sub semnul
„maºinismului” modern (întreaga modernitate, prin însãºi
esenþa ei alienant-spiritualã, este demonicã...) – ºi se
întoarce în Paradis, sub semnul tradiþiei: „trãsura cu un
cal”. Sau, dacã tot e vorba de vehicule ale tranziþiei
sacrale, „trãsura cu un cal” (ºi cu un vizitiu, despre care,
ÎN SFÂRªIT, Gavrilescu va afirma, izbãvitor pentru sine:
„Ai fire de artist” – renunþând la trufia lucifericã, de a se
autoproclama pe sine Artist...cedând calitatea de Artist,
prin lepãdarea sa de luciferism ºi prin intermediarul
„vizitiului-birjar” de trãsurã-dric23 – singurului Artist Cosmic: DUMNEZEU...) – „TRÃSURA/DRIC” este, de fapt,
„LUNTREA LUI CHARON” (concluzia se impune de la
sine: „vizitiul/iubitor de CAI PSIHOPOMPI ºi de FLORI
DIN GRÃDINA GENERALULUI/DUMNEZEU nu poate fi
decât Charon... – un Charon trecut, însã, prin „miresme”
creºtine... – a se vedea cã Revelaþia Prezenþei Bisericii/
Hristos-Dumnezeu, pentru Gavrilescu, se face abia prin
„intrarea în scenã” a Vizitiului...: „În dreptul bisericii se
oprirã amândoi (n.n.: Vizitiul ºi Gavrilescu) sã respire
parfumul florilor”24 – iar cãlãtoria /plimbarea spre „pãdureavis” (dupã ce îndrãgostiþii-reabilitaþii androginici, totalrespiritualizaþii, trec prin zid: „ieºirã fãrã sã mai deschidã
poarta”... – este, în fapt, reîntoarcerea în tãrâmul celãlalt...
Adicã, REABILITAREA ARHANGHELULUI... – iar nu
„imersiunea în vis ºi în moarte”25, cum afirmã ªtefan
Borbély...
*
TRÂNA LUMII. CINE/
E – BÃ
TRÂNUL LUMII ªI BÃ
BÃTRÂNUL
BÃTRÂNA
TULUI
ÎMPÃRATULUI
CE/UNDE „E RUªINOS!”? FETELE ÎMPÃRA
ROªU: SCARA RUPTÃ-ELSA ªI SCARA BUNÃHILDEGARD
Pânã când vom lãmuri mai bine ce-i cu reabilitarea
aceasta necesarã, ºi de ce se face, ºi de ce nu se face
în alt moment decât cel în care se face etc. – sã remarcãm
cã, în spaþiul mitico-labirintic al Bucureºtiului, existã
PERECHEA SACRÃ, prin care Arhanghelul Gabriel/Gavriil
este intens „prelucrat” spiritual: Bãtrânul ºi Bãtrâna/Baba.

23

Sugestie clarã a Morþii-Cãlãtorie
Morþii-Cãlãtorie...
Eugen Simion (cf. op. cit., p. 331) se înºalã, când îl
situeazã pe Eliade în afara romanticilor, care îºi situeazã
lumea în sfera nocturnului („”în nuvelistica lui Eliade, totul
se petrece la lumina zilei. Abia dacã umbra, rãcoarea scot
eroul de sub tirania luminii” – dar cu Regina Nopþii, evocatã
de Birjarul-Charon, ºi cu „clãdirea care strãlucea argintie
sub stele”... cum rãmâne?...); finalul nuvelei întoarce
personajul lui Eliade, în zona nocturnului de tip eminescian
(„astfel de noapte bogatã” – noaptea resuscitãrii misterelor
sacre!).
25
ªtefan Borbély, op. cit., p. 111.
PRO
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Adicã, Principiile Cosmice Yang-Yin...Bãtrânul
Lumii,
Bãtrânul Lumii
cu paredra sa – Bãtrâna Lumii
Lumii... (nu existã niciun semn
al funcþiei psihopompe, la nivelul Bãtrânei Lumii – cum
afirmã ªtefan Borbély: „apariþia babei din grãdina
þigãncilor, ca epifanie femininã a lui Charon”26... – ci doar
la nivelul Vizitiului Dricului27, dar cu Dragoste de Flori...)
De ce Bãtrânul Lumii exclamã, oare, de trei ori (ca
formulã sacral/exorcizatoare! – precum interogaþia sacerdotal-baptismalã, cãtre naºii copilului: „Te lepezi de
E o ruºine
Satan?”): „E
ruºine!”...? – când se trece prin zona „la
þigãnci”... Se referã, oare, la aparentul bordel („Toatã lumea
vorbeºte...”)? Cam aºa a înþeles ªtefan Borbely:” (...)un
cãlãtor (n.n.: nu oricare „cãlãtor”!!!: probabil una dintre
ipostazele lui Dumnezeu...) reperã obstinat cã «e o ruºine»
ce se petrece acolo, termenul de «þigãnci» e un eufemism
strãveziu pentru femeile de consum, însã dincolo de
aceste detalii voit ambigue, ce þin de logica «degradãrii
sensurilor» ºi a «camuflajului», absolut nimic din nuvelã
nu ne sugereazã cã Gavrilescu ar trece printr-o experienþã
eroticã directã”. Atât mai lipsea, sã avem de-a face cu o
„poveste corozivã”, la Eliade... Citind cu atenþie nuvela,
aflãm cã „la þigãnci” este o zonã intens-sacralã – deci
n-are nimic de-a face cu categoria moralã a „ruºinii/
ruºinosului”...Marcarea Rãului, prin „nuci” (nu cum zice
ªtefan Bobély: „nucul nu are efecte malefice”28 – ba are,
dar nu unde crede domnia sa...) – nu þine de zona sacralã
„la þigãnci”, ci de pãcatul interior
interior, al trufiei nerecunoscãtoare, a lui Gavriil/Gavrilescu... Atunci, la ce se referã
Bãtrânul Lumii?! Nu la „ce”, ci la „cine”, de fapt... Din
chiar pagina a doua a nuvelei, asistãm, de fapt, la începerea procesului de recuperare/reabilitare a Arhanghelului
„Raþiunii/Tehnicii” – Gabriel/Gavriil – deci, Dumnezeu nuºi pãrãseºte fãpturile/creaþiile/creaturile (e vorba de un
component al însãºi ierarhiei celeste!) ºi recuoperarea/
reabilitarea merge în paralel chiar cu aparenta pedeapsa/
pedepsire/pierzanie...De fapt, prin exclamaþia cu pricina
(„E ruºinos!”) începe procesul de conºtientizare a
pãcatului, de cãtre Arhanghelul greºitor... Nu poþi sã redevii
demn de Dumnezeul Demiurg, decât dacã ºi când þi-ai

26

Idem, p. 112.
Precum bine intuieºte Eugen Simion, op. cit., p. 326:
„(...) vizitiul – luntraºul Charon”. Afirmaþia anterioarã, însã, a
lui E. Simion, este urmatã de una complet falsã (Hildegard
ºi birjarul fac parte din douã lumi diferite” – p. 329 – când
tocmai Birjarul este cel chemat sã împlineascã „zborul” peste/
prin materie, a cuplului re-androginizat Gavriil-Hildegard,
aºteptându-i pentru cãlãtoria spre Pãdurea-Grãdinã/
Paradis, dupã ce ei „ieºirã fãrã sã mai deschidã poarta”) , ºi
e precedatã de una puþin pripitã: „Baba poate fi Cerberul
(...)”. Funcþia Bãtrânei Lumii este nu doar de a pãzi
pãzi, ci ºi de
a exorciza – a se vedea nu doar pasajul în care Bãtrâna
Lumii, prin anti-abluþia cu cafea, prin care vrea sã producã
regurgitarea Logos-ului Rãu/Pervertit (de/prin luciferism),
de cãtre Gavrilescu – ci, în general, toatã „regia” Bãtrânei
Lumii are ca finalitate ultimã întâlnirea finalã a lui Gavrilescu
cu Hildegard, deci Re-Androginizarea, prin care Arhanghelul
se reabiliteazã întru Spiritualizare, Pãdurea-Vis ºi ReAureolarea Autenticã (dez-investirea de „pãlãria de pai” –
surogatul aureolic parodic, terestru...).
28
ªtefan Borbély, op. cit., p. 133.
27
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rearmonizat fiinþa cu Dumnezeu-Creatorul tãu, întru divina/
celesta armonie.
Toatã munca lui Dumnezeu – dar întru teandrie, deci,
la modul creºtin-ortodox (întru conjugata muncã, a lui
Dumnezeu-Creatorul ºi a creaturii sale – în cazul nostru,
Arhanghelul umanizat-Gavriil-Gavrilescu...) – se va
desfãºura pentru a-l determina pe Greºitorul Arhanghel
sã conºtientizeze Greºeala-Luciferismul- (În)DepãrtareaÎmpotrivirea faþã de Rearmonizarea cu Dumnezeul sãu
Creator...” E ruºinos sã-þi trãdezi Creatorul, prin trãdarea
principiului IUBIRII!” – aceasta este, de fapt, formula
(esoterizatã prin lipsa, aparentã, de referent al vituperaþiei...) sub care se petrece tot scenariul, prin care
Arhanghelul este reintegrat „Pãdurii”-Grãdinii Paradisului...
Visului/Lumea Divinã/Sacralã. De aceea, ca în orice mit
(realitate „mascatã”simbolic), vor apãrea, ca actanþi-actori
(unul enunþat/evocat, celãlalt invocat/realizat/„realificat”...)
– ca ºi în Povestea lui Harap-Alb – Femeia/Fata
ELSA ºi Femeia/Fata (Împãratului)
(Împãratului) Falsã-ELSA
ADEVÃRATÃ (Arheicã) – HILDEGARD
HILDEGARD...
Sau, cum afirmã ªtefan Borbély, dar nu în logica frazei
sale (care trimite la dubletul benefic-malefic, alb-negru,
prin Hildegard-Þigancã..., iar nu prin Hildegard-Elsa...):
femeia albã – „malefica femeie neagrã”29. De fapt, ªtefan
Borbély reuºeºte sã „zãpãceascã” total semantica lui
Hildegard, aducând-o, cu totul greºit, în zona maleficului
tulburãtor, anti-soteriologic (când, de fapt, numai ºi numai
prin acceptarea-recunoaºterea greºelii/trãdãrii sale faþã
de „nemþoaica”-Hildegard/IUBIREA AUTENTICÃ, EROS
AGAPÉ – Gavrilescu se reabiliteazã, recuperându-se,
înapoi, ca Gabriel/Gavriil, Arhanghelul, care nu mai are
nevoie de „pãlãria de paie”, surogatul terestru, deci
derizoriu/demonic, pentru AUREOLA DIVINÃ ... –
recuperându-se, deci, pentru Visul Divin/Pãdurea/Grãdina
Paradisului...): „Ar mai fi de discutat ºi o altã perspectivã
de interpretare, care porneºte tocmai din incompatibilitatea dintre cele 3 fete ºi Hildegard (o incompatibilitate
evidentã, sugeratã în text: cât timp Gavrilescu rãtãceºte
cu mintea la Hildegard, el nu va ghici niciodatã þigãncile,
neputinþã care umple fetele de neliniºte”30 – ªtefan
Borbély scãpând din vedere un lucru esenþial: tocmai
refuzul, de cãtre Gavrilescu, a nemþoaicei
nemþoaicei, adicã, refuzul
asumãrii vinii/trãdãrii (ºi consecutiv, pocãinþei/redempþiunii) faþã de Iubirea Autenticã-Hildegard – ºi, deci,
înlocuirea ei, în tripleta femininã, de cãtre Bãtrâna Lumii,
cu ovreica destabilizãrii, instabilitãþii/trãdãrii – va duce
la labirintificarea bordeiului, apoi la expulzarea lui
Gavrilescu din primul labirint, Microlabirintul-Bordei-„La
þigãnci” (unde Maestra „devoalatoare de mistere” era
Bãtrâna Lumii) – ºi continuarea „rãtãcirii”, în Macrolabirintul Bucureºti... – unde Mistagogul ºi Taumaturgul
Supraveghetor de proces alchimic este Bãtrânul Lumii.
Numai datoritã poziþiei de preeminenþã semanticã a
Bãtrânului Lumii (cu substituþi funcþionali în DionysosCosticã ºi în Vizitiul-Charon) – asupra Bãtrânei Lumii –
va duce la finalul de recuperare a calitãþii spiritualarhanghelice, care recuperare are drept consecinþe, logice

Pajiºte în asfinþit (Marinescu Rodica Anca)
ºi legice (în regim alchimic!), transfigurarea Bãtrânei/Babei
în REGINA NOPÞII (posibil de identificat, în mitologia
creºtinã, cu MAICA DOMNULUI) ºi a Bordeiului, în Palat/
Castel: „Respirând anevoie, Gavrilescu se îndreptã încet
spre clãdirea care strãlucea argintie sub stele. Urcã treptele
de marmorã” etc.31
A se observa cã Eliade îºi lucreazã semantica nuvelei
„cu acul” – folosind chiar desenul-grafia literelor:
a- E
Elsa – iniþiala majusculã ( E) sugereazã scara cu
treptele rupte
rupte,
b- H
Hildegard – iniþiala majusculã (H) sugereazã
refacerea treptei mediane (deci, consecutiv, a
TUTUROR treptelor Scãrii spre/dinspre Ceruri... – dar,
pentru cã experienþa descinderii – „descendo ad inferos”...
– a fost actualizat, în logica Mitului trebuie sã urmeze
experienþa, reluatã, a ascensiunii spre Ceruri...), deci
refacerea ºansei de retranscendere a Argâhanghelului
autoexilat pe Pãmânt, în Infernul-Bucureºti... – prin
„uitarea”-trãdarea IUBIRII sacrale... Singurul comandament fundamental al divinitãþii, atât pentru creatura zilei
a ºasea (ªEªTINA...- din Les Trois Grâces...), cât ºi
pentru creaturile ierarhiilor/trepte spre Empireu... EGAL!
*
F- CUM VEDEM NOI LOGICA MITULUI
ELIADESC..., RESPECTIV REABILIT
AREA
TA
ARHANGHELULUI GA
VRIIL ªI A MUZICII – DAR ªI
GAVRIIL
SUCCESIVIT
ATEA ARHANGHELICÃ
SUCCESIVITA
F. 0 - D I S J U N C Þ I A P E N T R U S U C C E S I U N E
SEMANTICÃ: GABRIEL-MIKAËL. MUZICA!!!
Mitul cuprins în nuvela La þigãnci îºi are explicaþia în
teoria steinerian/rosicrucianã, a Epocilor în disjuncþie

31

Idem, p. 125.
30
Ibidem.
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Cecitatea hermeneuticã a lui Eugen Simion este, aici,
absolutã – cf. op. cit., p. 328: „Întors la þigãnci, Gavrilescu
gãseºte lucrurile neschimbate” (!!!).
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semanticã (PENTRU VIITOAREA SUCCESIUNE
SEMANTICÃ!), despre care vobeam în prima parte a
studiului nostru: Epoca Gabrielicã ºi Epoca Mihaelicã.
Existã o vinã, egal de pernicioasã, dezechilibrantã la
nivel cosmic – vinã comunã Cerurilor ºi Pãmântului,
Omului ºi Ierarhiei Celeste: NON-IUBIREA/TRÃDAREA
LUI DUMNEZEU/IUBIREA (cãci Iubirea este singura
premizã valabilã a Creaþiei autentice, adicã sacraleterne!).
Dupã Arhanghelul Satan, prin nuvela lui Mircea Eliade,
ni se sugereazã cã ºi Arhanghelul lui TECHNE/meºteºug
prin exclusiva Raþiune („pozitivismul” materialist-ateu...)
– ARHANGHELUL GABRIEL!!! – poate sã decadã la
rangul satanic... Doar Arhanghelul Spiritului, MIKAËL,
nu poate pãcãtui contra Stãpânului-Generalului
Divin... (viziunea „militarizatã” a Cerului, însã, nu
sugereazã altceva decât Ideea de Logos-Ordine prin
Cuvânt... eventual, prin reabilitarea mitului platoniciano-aristotelic despre Regina Artelor – MUZICA
ATOT
ARMONIZA
TOARE..., într-o armonie sublimã:
OTARMONIZA
ARMONIZAT
„muzica sferelor”).
Iatã cã, o nuvelã pe care, poate ignoranþa, poate teama
de eroare – o trasformase în „nuvelã fantasticã” – poate
deveni, dintr-odatã, o nuvelã cu substrat profund ideologic, contrarã lui „correctness political”...
Sã continuãm. Arhanghelul care l-a trãdat pe
Dumnezeu-Iubirea (prin Raþiune excesivã, cu care a
„infectat” ºi Muzica – degradând arta la „pedagogia
pedanteriei”=Profesor de Muzicã...) – Gabriel-Gavriil, este
pedepsit de Generalul Logos-ului-Dumnezeu, sã se
chinuie în labirintul non-identitãþii...Cãci asta ºi face
Raþiunea, fãrã Credinþã: alieneazã, îndepãrteazã Omul
de Centrul-Sine!
Care poate fi zona de punitivitate maximã, pentru dezidentitari? LABIRINTUL. ªi unde poate fi situat Labirintul
Infernal, dar (pentru cã, esenþial, este o zonã sacralã,
otrava sã conþinã ºi contra-otrava, leacul-panaceul...)?
În România – unde se dã, de mult, bãtãlia aceea
parabiblicã – Armaghedonul... Unde lunecã, unul prin altul,
Diavolul ºi Bunul Dumnezeu... Lumina ºi Întunericul,
gãsindu-ºi neutralizarea: UMBRA...
*
F. 1 - „ C E L
CU
COADÃ”...DE
LOGOS,
TOARE ªI TÃCERE, ÎN-TÂRZIEREA „LA
NUMÃRÃT
NUMÃRÃ
TIMP”, NUCI ªI REGINA NOPÞII

PRO

Dar, ca orice pedeapsã datã de Dumnezeu, ea conþine,
implicit, ºi leacul soteriologic: de aceea, tramvaiul
descensional îl conþine ºi pe Bãtrânul Lumii – cu „cutia
misterelor” (cutia de tablã”...) ostentativ închisã, pe
genunchi... tentându-l, prin Mister, pe Arhanghelul
degradat/coborât, în Labirint, la efortul Revelaþiei...În loc
Cel cu Coadã de
de Revelaþie, Gavriil, degradat la „Cel
Logos
Logos”-GAVRIL+ESCU – exhibã reziduuri de Logos, cu
care are trifia sã se „dea în spectacol... amestecând
mirabilul cu banalul cel mai cras, lauda de sine cu
misterul... Face paradã de „onoare”, tocmai el, dezonoratul
de/prin trãdare... face paradã de calitatea de „Artist”... ºi
se plânge, retoric, cã „pentru pãcatele mele”, de parcã
pãcatul ar fi devenit, brusc, merit de excepþie (aceastã
SAECULUM 10-11/2007

atitudine am numit-o noi, mai sus, „luciferism”...).
Dumnezeu, disimulat ªI în Bãtrânul Lumii, îi atrage
atenþia, întâi „în ºoaptã”, apoi „privind sever”, în cele din
urmã, „exclamând” ºi „întorcând capul cu dezgust (de
fapt, cu îngrijoratã dezamãgire...), exasperat de „logoreea”
fostului Arhanghel – care, în loc sã-ºi conºtientizeze ºi
exorcizeze pãcatul, sã intre în faza de redempþiune –
E o ruºine
dimpotrivã, ºi-l exhibã, penibil: „E
ruºine!”
În loc sã reacþioneze, sã-ºi activeze ºansele soteriologice – Arhanghelul degradat exhibã, în continuare,
ca-ntr-o jalnicã regurgitare, prin care spurcã sacrul, din
sine ºi din jur... secrete celeste, sub forma verbalã a
CIFRELOR SACRE – dar care cifre, prin exhibare
exotericã, îºi pierd orice noimã cosmico-soteriologicã,
devenind niºte simple înºiruiri plicticoase de „calcule”
(numai Satana „calculeazã”, Dumnezeu ªTIE!!!) –
TETRAKTYS-ul Sacru pytagorician fiind bagatelizat, întru
domesticul cel mai tern/mercantil (aceasta este, în
definitiv, încã, ºi Epoca noastrã... – chiar dacã ºi potenþele
bãtãliei spirituale s-au fãcut simþite teribil, de la 1871
încoace...): „Judecând dupã cât câºtig eu, o sutã de lei
lecþia, ar trebui zece mii de lecþii sã facã un milion. (...)
Sã presupunem cã aº avea douãzeci de ore pe
sãptãmânã, tot mi-ar trebui cinici sute de sãptãmâni, adicã
aproape zece ani, ºi mi-ar trebui douãzeci de eleve cu
douãzeci de piane (...). Toate orele acestea pierdute sunt
pierdute ºi pentru un milion. Aºa cã n-ar fi vorba de cinci
sute de sãptãmâni cu 20 de ore, ºi 20 de eleve cu 20 de
piane pe sãptãmânã, ci mult mai mult, mult mai mult!”
Evident, „mult mai mult” decât numãrarea – e
TÃCEREA... Esoteric-pytagoreicã.
Nu e nimic de fãcut cu acest „încãpãþânat”/obsedat
întru pãcat. Cel puþin aºa pare – deºi „câºtigurile” torturii/
reiniþierii, prin probe „infernale”, la nivelul finalitãþii: Recãpãtare a CONªTIINÞEI IDENTITÃÞII DIVINE/
TRANSMUNDANE – se vor vedea, foarte curând...
Trebuie „reeducat/reiniþiat – de la A la Z...Chiar, într-o
clipã de „rãtãcire” sacral-esotericã, însuºi Gavrilescu
exclamã, coborât din tramvaiul „descensor”, ºi auzindu-i
acestuia numai „gemând metalic” (deci, „potrivindu-ºi”
esenþa cu „degradatul” Arhanghel al „maºinismului/
tehnicismului”): „Prea târziu!... Prea târziu...” Dar, la
prea
Dumnezeu, nimic ºi niciodatã nu poate fi „prea
prea”... Cu
târziu
atât mai puþin „târziu
târziu”... Totul este „la timp”, totul este ÎN
RITMUL LUI SACRU... Doar sã ai rãbdarea meditaþieiextaticului...
Zona terestrã „la þigãnci” este, de fapt, un templu
iniþiatic al Marilor Mistere... („Þiganca” este tocmai
simbolul esotetismului, al misterului...). Cu Marea
Preoteasã – „Baba”/Bãtrâna Lumii – ºi cu ajutoarele ei
(Parce, cum zice Eugen Simion... sau nu... – în definitiv,
de soarta oricui se ocupã Zeiþele Sorþii – deci, chiar ºi de
a zeilor, chiar ºi de a arhanghelilor...).
Nucii „radioactivi
„radioactivi” sunt, de fapt, hãþiºurile autodistructive ale „conºtiinþei arhanghelice”, puse în stare
de haos, de obstinaþia minciunii, a refulãrii „nemþoaicei”
autentice-Fata cea Adevãratã a Împãratului RoºuHILDEGARD”. De observat cã în final, când Gavrilescu
nu mai minte, nu-ºi mai arogã, ca impostor, calitatea de
nucii
Artist... – „nucii
nucii” dispar”, totul se limpezeºte în parfumul
15
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F.2-DIVERSE TREIMI. ÎNTRE LILIAC ªI BOZ:
OLABIRINTIZAREA PRIN AUT
OF
ALSIFICAREA
AUTOLABIRINTIZAREA
AUTOF
OFALSIFICAREA
AUT
IDENTITÃÞII
De observat ºi un alt lucru interesant: existã 1- o
treime femininã (Femeia Creatoare este singura prin care
Dumnezeu poate tenta mântuirea...) aparent exotericã,
„la suprafaþa” pãmântului (ºi totuºi, toate tei sunt ascunse/
nevãzute, doar Hildegard devenind, în cele din urmã,
Revelaþia Lumii Celeilalte...): Otilia (+Pandele-„Pendulare”
V ” – de
între ºansele soteriologice, sau: + Voitinovici – „V
V
V
Elsa-Hildegard
la Mistica ictorie iitoare...?) –
(de
observat cã „O” de la Otilia figureazã Cercul Divin... – un
ciclu terestru complet, deci epuizat : acesta ar trebui
sã fie, pentru Gavrilescu, primul semn al mântuirii
potenþiale
potenþiale... – dacã ar mai fi concentrat pe sinele sãu,
ºi nu dispersiv pe „partituri” – ºi acelea pierdute, odatã
cu „servieta” – spre deobire de „cutia de tablã” a bãtrânului,
ermetic închisã, „pe genunchi” þinutã, adicã în însãºi
încheietura FIINÞEI! – „servieta” se poate deschide ºi
pierde... – odatã cu „partiturile” dispersiva muzicã-Logos...
cum s-a ºi întâmplat – ºi e bine cã aºa s-a întâmplat!); 2o treime femininã esotericã (dar instabilã, „lunecoasã”,
precum „lunecoasã” a devenit ºi conºtiinþa Arhanghelului
degradat...): cele trei „fete” de la „bordeiul-athanor...Întâi,
i se propune ceva, de cãtre paredra Bãtrânului Lumii (din
tramvai), Bãtrâna Lumii (din „cãsuþa veche” a „liliacului ºi
bozului”32 – plante, în egalã mãsurã, evocatoare ºi
sintetizatoare ale „episcopalului/celest” creºtin ºi ale
pãgânismului chtonian...): prima variantã, pe care Marea
Preoteasã a Templului Reiniþierii Arhanghelice i-o propune,
are clare valenþe soteriologice, pentru cã îi oferã, „pe
O þigancã, o grecoaicã,
tavã”, mnezicul soteriologic: „O
nemþoaicei
o nemþoaicã”
nemþoaicã”... De observat poziþia „nemþoaicei
nemþoaicei”, în
propunerea Babei: ultima... Ca ºi Dumnezeu-Demiurgul,
Baba lasã liberul arbitru Arhanghelului umanizat,
presupune ªI eºecul (similitudini clare cu adamismul
biblic...). Gavrilescu refuzã nemþoaica
nemþoaica, simbol al
NORDULUI DIVIN-THULE – ºi, atunci, vine propunerea
care-i va prelungi agonia umanã, pânã în macrolabirintul
Bucureºti: „Atunci, o þigancã (n.n.: garanþia Mizericordiei
Divine, pãstrându-se ºansa Revelaþiei Misterului...), o
ovreica
grecoaicã, o ovreicã
ovreicã” (s.n.– n.n.: „ovreica
ovreica” este simbolul
instabilitãþii, de aceea este admisã, de „tergiversantul
arhanghel” umanizat... - amânãtorul de reiniþiere/mântuire/
retranscendere).
Pentru zona Treimii Feminine, Gavrilescu trebuie sã
„prezinte” parola Lumii Treimii: trei sute de lei... El nu
este pregãtit, încã, „sã zicã trei ºi sã gândeascã UNU”...
– adicã, Epoca Sintezei Divin-Spirituale n-a venit, pentru
el, dar ºi pentru Lume...
De ce TREI? Pentru cã este cel mai simplu/sacru
NUMÃR, din toatã istoria omenirii... ªi, în definitiv, ca
pretins/autointitulat Artist Pianist (ºi la casã, ºi la Bordeiul
32
În limba veche, „boz” înseamnã ºi Dumnezeu/zeu (de
obicei, se trimite la sensul de „zeitate pãgânã”).
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devenit microlabirint, prin refuzul de a-ºi recunoaºte/
Sunt arasuma, definitiv-decis Trãdarea de Dragoste: „Sunt
tist
tist...”, prin refuzul de a înlocui logoreea cu Logos-ul
Asumat!), Gavrilescu se afla, zilnic, în preajma triadei
feminine, prin clapele pianului
pianului: 2-1
2-1... Este raportul dintre
clapele albe (diurne) ºi cele negre (negre, expresii ale
misterului implicit!)...Este Raportul Potenþialei ArmoniiLogos Divin...Dar încãpãþânarea renegatului/apostatului
este mare... Se iveºte ºi rãspunsul, referitor la ocupaþia
de „pianist” astfel: însãºi „degradarea” (de fapt,
AUTODEGRADAREA!!!), cum am spus, ca subliniere a
intrãrii Arhanghelului în dizarmonie nu doar cu Dumnezeu
ci, în primul rând, cu sine...dacã nu poate cânta decât
dupã „partituri”, iar nu „din suflet”. Nu ne mai mirã deloc
cã, în toatã logorea sa, face totul sã spurce Logos-ul,
„rupând scara” spre Dumnezeu, prin justificãri penibile,
de ce a trebuit s-o aleagã pe Elsa, în locul lui Hildegard...
Prima însemna, pentru el, bani/confort – „Eram tânãr,
eram frumos ºi aveam un suflet de artist!” – dar, apoi, la
p. 28: „Eram tânãr, eram frumos, ºi mi-era foame” (decãderea la nivelul biologicului/sãrãcirea spiritualã, spre
instinctualitate) – un artist care trãdeazã ARTA/
DEMIURGIA PRIN IUBIRE: da, totul „bine ºi frumos”... –
dar Dragostea/Hildegard/Scara „Teafãrã”...?! Pãi, tocmai
aici este drama Cãderii Gabrielice (de azi, de ieri,
dintotdeauna... – pânã ce Hristos va interveni DIRECT,
spre a instaura, prin/dupã Judecatã, Epoca Spiritului Viu
– Epoca Mihaelicã). „Hora” devine cercul vicios al
autoînºelãrii. Alienãrii de planul celest/lustral. Sub semnul
lui 49=4+9=13=Numãrul Morþii ºi al Diavolului (sau, dupã
Eliphas Lévy ºi simbolistica solomonic-ebraicã: Numãrul
Renaºterii, al Nemuririi prin Schimbare – al Transmutaþiei33? Ambele sunt valabile – cãci, cu adevãrat, iadul
din athanorul lumii este stimulant pentru ajungerea la
transmutarea, din nou, în Piatra Filosofalã-albedo
Filosofalã-albedo...).
LABIRINTUL, în mod logic, Gavrilescu ºi-l fãureºte
singur
singur, minþind cu emfazã ºi patos – iar zeiþele/adjuvant
al Bãtrânei lumii, ca ºi Bãtrânul Lumii, atenþioneazã,
alarmate, mereu mai alertate: „Se încurcã... Acum iar se
încurcã... Sã mai aºteptãm... I-a fost fricã... Þi-e fricã...
ªi-a adus aminte de ceva ºi s-a pierdut, s-a rãtãcit în
trecut”. Nu e vorba de faptul cã Hildegard l-ar împiedica
sã-ºi aminteascã... (sugestia lui ªtefan Borbely, cf. op.
cit., p.125): nu, pur ºi simplu, îºi minte/falsificã/
îndepãrteazã de Dumnezeu, Sinea-Fiinþa
Sinea-Fiinþa, prin „fabricarea avatajoasã” (tradus: jalnicã, alienantã/dezidentitarã) a trecutului...
În aceste împrejurãri (fabricarea de minciunã!), are,
din nou, ca prin ceaþã, Revelaþia fulgurantã a Originii –
SABIA ARHANGHELICÃ: (cf. p. 25) „Am vãzut o bancã
ºi m-am îndreptat spre ea, ºi atunci am simþit arºiþa
lovindu-mã în creºtet, lovindu-mã ca o sabie în creºtetul
capului... Nu, asta e povestea colonelului Lawrence, asta
am afalat-o de la studenþi, aºteptând tramvaiul”.
„Studenþii” trebuie sã fie tot forþe divino-mnezice, de tipul
îngerilor – prin care ar putea sã-ºi recunoascã/identifice
fiinþa…Este fenomenul invers celui care-l „prelucreazã”
pe Allan, din Maitreyi: Allan transgresase/evoluase
33

Cf. Eliphas Lévy, op. cit., p. 74.
PRO

florilor paradisiac-nocturn-misterioase, curate/curãþate de
Ascunsa/Mistica Prezenþã a Reginei Nopþii
Nopþii...
*
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spiritual, ºi trebuia sã piardã mnezicul. Gavrilescu
regresase spiritual, ºi ar fi trebuit sã recupereze
mnezicul
mnezicul… „Tragedia vieþii” devine MINCIUNA NONVIEÞII.
De remarcat cã existã ºi un „ghid”-þigancã, în drumul
spre „bordeiul” reiniþierii: ea este aceea care îi ºopteºte
sã nu se afunde în pãcat-iad , simbolizat prin „cafea” – ºi
mesajul, de fapt, se pare cã vine (ºi aºa e ºi logic”) de la
Sã nu bei prea multã cafea
Bãtrâna Lumii: „Sã
cafea”. Interdicþie
pe care, fireºte, Gavrilescu o încalcã, dezinvolt...
De aceea, „bordeiul” se va transforma în LABIRINT,
iar forþele mistice ale Soteriologicului Divin, care nu pot
înceta niciodatã sã „dea ºansã” (chiar în pofida voinþei
„rãtãcitului!), îl silesc la „regressus ad uterum” (prin
„dezgolirea completã de haine ºi prin „perdeaua/sac al
înfãºurãrii”celui ajuns în poziþia de ghemuit Prunc-înPântece): „În acea clipã se vãzu gol” (...). draperia îl trage,
cu o putere crescândã, spre ea (...) se simþi înfãºurat,
strâns din toate pãrþile, ca ºi cum ar fi fost legat ºi împins
într-un sac (...)Încercã sã þipe, dar gâtlejul îi era uscat,
lemnos, ºi sunetele pãreau înecate în pâslã”. Moare ºi
Învie. Întoarcerea „în lemn”=întoarcerea în Focul Vieþii
Biologice: „(...) draperia aceea era ca un giulgiu, mã
strângea din toate pãrþile, mã înfãºurase ºi mã strângea
de nu mai puteam respãira. ªi era o cãldurã!” – se plânge
Gavrilescu Babei, care efectueazã, asupra lui Gavrilescu,
terapia „cui pe cui se scoate”: îl pune, pe Gavrilescu-celEmfatic-Mincinos (care se apãrã de Revelaþie/Mântuire
prin continuitatea Minciunii...) sã bea cafea infernalã
multã, pentru a voma infernul Logos-ului Degradat la
logoree...
*
F. 3 - S C H I M B A R E A P
AROLELOR, PENTRU
PA
MACROLABIRINTUL-BUCUREªTI. PREOTESE,
VÃMI ªI POªTE

PRO

N-are ce-i face...ºi-l „paseazã”, din nou, Bãtrânului
Lumii – în zona Macrolabirintului.-Bucureºti. Spaþiu
aparent infernal – în realitate, dezvoltând, cu ºi mai multã
energie, mugurii SOTERIOLOGIEI! Încã (ºi mereu...) este
sub semnul Cifrei Sacre 13: „Cam cât sã fie ceasul?
Întrebã Gavrilescu pe taxatorul (n.n.:tramvaiului).- Opt ºi
cinici”. Deci, 8+5=13. De data aceasta, însã, traseul din
Labirintul cel Mare are puncte de reper desluºit (sau, putem
spune :DECIS!) sacrale:
1-Strada Preoteselor nr. 18 (1+8=9 – Numãrul Ierarhiei,
deci Numãrul Reintegrãrii Arhanghelice... ºi Numãrul
Iniþiatului, Marele Numãr Magic – sugerând cã, în sfârºit,
Macrolabirintul stabileºte, fãrã drum de întoarcere,
TRASEUL REINIÞIERII, a REINTEGRÃRII MAGICOMITICE). Numele PREOTESELOR, înseamnã cã Veghea
din Microlabirint, adicã toatã strãdania de a-l renaºte spiritual pe Gavrilescu, nu s-a pierdut, ci-l însoþeºte, mistic/
discret/nevãzut, ºi în Macrolabirint, „luminã din luminã,
Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu adevãrat”, spre
creºtere spiritualã ºi reintegrare paradisiacã!
2- Vama Poºtei nr. 101 – la Madam Trandafir
TRANDAFILLOS=Substitutul lui Hristos, Floare cea
(TRANDAFILLOS=Substitutul
cu 1000 de Petale – adicã: stãpânind toate cele 3 lumi:
cereascã, terestrã, infernalã) – „rãposata”, adicã „Cea
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Trecutã în Regimul Mistic-Celest) – „Vamã” – este Locul
de Trecere, dar ºi de „vãmuire”, adicã de „dat samã”...
„Poºta” este Semnul Suprem al Transmiterii semnelor
subsecvente: se vor „contabiliza, la „Poºtã”, toate
înfrângerile, dar, DIALECTIC-DIVIN: în primul rând, toate
câºtigurile spirituale, rezul
tate din înfrângeri!!! 101 –
rezultate
semnaleazã întoarcerea le Unu-Dumnezeu, dupã
epuizarea ciclului ( 0 ). Sau, 100+1, ceea ce înseamnã
cam acelaºi lucru: dupã strãbaterea/„rãtãcirea”/
pelerinaj prin „Cer ºi Pãmânt, Paradis ºi Infern” – se
produce întoarcerea la „Baza” Paradisiacã.
Dar, pentru cã este Labirint, este necesarã „rãtãcirea”
(interesant, însã: dimpreunã cu TINERII – probabil,
„studenþii”-îngeri...), în vederea Reidentificãrii DefinitivSacrale: în loc de Voitinovici (sugerând Victoria ºi VoiniciaEroismul – i se prezintã, încã, zona onomasticã a
derizoriului: „Aici locuim noi, familia Georgescu. Dânsa,
doamna de faþã, e soþia tatãlui meu. E nãscutã Petrescu”.
E nevoie, deci, de GHEORGHIOS
GHEORGHIOS-Cel care Strãpunge
cu Luminã Întunericul Pãmântului (la fel ca MIKAËL- Cel
care ucide Balaurul Întunericului Instinctelor
PETRAS
Bestiale...)+PETRAS
PETRAS-PIATRA CREDINÞEI...
„Rãtãceºte” (de fapt, înainteazã iniþiatic spre fixarea
identitar-sacralã... – de remarcat cã, în drumul spãu,
întâlneºte fie „tineri”, fie „copii-bãieþi” – drept cãlãuze
cãlãuze!!!
– deci, îi întâlneºte pe „membrii noului ciclu”, în care
urmeazã sã se reintegreze...) între etajele I ºi III... pentru
a le sintetiza/unifica semantica simbolic-cifricã. Ei bine,
la etajul III întâlneºte o nouã „identitate”, ca probare a
forþelor sale, mistic strânse/acumulate, în „pregrinarepelerinaj” pe la „cadavrele „ identitãþilor sale terestredegradate: „moartea” iniþiaticã a lui „madam Voitinovici îl
naºte pe „inginerul Frâncu”, cel care a luat-o de soþie pe
Otilia – care se situa, deja, prin litera-incipit, în zona
epuizãrii vechiului ciclu... Deci, Frâncu (posibil „francmasonul” demonic, devine „inventatorul Frâncu”, deci
iniþiatorul Noului Ciclu/Noilor Cicluri...).
Logic, pentru Noul Ciclu, trebuie schimbate „parolele”sintezele de Logos Ordonator, MUZICA/ARMONIA/
RITMURILE NOI... Jumãtãþile de mãsurã („cinci lei”, în
loc de „5+5=10) nu se mai admit. Bãtrânul Lumii îi schimbã
(de fapt, îi „implanteazã” spiritual...) Banii-Parole Noi –
indicând „biroul”-Centrul Parolelor-Logos-uri de Lumi: (cf.

Pãdure (Ionescu Sorin)
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F.4-VEªTI „BUNE” DE LA COSTICÃ-DIONYSOS...
BIRJARUL ªI GENERALUL
Costicã-Constantul-Dionysos, cel care, în cosmos,
þine locul lui Zeus... (erste singura fiinþã cu mnezicul
„branºat” la planul divin..., dar anamneza sa este subtilmustrãtoare!: îºi aminteºte de cuplul fals: ElsaGavrilescu...) – îi vesteºte, clar, epuizarea (din toate
punctele de vedere, atât lunare/„sezonale”
lunare/„sezonale”, cât ºi solar-anuale
lar-anuale!) a ciclului/„surghiunului”/expulzãrii sale pe
Pãmânt: „La toamnã se împlinesc 12 ani”. 12 luni
=3x4=12. Adicã, atât în Cer, cât ºi pe Pãmânt, sunã
rechemarea Arhanghelului – cel care, prin „proba
Labirintului”, s-a apropiat de REABILITARE/REÎNTOARCERE/RESORBIRE PARADISIACÃ...
„La ordin” se prezintã (cine altul?) CHARON-VIZITIU/
BIRJAR DE DRIC, dar ºi Iubitorul de Flori-Grãdinã a
GENERALULUI...
Deîndatã, se înfiinþeazã, prin Cuvânt Mitic, Regina
Nopþii, dar ºi Biserica... Grãdinã ºi Bisericã – devin
sinonime. Deci, cum în Paradis este Împãrãþia, acum se
cere ca Baba/Sfânta Duminicã sã fie Regina Nopþii, iar
„cocioaba” ei sã devinã Palat/Castel Imperial. Al Creaþiei
Manolice-Divine, bineînþeles... Aici, NU SE DOARME
DOARME,
ATIC („Ea nu doarme niciodatã”
ci SE VEGHEAZÃ EXT
EXTA
– ar fi ºi pernicios, ºi absurd, ca IUBIREA Lui Dumnezeu
sã adoarmã...), iar TREI este UNU... („O sutã de lei” –
„plata”, în locul Treimii: în definitiv, mãcar aceastã
echivalenþã trebuie s-o fi învãþat ºi Arhanghelii, cât de
„cu capul în nori”vor fi fiind ei...). La Camera 7-1434...
34

ªAPTE
Cf. Eliphas Lévy, op. cit., p. 68:”ªAPTE
ªAPTE: corespunde
Literei DZAIN, Septenarul Sacru, Învingãtorul. Numãr
complet al Cabalei. Spiritul ºi Forma. 3+4=7: Cele 3 puteri
ale ternarului ºi cele 4 legãturi ale lor”.
Cf. Jean Chevalier/Alain Gheerbrant, op.cit., vol. III, p.289:
„Cifra ªAPTE corespunde celor 7 zile ale sãptãmânii, celor
7 planete, celor 7 trepte ale desãvârºirii, celor 7 sfere sau
trepte cereºti, celor 7 petale ale trandafirului, celor 7 capete
ale cobrei de la Angkor, celor 7 ramuri ale Copacului Cosmic
ºi sacrificial al ºamanismului etc. Numãrul 7 e caracteristic
cultului lui Apollo: ceremoniile apollinice se þineau în cea
de-a 7-a zile a lunii. (...) Asociind numãrul 4 – care
simbolizeazã pãmântul (cu cele 4 puncte cardinale ale lui)
– ºi numãrul 3 – care simbolizeazã cerul, 7 reprezintã
totalitatea universului în miºcare. (...)Totalitatea vieþii morale:
cele 3 virtuþi teologale – credinþa, nãdejdea ºi dragostea – ºi
cele 4 virtuþi cardinale: prudenþa, cumpãtarea, dreptatea ºi
puterea. (...) Musulmanii leagã cele 7 sensuri esoterice ale
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Adicã, sub semnul Creaþiei, „precum în Cer, aºa ºi
Pãlãria de pai (surogat al Luminii...),
pre Pãmânt”...Pãlãria
dispare, odatã cu recunoaºterea de Iubire DivinãHILDEGARD... Trecând prin zid/materie, „fãrã sã
deschidã poarta”. Re-Androginizaþii, re-aflaþi în stare de
hierogamie – devin Veºnic Tinerii... din starea de „tinereþe
fãrã bãtrâneþe ºi viaºã fãrã de moarte”: „Hei, tinereþe!...
fãcu birjarul, fluierând uºor calul” (psihopomp, arhanghelopomp...).
*
F. 5 - R E A B I L I T
ARE
ªI
SUCCESIVIT
AT E
TA
TA
ARHANGHELICÃ. „PETRECEREA” ARHANGHELULUI CU EPOCA/CICLU EXPIRA
T/Ã...
EXPIRAT/Ã...
Mai e vreo grabã/neliniºte a cãutãrii, în Împãrãþia/
Grãdina/Pãdurea lui Dumnezeu? Fireºte – NICIUNA. „Ia-o
încet, spre pãdure, pe drumul ãla mai lung (n.n.: de fat,
nimic nu e lung, acolo unde toate sunt veºnice...). Nu ne
grãbim....”
I se cere RÃBDAREA EXTAZEI”, i se cere re-intrarea
în Ritmurile Divine... NE-GRÃBIREA, ci „LA TIMP-ul
ETERN”!!!
Mai e nevoie, însã, de Raþiune/Înþelegere? – Arhanghelul Gabriel este, totuºi, Arhanghelul Raþiunii/Raþionalizãrii... Nu. Se sugereazã, subtil, cã Arhanghelul
Gavriil/Gabriel va „trece la odihna/vis” (deci, visul are dublã
semanticã: stare de transcendenþã
transcendenþã, dar ºi trecere în
stare de potenþialitate...
potenþialitate...): cãci, vine/a venit vremea
ARHANGHELUI SPIRITULUI – MIKAËL – nu doar netrãdãtor de Dumnezeu, ci ºi „trebuitoriu la aceastã vreme”Nouã/Înnoitã Epocã...
Drumul-„plimbare”, fãcut fãrã grabã, de cãtre Cuplul
Reandroginizat, pare a fi ceea ce, în Nordul României se
numeºte „petrecerea sufletului”, în cadrul ritualului funerar
(menþionãm cã, peste tot în Dacia Preistoricã – pãstratã
în Tradiþia Româneascã, viziunea Morþii ca NuntãHierogamie este comunã!): este vorba de a conduce
sufletul celui care pleacã, înapoi spre ceruri, prin toate
locurile pe care le-a perindat, în succesivitatea timpului
istoric, „timpul de probã”/iniþiatic/reiniþiatic... Tot aºa,
Arhanghelul a cãrui Epocã a trecut (deocamdatã!, în
ACEST CICLU ÎNCHEIAT!), este „petrecut”, peste tot pe
unde i-a fost stãpânirea...Întãrim: „petrecerea” se face în
calitatea lui strict SPIRITUALÃ! – lãsând locul, în
succesivitatea celestã (tot circularã, doar, mereu, este
„precum în cer, aºa ºi pre pãmânt”...), Arhanghelului Nou/
Înnoit, ARHANGHELUL SPIRITULUI/MIKAËL...
Deci, odatã reabilitat
reabilitat, Arhanghelul Gabriel „va intra
în adormire”... Precum masonii/Masoneria...
Coranului de cei 7 centri subtili ai omului (...) ªi Yoga cunoaºte
sahasrarapadma
7 centri subtili: 6 chakra
chakra+sahasrarapadma
sahasrarapadma. (...)7, numãrul
Cerurilor, este, dupã Dante, ºi numãrul sferelor planetare (...).
Dacã ne luãm dupã Talmud, pentru evrei 7 era ºi un simbol al
totalitãþii umane, deopotrivã masculinã ºi femininã. La asta
se ajunge însumând numerele 4 ºi 3: într-adevãr, Adam, în
ceasurile primei sale zile, capãtã sufletul, care-i desãvârºeºte
existenþa, la ceasul al 4-lea. La ceasul al 7-lea, el capãtã o
tovarãºã, adicã se dedubleazã în Adam ºi Eva. (...)În Islam, 7
este numãrul fast, al desãvârºirii: se vorbeºte de 7 ceruri, 7
tãrâmuri, 7 diviziuni ale iadului, 7 porþi.”
PRO

p. 42) „Daþi-mi-o mie (n.n.: bancnota), spuse un domn în
vârstã. O schimb mâine la birou.”
În ceea ce fusese staticismul-Stana-Stãnescu
staticismul-Stana-Stãnescu, este,
acum, starea de dinamism al lui Gavrilescu, spre Vama
Poºei
Poºei, adicã spre Trecerea Hotarelor-Strãbaterea/
Penetrarea Limitei/Limitelor. Deci, prin negaþia „locaþiei” –
spre afirmarea „nonlocaþiei” – aspaþialitatea divin-sacralã!!!
Ciudat, în registru „real”, logic, în registru sacral:
Gavrilescu nu se înspãimântã de strigãtul „deranjaþilor”
(de fapt, al ”Conductorilor prin negaþie/apofatism”):
„Chemaþi poliþia!” Doar el este „ºeful Poliþiei Celeste” –
ARHANGHELUL...
*
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Maria Niþu

„SPUNE-MI CE ÎNTREBÃRI GÂNDEªTI,
CA SÃ-ÞI SPUN CINE EªTI!”
Convorbiri imaginare cu Alexandru Deºliu

PRO

Convorbirile imaginare sunt nãscute de la depãrtare,
când nu ai la îndemânã vreun mijloc de comunicare cu
persoana doritã, ca ºi când fiecare ar fi blocat undeva,
deºi acum, în era revoluþiilor de tot felul, se pot obþine
legãturi chiar ºi cu cei blocaþi între gheþuri polare, în deºertul
Sahara, ori în munþii Himalaya, într-o navetã spaþialã, ori
chiar într-o gaurã neagrã a universului.
ªi totuºi, existã tot o gaurã a universului, nu ºtiu dacã
e neagrã sau luminoasã, unde nu poþi comunica real în
nici un fel, decât dacã, atunci când dorinþa e mare, foarte
mare, trimiþi antenele imaginarului ºi întrupezi persoana
invocatã la dialog, ca-ntr-un holospaþiu, ºi împleteºti
legãtura cu ea prin odgoane de întrebãri ºi rãspunsuri
imaginare...
Abia când moare un om, realizezi câte întâlniri ai ratat,
mulþimea de întrebãri nepuse ºi de rãspunduri de
nerecuperat. Mereu ne purtãm ca ºi cum am fi nemuritori
ºi amânãm o discuþie cu salutul: „mai vorbim ºi mâine!”,
poate pentru cã, altfel, am trãi prea disperat, dacã ar fi
dupã avertismentul „trãieºte fiecare clipã ca ºi când ar fi
ultima!”
Sunt clipe când inevitabil te laºi gândului despre
moarte, singura certitudine a vieþii, chiar dacã, dupã o
afirmaþie a prof. Michel Vovelles, citatã de Alexandru
Deºliu în interviurile sale, „moartea este un subiect tabu,
dificil de abordat frontal”. Dar tot Al. Deºliu întreba
„prezenþa este acelaºi lucru cu Fiinþa?” ºi „care este
puterea Clipei de acum?”, astfel cã puterea ei am vrea
sã fie învingãtoare, întru rememorare.
Recitind volumele de convorbiri realizate de Alexandru
Deºliu cu Irina Mavrodin, cu Irina Petraº, ori volumul
„Convorbiri în cumpãnã”, cu 14 intervievaþi ºi numerele
de revistã „Pro-Saeculum” cu începuturi de convorbiri cu
Magda Ursache, Liviu Ioan Stoiciu, Ana Blandiana, eºti
copleºit de impresionanta disponibilitate de comunicare
a lui Al. Deºliu, mãiestria de adaptare a dialogului empatic
la atâtea personalitãþi diferite!
E drept cã existã în literatura românã numeroase cãrþi
similare „Convorbiri cu...”, dar fiecare are un alt autor.
Al. Deºliu e singurul care a recidivat în acest gen, a
persistat ca-ntr-o profesiune de credinþã, o arts poetica
pentru care a optat, ca ºi când ar fi fost convins cã aceasta
e menirea lui artisticã, vocaþia sa literarã. ªi-a perfecþionat
arta cu talent ºi profesionalism, încât va fi considerat un
înaintaº ºi un maestru al genului, care va face sigur
ºcoalã. E singurul care a avut curajul sã continue în acest
gest riscant ca-ntr-o aventurã, de a construi pentru cel
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intervievat, prin fiecare carte, o autobiografie sui generis,
„povestea vieþii”, o autobiografie „asistatã” de el cu
discreþie ºi fineþe.
În astfel de convorbiri, nedrept, cel care intervieveazã
rãmâne în umbrã, deºi, în multe cazuri, ar putea fi el
însuºi un partener captivant de dialog, pe teritoriul propriilor
întrebãri de gând ºi suflet.
Îmi imaginez întrebãri posibil gândite de Al. Deºliu,
pentru o carte-interviu cu Al. Deºliu, având în minte, ca
reper, o întrebare, de obicei finalã: „Ce întrebare aþi fi
dorit sã vi-o pun ºi nu am fost inspiratã s-o formulez?”
Spicuiesc dintre întrebãrile puse, unele chiar retorice,
pe cele ce presupuneau un rãspuns care sigur ar fi fost
ºi pentru sufletul sãu, ca o rezolvare parþialã, ori momentanã a unor dileme personale.
Se poate plãmãdi chiar un volum de sine stãtãtor, ca
o carte de autor, cu întrebãrile puse de Al. Deºliu, având
ca premisã ideea cã personalitatea unui om se poate
configura din interogaþiile sale: „spune-mi ce întrebãri
gândeºti, ca sã-þi spun cine eºti!”
Întrebãrile sale s-ar putea aduna ca-ntr-un index
tematic, un ghid ce ar cuprinde învãþãtura de a surprinde
esenþa lumii unui personaj în întrebãri (ca legile lui Asimov
pentru literatura SF).
#
Liniile de bazã, configurate de el, marcheazã ca punct
de plecare cadrul atmosferei familiale, astfel cã, pentru
început, ca un fidel ucenic, l-aº fi întrebat cu tandreþe,
întorcându-i propriile-i întrebãri puse intervievaþilor:
„– V
orbiþi-mi despre copilãria dvs”, „care a fost
Vorbiþi-mi
atmosfera din familie”, „cum v-au educat pãrinþii, cum
v-au pregãtit pentru viaþã”, „cum era Focºaniul în
copilãria dumneavoastr?” „Descrieþi meleagurile pe
care aþi copilãrit”, „cu ce zestre moralã ºi spiritualã
aþi plecat din casa pãrinteascã?” „Consideraþi cã
poate determina spaþiul naºterii, devenirea unui
scriitor?” „Ce reprezintã pentru dvs. Þara Vrancei?”
Mi-ar fi rãspuns cu un întreg poem al bibliografiei
lucrãrilor sale despre misiunea pe care ºi-o asumase, de
valorificare a tezaurului cultural al zonei, ca un demn
urmaº al „feciorilor Vrâncioaiei”, ca împlinire a unui testament literar, „creºterea limbii româneºti / ºi-a patriei
cinstire”, cã lucrãrile sale despre Vrancea ar fi ca un
rãspuns ...
„– La celebra frazã rostitã cândva de A. Malraux:
„A încerca sã-i faci conºtienþi pe oameni de mãreþia
pe care o ignorã ei”.
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Parcã niciodatã n-a fost atâta rãutate în rândul
scriitorilor
.” „Existã
Existã prietenie literarã? E posibilã? E
scriitorilor.”
necesarã?” „Ce preþ are demnitatea între devizele
labile ale pieþii literare?” „Credeþi în dreptatea
literarã?”
– Aþi încercat sã definiþi condiþia scriitorului...
„– Am citit undeva o remarcã amarã a lui Mircea
Cãrtãrescu, cã scriitorul român acceptã cu prea
multã uºurinþã condiþia lui mizerã. Cui îi convine
oare, sã menþinã actual „mitul” scriitorului sãrac?”
„Studiile de sociologie literarã demonstreazã cã
vocaþia de scriitor incumbã riscuri ºi certitudini. În
ce mãsurã noþiunea de risc în meseria de scriitor
este esenþialã, este chiar unul din criteriile profesiei?”
„Cu toþii avem în spate o istorie a abdicãrilor” „Ce
înseamnã azi curaj în literaturã?” „Ce înseamnã
demnitatea scrisului?” „Credeþi în sensul moral al
literaturii?” „Cum vedeþi relaþia scriitor-cititor? Se
spune cã scriitorul îºi are cititorii pe care îi meritã.”
– V-aþi dorit o putere a scriitorilor în societatea
contemporanã, vizaþi rolul social ºi chiar terapeutic al
literaturii, ca „ o salvare a lumii”...
„– În lume existã multã violenþã. Ziarele, radioul,
televiziunea ne informeazã zilnic de noi orori
întreprinse de om împotriva omului. Cum se rãsfrâng
toate acestea în conºtiinþa scriitorului?” „Ce poate
face un scriitor pentru a rezista la aceastã
„învrãjbire” a lumii?” „Ce înseamnã a fi o conºtiinþã
scriitoriceascã?” „Sunt
Sunt intelectualii „conºtiinþa”
secolului nostru?” „Mai poate sã rãmânã în aceastã
epocã un intelectual izolat? Se mai poate el mulþumi
doar cu universul cãrþilor?” „Mai au intelectualii
putere azi?” „Poate avea un scriitor presentimentul
viitorului?” „Ce ar trebui criticat azi în lumea în care
trãim, în numele societãþii de mâine?”
a creiona
– Aþi insistat deseori cu o întrebare-cerere, „a
o scarã de valori a literaturii române de ieri ºi de azi”.
De ce e o condiþie sine qua non?
„– Se reconfirmã, pentru a multa oarã, cã faptele
alese se nasc greu”. „Se
Se tot discutã azi despe
reconsiderãri în literatura românã. Cât de relevant
este acest lucru pentru contemporani, având în
vedere faptul cã în privinþa valorilor literare numai
Nu credeþi cã se
timpul este cel care hotãrãºte?!” „Nu
manifestã nejustificat uneori o atitudine de
indiferenþã faþã de valorile morale ºi patriotice în
concurenþã cu promovarea nonvalorilor? Nu cumva
„demitizarea” marilor înaintaºi þine ºi de o slabã
cunoaºtere a istoriei?” „Poezia patrioticã a beneficiat
copios de rimã ºi uneori de facilitatea acesteia, oare
azi , când se faca atâta caz de globalizarea lumii,
îºi mai aflã rostul acest gen de poezie?!”
– Uneori sunteþi cam trist meditativ...
„–Ce înseamnã sã fii optimist în vremurile de
astãzi?” „Trãim
Trãim un moment „exploziv”- sub toate
raporturile - al manifestãrii intelectuale... Mã întreb
ºi vã întreb: ce rol are gânditorul în aceste vremuri
de dezorientare?” „Este gândirea esenþialã pentru
supravieþuirea în aceastã lume?” „În ce direcþie
PRO

Dacã n-ar fi fost atât de modest, cu satisfacþia
plasticianului din umbrã ºi dacã ar fi scris ºi despre el,
nu doar despre alþii, aº fi putut gãsi rãspuns la multe
întrebãri mai nuanþate din biografia sa intimã, nu doar
din cea spiritualã, de primã recepþie, care transpare
indirect din preocupãrile sale.
– Motivaþi demersul dvs. de încadrare a
interlocutorului într-o atmosferã familialã, prin întrebãrile
de început, ca o primã lege, prin care integraþi cititorul
parcã în lumea celui ce se mãrturiseºte, când personajul
ne devine familiar, apropiat ca un prieten, cu cãldura lui
dincolo de cuvântul scris, oficial ori oficios uneori.
„– În interviurile mele am în vedere ºi biografia
celui cãruia mã adresez ºi nu doar bibliografia sa.”
Cred cã în viaþa unui om, mediul în care ºi-a
„Cred
petrecut copilãria are o mare însemnãtate pentru
formaþia lui”.
– Nu-s obositoare atâtea interviuri? Care e energia
catalizatoare?!
„ – Filosoful chinez Zhuan-Li spunea: „dacã omul
n-ar iubi pe nimeni, ar fi invulnerabil”. Oare
dragostea nu stã la baza tuturor lucrurilor? Poate
trãi omul fãrã dragoste?” „E minunea armoniei
universale, a naºterii ºi existenþei acesteia prin
iubire”.
– Aþi rãmas cu prietenia oamenilor intervievaþi?
„– Se spune cã prietenia unui om deosebit e o
adevãratã comoarã”.
– Care este importanþa acestui gen de cãrþi pe care
le provocaþi?
„– În ultima vreme apar o mulþime de jurnale
intime, autobiografii, cãrþi de interviuri. E important
sã scrii, sã citeºti un jurnal? Este jurnalul un alibi
pentru a regãsi creativitatea sau un exerciþiu de
scriiturã? De ce credeþi cã simte nevoia omul de azi
de a depune mãrturie, de a se mãrturisi? Un jurnal
e un mijloc de a reþine momente din ce þi se întâmplã”.
– Unele întrebãri repetate, chiar retorice, mi-au pãrut
gânduri amare, obsedante, privind realitatea literarã a
zilei, pulsul societãþii de acum. Ce vã frãmântã mai mult?
„– Suntem dupã decembrie 1989 într-o continuã
„tranziþie”. „Ce diferenþã este între a fi scriitor acum
faþã de perioada de dinainte de 1989?” „Trãim un
moment în care comunicarea în culturã e precarã.
Nu se ºtie ce cãrþi apar
apar,, revistele de culturã au o
circulaþie restrânsã. Ce trebuie fãcut, pentru a ieºi
din acest impas?!
impas?!” „Pânã mai ieri, revistele literare
erau cele care lansau scriitori. Azi o fac, destul de
rar
rar,, editurile, pentru cã trãim într-o lume cu bani.
Acum în România, dacã ai bani, poþi publica tot ceþi trece prin cap. E normal, e sãnãtos acest lucru?!”
„Cum, în perioada de tranziþie, tot mai mulþi tineri
pleacã dupã muncã peste hotare, sã existe pericolul
de a pierde legãtura cu rãdãcinile?”
– Un alt aspect spinos sunt relaþiile chiar dintre
scriitori...
„– Azi, parcã mai mult ca ieri, intelectualii sunt tot
mai dezbinaþi. De ce nu se solidarizezã
intelectualii?!” „De ce se sfâºie scriitorii între ei?
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evolueazã astãzi pe bãtrâna noastrã planetã
umanismul, miºcare cu rãdãcini puternice în
antichitatea greco-latinã?!” „Cine ne va salva de
ipocrizie? Cât timp ne vom lãsa devoraþi de ea?”
Mai este literatura (poezia mai ales!) o armã de luptã
„Mai
împotriva rãului din lume?!” „Care
Care este antidotul
amãrãciunii unui scriitor?”
– Aþi militat pentru supremaþia culturii.
„– Dorin Tudoran a rostit cândva o formulã
remarcabilã: „Cultura este anticamera civilizaþiei
civilizaþiei”.
„Credeþi în ideea de destin în culturã?” „Reprezintã
cultura o formã de rezistenþã?” „Forþa culturii poate
însemna mai mult decât forþa politicii?” „Se vorbeºte,
tot mai mult în ultimul timp, despre salvarea prin
culturã, despre supravieþuirea unui popor prin ceea
ce creeazã el mai temeinic în domeniul spiritual. Ce
viitor poate avea cultura românã pe fondul
europenizãrii ºi globalizãrii actuale?” „Istoria
Istoria este
de multe ori incomodã. Am vrea câteodatã sã
scãpãm de ea ºi actuala construcþie europeanã are
anumite probleme cu istoria; e nevoie de o nouã
ideologie, potrivitã cu proiectul Europei unite?”
„Existã o teroare hermeneuticã a civilizaþiei asupra
culturilor mici?”
care e destinul cãrþii?!”
– V-aþi întrebat deseori „care
Nuanþaþi aceastã dilemã încinsã.
„– Borges spunea: „ lecturile sunt adevãrate
evenimente ale vieþii”. „Filosofii pesimiºti prevestesc
„moartea cãrþii”, sfârºitul Galaxiei Gutenberg.”„Cum
e lupta dintre Constelaþia Marconi ºi Galaxia
Gutenberg?” „Cartea
Cartea electronicã e un prieten sau
un duºman?” „Omul zilelor noastre e mai degrabã
un om al imaginilor sau un om la imaginarului?” Ce
este azi, ce va însemna mâine cultura generalã?”
„Într-o lume vidatã de sacralitate (cum o vãd
postmodernii), cuvântul mai este sau mai poate fi
un „miracol”? „Mai cred tinerele generaþii în virtuþile
magice ale Cuvântului? Mai pot cuvintele vindeca
disperarea?” „Interesul pentru poezie scade. Cine
e de vinã? Publicul? Poezia?”
Dincolo de întrebãri legate de probleme literare, i-aº
fi întors întrebãrile parcã de filosofie existenþialã, despre
viaþa cum e a fiecãrui om, împãrat sau proletar, cu
împliniri, dar ºi cu nemulþumiri:
„– Câte deziluzii aþi avut dupã 1989?” „A fost un
timp când v-aþi simþit îngenunchiat?” „Când aþi avut
deplina conºtiinþã de sine?” „Ce aþi iubit ºi ce aþi urât
cel mai mult în viaþã?” „Vã amintiþi prima mare
interogaþie pe care aþi adresat-o vieþii?”„La ce vârstã
aþi început sã simþiþi greutatea a toate din jur?””„Unde
vã place sã mergeþi în momentele de obosealã?”
Credeþi în destin?” „Acceptaþi lucrurile pe care nu le
puteþi schimba?”„Ce vã entuziasmeazã cu adevãrat”
„?” „Ce v-a format mai mult: viaþa sau cartea?”„Aveþi o
devizã de la care sã nu vã abateþi?” „De la ce principii
nu aþi abdica niciodatã?”„Cum vã purtaþi crucea
propriei vocaþii?”„Când aþi crezut cel mai acut cã pe
lume este mai multã nedreptate decât dreptate?”„În
ce condiþii se vindecã o ranã moralã dacã ea se
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produce?” Are vreo importanþã dacã ne îndeplinim sa
exterior,, dacã reuºim sau eºuãm în aceastã
nu scopul exterior
lume?” „V
„V-- aþi simþit vreodatã exilat din viaþã drept
pedeapsã cã nu aþi dus pânã la capãt ce v-aþi propus
la un moment dat?” „Dacã
Dacã ar fi sã daþi timpul înapoi,
ce lucruri aþi schimba în viaþa dvs?”
„– Sã presupunem cã aþi realiza mâine o antologie
a regretelor” „Preferi sã fii bogat sau fericit?” tot
Subscrieþi
întreabã Epictet de peste douã milenii. „Subscrieþi
la ideea cã fericirea e sinonimã idealului?” „Existã
vreo diferenþã între fericire ºi pacea interioarã?”
„– O altã preocupare intensã au fost problemele de
evoluþia dialogului dintre ortodoxie ºi
religie „evoluþia
catolicism în orizontul secolului XXI”
XXI”. La ce întrebãri
aþi cãutat rãspunsuri?
„– Lumina luatã ºi datã altora presupune
frecventarea bisericii. Regimul comunist, ateu cum
era, nu permitea acest lucru.” „Ar putea sã contribuie
cele douã Biserici Creºtine –Ortodoxã ºi Catolicã printr-o apropiere ºi colaborare mai strânsã, la
înflorirea credinþei, a convieþuirii fraterne?” „Un
aforism spune cã „existã momente în care, oricât
am fi de îndepãrtaþi de credinþã, nu concepem decât
un singur interlocutor al nostru, pe Dumnezeu
Dumnezeu”
„Academia Românã a conferit titlul de onoare lui
Papa Ioan Paul al II-lea ºi arhiepiscopului Ioan Robu.
Se poate vorbi astfel de o înrudire între Bisericã ºi
Culturã?”
În încheierea interviului (provizoriu!!), i-aº mulþumi cu
propriile-i cuvinte de preþuire faþã de academismul celor
intervievaþi:
„– Vã felicit cu aleasã preþuire pentru faptele cu
care aþi înavuþit cultura românã”. „Vã mulþumim
pentru frumoasa pledoarie întru pãstrarea credinþei
în Dumnezeu, pentru invitaþia la toleranþã ºi
înþelegere, pentru îndemnul de a ne ”mântui” sãrãcia
prin muncã, mai ales intelectualã.”.
P.S.: „Ce este pentru dvs
dvs,, acum, singurãtatea?!”

Andive (Neamþu Costin)
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Cã nu e aºa ne învaþã extrem orientalul Bhartrhari în
cartea O sutã de strofe despre renunþarea la lume: „Chiar
ºi întregul bulgãre de pãmânt, înconjurat de o ºuviþã de
apã, este infim. Cete de regi, dupã ce l-au împãrþit în
urma a sute de rãz-boaie, trãiesc din el, ºi când îl dãruiesc
le pare rãu. Ce sã mai vorbim de ceilalþi, de tot neînsemnaþi ºi calici! Ruºine sã le fie lepãdãturilor care mai
doresc pânã ºi de la aceia sã capete câþiva bani”. Aºadar,
din vechime, regi ºi calici au vrut pãmânt; primii l-au
cuce-rit, ceilalþi au fost siliþi sã-l dea ºi, de cele mai multe
ori, au murit pentru el. Toate rãzboaiele – chiar ºi cel
pentru frumoasa Elena din Troia – s-au purtat pentru
pãmânt, fie el ºi doar un bulgãre, înconjurat de o ºuviþã
de apã; ºi n-au omorât unii, în secolul trecut, milioane de
„calici” pentru ceea ce ei numeau „spaþiu vital”? Astfel
încât dorinþa „calicului” Ion al Glanetaºului e perfect
motivatã, iar bãtãile administrate Anei, dupã dobândirea
ogoarelor visate, par, lângã uriaºele crime comise la
chemarea glasului pãmântului, niºte simple mângâieri
nevinovate. Rãzboaiele s-au mutat, azi, printre excentrici
(care cumpãrã pãmânt... pe Lunã) ori în rafinata „lume a
afacerilor”; cei cu bani cumpãrã (fac, adicã, „afaceri
imobiliare”) de la cei cãrora le bate vântul prin buzunare.
Cele mai multe procese pe rol sunt „pentru pãmânt”; sorã
cu frate, tatã cu fiu se ceartã sau se luptã pentru o
„moºtenire”, fie ºi o casã amãrâtã, dar cu pãmânt valoros
sub ea. Mastodonþii industriali în faliment se vând „pe un
euro”; pãmântul de sub ei, cu milioane de euro. Toatã
lumea vrea pãmânt, cum se vede; ºi când nu-l cumpãrã/
vinde, îl mãnâncã, aºa cum ne informeazã o recentã ºtire
de presã. O fatã cunoscutã numai sub numele
Wuqibalaqiqige a devenit o celebritate localã datoritã
obiceiului ei de a mânca pãmânt. Originarã din Regiunea
Autonomã Mongolia Interioarã din nordul Chinei,
Wuqibalaqiqige ºi-a propus sã intre în Cartea Recordurilor,
dupã ce va mânca numai pãmânt, timp de douã luni.
Posturi de televiziune din Hunan, Anhui, Beijing, Shanghai ºi chiar din Japonia ºi Coreea de Sud au prezentat
povestea ei. Fata spune cã nu simte nevoia sã mãnânce
altceva în afarã de pãmânt dupã ce a descoperit cât de
mult îi place gustul. Asta, în adevãr, lipsea pãmântului
râvnit/ cucerit/ mâncat: sã intre în Cartea Recordurilor. În
fond, acolo îi este locul.
Apoi, glasul iubirii. „Patronul” acestui text ne
povesteºte în Ion cã, dupã ce ºi-a vãzut sacii (cu pãmânt)
în cãruþã, Ion al Glanetaºului se reîntoarce la frumoasa
Florica, vechea iubire. Modernii, în trufia lor, cred cã ei
au descoperit iubirea în forma ei (pre)romanticã; prototipul
e cãutat, cel mai adesea, în povestea shakespearianã
din Romeo ºi Julieta; alþii, mai puþini, îl cautã în dragostea
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Titlul e, fireºte, cel al pãrþilor romanului Ion al lui Liviu
Rebreanu. Întâi, glasul pãmântului. Iatã, pe scurt, ce voia
Ion al Glanetaºului: flãcãu sãrac, dar chipeº, isteþ ºi
tenace, o lasã pe frumoasa Florica, fata fãrã zestre (cea
din Ardeal, nu din celebra piesã a lui Ostrovski), ºi o
seduce pe fata urâtã, Ana bogatului Vasile Baciu, ca sã
punã mâna pe ogoarele acestuia. Coºbuc, contemporanul
lui Rebreanu, clama cu maxima energie a tonului de
rechizitoriu vehement Noi vrem pãmânt! Nici scriitorii din
zilele noastre nu se lasã mai prejos; ei nu mai vor pãmânt,
dar îl aud, în poemele lor chiar ºi pãsãrile cerului auzind
(ºi vãzând) doar pãmânt, cum spune Ioan Pintea în ºi
zicã toþi, tot poporul sã zicã din volumul Frigul ºi frica: „ºi
zicã tot poporul zicã pe deasupra au/ trecut ciorile zburau
înspre þãrile calde/ eu/ dupã ce au trecut ciorile am vãzut
zborul pe deasupra/ prelungind viaþa domesticã a
migratoarelor case/ cu þiglã roºie steguleþe cu pânzã roºie
pe/ dedesubt estompau înãlþimea þãrile calde/ ca o
descriere peste þãrile reci la mijloc cu petec/ din pânzã
de cânepã ne-am fãurit vederea natalã ochi/ care pleacã
ºi lumina ochiului care rãmâne desprinderea/ un deal peste
care am vãzut enorm zboruri pãrãsind cerul/ peste argila
mai stearpã decât toate ciorile auzi/ n-am decât picioare
ºi mâini decât pãmânt ºi pãmânt/ ºi pãmânt aud pãsãrile
întorcându-se câteva urechi/ aºezate la marginea þinutului
pe obrazul bãrbatului/ tânãr o gurã tãindu-ºi mereu pielea
într-un brici/ muzical printr-un proverb se împarte dulceaþa
ºi/ moartea limbii materne ºi/ zicã toþi zicã tot poporul pe
deasupra/ au trecut ciorile zburau înspre þãrile calde/ eu
dupã ce au trecut ciorile am vãzut zborul”. Scriitorilor li
se adaugã, iatã, artiºtii plastici de ieri ºi de azi. Printre
cei de azi, în stricta actualitate, Alexandru Chira despre
care criticul de artã Pavel ªuºarã spune cã e „un
hermeneut al pãmântului”; la Slobozia, Muzeul Agriculturii
a iniþiat proiectul Pãmântul ºi Arta; un artist basarabean,
Mihai Potîrniche, a vernisat în Copoul ieºean-eminescian
expoziþia Portretele pãmântului. Înapoi, în istorie, la
înþelepþi: Xenophanes: „Din pãmânt provine totul ºi-n
pãmânt sfârºeºte totul”; Papini: „Pãmântul e un infern
luminat de bunãvoinþa soarelui”; Dicþionarul mitologic ne
învaþã cã în aproape toate mitologiile, pãmântul – zeitate
ºi sursã de existenþã pentru omenire – este un element
funda-mental, iar antropogonia are ca materie primã
îndeosebi pãmântul arabil (solul, lutul, þãrâna) ºi
întoarcerea în þãrânã, dupã moarte, a tot ce e viu, adicã
revenirea la obârºie, prin restituirea materiei împrumutate,
este încheierea fireascã, în orice mitologie, a ciclului vital. Aceºtia sunt scriitori, ficþionari, pictori, filosofi ºi, prin
urmare, glasul pãmântului ar putea fi o metaforã, ceva,
acolo, departe de aspra atingere a realitãþii.
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lui Dante pentru Beatrice ori în relaþia dintre Petrarca ºi a
sa Laura. Puzderie de romane, poeme, lucrãri de artã
plasticã, simfonii ºi manele cu subiect unic – iubirea –
au produs modernii ºi contemporanii noºtri; noi citim cu
Eminescu Lasã-þi lumea...: „Lasã-þi lumea ta uitatã,/ Mi
te dã cu totul mie,/ De þi-ai da viaþa toatã,/ Nime-n lume
nu ne ºtie./ Vin’ cu mine, rãtãceºte/ Pe cãrãri cu cotituri,/
Unde noaptea se trezeºte/ Glasul vechilor pãduri./ Printre
crengi scânteie stele,/ Farmec dând cãrãrii strâmte,/ ªi
afarã doar de ele/ Nime-n lume nu ne simte./ Pãrul tãu þi
se desprinde/ ªi frumos þi se mai ºede,/ Nu zi ba de te-oi
cuprinde,/ Nime-n lume nu ne vede./ Tânguiosul bucium
sunã,/ L-ascultãm cu-atâta drag,/ Pe când iese dulcea
lunã/ Dintr-o rariºte de fag./ Îi rãspunde codrul verde/
Fermecat ºi dureros,/ Iarã sufletu-mi se pierde/ Dupã
chipul tãu frumos./ Te desfaci c-o dulce silã,/ Mai nu vrei
ºi mai te laºi,/ Ochii tãi sunt plini de milã,/ Chip de înger
drãgãlaº./ Iatã lacul. Luna plinã,/ Poleindu-l, îl strãbate;/
El, aprins de-a ei luminã,/ Simte-a lui singurãtate./
Tremurând cu unde-n spume,/ Între trestie le farmã/ ªi
visând o-ntreagã lume/ Tot nu poate sã adoarmã./ De-al
tãu chip el se pãtrunde,/ Ca oglinda îl alege –/ Ce priveºti
zâmbind în unde?/ Eºti frumoasã, se-nþelege./ Înãlþimile
albastre/ Pleacã zarea lor pe dealuri,/ Arãtând privirii
noastre/ Stele-n ceruri, stele-n valuri./ E-un miros de tei
în crânguri,/ Dulce-i umbra de rãchiþi/ ªi suntem atât de
singuri/ ªi atât de fericiþi!/ Numai luna printre ceaþã/ Varsã
apelor vãpaie,/ ªi te aflã strânsã-n braþe,/ Dulce dragoste
bãlaie”; cu Nichita Stãnescu: „Nu-i aºa cã/ dacã/ te voi
prinde-ntr-o zi/ ºi-þi voi sãruta/ talpa piciorului/ vei
ºchiopãta/ puþin/ de teamã/ sã nu-mi striveºti/ sãrutul?”;
iar Marin Preda ne avertizeazã cã “dacã dragoste nu e,
nimic nu e...”. Filosofi, scriitori, moraliºti, câtã frunzã,
câtã iarbã, au spus vorbe despre iubire: Mimnermus: „Ce
fel de viaþã e aceea, ce plãcere, fãrã Afrodita de aur?”;
Aristarchus: „Zeul acesta, Eros, îl face pe cel slab sã fie
tare, iar pe cel fãrã resurse sã gãseascã mijloace”;
Sophocles: „Eu m-am nãscut ca sã iubesc, nu ca sã
urãsc”; Euripides: „Eros îl face poet pe cel îndrãgostit,
chiar dacã mai înainte era lipsit de inspiraþie”; Democritus:
„Cel care nu iubeºte pe nimeni nici nu este iubit de nimeni”;
Platon: „Mie mi se pare cã oamenii nu simt deloc puterea
iubirii; pentru cã dacã ar simþi-o, i-ar ridica cele mai mari
temple ºi altare ºi i-ar aduce jertfele cele mai mari”;
Menander: „Se pare cã dragostea întunecã mintea la toþi
ºi celor cu judecatã ºi celor lipsiþi de ea”; Cicero: „Dacã
se înlãturã iubirea ºi bunãtatea, toatã bucuria vieþii
dispare”; Boccaccio: „Legile iubirii au o putere mai mare
decât toate celelalte; ele rup nu numai pe acele ale
prieteniei, ci ºi pe cele divine”; Shakespeare: „Raþiunea
ºi iubirea nu prea se însoþesc”; Pascal: „El nu mai iubeºte
aceastã persoanã, pe care o iubea acum zece ani. Cred:
ea nu mai este aceeaºi; nici el. EI era tânãr ºi ea de
asemenea; ea este acum cu totul alta. El poate ar mai
iubi-o, dacã ea ar fi aºa cum era atunci”; Goethe: „Dragostea ºi nevoia sunt dascãlii cei mai buni”; Byron: „O,
iubire! tânãrã iubire! prins în legãtura ta trandafirie, lasã-l
pe înþelept sau pe cinic sã flecãreascã ce vrea; aceste
ore, ºi numai acestea, rãscumpãrã ani de mizerie ai
vieþii!”; Nietzsche: „Aceasta sã fie onoarea voastrã: sã
SAECULUM 10-11/2007

iubiþi tot mai mult decât sunteþi iubiþi ºi sã nu fiþi niciodatã
al doilea”.
Dar fapte? Iatã o ºtire de presã, încã una, sã ne strice
visarea la umbra textelor în floare. Arheologii au descoperit lângã Mantova, oraºul lombard situat nu departe
de Verona îndrãgostiþilor Romeo ºi Julieta, osemintele
unui cuplu îngropat într-o îmbrãþiºare tandrã de mai bine
de 5.000 de ani. Remarcabila descoperire a fost fãcutã
în urma sãpãturilor la un sit din neolitic din Valdaro, lângã
Mantova. Una dintre teoriile arheologilor este aceea ca
bãrbatul a fost ucis, iar femeia ºi-a sacrificat viaþa pentru
ca sufletul sãu sã-l însoþeascã în viaþa de apoi. o primã
examinare a scheletelor celor doi, botezaþi „Iubiþii din
Valdaro”, a relevat faptul ca bãrbatul avea o sãgeatã în
coloana vertebralã, în timp ce femeia avea un vârf de
sãgeatã în coaste. „Suntem entuziasmaþi de descoperire”,
spune Elena Menotti, ºefa grupului de arheologi. „Nu am
gãsit niciodatã un bãrbat ºi o femeie îmbrãþiºaþi în acest
mod unic. Credem cã erau tineri, deoarece dinþii lor sunt
în bunã stare”, a mai spus ea. În urmã cu 5.000 de ani, în
regiunea Mantova trãiau triburi de vânãtori ºi pescari care
se deplasau cu bãrcile pe numeroasele râuri din regiune.
Datoritã climei ºi mediului favorabile, în zonã s-au
prezervat perfect foarte multe rãmãºiþe ale vechilor
locuitori. Romeo ºi Julieta au fost, iatã, gãsiþi fosilizaþi.
Încã o datã, agenþiile de presã ne surpã visele; cele despre
glasul pãmântului ºi glasul iubirii, de exemplu.

Portret (Bogoi Teodor)
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George Popa

MASCÃ ªI IDENTITATE

Viaþa este o farsã pe care o jucãm cu toþii, afirma
adolescentul vizionar Arthur Rimbaud. Lumea este un
teatru pe a cãrei scenã fiecare joacã un rol ce i-a fost
hãrãzit ºi apoi dispare dupã cortina morþii, scria
Shakespeare. În viziunea lui Pirandello, viaþa reprezintã
o mascaradã cu pãpuºi involuntare, aºa încât, parafrazând
Scrisoarea I, se poate spune : „Mãºti de-o zi pe-o lume
micã ce se mãsurã cu cotul.” Cade masca – rãmâne
cenuºa. Pentru latini, persoana – persona – era o mascã.
ªi este interesant faptul cã în limba francezã cuvântul
personne însemneazã ºi „persoanã” ºi „nimeni”: într-un
om existã o persoanã, dar ea este un nimeni, pentru cã
nu are identitate proprie, nu este un sine-însuºi.
„Alte mãºti, aceeaºi piesã”, afirmã Eminescu, generalizând condiþia umanã. Cine joacã, de unde vin mãºtile
ºi cine le poartã, dat fiind cã noi suntem strãini în lume,
lucru recunoscut din totdeauna ? Astfel, încã Empedocle
afirma cã sufletul este compus din „acelaºi ºi altul”,
Leonardo da Vinci: „Cine nu se simte uneori strãin lui
însuºi?” Nietzsche: „Sunt eu un altul? Strãin mie însumi?
Fugit din mine însumi?” „Je est un autre - Eu e un altul…
adevãrata viaþa este absentã”, scrie acelaºi Rimbaud.
„Eul” de fiecare zi fiindu-ne strãin, Regele Lear, devenit
orb, a putut sã strige: „Nimeni, nimeni nu este de vinã.”
Prin urmare, ce este omul ? O fiinþã menitã suferinþei
ºi pieirii – ºi care se întreabã : ce sunt, de unde vin ºi
unde voi pleca – fãrã a avea rãspunsuri. Prin selecþia
capricioasã fãcutã de hazard, suntem doar „sãrmane
patimi aruncate-n vreme… nefericiri zvârlite în brazdele
veciei”, a unei vecii strãine, scrie Eminescu, pentru a
juca un rol stereotip: masca vieþii, masca pãtimirilor,
24

masca morþii. Desigur, stereotipul primar cunoaºte infinite diferenþieri în al cãror creuzet intrã – alãturi de modelul
ontic uman, – structura geneticã, venind din adâncuri
indiscernabile de timp ale ciclului samsaric, al
nenumãratelor generaþii parcurse, – structurã ce va fi
remodelatã de contextul sociocultural în care vieþuim.
Este entitatea noastrã destinalã, insul imanent, „eul”
intramundan. Rezultã cã în formarea „caracterului” eului
empiric intrã atâtea imponderabile, încât nu pot fi
cuantificate ºi puse într-o formulã restrictivã, astfel cã
diversele clasificãri temperamentale rãmân relative,
orientative.
De acest eu istoric, imanent, se disociazã însã
conºtiinþa noastrã-martor aflatã supraempiric, transmundan ºi care judecã valoric viaþa - imperfectã, pradã
destrãmãrii. Astfel, identitatea, ceea ce este propriu
omului nu are alt conþinut decât conºtiinþa absenþei sale
din lume. For axiologic, acesta este adevãratul nostru
sine, care îºi pune întrebarea: cum am apãrut în acest
univers pe care nu-l cunosc, purtat de un trup care îmi
este necunoscut? „De ce coboarã un geniu în trupul cel
urât ?” se întreba Eminescu. Sunt un actor fãrã voie, o
mascã pusã pe strãinãtatea mea din lume, mascã pe
care o privesc din afarã cum îºi joacã un rol ce i-a fost
hotãrât de zarul destinului.
Dar conºtiinþa-martor încearcã sã facã de locuit
orizontul strãin din jur, sã facã acceptabilã o realitate
bolnavã de neant activ („A fi ? Nebunie ºi tristã ºi goalã…
nimicnicie, umbrã, mizerie, pieire, în viziune eminescianã”), devenind la rândul ei creatoare, în sensul
încercãrii de a transvalua, de a idealiza condiþia noastrã
existenþialã... Acest lucru are loc punând „voluptuos joc
de icoane… strai de purpurã ºi aur peste þãrâna cea grea.”
cu ajutorul taumaturgiei diverselor arte. Este un act
demiurgic constând din reîntemeierea poi eticã a lumii;
pentru cã, scrie Hölderlin, „poeþii întemeiazã ceea ce
dureazã.” Mai de mult, Protagoras: „Pentru om cea mai
important lucru este exerciþiul poeziei”; iar Nietzsche:
„Cum am putea suporta sã fii om, dacã omul nu ar putea
fi poet?” Dacã destinul ne-a smuls de unde nu ºtim pentru
a ne impune sã jucãm masca unei existenþe pe care o
considerãm subvaloricã, poezia verbului, a marmurei, a
culorilor ºi, peste toate, a cântului aºeazã o altã mascã
de vindecãtoare axiologie pe onticitatea datã. Nu mai
cãdem în abisul morþii, ci, prin beatitudinea oferitã de
creaþia artisticã, prin muzicã în primul rând, cãdem în
sus, scrie Nietzsche, rãpiþi de sine inefabil.
Prin urmare arta constituie întretãierea a unei triple
entitãþi
PRO

În viaþa socialã cuvântul „mascã” – sintagmã, simbol,
metaforã - a cãpãtat conotaþie negativã, desemnând
caracterul de versatilitate a clasei politicienilor, lucru definit
magistral de Eminescu: „Panglicari în ale þãrii, care joacã
ca pe funii,/ Mãºti cu toate de renume din comedia
minciunii…/ Toþi pe buze-având virtute, iar în ei monedã
calpã,/ Chintesenþã de mizerii de la creºtet pânã-n talpã.”
Dacã „panglicarii” au vreo identitate, aceasta este tocmai
metamorfoza mãºtilor. Acesta este motivul pentru care
politicul este, în general, ocolit de veritabilii intelectuali,
care ascultã de sfatul autorului Glossei : „Privitor ca la
teatru/ Tu în lume sã te-nchipui/;/ Joace unul ºi pe patru,/
Totuºi tu ghici-vei chipu-i//… Teamã n-ai, cãta-vor iarãºi/
Între dânºii sã se plece. Nu te prinde lor tovarãº,/ Ce e
val ca valul trece.//… De te-ating sã feri în laturi, De
hulesc, sã taci din gurã./ Ce mai vrei cu-a tale sfaturi,
Dacã ºtii a lor mãsurã”
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sinele, conºtiinþa extramundanã axiologicã,
- sinele
adevãrata noastrã identitate, al cãrui conþinut este
intenþionalitatea valorizãrii superioare a fiinþarii, a lumii;
eul-în-lume, adicã masca împrumutatã de destin,
- eul-în-lume
pusã de naturã pe conºtiinþa-martor;
- masca idealizantã, „de purpurã ºi aur”, pe care sinele
o suprapune pe realitatea din afarã, mascã purtând
fiinþarea umanã cât mai aproape de absolut, omul, poetul
devenind un eu-în-lume re-creat.

PRO

*
Care este raportul dintre cele trei entitãþi în diferitele
arte? Ne vom opri mai întâi la artistul de teatru, aici având
loc un joc particular al mãºtilor.
Cine este actorul, care este identitatea celui ce joacã?
„Qui est le Je qui Joue”? Este structura geneticã a
artistului, modulatã în matricea socioculturalã în care
trãieºte. Pentru a interpreta roluri felurite, cele mai diverse mãºti, el posedã harul intuirii, capacitatea înnãscutã
prin mimezisul samsaric, de a pãtrunde ºi releva
particularitãþile psihologice ale fiecãrui personaj în parte.
Actorul trebuie sã se identifice sau sã se distanþeze
de personajul pe care îl interpreteazã ? Dacã se substituie
total se poate afla în situaþia unei actriþe, de altfel talent
remarcabil, care. în rolul Julietei. plângea de-al binelea,
în hohote subintrante, încât nu se mai înþelegea nimic
din replicele sale. Dacã se distanþeazã prea tare devine
artificial, rolul este „trucat” ºi nu vieþuit. Artistul convinge,
îºi atinge deplinã reuºitã, realizând în jocul sãu o dublã
hipostazã: pe de o parte, trãieºte la modul arhetipal
caracterul personajului, dar totodatã se observã pe sine,
controleazã „distanþat” perfecþiunea „identificãrii”. Lucrul
acesta îl fac prin excelenþã actorii englezi. Personajele
sunt perfect definite, ca tãiate cu dalta, devin prototipuri
ale caracterului respectiv.
Aceastã capacitate am avut privilegiul sã o aflu, între
alþii, la ilustrul artist Ion Manolescu: Venise la Roman cu
piesa lui Ibsen, Strigorii, iar câþiva colegi ne-am dus la
vagonul cu care venise în turneu, rugându-l sã ne permitã
intrarea gratuitã, preþul biletelor depãºind resursele
noastre. Timp de o orã, cu vocea sa dramaticã inconfundabilã, excepþionalul artist ne-a þinut o adevãratã prelegere despre ce însemneazã sã joci un personaj, drama
luptei dintre omul din culise ºi necesitatea de a se
suprapune destinului personajului cu atâta intensitate ºi
veracitate, încât acel destin sã poatã fi comunicat ºi
vieþuit în vibrantã transpunere de spectatori. ªi el reuºea
în mod strãlucit acest lucru, astfel cã te identificai cu
Hamletul sãu de la prima replicã – pe care o resimþeai ca
pe o fulgerare, o revelaþie insolitã, neasemãnãtoare. La
fel în Tatãl de Strindberg, ºi tot fel în momentul de un
tragism abia de suportat când cu voce guturalã invoca
soarele Sudului în Strigoii. În ce priveºte receptarea de
cãtre public, afirma Ion Manolescu, este evident cã nu
poate exista omogenitate. Spectatorii reacþioneazã în
funcþie de coloratura capacitãþii emoþionale – emoþie a
inimii sau emoþie intelectualã, dar sublinia cã puterea
reflexivã este necesarã pentru înþelegerea cât mai
apropiatã a metafizicii din Prometeu înlãnþuit sau HamSAECULUM 10-11/2007

let.
S-a spus cã, jucând mereu tot alte psihologii, actorul
este ameninþat sã-ºi piardã identitatea. Platon însuºi
acuza actorul cã abdicã repetat de la personalitatea sa.
În greaca veche actor însemneazã hypocrites. Adevãrul
este cã actorul se identificã faptului de a imita, fãrã a-ºi
dizolva personalitatea. El nu dispare sub mascã, ci
recreeazã natura în coloratura viziunii sale, a personalitãþii
sale artistice. Paradoxal, actorul nu se neagã, nu se
ºterge pe sine cum credea ºi Diderot, cãci atunci toatã
creaþia artisticã ar fi paradoxalã, ci se redefineºte într-o
mereu altã hipostazã a naturii naturans. Pe de altã parte,
putând interpreta la fel de bine ºi pe Lear ºi pe Richard
III, artistul scenei nu demonstreazã inconsecvenþã, cum
s-a afirmat, ci capacitatea celui ales, celui rar de a juca
diversele roluri pe care natura le-a conferit omului.
În realitate, la modul ideal, la fiecare interpretare, –
mai sus priveºte un ochi care judecã etic personajul pentru
a-l putea trãi ºi reda cât mai coincident. Acest ochi este
tocmai conºtiinþa axiologicã a artistului. Artistul scenic
devine conºtiinþã-martor privind cum eul sãu empiric
incarneazã una din hipostazele psihologice la care supune
pe om condiþia sa existenþialã.
De sigur, acea hipostazã capãtã o coloraturã, un
model de reacþie particularã eului-în-lume. Este o nuanþare
care nu este premeditatã, voitã, ci intervine în mod firesc,
pentru cã reprezintã natura intimã a artistului ca fiinþare
în lume, naturã nãscutã din experimentarea condiþiei
umane de cãtre structura sa geneticã – sensibilã ºi
intelectualã. Dacã nu ar fi aºa, toþi actorii l-ar interpreta
la fel pe Hamlet. Faþã în faþã cu interpretarea lui Oedip,
Othello, Antigona, Desdemona artistul îºi descoperã
identitatea sa intimã ca fiinþã intramundanã, pe care însã
o depãºeºte prin interpretarea arhetipalã a unui personaj.
Conºtiinþa extramundanã se disociazã ºi decanteazã din
eul formulei omeneºti de a fi, trãsãturile care potenþeazã
ºi nuanþeazã viziunea sa axiologicã. Cu cât mai liberã
este conºtiinþa martor, cu atât mai deschisã este posibilitatea interpretãrii diferenþiate a unui rol.
Artistul se realizeazã mai ales în marile roluri, atunci
este cel mai mult el însuºi, prezentând naturii modul cum
el a vãzut, a înþeles creaþiile firii. Astfel, Shakespeare –
autor de teatru ºi actor, a fost interpretul ideal al Naturii.
Asemenea lui Dumnezeu, scrie Eminescu în postuma
Cãrþile, „divinul Brit” se aratã în mii de feþe ºi ne învaþã
ceea ce un ev nu ar putea sã ne înveþe. Shakespeare a
re-creat Natura ca autor, iar ca actor a efectuat ritualul
cosmic de a prezenta Naturii propria ei operã conºtientizatã astfel la propriile ei reuºite ºi nereuºite, de cãtre o
înaltã luciditate-martor valorizantã. În final, autorul
Furtunei va renunþa la dubla sa magie aruncând în mare
cartea de vrãji. Eul intramundan obosise, fusese înlocuit
de sinele din afara zbuciumatei lumi a sufletului omenesc
pe care o trãise pe scenã în diversele ei întruchipãri.
Actoria, îmbrãcarea unei mãºti a pasiunilor umane
nu este numai artã, ºi cu atât mai puþin doar o profesiune,
ci un act filozofic. Actorul ideal este cel detaºat, conºtient
de strãinãtatea sa în lume, astfel cã judecata sa axio25
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La polul filozofiei, gânditori precum Descartes,
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Nietzsche, Heidegger, Lacan au folosit ideea de mascã
în diverse aplicaþii. Pentru Descartes, aºa cum a declarat
singur, masca a fost filozofia sa, pentru Nietzsche, –
Dionysos ºi profetul iranian Zarathustra, pentru Heidegger,
mai întâi neliniºtea (Sorge) omului ca fiinþã-întru-moarte,
(Sein zum Tode), mascã urmând a fi contracaratã apoi
prin identificare cu gândirea poeticã a lui Hölderlin, care
afirma cã perenitatatea vieþii, a lumii este mereu ºi mereu
reîntemeiatã de poeþi.
În ce priveºte pe Lacan, identitatea sa este masca
mereu schimbãtoare, paradoxul, confuzia între da ºi nu,
duplicitatea. Ca ºi pentru alþi paradoxiºti ai vremii, identitatea lui Lacan este nonidentitatea, Ne amintim însã cã
Socrate îl sfãtuia pe sofistul Zenon sã caute mai curând
sã înþeleagã lucrurile, decât sã facã din ele obiecte de
paradoxuri în scopul de a uimi galeria, „rãmânând astfel
la suprafaþa lucrurilor”. Paradoxul, duce la perversitate
afirma Oscar Wilde.
Conºtiinþã-martor purã a fost la Platon acel dincolo al
Ideilor privind din transcendent o lume secundã disontologicã. Iar pentru Kant, conºtiinþa sa extramundanã se
afla în transorizontul lucrului-în-sine (das Ding-an-sich),
unde poate aºteaptã rãspunsurile la cele trei întrebãri
capitale pe care raþiunea nu poate sã le dezlege : ce este
sufletul, ce este libertatea, ce este Dumnezeu.
Au existat gânditori care au refuzat sã fie personaje
goale de conþinut în cãutarea unui autor care sã le croiascã
o identitate, precum în celebra piesã a lui Pirandello, ci
au devenit ei înºiºi autorii propriei identitãþi. Astfel,
Eckhart, marele mistic al Evului Mediu, suie pânã la a
afirma cã Dumnezeu are nevoie de om pentru a exista
„Dacã nu aº fi aici, nici Dumnezeu nu ar fi”. Iar mai apoi,
la rândul sãu, Spinoza identificã pe om, întreaga naturã,
cu Dumnezeu – Deus sive Natura.
Conchizând, mãiestria unei creaþii în diversele arte ºi
în filozofie se împlineºte în funcþie de tensiunea dintre
falsul eu intramundan ºi conºtiinþa martor din afarã, dintre
tirania eului de împrumut impus, ºi unghiul de deschidere,
gradul de libertate a viziunii aparþinând sinelui
transmundan.
Eminescu reprezintã unul din poeþii-gânditori
(denkender Dichter) la care conºtiinþa-martor a fost foarte
vie, s-a bucurat de totalã libertate. Astfel, dupã ce a
sacralizat lumea, a purtat-o în piscul idealitãþii ontoaxiologice, aºa cum numai marii creatori au fãcut-o, sinele extramundan s-a detaºat de eul-în-lume, de masca
pusã de naturã pe conºtiinþa sa axiologicã, precum ºi de
vãlul, de masca de aur imaginarã pe care a aºezat-o pe
realitatea strãinã, afirmând în finalul poeziei Melancolie:
„Cine-i acel ce-mi spune povestea pe de rost… de râd de
câte-ascult ca de dureri strãine?... Parc’am murit de mult”.
Iar din aceastã îndoitã „moarte” - în raport cu eul-în-lume
ºi idealizarea condiþiei umane – viziunea sa va trece
dincolo de a fi ºi a nu fi, precum ºi dincolo de orice concept de lume, într-o „nelume” despre care vorbeºte în
Archaeus. În cãutarea identitãþii absolute, Eminescu
realiza astfel cea mai radicalã eliberare de orice mascã.
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logicã asupra personajului, asupra dramaticei vieþi
omeneºti, poate interpreta pe Eschil, pe Shakespeare,
pe O’Neill în nuanþe cât mai veridice. ªi, în felul acesta,
la intensitate maximã este catharsis-ul indus spectatorului. Cu cât este mai receptiv intelectual, publicul devine
Natura faþã în faþã cu opera ei relevatã pe scenã. Astfel,
filozoficã devine ºi participarea spectatorului.
*
Care sunt raporturile dialectice între creaþie ºi
identitatea secretã, sinele autorului, în alte domenii ale
artei? Înapoia surâsului indescifrabil al Giocondei se aflã
viziunea conºtiinþei-martor a lui Leonardo da Vinci: „Natura
este plinã de infinite raþiuni care nu vor fi niciodatã
cunoscute în experienþa noastrã. „ Din acest motiv nu
vom putea înþelege niciodatã de ce “Printre marile lucruri
aflãtoare printre noi, Nimicul este cel mai mare. Acesta
domneºte în timp ºi îºi trimite braþele în trecut ºi în viitor
ºi cu ele distruge tot ceea ce a fost ºi tot ceea ce va
veni, atât în naturã, cât ºi în lumea animalã, ºi nu posedã
nimic din indivizibilul prezent.”
Mozart poate apãrea la prima impresie un compozitor
al optimismului strãlucitor. Or, secvenþele alerte, care ar
putea induce aceastã impresie, au fost create pentru a
satisface canoanele componistice ale epocii ºi gustul
nobilimii plãtitoare. În realitate, adevãratul Mozart,
identitatea sa secretã se aflã în pãrþile lente, meditative,
de cea mai elevatã vibraþie ºi misterioasã profunzime,
aºa cum are loc, de pildã, în ultimul concert pentru pian
ºi orhestrã, nr. 27, din care se degajã o inefabilã, indescifrabilã neliniºte metafizicã.
Dupã dirijarea Simfoniei a IX-a, a Bucuriei, la 7 mai
1824, cu un succes rãsunãtor, Schindler îl gãseºte pe
Beethoven prãbuºit, cuprins de nesfârºitã tristeþe ºi
deprimare. „Nu am fost niciodatã fericit.” Câtva timp
înainte de a sfârºi, va afirma : „Am scris câteva note”, iar
în clipa morþii: „Sfârºitã comedia. ” Era ca ºi cum
Dumnezeu îºi priveºte Creaþia ºi îºi exprimã profunda sa
amãrãciune.
În ultimul autoportret, Rembrandt înfruntã printr-un râs
sardonic farsa jucatã de fiecare dintre noi. Era sinele
transmundan care afirma supremul adevãr despre lumea
strãinã în care fusese „zvârlit”, ºi în care a gãsit prea
puþinã luminã ºi prea mult întuneric, aºa cum se exprimã
prin clarobscurul tablourilor sale.
Explozia solarã din tablourile lui Van Gogh, ascundea
o identitate secretã în tragicã antitezã. „Este inutil,
tristeþea o sã dureze pururi”, va spune înainte de a sfârºi,
adresându-se fratelui sãu, Theo, care încerca sã-l
încurajeze dupã actul autolitic ce avusese loc într-un lan
de grâu „strãbãtut de un stol de corbi”, ultimul sãu tablou.
Rimbaud, cel care, asemenea lui Prometeu a furat
focul pentru a crea mirificele pirotehnii din Iluminãri, a
spus poate un suprem cuvânt despre adevãrul identitãþii
noastre ascunse, necunoscutã ºi nouã înºine : „Poate
cã adevãrul ne aºteaptã în jurul nostru cu îngerii sãi
plângând.”
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Constantin Coroiu

JUNIMIªTI ÎN DOCUMENTE INEDITE
Cercetãtor avizat al culturii din spaþiul bucovinean ºi
al fenomenului junimist, pasionat scotocitor de documente
rare, în diverse arhive, în primul rând inestimabilele fonduri
ale Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din
Iaºi – instituþie pe care o slujeºte de multã vreme cu
dãruire ºi competenþã – dar ºi ale Muzeului Literaturii
Române din capitala Moldovei, editor, traducãtor, LIVIU
PAPUC a publicat recent la Editura „Princeps Edit” o nouã
carte de documente despre Junimea: Societari junimiºti
în documente. Cu aproape patru ani în urmã, lui Liviu
Papuc îi apãrea volumul prea modest intitulat „Marginalii
junimiste”, pe care am comentat-o pe larg în SAECULUM.
Acolo, el analiza ºi ilustra, pe bazã de documente, multe
inedite, aspecte importante privind istoria ºi ideologia
faimoasei societãþi ieºene. O lecturã captivantã care –
comentam atunci – dovedea încã o datã, dacã mai era
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nevoie, cã rigoarea ºtiinþificã, acribia nu exclud
expresivitatea stilisticã, dacã istoricul literar, cercetãtorul
are, precum Liviu Papuc, ºi talent narativ. De fapt, aºa
se ºi cade, mai ales atunci când subiectul este Junimea,
o excepþie fericitã de la tradiþia „încremenirii în proiect”,
de la mentalitatea de veºnici importatori de forme fãrã
fond („Se pare cã, în istorie, poporul român s-a ocupat
mai mult cu importul decât cu exportul” – G.Ibrãileanu),
în fine, un triumf asupra uneia din maladiile noastre
cronice: adamismul. Cãrþi, asemenea celei amintite, pun
într-o ºi mai puternicã luminã anvergura a ceea ce s-a
construit la Iaºi, în a doua jumãtate a secolului al XIXlea, ºi, deºi istoria nu se judecã cu dacã, parcurgândule, nu-þi poþi reprima – pentru a câta oarã? – o întrebare:
ce ar fi fost cultura ºi literatura românã, cum ar fi arãtat
ele în secolul ce a urmat, dacã nu s-ar fi produs acea
complexã construcþie de autenticã vocaþie europeanã,
pe care o datorãm „Junimii”. Cãci, cu cât perspectiva
timpului se mãreºte, vedem, inclusiv datoritã unor astfel
de restituiri, din ce în ce mai clar, cã ceea ce s-a dovedit
hotãrâtor în fapta întemeietoare a junimiºtilor nu este
numai mentalitatea (un termen aproape compromis, golit
de sens de cãtre diverºi scribi, clãmpãnitori de talk-showuri ºi propagandiºti de doi bani din perioada postdecembristã), ci ºi, mai ales, conºtiinþa europeanã.
Pentru Maiorescu, indicând direcþia cu „degetul sãu
de luminã”, pentru Vasile Pogor, între altele primul
traducãtor al lui Faust la noi, pentru istoricul românilor
A.D.Xenopol, pentru indiscutabil cel mai mare om politic
al vremii lui care a fost P.P.Carp, intelectual de rasã ºi
cel dintâi tãlmãcitor al lui Shakespeare în limba lui
Eminescu, pentru Iacob Negruzzi ºi toþi ceilalþi, Europa
era un spaþiu politic, economic, spiritual, educaþional, cum
nu se poate mai familiar, la care se raportau ºi în care se
miºcau cu dezinvolturã, ºtiind însã cã este mult de fãcut
aici, spre a fi în rând cu lumea bãtrânului continent. Spre
deosebire de elitiºtii, europeniºtii autohtoni de azi, erau
demni, eficienþi, fãrã prejudecãþi, fãrã complexe inhibitoare. Iar pentru junimiºtii de rangul întâi, politica militantã,
chiar dacã unii o priveau ca pe o corvoadã, ºi-o asumau
ca pe un sacrificiu necesar în atingerea unor scopuri mai
presus de efemera putere ºi de orice interese meschine
de grup. Cât priveºte pe cei de rangul al doilea, aºa cum
observã Liviu Papuc – „atitudinea distantã faþã de politicã
era aproape un loc comun”, ca sã nu spunem – adaug eu
– un principiu. „De altfel – nota el în „Marginalii...” –, de la
bun început, la întrunirile culturale ale societãþii erau
interzise dezbaterile politice, ceea ce nu i-a împiedicat
pe unii dintre corifeii acesteia sã se implice masiv în
treburile politice”. Ba, în cele din urmã, anticuziºtii Carp
ºi Pogor împreunã cu neutrii Maiorescu, Negruzzi sau
27
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Naturã staticã (Bogoi Teodor)
goale”.
Sunt în aceastã galerie ce se întinde pe 400 de pagini,
format mare, câteva personaje mai puþin cunoscute,
junimiºti de rangul II sau chiar III. Unul dintre aceºtia
este aproape enigmaticul Dimitrie Boghean, nãscut în
1854, fãrã a se ºti ºi anul morþii. El figureazã în „Albumul
Societãþii Junimea”, la nr. 99, înaintea lui A.C.Cuza, ambii
intraþi în acelaºi an – 1883. Pânã acum se cunoºteau
doar trei referiri la numele sãu din niºte scrisori ale Harietei
Eminescu. Cercetãtorul ieºean a descoperit însã o
scrisoare, datatã 1 februarie 1884, a lui D.Boghean,
trimisã din Viena la Iaºi, lui Petre Missir, care conþine
amãnunte esenþiale privind starea lui Eminescu, aflat la
acea datã internat în sanatoriul de la Dobling. În aceastã
epistolã, reprodusã, inclusiv în facsimil, de Liviu Papuc,
citim, între altele: „Sunt acum douã luni, când am sosit
aici, l-am vizitat pe Eminescu fãrã a mã prezenta lui, lam putut vedea ºi auzi – ºi aceasta pentru a evita orice
emoþie. Era cu o glugã pe cap fãcutã din coperta crivatului
ºi zice cã e aci Buda, aci un brahman indian – cã numãrã
la alfabetul sãu egiptean – cã D-rul Obensteiner ar fi Heine
etc. Agresiv nu fusese niciodatã. Diagnoza nu era bine
stabilitã, se credea cã ar fi fost Progressive Paralehse
der Irren (Afecþiune progresivã specificã nebunilor) ºi se
aºtepta o schimbare, numai pentru a se pute(a) confirma
aceastã diagnozã ori modifica. Mã exprimasem îndatã la
doi sau trei junimiºti – junimiºti încã, pe cât ºtiu eu – cã
de se confirma sus-zisa diagnozã (,) cazul era prognostic tare dubios, deºi sonaþiunea (?) tare rarã nu era de tot
exclusã. Azi însã Eminescu e de câteva sãptãmâni
restabilit. Vin chiar acum de la Dobling, unde m-am
întreþinut cu dânsul o jumãtate de orã fãrã a fi putut
descoperi în vorba lui nici o urmã cât de palidã de
demenþã. Boala lui era o pseudo-psihozã sifiliticã care a
trecut cu iodul pe care l-a luat. Nu-i melancolic, dar psihic
deprimat. Grija lui este sãrãcia. Nu ºtie cine l-a trimis ºi
în ce condiþii se aflã în ospiciu ºi mai ales cine are sã-l
scoatã. Îmi mãrturisea cã grija asta nu-l lasã sã doarmã
noaptea. Când i-am spus cã ar fi bine sã iasã – o datã a
venit la Viena – mai ades, el îmi mãrturisi cã e tare sãrac,
n-are nici un ban, ceea ce e momentan realitate.// Atunci
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Theodor Rosetti, cumnatul lui Cuza, aveau „sã înjghebe
un partid al lor, sã „se aleagã” în parlament pe liste de
partid”.
Societarii junimiºti evocaþi, prin intermediul documentelor, în volumul apãrut acum, sunt, în ordine:
Samson Bodnãrescu, Dumitru Boghean, A.C.Cuza, Ioan
Ianow, Titu Maiorescu, Ioan M.Melik, Dimitrie Petrino,
Vasile Pogor, Alexandru Vlahuþã. Un capitol special este
consacrat Institutului Academic din Iaºi, operã, ºi el, a
junimiºtilor, o instituþie înfiinþatã „pe tãcute dar cu eficienþã
maximã” în 1866, care avea sã desfãºoare o prodigioasã
activitate pânã în 1907. Liviu Papuc descrie contextul
apariþiei acestui aºezãmânt de învãþãmânt particular. „În
vreme ce lumea politicã era în efervescenþã dupã
debarcarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza ºi încã nu
ºtia ce o aºteaptã sub noul stãpânitor Carol I, în vreme
ce Junimea îºi derula fãrã profit programul de editare de
carte, pe când Vasile Pogor era în plinã campanie de
recrutare a unor noi membri pentru masoneria ieºeanã
întrunitã în loja „Steaua României, un grup de tineri
profesori, majoritatea universitari, într-un acelaºi spirit
junimist, de temeinicie ºi înnoire (ºi ca urmare a destul
de recentei legi Kretzulescu – din 1864), înfiinþeazã o
ºcoalã particularã, menitã sã contracareze influenþele
strãine ce se exercitau prin alte aºezãminte de aceeaºi
naturã (un fel de ong-uri avant la lettre – n.mea) ºi sã
ofere o alternativã plinã de prospeþime la ºcolile oficiale”.
Este reprodus în facsimil, în întregime, „actul de asociaþiune” a ºase întreprinzãtori, între care N.Culianu ºi
Petru Poni, director fiind desemnat Culianu. Administraþia
îi era încredinþatã lui Ioan Melik, cel considerat de
Maiorescu „bancherul Junimii”.
A.C.Cuza nu devenise încã antisemitul binecunoscut.
Junimist din a doua generaþie, figurând în albumul
Societãþii ca intrat în 1883, cu strãlucite studii în strãinãtate
– Paris ºi Bruxelles –, cu un stagiu în miºcarea socialistã,
el este o personalitate de prim plan. Codirector al
oficiosului junimist „Era nouã”, autor al studiului „Generaþia
de la 48 ºi era nouã”, A.C.Cuza semneazã articole de
atitudine, scrise într-un stil ce îl individualizeazã în epocã
prin valorile pe care le apãrã ºi îndeosebi prin „impecabila
lor claritate ºi profesionalism gazetãresc”, cum pe bunã
dreptate observã Liviu Papuc. El ia poziþie, între altele,
faþã de „barbariile comise în epoca de tranziþie prin care
ne strecurãm”. Concret era vorba de intervenþii mutilatoare asupra unor monumente vechi de arhitecturã ale
Iaºilor: „Curioase timpuri mai sunt ºi ale noastre! Au nãvãlit
noroade ºi seminþii asupra acestor þãri mult încercate, la
porþile acestei cetãþi s-au hotãrât lupte vrãjmaºe ºi totuºi
bisericile sale au rãmas neclintite pe temelia lor. ªi iatã
cã vine civilizaþia rãu înþeleasã a apusului, spoialã fãrã
bazã, ºi zidurile sfinþite de vreme se dau la pãmânt, dupã
gustul fiecãruia, pe cuvânt cã nu sunt frumoase”. A.C.
Cuza va lua apãrarea Junimii, a lui Maiorescu (ºeful literar
al acesteia), a lui Carp (ºeful ei politic), ridiculizând
alegaþiile aberante ale unor „papagali”. Într-un articol din
nr.32 (13 mai 1890) al publicaþiei „Era nouã”, el conchide:
„Nu ºtiu dacã Junimea o fi mai avut ºi alte idealuri, dar
un lucru este de netãgãduit, cã s-a luptat întotdeauna
pentru adevãr, contra ignoranþei, a ºarlataniei ºi a frazei
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l-am asigurat cã operele lui care s-au tipãrit (el poseda
un exemplar) se vând ºi din asta se va strânge mult;
atunci zâmbi E. ironic: „Nu ºtiu eu cât se ceteºte la noi”,
îmi zise el, „º-apoi nici nu-mi place cã s-au publicat fãrã
sã le pot revedea, era atâta de îndreptãþit!”. ªi când i-am
zis cã le va pute(a) revedea la o a doua ediþie – îmi spuse
cu acelaºi zâmbet cã nu sperã sã vadã o a doua ediþie –
ºi aceasta nu cã nu va trãi – ci tot pentru cã se citeºte
puþin de tot la noi. Doctorul Obensteiner (traducãtorul
„funcþiunilor creierului” a lui Ferrier) – care era de serviciu,
îmi comunicã cã nu mai vede nici un motiv pentru
reþinerea lui E. în ospiciu ºi cã s-ar fi exprimat în sensul
acesta D-lui Maiorescu, care i se pare cã e conducãtorul
principal al soartei lui Eminescu acum”. Dupã ce îºi
exprimã ºi el pãrerea cã Eminescu ar trebui grabnic scos
din sanatoriu, D.Boghean îi scrie prietenului sãu: „Ar fi
însã tare hazardat a-l lãsa în voiaj singur. Deocamdatã
ar fi tare folositor, de i s-ar trimite din partea competentã
o asigurare mai pozitivã decât cuvintele mele, ca sã nu
se creadã aºa de lipsit de orice mijloace ºi pãrãsit, neºtiind
„cine are sã vie vreodatã sã-l scoatã din ospiciu”. Cã stã
între alienaþi ºtie pozitiv. ªi aceasta contribuie a-l
deprima.(...) A voit sã scrie azi lui Dl.Maiorescu. Dar nu
ºtie ce, zice el, fiindcã nu ºtie unde se aflã. Vezi, o
asigurare în sensul acesta ar fi deocamdatã tare preþioasã
pentru confirmarea stãrii lui psihice ºi împrãºtierea grijii
– acestui puternic coroziv al minþii. Apoi o cãlãtorie
(câteva luni într-o climã caldã – credea semnatarul
scrisorii – n.mea) ºi în fine va putea fi redat patriei”.
Epistola din care am citat, ineditã, descoperitã de Liviu
Papuc în Fondul P.Th.Missir de la B.C.U. Iaºi, este un
document tulburãtor.
„Una dintre acele figuri care nu a ieºit în faþã, care nu
sunt pomenite decât la grãmadã, nereliefându-se, aparent,
prin nimic deosebit”, deºi prieten cu Vasile Alecsandri,
unionist înfocat ºi susþinãtor al lui Alexandru Ioan Cuza,
apoi vicepreºedinte al Senatului României, a fost Ioan
Ianow (1837-1918). Avocat cu studii la Viena ºi Paris –
mai consemneazã Liviu Papuc -, Ianow participã la
ºedinþele „Junimii” încã din 1865, intrã în masonerie în
februarie 1867, scrie poezii ocazionale ºi „cânticele
comice” dupã modelul lui Alecsandri, lipsite însã de
liricitatea celor ale bardului de la Mirceºti. Liviu Papuc
reproduce, pe lângã un text poetic de o asemenea facturã,
scris „la ocaziunea deschiderii Universitãþii din Iaºi” (26
octombrie 1860), ºi câteva scrisori aflate în arhiva Petre
Missir de la Biblioteca Centralã Universitarã „Mihai
Eminescu” ºi Muzeul Literaturii Române din Iaºi, dintre
care una – cea adresatã prietenului sãu Samson
Bodnãrescu, redactatã pe hârtie cu monogramã ºi
expediatã din Bucureºti la 21 decembrie 1890 – este
publicatã acum pentru prima oarã.
O figurã oarecum insolitã este Ioan M.Melik (18401889). Dar mai bine sã citez din profilul pe care i-l
creioneazã, apelând la mãrturii, Liviu Papuc, un profil
proiectat pe fundalul social ºi moral al epocii „Junimii”:
„Marii noºtri junimiºti, se ºtie, n-au dat prin bãþ cu interesul
material (ba unii – vezi cazul Vasile Pogor – au încheiat
conturile cu viaþa la modul ideal: rest zero), chiar dacã,
sigur, ºi-au dorit, ca tot românul, sã prospere. Leafa de
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belfer, fie el ºi universitar – n-a fost niciodatã o sursã de
îmbogãþire, sau mãcar de trai pe vãtrai (...) În aceastã
lume de artiºti, de visãtori, de ambiþioºi, de indiferenþi,
de juisori, Ioan M. Melik face figurã aparte”. Într-adevãr,
armeanul, profesor de matematici la Universitatea din Iaºi,
nu-ºi dezminþea seminþia de întreprinzãtori cu vocaþia
întemeierii ºi a construcþiei durabile, inclusiv în spirit.
Altminteri, omul era o prezenþã mai mult decât discretã.
Liviu Papuc citeazã din „Dicþionarul Junimii” realizat de
Iacob Negruzzi ºi publicat în 1925, în „Convorbiri literare”:
„Odinioarã junimist înfocat, dar întotdeauna tãcut. A scris
multe cãrþi, dar nimic în Convorbiri. La început foarte
întreprinzãtor în idei, cãci propunea serios ca Junimea
sã ia în întreprindere exploatarea de mine de sare. Însã
propunerea s-a respins. A fost întâiul administrator al
tipografiei Junimii, dar pe scurtã vreme. Apoi mulþi ani a
fost casierul Junimii la Aniversãri. În vremea faimosului
proces al lui Maiorescu se pasionase atâta, încât a
provocat în duel pe rãposatul Cocuþã Cazimir, prezidentul
Curþii, fiindcã nu vrea sã-l lase sã intre în Curte, procesul
fiind declarat secret. Se zice cã ar fi vorbit 23 cuvinte de
la începutul Junimii pânã la 1880 (adicã, timp de 17 ani!
– n.mea), dar mulþi contestã aceastã cifrã, gãsind-o
exageratã”. Cum se vede, umorul marca Junimea era
compatibil chiar ºi cu un dicþionar, lucrare presupus sobrã,
de informaþie rece ºi echidistantã. Dar cercetãtorul ieºean
a gãsit mult mai multe informaþii despre acest personaj
în fondul documentar Melik de la Muzeul Literaturii
Române din Iaºi în care se aflã „o admirabilã diplomã de
mason, semnatã, printre alþii, de Vasile Pogor”. Ea „ne
aduce aminte – noteazã cercetãtorul ieºean – cã nu putea
sã scape de aceastã contaminare a epocii ºi constituie o
dovadã a apartenenþei la confreria junimistã: membru al
Lojii Steaua României, din 18 februarie 1867, este înaintat
la gr.II în 21 octombrie al aceluiaºi an”. Diploma ºi epistolele, redactate pe hârtie finã, sunt reproduse în facsimil
în volumul la care mã refer, alãturi de câteva fotografii.
Un destin ce se anunþa cu totul deosebit, dar care
avea sã se dovedeascã nefericit nu doar prin frângerea
sa prematurã (a murit la numai 40 de ani), ci ºi din cauza
procesului cu Eminescu– „în fond o cabalã liberalã”, cum
convingãtor demonstrase Liviu Papuc în volumul apãrut
în urmã cu patru ani: „Marginalii junimiste” – care i-a umbrit
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serioase”. Prima sunã astfel: „Chiriþã trebuie schimbat
(Maiorescu subliniazã verbul trebuie – n.mea); ºtiu acum
cã ia bani pentru propuneri de numiri; afarã de aceasta
nu a raportat nimic, nu a luat nici o mãsurã contra
numeroºilor socialiºti-învãþãtori din Iaºi. Pe cine îl propui
revizor de Iaºi-Vaslui, om energic, aprig contra socialiºtilor
ºi cu minte? La nevoie îi pot spori salariul. Trebuie sã
ºtie orice învãþãtor în mod neîndoios cã este dat afarã
dacã face socialism”. În fine: „Ce mãsuri propui (vorbeºte
cu toþi amicii) în contra socialismului din ªcoala Normalã
Superioarã? Sã împuþinez locurile acolo? Sã o desfiinþez?
Sã numesc alþi repetitori?” Altfel spus, cine nu e cu noi e
împotriva noastrã, cã tot îi plãcea lui Maiorescu atât de
mult acest „împotriva”. Intoleranþa lui faþã de socialiºti
merge pânã în pânzele albe. Simptomatic, în aceeaºi
scrisoare, una dintre mãsuri se referã la revizorul ºcolar
de Dorohoi ale cãrui rapoarte aratã cã este „prea necopt
ºi fluºturatec”. În context, Maiorescu îl informeazã pe
Melik cã sunt insistenþe privind numirea în postul de revizor
de Dorohoi a unui oarecare Nãdejde din Botoºani. Vigilent,
el îi scrie: „Te rog examineazã din nou chestia. Acest
Nãdejde e rudã cu cel din Iaºi?” (E vorba, desigur, de
cunoscutul socialist Ioan Nãdejde – n.mea)
În Argumentul ce prefaþeazã volumul Societari
junimiºti în documente, Liviu Papuc, cu experienþa sa
invidiabilã de cercetãtor al „Junimii” ºi analist al
junimismului, afirmã cã în acest domeniu „nimic nu e
spus la modul definitiv. Rãsar, de prin arhive particulare
sau publice, tot soiul de mãrturii care sã întregeascã un
contur deja stabilit al celebrei societãþi culturale ieºene
(ulterior ºi bucureºtene)”. Iar în încheierea textului din
care am citat, autorul precizeazã cã volumul de faþã, deºi
masiv, nu a putut cuprinde decât o parte din documente,
rãmânând ca în viitor sã vadã lumina tiparului ºi altele
„pentru conturarea ºi mai pregnantã a unui fenomen cultural (dar ºi social), nu mai puþin a întregirii unui tablou de
epocã la care, constatãm, se revine (ºi este cazul sã se
revinã) ca la un paradis pierdut”.
Un paradis care poate fi recâºtigat, chiar dacã nu în
totalitate, ºi datoritã unei lucrãri de þinuta ºi acribia celor
ale lui Liviu Papuc.

Drum în Fãgãraº (Ionescu Lucreþia)
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posteritatea, este Dimitrie Petrino (1838-1878). De aproape
o sutã de ani (de la ediþia din 1908 – „Poezii alese”,
datoratã lui Nicolae Iorga) se pare cã nimic nu a mai fost
editat din ceea ce a scris acest junimist, ce fusese
„adoptat rapid” de selecta ºi puternica grupare „la toate
palierele” ºi numit director al Bibliotecii Centrale, de cãtre
Titu Maiorescu, Eminescu, care deþinuse acest post, fiind
promovat, în opinia lui Liviu Papuc, revizor ºcolar. Cert
este cã intrarea în scenã a lui Petrino se fãcea sub
semnul unei promisiuni privind o traiectorie de excepþie.
Nu a fost sã fie. Poet, conferenþiar incendiar, un fel de
Octavian Goga bucovinean, Dimitrie Petrino ajunge repede
un rãsfãþat al protipendadei ieºene ºi bucureºtene a
vremii. La o sutã de ani de la rãpirea Bucovinei de cãtre
austrieci, el rosteºte la Iaºi un discurs cu adevãrat „fulminant”, cum îl caracterizeazã Liviu Papuc, din care ºi
citeazã un fragment: „Din Valea Colbului ºi pânã la malurile
Nistrului, de prin codrii Munþilor Carpaþi, din trunchiul
fiecãrui brad care a fost martir al urgiilor acestui secol de
dezonor, din fiecare lan ce poduce pâinea de toate zilele
ºi care-i adãpat cu sudoarea unui popor subjugat, din
fiecare bisericã ce adãposteºte credinþa ºi primeºte
ofrandele creºtinilor pe altarul sãu, mii de glasuri topite
într-un singur þipãt de indignare, lovindu-se de mormintele
eroilor noºtri ºi repetate de un ecou secular, trec astãzi
peste hotare, înfruntã pajurile în trupul Bucovinei în urma
unei convenþiuni frauduloase ºi pãtrund pânã la acest
mormânt (al lui Grigore Ghica Vodã – n.mea) unde vã
strig cã Bucovina este fiica Moldovei, cã ranele ei sunt
ranele voastre, cã pruncii ce se nasc, cu întâia lor suflare,
cã moºnegii ce mor, cu ultimul lor suspin, invocã viitorul
ºi cã sacrilegiul comis asupra unui Domn martir ºi a unei
þãri rãpite îºi cere rãzbunarea”. Recitind volumele publicate
de Dimitrie Petrino – „Flori de mormânt” (1867), „Lumina
ºi Umbra” (1870), „Raul” (1875), „La gura sobei” (1876),
„Legenda Nurului” (1877) – uitate într-un secol din ce în
ce mai îndepãrtat, Liviu Papuc observã pe bunã dreptate:
„Într-o puternicã ascensiune, favorizatã ºi de situarea pe
linia lui Vasile Alecsandri, bucovineanul-basarabean
avanseazã poetic teme filosofice duse la desãvârºire de
Mihai Eminescu...” O operã meritorie umbritã însã de „tare
morale”, încã din timpul scurtei sale vieþi, Petrino fiind
victima unui „blam generalizat, bine orchestrat de
junimiºti, post-junimiºti ºi neutri”. El a plãtit scump o faptã,
în fond mizerabilã. Poate prea scump, cum pare sã o
considere Liviu Papuc, dar cine stã sã mãsoare?
Cât priveºte luptele politice, aproape nimic surprinzãtor.
Vorba lui P.P.Carp, aiºtia suntem ºi alþii de la Viana nu
putem aduce. În scrisorile lui Titu Maiorescu, adresate
lui Ioan Melik, dintre care multe cu antetul Ministerului
Cultelor ºi al Instrucþiunii Publice, „se mai dau pe faþã
niºte iþe subterane care se þeseau la modul frecvent în
epocã (vremurile de astãzi nu fac excepþie)”. E vorba
inclusiv de iþe politice ºi electorale. De pildã, într-o epistolã
cãtre „bancherul Junimii”, din decembrie 1888, Maiorescu
îi atrage atenþia prietenului ºi colaboratorului sãu: „ªtii cã
suntem amândoi îngrijaþi de lãþirea miºcãrii socialiste ºi
cã trebuie sã o înfrânãm printre învãþãtori”. În aceeaºi
misivã, ºeful Junimii, acum ministru, îi face cunoscute
„andrisantului”, cum ar fi zis Caragiale, „câteva mãsuri
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Ana Dobre

ION MINULESCU – VIAÞÃ ªI DESTIN

PRO

Vreme de aproape trei decenii, Ion Minulescu a fost poetul
rãsfãþat de contemporani, deºi nu au lipsit nici respingerile.
Cea a lui Tudor Arghezi este celebrã, poetul cu verb vituperant
remarcând emotivitatea labilã ºi superficialã ceea ce reclama o
lipsã de profunzime. Minulescu suferã când nu este lãudat „ca
de o calamitate”... Mai interesant decât tabloul adulãrilor glamoroase ar fi, de aceea, evantaiul criticilor accentuat negativiste,
începând cu Caion, vestitul denigrator al lui Caragiale.
Om ºi operã alcãtuiesc un diptic în care puþine elemente
coincid. Între om ºi operã apare un hiatus. O apropiere de
Gabriele D‘Annunzio ni se pare concludentã. Scriitorul italian
îºi creeazã legenda din timpul vieþii, lucreazã cu osârdie la ea,
se priveºte oarecum din afarã; Ion Minulescu, lipsit de
spectaculos inventeazã spectaculosul, transgresând elementul
biografic, punându-l la temelia operei de ficþiune. Regãsim
aceeaºi dorinþã de a trãi altã viaþã. Literatura pare pentru ei
singura modalitate prin care jocul poate cãpãta consistenþa
unei realitãþi care altfel ar scãpa oricãrei încercãri de ordonare.
Omul Minulescu duce o existenþã cvasi-banalã, cuminte,
de mic-burghez îndestulat fãrã grija zilei de mâine. Aristocratul
D’Annunzio este artizanul propriei vieþi – interesant ca om, el
îºi impune opera ºi prin acest fapt. Între om ºi operã existã o
interdependenþã, o osmozã încât nimic dintr-un compartiment
sau altul nu surprinde. D’Annunzio este pretutindeni în opera
sa, între biografie ºi operã existã un echilibru încât relaþia superior-inferior devine inoperantã..
Nimic din aura poetului damnat din poetica simboliºtilor în
vogã la începutul secolului al XX-lea, nimic din solitudinea
neguroasã a romanticului încã în memoria afectivã a
contemporanilor prin mitul eminescian ce se constituia în
aceastã perioadã paralel cu ascensiunea simboliºtilor în ceea
ce-l priveºte pe Minulescu. Omul pare inferior operei, de aceea
tinde sã elimine prin pozã excesul de banalitate.
Într-o fotografie poartã o garoafã (o ghicim roºie...) în piept.
Lumea în care se miºcã are acel glamour al filmelor americane
unde oamenii par cã duc o existenþã artificialã, iar micile drame,
când apar, sunt repede rezolvate printr-un deux ex machina, o
intervenþie salvatoare care repune totul în ecuaþia nefirescului
lustruit.
Viaþa lui nu are taine, e la vedere. Asemenea poezia pe care
o scrie. Dacã viaþa lui nu are mari mistere, nici poezia nu ascunde
cifruri. Ermetismul e înlocuit cu o verbozitate de cabotin.
Discursivã, epatantã, afectatã, bombasticã, aceastã verbozitate
duce la inflaþie de nume sonore într-o muzicalitate stridentã,
exterioarã. Poetul vrea sã ºocheze, sã sfideze gustul
contemporanilor. E o anume falsitate în aceastã strãduinþã,
fapt remarcat de I.Chendi dintre contemporani, cãci poetul
cãruia îi lipseºte o biografie extraordinarã îºi creeazã cu
tenacitate ºi rãbdare o pozã de poet pe care ºi-o cultivã pânã la
exces. Rãsfãþat de banalitate, el îºi inventeazã o biografie
extraordinarã. Mãrturiseºte ritos: „Nu sunt ce par a fi” dar intuim
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cã nici el însuºi nu prea ºtie cine este cu adevãrat: cel care este
sau cel care pare sã fie.
Poetul poet fi interesant prin obstinaþia de a fi a rebours –
modernist într-o lume dominatã de tradiþionaliºti, de
sãmãnãtoriºti cu oroare de citadin, vers liber, exotism. Ca poet,
la primele sale manifestãri, Minulescu e în situaþia celui care
strigã în bisericã, un iconoclast. El vrea sã impunã o nouã
retoricã, o poeticã nouã ºi o face prin declaraþii intempestive,
prin pozã, printr-o actorie liricã.
Opera sa, de la Romanþe pentru mai târziu (1908), îl
inventeazã iar el se lasã cu voluptate inventat de ea. În absenþa
unei biografii damnate care sã-l arunce la marginea societãþii,
în compensaþie, e atras de extraordinarul din viaþa idolilor sãi
poetici: Nerval – nebun ºi sinucigaº, Baudelaire, Rimbaud care
abandoneazã poezia la 19 ani ºi se dedicã negustoriei ºi
traficului ilegal de arme, Verlaine care-l împuºcã pe Rimbaud ºi
se cãieºte în închisoare, Lautreamont, care dispare la 24 de ani
în împrejurãri neelucidate. Pe marea binã a lumii, soarta nu i-a
rezervat un rol cutremurãtor. Ion Minulescu nu pare pregãtit
pentru o existenþã precarã dar, conform unei mentalitãþi romantice, având un model în mitul eminescian care se înfiripa la
începutul secolului al XX-lea, ca mit al tânãrului geniu, crede
cã are dreptul, ca scriitor celebru, la o existenþã extraordinarã.
Are gusturi fine, iubeºte îndestularea, confortul, un anume
fast domestic, echilibrul, locul cãlduþ. Viaþa lui nu este traversatã
de mari cutremure, drumul sãu în viaþã este cel obiºnuit, al
unui om cu ambiþii ºi orgolii, cu o anume dozã de superficialitate
ºi fixism.
ªi în viaþa socialã lucrurile stau bine pentru el. Câteva repere
ale vieþii sale ar fi concludente. Acumularea lor ca ºi semnificaþiile într-o aventurã de iniþiere nu au aura care sã le
transforme în destin. Ceva îl refuzã marilor evenimente,
metafizicului, banalul se încãpãþâneazã, nu se transcende. Sunt
evenimente colaterale operei pe care, mai ales în prozã, va
încerca sã le transforme în evenimente majore pline de
semnificaþii general-umane dar care decad în senzaþional. Un
paradox apare: deºi viaþa nu are suficiente elemente pentru a o
transforma în prototip, în model exemplar, omul Ion Minulescu
este un model pentru mulþi: modelul omului de succes în lumea
literarã la începutul secolului al XX-lea. Poate de aceea între
operã ºi biografie existã o interdependenþã cãci modelul personal devine un model generator pentru ficþiune.
Se nãscuse la 7 ianuarie 1881 la Bucureºti, pãrinþii sãi,
Theodor ºi Alexandrina, trãgându-se de prin pãrþile Slatinei.
Tatãl sãu se stingea cu ºapte zile înaintea naºterii fiului
lãsându-ºi familia prosperã. E un eveniment, unul dintre
puþinele, senzaþional, în sensul dorit de retorica sa, pe care,
ulterior, poetul îl va fructifica, gãsind în el elementul romantic
dupã care, poate, poetul din el tânjea. Mama se va recãsãtori ºi
va avea încã patru copii.
Urmeazã ºcoala primarã ºi primele clase de liceu la Piteºti
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Opera îi reabiliteazã banalitatea biografiei. De aceea o face
sonorã, teatralã, cu o anume cantitate de cabotinism, emfaticã
prin verbozitate ºi decalrativism, prin fastul enumerãrilor
locurilor exotice, a unor poze poetice sau doar romantice. E
terorizat nu de „fantasticul banalitãþii”, ci de claritatea ei
netulburatã, cum mai noteazã Daniel Dimitriu.
Ceea ce e atitudine emfaticã în literaturã din considerente
care þin de specificul ficþional devine atitudine gravã, patrioticã,
vizionarã în cazul cetãþeanului, ziaristului, omului Ion Minulescu.
În refugiu la Iaºi, între 1916-1918, s-a aflat alãturi de marii
intelectuali ºi patrioþi ai þãrii în redacþia ziarului „România”,
scriind articole de atitudine care-l onoreazã prin calitatea ºi
pasiunea ideilor. În casa din strada Muzelor(nume parcã predestinat!) dãruirea pentru þarã, culturã, artã îl onora, de
asemenea.
Atitudinea sa patrioticã e dictatã, credem, mai puþin de
funcþiile pe care le deþinea la un moment sau altul al vieþii sale
ºi mai mult de conºtiinþa naþionalã care i-a inspirat clarviziune
în aprecierea viitorului þãrii. În Roºu, galben ºi albastru (roman
scris în 1924) putea sã scrie vizionar: „Ai noºtri vor fi purtãtorii
de energii proaspete ºi curate, toþi semãnãtorii de adevãratã
dreptate ºi însufleþire socialã”.
Dacã în Corigent la limba românã se strãduia sã transforme
banalul în senzaþional pentru a augmenta efectul biografiei, în
Roºu, galben ºi albastru, transformã extraordinarul în fapt
divers pentru a-ºi feri romanul de patetism.
Romanul Roºu, galben ºi albastru, care anticipa, dându-i
totuºi altã soluþionare, romanul Ultima noapte de dragoste,
întâia noapte de rãzboi al lui Camil Petreescu, traducea în
ficþiune experienþa de pe frontul gazetãriei. Defetismul,
antieroismul unor personaje sunt atitudini literare, necesare
pentru a crea tipologii, ºi nu convingerile autorului. În Minulescu
vibreazã un patriot adevãrat, departe de emfaza, afectarea
multora dintre poeziile sale teatrale. Romanul are o valoare
documentarã, un document al unor vremuri tulburi ºi un document de conºtiinþã.
Astãzi, la o nouã lecturã, mai interesant decât poetul, fanat
prin experimentarea altor formule lirice, este prozatorul, cãci în
prozã dispare tendinþa spre bombastic, spre nefiresc. Emfaza
se stinge ºi lasã loc unei naturaleþi în care simbolurile, miturile
reinterpretate tind spre parabolã. Cu siguranþã, proza sa ar
merita o mai mare atenþie.
Corigent la limba românã, Roºu, galben ºi albastru, Bãrbierul
regelui Midas sau voluptatea adevãrului sunt romane în care
Minulescu transfigureazã proprii evenimente biografice prin
care se intuieºte încercarea de a converti viaþa în destin prin
interogarea unor semnificaþii care sã o transceandã. Ele au o
valoare documentarã, evidenþiazã capacitatea autorului de a preface expresiv imaginea realitãþii în tablouri semnificative, dau o
sugestie despre gustul publicului, despre atmosfera literarã a
epocii ºi o întregesc. Este obsedat, asemenea contemporanilor
sãi de autenticitate fãrã a ajunge însã la dramatice experienþe.
Bãrbierul regelui Midas, dar ºi alte proze precum De vorbã
cu Necuratul, Omul cu inima de aur, sunt romane ale actualitãþii
în care descoprim un Minulescu caragialian, cu un ascuþit spirit
critic, un observator lucid al spectacolului manifestãrilor
omeneºti în ceea ce are ea sub specie aeternitatis.
Dacã poezia pare oarecum vetustã, îmbãtrânitã, azi, în
excese moderniste care s-au clasicizat într-o retoricã depãºitã,
proza are teritorii neexplorate încã, rezervând prin aceasta
surprizele unui experiment. Ea poate rãspunde unor aºteptãri
ale cititorului de astãzi prin deschiderile spre parabolã ºi simbol.
PRO

ºi Slatina, debutând ca poet la 16 ani. Un alt element senzaþional: debuteazã ca poet ºi rãmâne repetent în penultima clasã
de liceu din cauza limbii române. E un detaliu ce va constitui
subiectul romanului Corigent la limba românã. Terminã liceul
într-un pension particular la Bucureºti. Începe în þarã studii de
drept, apoi pleacã în Franþa unde rãmâne cinci ani fãrã sã obþinã
o diplomã, vrãjit de strãlucirile Parisului din la belle epoque.
Din 1906, începe sã trãiascã pe propriile picioare: e corector
la o revistã, funcþionar la Constanþa, intrã în redacþia ziarului
liberal Viitorul fãrã a fi, politic, un liberal. De altfel, mãrturiseºte
cã este membrul unui singur partid – partidul frumosului.
Citindu-i o poezie, I.L.Caragiale, aflat la Berlin, e entuziasmat
de tânãra speranþã ºi cere detalii despre el prietenilor din þarã.
Minulescu este fericit. Îi va pãstra o dragoste neatinsã de
patimi pânã la sfârºitul vieþii. Iatã cum, probabil, Caragiale a
contribuit la celebritatea lui timpurie. Preþuirea lui Caragiale îi
atrage însã ura lui Caion.
În 1910, o cunoaºte pe poeta ºi pictoriþa Claudia Milian,
soþia epigramistului Cridim, cu care se cãsãtoreºte în 1914, la
trei ani dupã naºterea fiicei lor, Mioara Lucreþia.
Patru ani, între 1914-1918, pe fundalul primului rãzboi
mondial, Minulescu este ºeful Biroului de presã în Ministerul
de Interne. Refugiat la Iaºi, în 1916, unde era mobilizat, face
parte, alãturi de Octavian Goga, C. Moldoveanu º.a. din redacþia
ziarului de front, România. Locuieºte pe strada Muzelor, fãcând
din locuinþa sa un adevãrat salon literar pe care îl frecventeazã
Iosif Iser, Camil Ressu, O. Goga, Liviu Rebreanu.
Revenit la Bucureºti în 1918, îºi dã demisia de la Interne,
tipãreºte un volum de prozã, al doilea, debuteazã ca dramaturg.
În 1922, e numit director general al artelor în Ministerul Cultelor
ºi Artelor. Timp de opt lui, în 1926, este directorul Teatrului
Naþional. A ocupat ºi funcþia de preºedinte al Societãþii Autorilor
Dramatici, iar în 1931, când Nicolae Iorga era ministru al
instrucþiunii publice, Minulescu era inspector al artelor. Ca înalt
funcþionar în instituþii culturale, instituie premiile naþionale
pentru poezie ºi înfiinþeazã Salonul Oficial de Picturã.
A cãlãtorit mult. La Paris l-a cunoscut pe Brâncuºi despre
care a scris cu admiraþie. E din ce în ce mai mult un scriitor
popular cu succes la public. În 1926, în urma unui sondaj,
romanul sãu, Roºu, galben ºi albastru, în competiþie cu Pãdurea
spânzuraþilor de Liviu Rebreanu, Venea o moarã pe Siret de
Mihail Sadoveanu, Suflete tari, drama lui Camil Petrescu,
primeºte premiul de popularitate în valoare de 20.000 de lei. În
1928, primea Premiul Naþional de Poezie. Unele piese de teatru
i se joacã în strãinãtate la Bratislava ºi Buenos Aires. Casa
Scriitorilor îi plãteºte o pensie de 25.000 de lei...
Ca om, Minulescu este om al timpului sãu cu tot ce implicã
acest fapt; a existat în ºi prin acest prezent încât acesta s-a
infiltrat în toate ungherele operei sale trasându-i ºi înãlþãrile ºi
eºecurile. Este acesta traseul unei vieþi. În sens camusian, este
ºi un destin?
În lucrarea pe care i-o consacrã (Introducere în opera lui
Ion Minulescu, Minerva, Bucureºti, 1984), Daniel Dimitriu putea
sã scrie: „Vreme de 26 de ani, Minulescu a fost un „oficial”, un
funcþionar cu grad înalt în ierarhiile de presã ºi culturale, a fost
un cetãþean proeminent care nu a dus lipsã de bani ºi de relaþii,
de onoruri, de cãlãtorii ºi de o viaþã de familie împlinitã. Totul i
s-a cuvenit de la început, de la 20 de ani, când s-a trezit singur
la Paris cu bani destui în buzunar, cu niºte obligaþii minime,
care nici acelea n-au fost onorate. A fost „privitor la teatru” la
cele douã conflagraþii mondiale, nu i se cunosc pasiuni ascunse,
vicii dezastruoase, impasuri...” (pp.10-11).
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Adrian Botez

REALISM, MORALÃ ªI DIVINAÞIE –
ÎNTR-UN „ELITIST” CAZ SECURISTIC*
De fapt, IONEL NECULA propune o discuþie despre
elitã: pe de-o parte, elita realã ºi maiestuoasã,
dubla elitã
din care face parte filosoful ºi profesorul Ion Petrovicicel hãituit de Securitate – pe de altã parte, elita falsã/
falsificatã/pervertitã/autodeturnatã de la misiunea ei
socio-spiritualã
socio-spiritualã, a agenþilor/hãitaºilor „de rasã”(cãrturari
ºi teologi de marcã, dezertori de la moralã ºi de la
„mângâierile” boethiene ale filosofiei…), ai lui Ion
Petrovici…
Cunoscutul critic tecucean, IONEL NECULA, se
ocupã de concitadinul sãu celebru, profesorul universitar
ºi filosoful Ion Petrovici1 (promotorul raþionalismului spiritualist ºi autor al Cercetãrilor filosofice, Introducerii în
metafizicã, T
eoria noþiunilor
Teoria
noþiunilor,, cu definirea Neantului,
Viaþa ºi opera lui Kant etc.), printr-o grilã de analizã ºi
lecturã cu totul specialã: prioritar, documentele
Securitãþii
Securitãþii, despre Ion Petrovici – remarcând, cu un umor
amar cã, dacã renumitul filosof , spre regretul lui Mihai
Gafiþa (exprimat în volumul Prin meandrele trecutului),
n-a preluat modelul maiorescian, al obiºnuinþei de a-ºi
þine un Jurnal – ºi-a aflat/s-au gãsit, totuºi, cronicari
extrem de conºtiincioºi ( ºi nu semi-analfabeþi, ca în multe
cazuri ale epocii sovieto-dejiste ºi, apoi, în unele ale celei
naþionalist-ceauºiste!), cu cele mai mici amãnunte ale
vieþii sale – cei 25 de agenþi, informatori/turnãtori în solda
Securitãþii - cei care, fãrã ºtirea lui Ion Petrovici, nu i-au
scãpat din vedere, acestuia, nicio miºcare:”Nu ºtia însã
cã ceea ce îºi refuza cu voie vegheatã, avea sã se
înfãptuiascã prin concursul a peste 25 de <<binevoitori>>,
dispuºi sã-l urmãreascã pas cu pas, sã noteze ºi sã
raporteze despre toate miºcãrile sale. Memorialistul carea refuzat sã se mai priveascã-n oglindã, se rãsfrângea,
vrând-nevrând, în zeci de oglinzi paralele” – cf. p. 159.
Cartea are 21 de capitole, plus În loc de prefaþã ºi
În loc de postfaþã (“înlocuitorii” sunt, de fapt, pagini de
reflecþii morale ale autorului cãrþii – pornind de la Boethius,
din veacul 5 al erei cristice, care afla, în filosofie, alinare/
mângâiere – ºi ajungând în contemporaneitate, când
filosofia ar trebui sã fie izvorul demnitãþii umane, precum
a fost pentru Ion Petrovici – iar nu izvorul cinismului, sau
al scuzelor pentru slãbiciune/ticãloºie…cum este, de fapt!)
– prin intermediul cãrora aflãm cine a fost ºi ce a fãcut,
în viaþa sa de 90 de ani, un inegalabil profesor ºi strãlucitor
filosof – dar ºi un om de o demnitate inflexibilã – aceasta
rezultând atât din datele aºa-zis „de istorie literarã”, cât
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* Ionel Necula, ION PETROVICI – în vizorul Securitãþii ,
Editura Saeculum I.O., Bucureºti, 2005.
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ºi din extrem de voluminoasele dosare ale Securitãþii, ai
cãrei agenþi, pe mãsurã ce Ion Petrovici se apropia de
finalul vieþii, se micºorau ca numãr, dar nu dispãreau,,
într-o fidelitate a spaimei ºi terorii aproape de
neimaginat
neimaginat!(sursele securiste, sau, cum le spune, foarte
sugestiv, Ionel Necula: „nelipsitele umbre reptiline” „Marcu Filip” ºi „Cãlinescu” - îºi fac „datoria” pânã foarte
aproape de finalul vieþii lui Petrovici… - la 17 februarie
1872, doar sursa „Nicodim” mai rãmãsese, cu colþii
încleºtaþi de straiul de lut al filosofului Neantului…).
Ion Necula, prin excelenta sa carte, situatã între
monografie ºi studiu de caz – reuºeºte sã se afirme ºi
ca un moralist de excepþie, fãrã patimã, fãrã „umori”, fãrã
„parti pris”-uri - ba chiar cu o rãbdare înþeleaptã ºi o forþã
de nuanþare, de negãsit, în aceste vremuri grãbite (sau,
cum, foarte plastic, formuleazã autorul, referindu-se la
timpul comunismului sovieto-dejist:”vremuri de vraiºte”).
În primul rând, autorul constatã, cu o jenã abia ascunsã
(“stricând” ºablonul comun, ºi profund fals, al unei lumi
interbelice „mult superioare moral” celei postbelice… ºi, mai dureros încã, a unui „cler ortodox integral martir”
– mitropolitul Corneanu, rememorându-ºi cele 4 note informative, turnate la Securitate despre Ion Petrovici – cf.
pp. 94-95, a avut, mãcar, bunul simþ sã se pocãiascã,
prin recunoaºterea publicã a „calitãþii” sale de turnãtor…
- dar ceilalþi ? …), cã: ”cei mai mulþi informatori/agenþi ai
Securitãþii, care-l urmãreau, pas cu pas (n.n.: ºi raportau
TOTUL, faimoasei Instituþii…) proveneau, desigur, din
vechiul mediu universitar românesc, din rândurile vechii
intelectualitãþi, care depozitase o bunã moºtenire
culturalã, în vremea de dinaintea bolºevizãrii, unii dintre
ei figurând încã printre numele ilustre ale mediului teologal
ºi ºtiau bine ce înseamnã ipocrizia, filistinismul ºi
vânzarea de suflete. Erau viciile pe care le osândeau
frecvent, în predicile lor duminicale, în faþa altarelor” –
cf. p. 180. Dar, bun creºtin ºi eticist înþelept-obiectiv,
Ionel Necula face deosebirea, foarte binevenitã, în
aceastã epocã de isterie a „dosariadelor”, cu intenþii din
cele mai obscure – între multe categorii psihice de
turnãtori: a-mercenarii, nãimiþii (fãrã conºtiinþã, deci fãrã
remuºcãri – trãdând din obiºnuinþã – puþini, în cazul
intelectualului de anvergurã, Ion Petrovici…);b-cei bãnuiþi
a fi racolaþi prin ºantajarea cine mai ºtie cãror slãbiciuni,
pentru a deveni turnãtori: cazul lui Petru Popovici, nepotul
lui Mihai Popovici, fostul secretar general al P.N.Þ - pe
care Petru Popovici, Ionel Necula îl deplânge:”Nefericitul!
Cine ºtie prin ce încurcate derapaje de viaþã a trebuit sã
schimbe o relaþie fireascã dintre unchi ºi nepot, cu una
pocitã – dintre turnãtor ºi turnat!Sã ne mai mirãm?
33
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creºtinismului ne-a dat atâtea pilde de martiraj?(…). Sã
ne înþelegem: turnãtoria nu este o virtute ºi subtitlul folosit
de noi nu trebuie înþeles ex abrupto. Cu atât mai puþin o
virtute teologalã. Ceea ce am dorit sã exprimãm în aceste
rânduri este faptul cã atunci când se doreºte cu
adevãrat binele, el poate fi înfãptuit din orice
poziþie
poziþie(s.n.: de luat aminte, de cãtre toþi cei care se prefac
a fi, sau chiar acþioneazã efectiv, ca moraliºti „rabiaþi”!!!
- tocmai, probabil, pentru a-ºi acoperi niscaiva ascunse
ºi încã nedescoperite de semenii lor – beteºuguri
spirituale…), oricât de incomodã ar fi. Lipsa de cutezanþã
a ierarhilor bisericii noastre, uºurinþa cu care s-au prefãcut
cã acceptã jocul de-a turnãtoria sunt lucruri absolut
regretabile. Din ceea ce am cercetat noi, rezultã cã mai
mult au simulat turnãtoria, decât au rãspuns aºteptãrilor
securiste. N-au refuzat ºi nu s-au opus ofertelor satanice
Ionel Necula, ca un adevãrat cãrturar ce se gãseºte,
nu s-a mãrginit, fireºte, la rãsfoirea atentã (ºi acribioasã)
a documentelor de la CNSAS – rãsfoire care, o Doamne,
furnizeazã surprizele cele mai dureroase… - ci, la Indicele
de nume, sunt prezente 453 de nume de autori consultaþi
(uimeºte diversitatea câmpului de investigaþie/informaþie,
de la filosofii-prieteni ai lui Ion Petrovici – Petru
Comarnescu, Petru Caraman etc. - pânã la adversarii,
diametral opuºi concepþiilor sale – de tipul comuniºtilor
Gheorghiu-Dej sau Victor Frunzã – ajungând pânã la „zona
periculoasã/nebuloasã”, a unui Goebbels sau Goering,
sau insidios pãstratã, chipurile, „periculoasã” – de fapt,
în umbra refuzului de analizã - de cãtre propagandiºtii
lui „correcness political” – Corneliu Codreanu, Sterie
Ciumetti, Constantin Papanace etc. Nu se poate trece
cu vederea cã, însuºi fiul titanului filosofiei româneºti
interbelice, Vladimir-Japon Petrovivi, a fãcut parte din
elita intelectualã a Miºcãrii Legionare, din România ºi,
apoi, din exilul madrilen – chiar dacã tatãl nu împãrtãºea,
decât foarte vag, crezurile legionare).
Ceea ce reuºeºte, de fapt, magistral, Ionel Necula –
este portretul dinamic al unei personalitãþi modelare/
exemplare ºi de excepþie, a culturii române: marele
profesor ºi filosof ION PETROVICI.
Ionel Necula este, poate înainte de orice, un „stilist” –
cartea putând fi cititã chiar ºi în cheie de roman-“thriller”!
Dar, peste naraþiune, domneºte, permanent, pentru
lectorul rutinat – aurora borealã a moralei rafinate. Totul,
într-o permanentã viziune contrastivã: pe de-o parte, figura
majestuoasã a celui care, treptat, devine ºi-ºi adevereºte
demnitatea umanã, ca dimensiune suprem-existenþialã,
conferind omului nobleþe, frumuseþe ºi rudenie cu Hristos
– pe de altã parte, ca într-un contrast fotografic, cei care
puteau, ºi ei asemeni Maestrului de Existenþã-Ion
Petrovici(“se bucura de autoritatea unui magistru unanim
recunoscut” – spune Ionel Necula, despre prelegerile lui
Petrovici, din temniþa Aiudului – secþia a II-a – prelegeri
care i-au iluminat spiritual pânã ºi pe deþinuþii de drept
comun, pe muncitorii ºi þãranii „audienþi”…), sã fie mãreþi
ºi frumoºi – HOMO ERECTUS, prin HOMO SAPIENS! ºi-au ales sã fie mãrunþi ºi hidoºi
hidoºi…Târâtori în beznã”Reptilini” – cum foarte exact îi caracterizeazã logosul
reflexiv al lui Ionel Necula. Cu toate cã existã o reptilã
vizibilã – etern-biliosul Iorgu Iordan-concitadinul! – sunt
PRO

Comunismul, în general, a cochetat cu cele mai josnice
simþãminte ºi pirniri ale umanului – în accederea la putere
ca ºi în pãstrarea ei”-p. 179; c- cei care au fost, la un
moment dat, „vizitaþi” ºi, deci, inhibaþi ºi deturnaþi de la
turnãtorie, de cãtre propria lor conºtiinþã (cu revenire
întârziatã, la funcþionarea normalã) :”Oricât ar pãrea de
curios, dar a existat ºi o categorie de agenþi care, prin
tonul notelor informative, depuse, au reuºit sã inducã în
ochii securitãþii o imagine total schimbatã, faþã de cel
urmãrit. Reprezentarea era ticluitã aºa de favorabil
urmãritului, cã putea duce chiar la închiderea dosarului
de urmãrire individualã.” – cf. p. 177. ªi, apoi, în ultimul
subcapitol (al ceea ce se intituleazã În loc de postfaþã)
– numit, sugestiv ºi amar-ironic, ca un fel de medievalcronicãreascã „certare” - Turnãtoria ca virtute teologalã
- insistã pe sublinierea vinii micºorate prin remuºcare,
viziunea prãpastiei metafizice, având drept consecinþã
fenomenul spiritual de auto-ameliorare comportamentalã,
de schimbare la faþã
faþã, în mod egal, a hãituitului ºi a
hãituitorului, victimei ºi cãlãului: „ªi totuºi, cercetând cu
atenþie rapoartele provenite din mediul teologal, putem
sesiza c-au fost întocmite cu o anumitã remuºcare, cu
reticenþã, cu o conºtienþã a vinovãþiei. Semnatarii lor mai
mult mimeazã turnãtoria pentru cã, de fapt, nu oferã nicio
informaþie care sã îngreuneze situaþia filosofului.
Dimpotrivã, îl înfãþiºeazã ca loial regimului ºi politicii
promovare de cominiºti. Am putea spune cã, prin notele
lor informative, se realizeazã o adevãratã schimbare la
faþã a imaginii lui Petrovici”.
Ionel Necula nu acuzã – Ionel Necula, cu maximã
obiectivitate înþeleaptã – constatã
constatã. ªi comenteazã/
gloseazã, pe marginea constatãrilor fãcute
fãcute. Cu
oarecare durere, desigur (pentru cã e vorba de oameni,
de oameni cunoscuþi chiar, de oameni, mai ales,
MARI
MARI! Intelectuali de renume ºi cu mare capacitate
spiritualã, nu de niºte rebuturi sociale oarecare… - critici,
teoreticieni ºi istorici literari, filosofi-cãrturari ºi preoþicãrturari…) – dar exprimarea durerii se face la modul
filosofic, iar nu umoral! Ionel Necula, prin cartea sa de
excepþie, creeazã, practic, un mic tratat de umanitate/
umanism. Un tratat despre necesara omenie – chiar
ºi în pãcat
pãcat! Ionel Necula, departe de a face „apologia
turnãtoriei” sau, mãcar „scuzarea ticãloºiei” – încearcã,
în profund spirit creºtin, sã înþeleagã neputinþele
omului, sã evidenþieze Binele (sau aproape-binele…)
chiar ºi în mijlocul infernului – dar nu fãrã „certarea” de
rigoare (mai ales cã referinþa se face la feþe bisericeºti,
la ucenicii direcþi/esoterici ai lui Hristos…) ºi nu fãrã
semnale/avertismente profetice, pentru cine mai
poate ºti ce ipostaze/regimuri politice/ispite satanice
viitoare ar mai putea încerca lumea ºi România… prin prisma unor exemplaritãþi (chiar dacã antic-pãgâne!)
extrem de relevante ºi instructive, pentru lumina/
luminarea spiritului uman: „Iisus ne-a învãþat cã nu trebuie
sã arunce cu piatra decât cei fãrã de pãcat – dar cine ºia reprimat, prin voie vegheatã, gestul laº ºi nesãbuit al
delaþiunii – siderat fiind de preceptele evanghelice? Din
pãcate, nici mãcar propovãduitorii cuvântului lui Hristos.
Sigur, la mijloc trebuie sã fi fost presiuni mari, dar
acceptarea mai poate fi privitã cu îngãduinþã când istoria
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de bãnuit ºi reptile cu mult mai hidoase, cele neexprimate
„întru fotoni” – agenþii miºunãtori ºi cvasi-anonimi, ascunºi
sub pietroaiele jilave ºi scârnave, laºe, ale numelor de
cod…: „Cãlinescu”, „Alecu”, „Ion”, Radu Rãdulescu”,
„Bologa”, „Jean Dumitrescu”, „Marcu Filip” etc. – pânã la
23 sau chiar 25 de reptile hãitaºe…
Este vorba, în aceastã carte, firesc, de o naºtere de
om, pe 14 iunie 1882, la Tecuci, în familia magistratului
Dimitrie Petrovici ºi a mamei Ortansa (cam nechibzuitã…)
– apoi, despre instrucþia „unui bãiat de familie” – Ion
Petrovici, silit, de moartea timpurie a tatãlui, sã lupte
pentru o bursã la Liceul Sf. Sava – primele încercãri literare,
încununate de succes(poemul dramatic O sãrutare,
jucat, dupã lecturarea lui Caragiale însuºi, la Teatrul
Naþional bucureºtean)… Universitatea, unde se lasã
cucerit de un Maiorescu modelar, pe care se pregãteºte
a-l urma, întru profesoratul de logicã ºi istorie a filosofiei…
licenþa cu O problemã de filosofie, cuvânt introductiv
semnat de, fireºte, Maiorescu… - 1905, doctoratul cu
teza Paralelismul psiho-fizic – Petrovici devenind primul
doctor în filosofie al universitãþii româneºti…la 24 de ani,
conferenþiar la catedra de Filosofie a Universitãþii din Iaºi
(pânã în 1940, când se va transfera la Bucureºti)… intrã
în guvernul României, în formaþiunea lui Averescu, la 1
ianuarie 1921, ca Ministru al Lucrãrilor Publice…
conferinþe în strãinãtate („al treilea cãrturar român invitat
sã conferenþieze peste hotare, dupã A.D. Xenopol ºi N.
Iorga”-p. 22)…1935 – primit în Academia Românã (omagiindu-l pe predecesorul sãu academic, Al Philippide), iar
în 1937, membru titular al Academiei… - participã la
Congesul internaþional, al IX-lea, de filosofie, de la Paris
(consacrat lui Descartes) – acceptã sã intre în guvernul
lui Antonescu, ca Ministru al Învãþãmântului…Fiul sãu,
Vladimir, era legionar – dar tatãl – nu… - cel puþin, nu
acceptã maniera simistã, de asasinat politic, tip „cazul
Armand Cãlinescu”(“bestialã cãlcare în picioare a
umanitãþii ºi a intereselor naþionale”). Deºi, sentimentul
sãu de demnitate justiþiarã îl determinase, în 1934, sã
facã interpelare guvernului liberal, când fusese asasinat
Sterie Ciumetti, cel mai apropiat om al lui Corneliu Zelea
Codreanu. Conform chiar studiilor unei scriitoare românce,
de etnie israelitã (Ileana Vrancea), Ion Petrovici nu este
nici antisemit.
Dar episodul ministerial din 1940 îl va costa, pe
eminentul filosof ºi profesor, libertatea – ºi-l va situa de
partea martirilor plini de maiestate, ai românilor. Atacat
de veninosul ºi total nedreptul coleg ºi concitadin, Iorgu
Iordan, încã din septembrie 1944 – Petrovici Ion se
pregãteºte sã intre în istoria românilor pe Uºa
Calvarului.
...„La mijlocul lunii aprilie” este arestat ºi „depus la
închisoarea Poliþiei din Bucureºti”. Dupã eliberãri
condiþionate, timp în care este atât de „imprudent”de demn,
încât îi ia partea lui Crainic (la „epurarea” acestuia din
Academie), de parcã soarta sus-numitului Petrovici Ion
ar fi fost cu totul alta, în zãrile viitorului, decât aceea a
corifeului Gândirii… iar Academia Românã e dizolvatã
prin decret de stat…- dupã multe tribulaþii, pentru
alcãtuirea „mãiastrelor” loturi (SPECIFICE „JUSTIÞIEI”
STALINISTE!!!…) – nimereºte în „stabilitatea” unui lot
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arbitrar: „lotul vinovaþilor de dezastrul þãrii”…24 de
persoane…toþi cei ce-au trecut prin consiliul de
administraþie al Societãþii Române de Radiodifuziune, între
1940 ºi 1944…Ionescu Vasile, Dragomir Hurmuzescu,
Bãnescu Nicolae, Bagdazar Nicolae, Alexandru Marcu,
Nichifor Crainic, Ionel Perlea, ªerban Cantacuzino,
Rãdulescu Nicolae, Scarlar Lambrino, Grigore Tãuºan,
Gheorghe Ciolac, Sturza Constantin, Ilie Gârneaþã, Al.
Hodoº, Victor Papacostea, Emanoil Bucuþa, Gh. Leon,
Alfred Calmuschi, Ion Soimescu, Ion Mânzatu, Gh. Mugur,
Ion Petrovici…
…Condamnat prin decizia penalã nr. 123, din 19
ianuarie 1949…I se refuzã recursul… (dar, ceva foarte
ciudat: nici în 1997 n-a funcþionat recursul în anulare!!! –
declanºat de Procurorul General al României, Sorin
Moisescu…Ion Petrovici nu este reabilitat nici pânã în
zilele noastre „democratice”…) – deºi mason, Cavaler al
Crucii Albe fiind, iar Noica afirmând, în 1934, despre Ion
Petrovici, cã Maiorescu ar fi zis: „Omul acesta poate
aproape orice în þara noastrã”… 10 ani de temniþã grea…
pe care i-a fãcut „bob cu bob”… Nu ºtim ce ar fi trebuit
sã poatã, în condiþiile date, un mason de Rit Scoþian
– dar ceea ce cu adevãrat a putut Ion Petrovici, a
fost sã nu supravieþuiascã ORICUM iadului de la Aiud
(„l-a ajutat cultura sa întinsã, faptul c-a avut, în permanenþã, o preocupare intelectualã, a avut ce sã proceseze
mental, a avut unde sã evadeze, sã se detaºeze din
acel loc al realitãþii fioroase (…). Era un iubitor de
înþelepciune, dar ºtia cã înþelepciunea nu se distinge
printr-o atitudine de închistare faþã de ceilalþi, ci laolaltã
ºi în solidaritate cu ei. Nu putea, cu vocaþia sa de
apostolat, de fãclier ºi ca orator de tribunã publicã, sã nu
continue ºi în aceste condiþii cumplite sã facã ce ºtia cel
mai bine. ªi ce putea face cel mai bine, decât þinerea
unor cursuri de logicã ºi istorie a filosofiei – discipline pe
care le predase strãlucit, timp de 4 decenii, la Universitãþile
din Iaºi ºi Bucureºti?”)… apoi domiciliului forþat(prelungit
cu 5 ani – pânã în 1963… dar ºi „libertatea” era, de fapt

Naturã staticã (Chintilã Spiru)
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(corect formuleazã, iar, mereu artistul Ionel Necula!):
„libertatea din interiorul unei colivii mai spaþioase”).
S-a încheiat, astfel, povestea? Da’ de unde!!! Abia
acum începe!!! Acum, ºobolanii Securitãþii încep sã-i
ferfeniþeascã viaþa, prin continua supraveghere, care te
fãcea, în mod obiºnuit, sã nu mai ai încredere în nimeni
ºi nimic, îþi nimicea liniºtea… Pe Ion Petrovici (octogenarul, pe atunci…) nu-l slãbeau din ochi nici mãcar
când o pictoriþã (Vavilin Elena) încerca sã-i facã portretul!!!
„Petrovici a fost sub acþiune informativã vreme de 11
ani. Ne putem imagina cã cei ce depuneau mãrturii despre
el la securitate nu erau oameni simpli – strungari, lãcãtuºi
mecanici, sudori – ci personalitãþi importante, cãrturari
bine aºezaþi în ansamblul culturii române, de dinainte ºi
de dupã rãzboi”- p. 94. Turnãtorii scriau foarte corect, ba
chiar elegant – româneºte, în actele delaþiunii lor…ªi
totuºi, afirmã atât de scrupulosul cronicar ar unei tragedii
„en millettes”, Ionel Necula – printre turnãtori erau ºi
conºtiinþe nefericite ”care refuzau sã-i nefericeascã ºi pe
cei din jur”…(cf. p. 102).
ªi totuºi, Ion Petrovici, „lucid într-o lume buimacã”(cf.
p. 97), gãseºte resurse sã treacã, cu diplomaþie ºi un
surâs înþelept-sceptic (din ce în ce mai obosit…), peste
acest nou ºi cel mai sâcâitor calvar – ºi se întâlneºte,
curajos, cu mulþi dintre foºtii prieteni „comilitoni”…ba chiar,
dupã 20 de ani, îºi revede, în Spania, fiul, pe JaponVladimir…(se pare cã avea chiar un proiect de recãsãtorire, cu o anume Adelina Vulcu, de 47 de ani - pe
când Petrovici Ion avea 79 de ani…). ”S-a consternat de

toate relele abãtute peste þarã, dar n-a abdicat din condiþia
sa de înþelept al cetãþii ºi n-a încetat sã dea seama de
sine ºi de lumea nesãbuitã ce I-a fost dat s-o traverseze.
A fãcut-o cu dignitate ºi cu înþelepciune socraticã. A bãut
ºi el cupa cu zeamã de cucutã, dar cum nicio corabie nu
se zãrea dinspre Delos, n-a mai dat-o peste cap, precum
înþeleptul din Atena, a sorbit-o în timp, picãturã cu
picãturã”(cf. 140). Dupã moartea sa, din 17 februarie 1972
(aproape atinsese 90 de ani…), apropiaþii familiei Petrovici
au mai avut de contemplat, sideraþi, tragedia morþii,
aproape simultane, a surorilor filosofului, Florica Hortence
Stâlpeanu ºi Elena Maria Gatovschi (1 septembrie 1975,
respectiv 4 septembrie 1975) – „orice moarte este
dureroasã ºi înfricoºãtoare, dar recurenþa ei în acelaºi
loc ºi la un interval de doar câteva zile ridicã suferinþa la
pãtrat, cum numai în tragediile greceºti îºi gãsea
adevãrata reprezentare”-p. 167 (Ionel Necula vorbeºte
chiar de „vocaþia pentru tragic a Tecuciului”…- p. 166)…
…Aþi citit, aplecându-vã deasupra cãrþii lui Ionel
Necula, un dosar despre munca „ºobolãneascã” a
Securitãþii (despre cronicarii fãrâmiþãrii lumii ºi
personalitãþii umane)? Da, ºi aºa ceva. Dar, în primul
rând, Ionel Necula scrie, prin Ion Petrovici – în vizorul
securitãþii, cartea despre posibila (TOTDEAUNA!!!)
rezistenþã, prin demnitate, a românului (ilustrat, de data
aceasta! printr-un filosof, Ion Petrovici…) – ºi a României,
în general. O mare carte, despre un om moral, dar ºi
despre Omul Moral – ºi despre ªANSA TRANSCENDERII PRIN MORALIT
ATE – a omului, în general…
MORALITA

CAVALERUL „RESEMNAT” ÎN INIÞIERE*
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Emilian Marcu, Mormânt în metaforã, Edit. Princeps,
Iaºi, 2007.
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ale unei noi lumi – iar sãbiile
sãbiile, pentru rãnile iniþiatului,
trebuie, de-acum, sã intre-n teci:”Cum rãni aºteaptã iar
sãbiile-n teci”(cf. p. 44), spadele sã se transfigureze în
umbre-spade
umbre-spade, în armuri de zãpadã
zãpadã, sã dezvolte
pasivitatea maxim activ-spiritualã, aºteptând FulgerulFulgerare a Duhului Sfânt (“Tot rãzuind tristeþea de pe
spadã/În fulger se întrupã armura-þi de zãpadã”-p. 84)–
pentru cã, nu-i aºa, cu Lumea lui Dumnezeu nu te baþi,
foarte interiorizat
ci te zbaþi (foarte
interiorizat!) s-o înþelegi ºi sã te
integrezi ei, cât mai armonios (acesta ºi este sensul
mormântului în metaforã
„mormântului
metaforã” – Suprema Metaforã fiind
chiar divinitatea, iar înmormântarea în MetaforaDumnezeu semnificã tocmai Învierea
Învierea). „Putrede” sunt
„nadirele” acestei lumi, dar, prin jertfa noastrã
autosacrificialã, singura dreaptã, între cele patru cuie ale
Zãrii-Logosului-Cruce Vegetalã, a Învierii (“a cuielor
osândã”, „ vraja cuielor rostire” – p. 73, „cuiele din palme
sã ne-ncolþeascã-ncet”-p. 36), noi, cavalerii acestei lumi,
vom (putem, cel puþin…) înnoi nadirele:”De jertfã mai
aproape, de tainã ºi-mplinire/Eºti frigul din perdele, din
putrede nadire” – p. 61. Perdeaua este vãlul Mâyâ al
acestei lumi, iar Ea este nu doar Iubita
Iubita, ci însãºi Forþa
PRO

O inefabilã ºi blândã, supusã ºi înþeleaptã cãdereamurg, de o demnitate deplinã, întru cãutare-aflare
amurg
aceastã cãdere(“Eu precum orbul caut lumina tãrâmului
incert”-p. 60), iar nu întru pierdere de sine – aceasta este
esenþa celor 136 de sonete (de formã shakespeare-ianã:
4-4-4-2) ale atât de sensibilului ºi discretului-secretului
poet ieºean, Emilian Marcu (aflat în/sub misterul „tãcerii
de bãrbat”- p. 74, adicã de iniþiat
iniþiat): „Eu care-am fost al
lumii etern necunoscut”-p. 136. E ca o rugãciune continuã
a unui cavaler, deasupra propriului mormânt, înainte de
suprema bãtãlie, pe care s-a resemnat sã o piardã,
ritualic. S-o piardã întru Înviere
Înviere!!!
Pleoapa sângereazã brocarturi senioriale, mãtãsurile
„reci/Aºteaptã-n forme statice-nvierea”, aºteptarea este
s o m n m i s t i c o - i n i þ i a t i cc, pentru Revelaþie, între
creneluri(“Toatã mirarea doarme-ntre creneluri/În crezul
visului dumnezeiesc”-p. 85), catedralele sunt pline de
gavotele reci”, cu noile ritmuri
tainã, dar ºi sincrone cu „gavotele
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Iubirii
Iubirii, prin care puritatea frigului este transfiguratã în
Soteriologia Arderii Depline, întru aflarea supremã, de
dincolo de orice Apus:”Alt trup de fatã-n flãcãri duceau
înspre apus” – p. 21.
Oprit (ca ºi Eminescu), în seniorialul, onorantul ºi
romanticul Ev Mediu (ultima vreme terestrã în care
Moartea ºi Iubirea au mai fost ritualuri de înaltã
solemnitate ºi ardere
ardere, arzând pentru înalta semnificaþie
a Sacrificiului), Resemnatul Cavaler-Poet, Emilian Marcu
(urmând ºi vagi nostalgii dupã Cetatea Anticã, a „vechilor
epitalamuri” – p. 24, a „sanctuarelor umbrei” iniþiatice – p.
51, a „altarelor spre osândã ºi jertfe de fecioarã”- p. 46 –
Fecioara fiind, în egalã mãsurã, Ana Manolicã ºi Maria
Rugãciunii Soteriologice - dar ºi a „vestalelor ridicate-n
curcubeu” – p. 47, a Marilor Sceptici, Stoici ºi Epicureici,
atât din spiþa imperialului Marc Aureliu, cât ºi din aceea
a celui mai distins aristocrat al Vremilor Cãderii neroniene,
Petronius) – se lasã a cãdea, cu tot cu lumina evului, în
APUSURI - ca simboluri nu ale extincþiei totale ºi definitive, ci, poate paradoxal, ale INIÞIERII ÎNTRU
ADEVÃRATA VIAÞÃ, cea din lumea fãrã prihanã:
„Luminile cãzânde-s apusuri fãrã vinã” – p. 43.
Cerul care cade „mistic” în mare, se va transfigure în
Empireul Mitului, sub veghea P e r l e i - R o z ã
Perla
(Perla
Perla=hirofania prin suferinþã devotatã: în discretia
absolutã a adâncului mãrii misterelor absolute,, secreþia
atoateiertãrii/atoateînþelegerii! – iar Roza-“
Roza-“Floarea
îmbrãcatã-n Rouã” – p. 16, cu varianta Crin – „De-n
candelã lumina aprinde-n crini petale”-p. 57 - este însãºi
hieroglifa vegetalã a lui Hristos, a Regalitãþii Spirituale ºi
simbol al divinitãþii autosacrificiale): „ªi scoicã marea
toatã este rouã/Cã perla-n rozã este tragic mit” – p. 68.
Dar iniþierea presupune aºteptare-rãbdare desãvârºitã
desãvârºitã,
mântuitoare, prin Revelaþie: „Lumina-i mai curatã de-atâta
aºteptare”-p. 37.
Iniþierea întru nemurire se face prin Cântecul-Poezie,
ceea ce înseamnã ritual jertfelnic, de rãbdare a
rãnire ca
MISTICULUI ROB, pentru suferinþa-ranã-rãnire
deschidere spre Noua Lume
Lume, întru Noua Zidire de sine,
stranã
ca stare de fiinþare sacrã-stranã
stranã(aºteptare întru
sacralitate):”Vrãjita mânã taie-n cântec ranã/Asemenea
ocnaºului cioplindu-se în stranã”-p. 80.
Cavalerul-Poet locuieºte, egal, în sanctuar ºi palat
palat:
sunt spaþii ale miraculosului divin. Dar, deasupra
Sanctuarului-Palat
Sanctuarului-Palat, curg Nisipurile Clepsidrei ºi
Cocorii – ºi, consecinþã a Iniþierii, se instaureazã
Regalitatea V
ulturilor
Vulturilor
ulturilor. Fluturii, ca ºi frunzele
frunzele, sunt
simboluri ale efemeritãþii, dar ºi ale înscrierii în cosmica
transfigurare, prin cãderea ritualicã, întru aºteptarea
împlinirii-iniþierii spirituale depline: „Pe frunzele-n zvâcnire
ninsoarea înconjoarã/Cohorte mari de fluturi (n-n.: rãzboi
fãrã rãzboire evidentã, ci imersã!) în ne-mplinit decor/
Povãþuitã clipa pare-un sicriu de cearã/În care-ºi uitã
zborul un rãtãcit cocor//Vâscoasele ecouri se rãzvrãtesc
în gânduri/ În clipa sideralã în care ne-am retras”-p. 134;
retragerea „în clipa sideralã” este echivalentã cu
„retragerea” Viermelui în pupa-cocon-crisalidã
pupa-cocon-crisalidã, în
vederea transfigurãrii în Fluture Divin. Lumina iniþiaticã
este extrasã, din starea ei crisalidicã, de Forþele CelesteVulturi, ºi adusã, întru Revelaþia „tãrâmului necunoscut”
SAECULUM 10-11/2007

Vazã cu flori (Grigore Lucia)
al Supremului Sens al Închinãrii, ca renunþare, de
bunãvoie, la ipostaza impurã a Fiinþei-Pãmânt
(Trupul):”Aºtept lumina din pãmântul din privire.//S-o
scoatã vulturii cu ghearele uºor/Ca pe o jertfã gata sã ne
prindã-n sine./Blând moare unda-n tainicul izvor/De cât
aºtept lumina sã mã-nlumine.//Mai apãrat de gânduri ca
de scut/Þie mã-nchin tãrâm necunoscut”-p. 137.
Cavalerul, deplin Rob al Misterului Dumnezeiesc,
Emilian Marcu, la hotarul dintre Lume ºi Logos-ul
Împlinirii, pãstreazã, totuºi, umana Interogaþie – dar fãrã
tragism, pentru cã Suprema Înþelegere i-a pãtruns, ca
Otravã a Înþelepciunii ªarpelui Tracic, în sângele apus în
tãcere ºi ad-miraþie/extazã(
ad-miraþie/extazã(de la ek-stasis, ieºre a
spiritului înafara trupului)) – interogaþie tot asupra
Creaþiei, evident
evident! ªi Cavalerul Fãrã Prihanei, simþind
cã Misiunea-i Misticã s-a împlinit – întreabã, dar întreabã
impersonal
impersonal, de sub ninsoarea tot mai deasã a Luminii
Cerului, mai curând cu abia învãluitã mulþumire, ca într-o
retrospectivã asupra vieþii unei persoane cunoscute, dar
nu identice cu propria-i persoanã
persoanã: „Oare a câta
ninsoare azi acoperã satul/ªi câte poeme vor rãmâne
de-acuma de scris?” Forþa lui de iniþiere a transfigurat
Lumea – într-un Etern Poem, care se scrie/se va scrie,
neîncetat, sub zãpezile Luminii Cereºti – pânã la
proclamarea divinã a Noului Ierusalim!
Cavalerul-Poet Emilian Marcu preferã mici
imperfecþiuni formale ( mãsuri de vers depãºite, uneori
neologisme nu prea fericit plasate), decât sã-ºi trãdeze
idealul perfect
perfect: aflarea Cãii Drepte, spre Târâmul Luminii
Revelate. Întreg acest volum de versuri este, în literatura
românã, una dintre puþinele exemplare pregãtiri de
moarte iniþiaticã
iniþiaticã, întru Iubirea Spiritualã Deplinã/
Împlinitã. Respiraþia lui Emilian Marcu nu mai mânã
frunzarele pe pãmânt – ci rãspunde/corespunde în Sferele
Celeste – cu o seninãtate fãrã cusur.
Cartea lui Emilian Marcu, la fel ca sublimul ºi celebrul
op/opus al iubirii spirituale cavalereºti, din veacul al XIIIlea, Le Roman de la Rose (al lui Guillaumme de Lorris
ºi Jehan/Jean de Meung), este, în acelaºi timp, atât un
tratat despre Iubirea Sublimã, cât ºi abecedarul (apropiat
de desãvârºire), pentru cei care râvnesc a deveni devoþii/
iniþiaþii Rozei-Trandafirului Divin.
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ºi-l dã la ivealã din om aºa cum ºi moaºa scoate din
pântecele mamei pruncul: gol-goluþ. Or sofiºtii, cu ambiþia
lor de a demonstra orice despre orice, cu dialectica lor
împinsã pânã la paradox, ajungeau sã sacrifice, pânã la
urmã, taman adevãrul. Însoþit astfel de o etichetã pe care
a repudiat-o mereu, fãrã sã poatã scãpa niciodatã de ea,
fãrã îndoialã cã filosoful s-a simþit în permanenþã mult
mai nedreptãþit decât avea sã fie atunci când i s-a fãcut
acea ultimã nedreptate. Cu siguranþã cã l-au ºi durut mai
mult acele nedreptãþi, nenumãratele confuzii dintre
filosofia sa ºi sofisticã, pentru simplul motiv cã de ele
s-a ciocnit mult mai des, în fiecare zi poate, pe câtã
vreme de cea din urmã nu s-a lovit decât o singurã datã
în viaþã.
N-ar fi, prin urmare, prea corect sã-l învinuim încã o
datã ºi noi, urmaºii, astãzi, ºi dupã moarte, de aceeaºi
catalogare de care nici în timpul vieþii n-a reuºit sã se
descotoroseascã. Sã vedem întâi faptele, mãrturiile concrete, aºa cum s-au derulat ele, atunci, ºi abia dupã aceea
vom aprecia cu toþii dacã slujesc într-adevãr argumentelor
înfãþiºate deja. Dacã se aliniazã firesc, in-se-pa-ra-bil, în
acea concluzie pe care poate cã m-am grãbit aºezând-o
prea repede la începutul acestor pagini.

2
În anul acela, 399 înainte de Hristos, nu se întâmplase
pânã atunci nimic deosebit. Nimic în afarã de faptul cã
veacul coborâse cu o treaptã mai jos de cifra rotundã
400 ºi cã, la rândul lui, filosoful împlinise ºi el o vârstã:
70 de ani. Totul anunþa deci o curgere neîntreruptã,
monotonã ºi domoalã, a secolului în jos, cãtre limita zero,
ca ºi a vârstei filosofului în sus, înspre cele mai adânci
bãtrâneþi. Pentru ca, deodatã- ºi, ca întotdeauna, pe
neaºteptate- lucrurile sã se rãzvrãteascã împotriva lor
înºile, contra propriei lor ordini ºi monotonii ºi sã
înþepeneascã brutal într-un loc al urgiei. Cãci nu numai o
viaþã de om a fost opritã din drum atunci, dar nici anul ãla
n-a putut curge mai departe la fel de senin, împãcat, înspre
vãrsare. A rãmas în istorie ca o piatrã de hotar ºi de
mormânt imposibil de ocolit în vreun fel, cu privirea sau
cu pasul. Alte ºi alte veacuri vor dispãrea pentru
totdeauna din amintiri ºi din calendare, dar anul acela va
trãi veºnic în omenire drept anul morþii lui Socrate.
Cei trei care au intrat, iatã, la rândul lor, în istorie
legându-ºi numele de o asemenea ruºinoasã performanþã,
au fost urmãtorii: Meletos, Lycon ºi Anytos. Unul-un poet
obscur, aºa-zis tragic, pe care filosoful îl ironizase de
mai multe ori pentru lipsa lui de talent. Al doilea – un
orator, obscur ºi el, ºi o þintã de asemenea preferatã de
Socrate, din pricina demagogiei sale. Cel de al treilea,
PRO

1
S-ar fi putut apãra, fireºte. S-ar fi putut apãra ºi singur,
aºa cum se ºi proceda de regulã pe atunci. De altfel el
însuºi l-a refuzat pe Lysias, cel mai de seamã logograf
al Atenei, care nu numai cã ºi-a oferit ajutorul, dar a ºi
redactat o pledoarie de apãrare. L-a refuzat, însã, sub
cuvânt cã, deºi meºteºugitã, pledoaria nu i se pãrea nici
bãrbãteascã, nici curajoasã. Prin urmare chiar avea
intenþia sã se apere singur; oferind el, în schimb, un
exemplu de lecþie ºi bãrbãteascã ºi demnã ºi nobilã. L-ar
fi susþinut într-o tentativã ca asta toþi prietenii ºi discipolii
sãi, cunoscuþi ºi necunoscuþi din întreaga cetate. I-ar fi
sãrit în ajutor toþi cei ºaptezeci de ani trãiþi de el pânã
atunci, de-a lungul unei vieþi care dovedise cu prisosinþã
tocmai calitãþile pretinse acum unei pledoarii pe bunã
dreptate tot aºa de pilduitoare. Desigur, asta cu condiþia
sã se apere singur, aºa cum o doreau ºi cum aºteptau
cu toþii, cunoscuþi ºi necunoscuþi. Dintre toþi însã se pare
cã tocmai cel în cauzã nu þinea cu tot dinadinsul s-o
facã. Sau voia poate sã se apere, dar nu þinea sã se
disculpe cu orice preþ.
Altminteri nu s-ar putea nicidecum explica de ce, la
sfârºitul întregii sale cuvântãri, efectul obþinut a fost mai
curând invers, opus adicã celui scontat. Orice apãrare
este sortitã, prin însãºi condiþia ei, sã lupte pentru o cauzã,
din rãsputeri, chiar atunci când cauza pare dinainte
pierdutã. N-ar mai avea nici un rost apãrarea, dacã cel în
cauzã ºi prietenii ºi familia sa n-ar întrezãri o cât de vagã
speranþã de a câºtiga. Fie ºi cu preþul unor umilinþe –
sau sacrificii – sau nedreptãþi, dacã nu vor avea cum
altfel; cu orice preþ, aºadar. Or, în cazul lui, cauza era
dinainte câºtigatã. Pledau pentru ea nu numai discipolii
ºi prietenii ºi binevoitorii, care poate n-ar fi atins o jumãtate
din populaþia cetãþii; pledau, fãrã voia lor, înseºi capetele
de acuzare, destul de generale ºi neîntemeiate, deci
destul de ne-pro-ba-toa-re, ca sã folosesc un termen al
actualei justiþii. Prea greu nu i-ar fi venit unui bun apãrãtor
sã le spulbere pe rând, unul câte unul. Cu atât mai mult
lui, maestru neîntrecut într-ale maieuticii, arta moºitului,
pe care, dupã cum îi plãcea sã spunã, o moºtenise de la
mama sa, moaºa. Dacã n-a fãcut-o, totuºi, înseamnã cã
nici n-a luptat, aºa cum ar fi cerut apãrarea, din rãsputeri,
ca sã-ºi câºtige propriul proces. Ori, de ce nu” ai degrabã
a fãcut tot ceea ce i-a stat în putinþã sã-l piardã; prin
urmare, încã o datã: cu orice preþ.
Speculaþii – mi se va spune; sofisticã de calitate
îndoielnicã. Exact acelaºi calificativ i-a fost atribuit
filosofului însuºi, ceea ce l-a fãcut adeseori sã riposteze,
mai vehement încã decât avea s-o facã la proces. El
avea pretenþia cã, prin arta maieuticii, moºeºte adevãrul
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Anytos, era se pare ºi cel mai primejdios; un politician în
adevãratul sens al cuvântului. Adicã aºa cum sunt
întotdeauna ºi dintotdeauna politicienii de o realã vocaþie
– lipsiþi de scrupule, corupþi, duplicitari. ªi el avea de
reglat un cont al invidiei:de meserie tãbãcar, ar fi vrut ca
ºi fiul sãu sã îmbrãþiºeze aceeaºi profesie, însã se pare
cã Socrate îl sfãtuise sã n-o facã. Deºi, dacã filosoful ãi
dãduse cu adevãrat un sfat fiului lui Anytos, mai mult ca
sigur îi criticase nu profesia de tãbãcar, ci pe aceea de
politician. Oricum ar fi, o întrebare, una singurã, se ridicã
ºi pe bunã dreptate. Pentru atâta lucru târãºti un om
înaintea instanþei? Ba, mai mult, obþii pânã la urmã ºi
pedeapsa capitalã? Adicã numai din invidie – din duºmãnie
– de ciudã cã te-a luat în zeflemea pentru talentele sau
lipsa ta de talente?
Aici ar fi ceva mai multe lucruri de spus. de bunã
seamã cã circumstanþele, con-junc-tu-ra, n-au fost nici
aºa de simple, nici tot atât de superficiale. Acelaºi Anytos
a fost omul care, din umbrã, ºi-a conceput uneltirile.
Pentru a confirma pe deplin aptitudinile de politician abil,
versat ºi versatil, el a urmãrit o acþiune judiciarã
spectaculoasã prin intermediul cãreia voia sã-ºi sporeascã
prestigiul în ochii mulþimii; ai e-lec-to-ra-tu-lui, ca sã zicem
aºa. Asta pe de o parte. Pe de altã parte, se pare cã ºi
conjunctura concursul-de-împrejurãri, îi erau favorabile:
pe vremea aceea atenienii se dovedeau pur ºi simplu
mari amatori de procese, ºi nu orice fel de procese, ci
numai din alea rãsunãtoare. Cam aºa cum aveau sã fie,
ceva , mai târziu, romanii mari amatori de luptele cu
gladiatori. N-aº vrea sã insist însã pe cauze – pe condiþii
– pe împrejurãri, nici sociale, nici politice ºi nici de altã
naturã. Cum-necum, important este cã s-a ajuns aici, cã
Socrate a fost adus înaintea heliaei
heliaei, a instanþei deci, ºi
cã, vrând-nevrând, a fost pus în situaþia de a se apãra.
Nu de o singurã învinuire ºi nici de vreuna oarecare ci de
trei capete de acuzare; unul mai greu decât altul.
Cei trei acuzatori i-au pus în seamã filosofului o întreitã
vinovãþie, fiecare câte una: pervertirea tineretului,
încercarea de a strecura în mod fraudulos alte zeitãþi
decât acelea recunoscute oficial ºi, mai cu seamã, lipsa
de credinþã în zeii cetãþii, în autenticii sãi zei. Ultima
acuzaþie era ºi cea m, ai gravã, extrem de gravã chiar:
a-se-bi-a. Sub învinuirea de asebia pedeapsa putea fi,
într-adevãr, aceea de condamnare la moarte. Dar sub
aceeaºi învinuire erau de multe ori sancþionate chiar
„infracþiuni” precum aceea a studierii corpurilor cereºti
sau a fenomenelor naturale. Or, e limpede cã aceste
pãcate nu þineau sã conteste cu orice chip existenþa
zeilor, însã cãutau, ce-i drept, aflarea adevãrului: „Este
un oarecare Socrate, om învãþat, care cerceteazã cele
cereºti, ca ºi cele de sub pãmânt, ºi schimbã faptele
rele, înfãþiºându-le prin vorbire ca fiind bune. „Cel puþin
aºa susþine Platon, în Apãrarea lui Socrate – ºi cui
sã-i dai, la urma urmei crezare, dacã nu lui Platon? Adicã
celui mai credincios discipol al lui Socrate?
Desigur, acuzaþia cã schimba prin vorbire faptele rele
în altele bune þinea de aceleaºi prejudecãþi care îl
etichetau ºi drept „sofistul sofiºtilor”. Îl deranjase fãrã
îndoialã mai mult ca orice faptul cã o minciunã ca asta
îºi fãcuse loc în actul de acuzare. ªi celelalte, fireºte
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cã-l indignaserã ºi ele, dar asta cu siguranþã mai mult
decât oricare. Alte „lucruri nelegiuite” , precum iscodirea
celor pãmânteºti sau cereºti n-aveau de ce sã-l
incomodeze prea tare. La urma urmelor, asta fãcuse ºi
pânã atunci, toatã viaþa lui asta fãcuse. El era de fapt un
adversar avant la lettre al unui dicton care avea sã se
nascã mult mai târziu ºi care avea sã porunceascã fãrã
milã: crede ºi nu cerceta! Cum era sã creadã filosoful
nostru fãrã sã cerceteze? S-ar mai fi numit el Socrate
dacã ar fi fãcut aºa ceva?
Aºa cã fusese, de pildã, foarte posibil ca ºi în urmã
cu 25 de ani sã fi fost acuzat de aceleaºi „nelegiuiri”.
Oricât ar fi de tulburãtoare coincidenþa, ºi de premonitorie
pânã la un punct, ea nu-i mai puþin adevãratã. În urmã cu
aproape un sfert de secol, Aristofan îl înfãþiºase pe
„sofistul sofiºtilor”, într-una din comediile sale, comod
instalat într-un coº, hoinãrind încoace ºi încolo printre
„cele cereºti” ºi flecãrind îndelung („asupra unor lucruri
pentru care eu nu am nici o pricepere, nici mare, nici
micã”). Aºadar întrebarea, poate nu tot aceeaºi, dar
oricum o întrebare se ridicã din nou: de ce nu fusese
filosoful atunci acuzat, în urmã cu un sfert de secol, odatã
ce vina era aceeaºi? De ce trebuise sã treacã aproape
25 de ani pânã când aveau sã devinã, toate vorbele –
bârfele – clevetirile, veritabile capete de acuzare? Poate
pentru cã nu erau „coapte”, cum ziceam într-o vreme,
condiþiile – sociale, economice, politice ºi mai ºtiu eu
care? Sau, poate, mai degrabã pentru cã nu-i venise lui,
încã, sorocul ?
Tot aºa, mai existaserã, de-a lungul timpului sau în
acelaºi timp, alte câteva cazuri de asebia, fãrã sã fie
sancþionate în acelaºi fel. Un Democrit, de plidã, un
Xenofon îºi proclamaserã nestingheriþi, pânã la sfârºitul
vieþii, credinþele lor ateiste sau numai neîncrezãtoare pânã
la capãt. Alþii, ca Diogene sau Protagoras, fuseserã la
rândul lor condamnaþi, fãrã sã se ajungã, totuºi, pânã la
pedeapsa capitalã. Pe Anaxagoras, adicã pe dascãlul lui
Socrate – pentru cã dascãlul de acum avusese ºi el un
dascãl – îl condusese chiar învãþãcelul sãu, noaptea,
pânã la porþile Atenei, de unde urma sã-ºi înceapã
surghiunul. Atunci de ce, din aceste cazuri ºi alte câteva,
doar unul , unul singur, a ajuns sã aibã parte de cea mai
crudã sentinþã? Rãspunsul nu-i nici el decât unul singur:
pentru cã Socrate trebuia sã moarã. Îi sosise ºi lui sorocul
ºi trebuia sã-l respecte. De lucrul acesta nimeni dintre
contemporanii sãi nu ºi-a dat seama. Nimeni în afarã de
el, fireºte. Iar el, odatã lãmurit asupra acestui ultim adevãr,
a fãcut tot ce i-a stat în putinþã pentru a-ºi preschimba
apãrarea în propria-i acuzare.

3
Pânã la acuzare, sã vedem însã cum a sunat
apãrarea. Prin urmare: Socrate perverteºte tineretul; îl
corupe ºi-l stricã cu tot dinadinsul. Aºa cel puþin afirmase
Meletos; afirmase, nu dovedise! Cel care trebuia sã
demonstreze cã nu era Socrate. Se dovedeºte astfel încã
o datã cã o cerinþã elementarã de drept, aceea ca
acuzatorul sã prezinte probele vinovãþiei, ºi nu inculpatul
pe cele ale nevinovãþiei, nu funcþiona nici atunci ca lumea,
iar astãzi, în zilele noastre, nu face decât sã-ºi respecte
39
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Totul, aºadar, urma firul unei logici fãrã cusur. Cu
argumente, cu dovezi – pe care detractorii sãi nu le aduseserã! – filosoful înlãtura punct cu punct capetele de
acuzare. Impecabile ºi implacabile, raþionamentele sale
conduceau de fiecare datã cãtre concluzia pe care împricinatul o urmãrea în mod expres. Iar asta pentru cã – nu,
nu sofistica, sã nu folosesc un termen aºa de puþin agreat
de cel în cauzã! – pentru cã di-a-lec-ti-ca dascãlului de
filozofie se dovedise desãvârºitã. Socrate se recomandã
deci ºi drept un dialectician, înainte de a fi fost descoperitã
dialectica însãºi. În asemenea condiþii, mai mult ca sigur,
apãrarea sa n-ar fi putut avea decât un singur efect. Unul
pe care l-ar fi putut anticipa, de mult, cu toþii.
Numai cã…

4
Numai cã, de fiecare datã, la fiecare din argumentele
ºi probele aduse în instanþã, împricinatul nu se putea
abþine ºi mai adãuga câte o remarcã. O micã observaþie
sau completare de care nu era neapãratã nevoie. Din
grabã, din nerãbdare, dintr-o prea mare forfotealã lãuntricã,
Socrate scãpa mereu câte o reflecþie nu tocmai la locul
ei; mãrunte imprudenþe care, prin acumulare, deveneau
treptat îngrijorãtoare. Aºa cã ceea ce câºtiga- vizibil,
incontestabil-ireproºabil, într-o parte, pierdea pe nesimþite,
puþin câte puþin, în alta. Nici nu s-ar fi putut arãta, exact,
unde anume. Nu-mi rãmâne nici mie decât sã presupun,
abia acum, aºadar oricum cu o prea mare întârziere.
De pildã. Când îl înghesuie pe Meletos între corzile
raþionamentelor, pentru a-l împinge sã declare cã doar el,
unul singur, îi stricã pe tineri, dialogul are la un moment
dat urmãtoarea turnurã: Judecãtorii de aici, cei de faþã,
sunt în stare sã dea creºtere tinerilor, sã-i facã mai buni?
Fãrã îndoialã ! Toþi sunt în stare sau numai unii din ei?
Toþi! „Pe Hera, exclamã Socrate transfigurat. O adevãratã
comoarã de oameni folositori ne-ai dezvãluit!” Stau ºi
mã tot întreb acum, adicã, din pãcate, prea târziu: cum o
fi scãpat inculpatul asemenea vorbe nesãbuite? Câþi dintre
cei 502 heliaºti le-or fi socotit o glumã nevinovatã, simplã
verigã retoricã într-un lanþ al demonstraþiei riguroase, ºi
câþi o luare peste picior? Asta pesemne de-abia votul
avea s-o spunã ºi poate nici el.
Sau: când îºi convinge asistenþa cã daimonii trebuie
sã fie ºi ei odrasle de zei, pentru a fi ºi mai convingãtor
adaugã o comparaþie pe care o doreºte limpezitoare: Tot
aºa de necugetat ar fi cineva dacã ar susþine cã existã
catâri, coborâtori din cai ºi mãgari, însã nu existã nici cai
, nici mãgari”. ªi din nou stau ºi mã tot întreb: sã ni fi
gãsit el altã comparaþie, cu florile, de exemplu, sau cu
fluturii? Cum de i-a venit atunci, printr-o neglijenþã fãrã
îndoialã regretabilã, tocmai asta? Câþi dintre heliaºti s-or
fi amuzat copios, în sinea lor, în urma unei comparaþii cu
totul ieºite din comun, ºi câþi nu ºi-or fi zis, tot în sinea
lor, cã omul ãsta îºi bãtea joc de zei chiar sub ochii lor?
Asta n-avea s-o ºtie nici Socrate, atunci, ºi cu atât mai
puþin o ºtim astãzi, noi cei de azi.
Sunt însã de-a lungul apãrãrii o mulþime de alte locuri
care nu mai pot fi considerate nici scãpãri ºi nici neglijenþe,
ºi unele ºi altele, fireºte, regretabile. Acelea multe, mai
numeroase, vor atârna din ce în ce mai greu ºi vor ajunge
PRO

propria tradiþie. Socrate se încumetã totuºi ºi la asta, sãºi dovedeascã el însuºi nevinovãþia. Îl atrage pe Meletos
într-un dialog, orb ºi trufaº acesta intrã în capcanã ºi cei
cinci sute de judecãtori, heliaºtii, au prilejul sã asiste la o
veritabilã demonstraþie de maieuticã, pe viu.
„Pe cât se pare, îl îmbie cu dãrnicie Socrate, toþi
atenienii fac din tinerime oameni întregi, numai eu îi stric.
Aºa zici? „Tocmai aºa!”, confirmã Meletos, fudul. La care
riposta filosofului este de un bun simþ de-a dreptul
nimicitor: „Ce mare fericire ar fi pentru tineret dacã, în
lumea asta, numai unul i-ar strica, pe când ceilalþi oameni
i-ar desãvârºi”. ªi dialogul continuã pe acelaºi ton, între
gravitate ºi zeflemea: Crede cumva Meletos cã Socrate
stricã tineretul cu tot dinadinsul ori fãrã de voie? Cu tot
dinadinsul, rãspunde, fireºte, poetul. Iar filosoful se
vãicãreºte, mucalit: Oare chiar sã nu-ºi dea el seama
cã, dacã e singurul om din Atena care corupe tinerii ºi
cã, dacã o mai ºi face cu tot dinadinsul, se poate alege
el însuºi cu ceva rãu din partea lor? Doar ceea ce semeni
aceea culegi, nu? „Morala”, în schimb, este servitã cu
toatã seriozitatea: „Din douã, una: ori nu-i stric, ori, dacã-i
stric, o fac fãrã voie; deci tu, ºi într-un caz, ºi în altul,
minþi. Dacã, pe de altã parte, eu stric tineretul fãrã de
voie, atunci nu este lege dupã care sã fiu judecat aici,
pentru asemenea greºeli fãrã voie, ci cel mult în particular trebuie sã fiu luminat de cineva ºi fãcut sã înþeleg.”
Celelalte acuzaþii, dupã cum am spus, încã mai grave,
sunt la rândul lor înlãturate cu aceeaºi rigoare logicã,
necruþãtoare ºi condescendentã. Mai întâi, Socrate le
dezvãluie detractorilor sãi o contradicþie în termeni, cum
am zice astãzi: pe de o parte, acuzaþia sunã cã nu crede
în zei, cu alte cuvinte cã este ateu, iar pe de alta cã
încearcã sã strecoare zeitãþi noi în cetate. Or, ambele
învinuiri se exclud una pe alta: „Eu unul nu pot pricepe
ce anume susþii: cã-i învãþ pe tineri sã creadã în anumiþi
zei? cã, prin urmare, ºi eu socot cã existã zei ºi nu sunt
ce desãvârºire ateu? Ori susþii cã nu cred deloc în zei ºi
cã-i învãþ ºi pe alþii o asemenea necredinþã?” Din
înfricoºãtoare, învinuirea devine de-a dreptul absurdã.
La rândul ei, acuza cã promova zeitãþi noi se bizuia
pe o afirmaþie, ce-i drept, adesea fãcutã de gânditor:
aceea cã el însuºi era povãþuit, îndemnat în actele sale
de un daimon, un „demon”, un fel de glas interior, i-am
zice probabil astãzi, care-i ºoptea mai cu seamã ce sã
nu facã. Daimonul era desigur un zeu exclusiv al lui
Socrate, cãci nu era recunoscut între zeii cetãþii. Dar
acest adevãr, altminteri greu de combãtut odatã ce
fusese, pânã atunci, proclamat în gura mare, este ºi el
invocat, printr-o micã diversiune oratoricã, tot în folosul
inculpatului: odatã ce existã „demoni”, nu înseamnã cã
existã ºi zei? „Dacã daimonii sunt odrasle naturale ale
zeilor, nãscute fie din nimfe, fie din alte mame, aºa cum
se ºi vorbeºte, atunci care o poate crede cã existã prunci
ai zeilor, însã nu existã zei?” Pânã ºi spusele oracolului
din Delfi, pe care, în mod normal, în modestia sa, Socrate
nu le-ar fi reprodus, pentru simplul motiv cã, datoritã lor,
era tot el considerat „cel mai înþelept dintre oameni” –
pânã ºi cuvintele astea sunt amintite, dintr-un alt motiv
însã, foarte greu de combãtut: oracolul era, oricum, un
zeu omologat.
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aproape condamnabile. Ca sã capete o confirmare a
spuselor oracolului din Delfi, Socrate mãrturiseºte cã a
luat o acþiune pe cont propriu. Mai bine zis, ca sã infirme
spusele sale, cãci din nou precizeazã, cu modestia lui
mucalitã: „Cât ºtiu eu, cu mintea mea, nu sunt un înþelept,
nici mare, nici mic”. Ca sã afle deci ºi acum adevãrul,
oricare ar fi, se duce mai întâi la un înþelept („nu-i nevoie
sã-i dau numele în vileag, era un om politic”). Îl cerceteazã,
aºadar îl-mo-ºeº-te, ºi aflã cã omul acela mai degrabã
se crede înþelept, însã nu este. ªi conchide cu bunãvoinþã:
„Tot eu trebuie sã fiu mai înþelept decât acel om deoarece,
deºi nici unul nu pare sã ºtie mare lucru, totuºi el crede
cã ºtie, neºtiutor fiind, pe când eu nici nu ºtiu, însã nici
nu cred aºa ceva”.
Mai departe se duce – unde credeþi? – la poeþi: „ºi la
cei de tragedii, ºi la cei de ditirambi”. ca sã afle ºi de la ei
– ce credeþi? „Mi-e ºi ruºine, cetãþenilor, sã vã spun
adevãrul (…) Oricare dintre cei de faþã ar fi putut sã-mi
tãlmãceascã înþelesul lucrãrilor mai bine decât înºiºi
autorii”. ªi de aici, concluzia, morala: „Operele pe care le
creeazã izvorãsc dintr-un dar al naturii, dintr-un entuziasm, asemenea prorocilor ºi interpreþilor divini, numai
din înþelepciune nu”. În sfârºit, al treilea loc unde se duce
este cel al meºteºugarilor. Ca sã descopere cã ºi ei fãceau
aceeaºi greºealã ca ºi poeþii, ca ºi politicienii: „Fiindcã
îºi lucra fiecare cu artã meºteºugul, se credea înzestrat
cu cea mai mare înþelepciune ºi în celelalte privinþe”.
Aºa cã, dupã perindarea pe la cele trei categorii de
cetãþeni, care de bunã seamã nu întâmplãtor le
reaminteºte pe cele ale detractorilor sãi, filosoful rãmâne
mai departe precum era, „adicã nici iscusit, ca dânºii,
dar nici neºtiutor dupã neºtiinþa lor”.
Încercarea lui de a confirma sau infirma spusele
oracolului din Delfi nu dã pânã la urmã nici un rezultat.
El, autorul, adeptul unei celebre butade – „ªtiu cã nu ºtiu
nimic” – îºi dovedea sie însuºi, în felul ãsta, cã nici dupã
neºtiinþa contemporanilor sãi nu se putea conduce.
De pe urma unoe asemenea cercetãri, frecvent
întreprinse printre cetãþenii Atenei, nu s-a ales însã, dupã
cum el însuºi mãrturiseºte, decât cu ºi mai multe motive
de duºmãnie ºi invidie. Cu siguranþã cã, dupã ce ºi-a
relatat eºecurile ºi înaintea tribunalului, a cules aceeaºi
reacþie ºi din partea heliaºtilor. Dacã referirile la poeþi ºi
politicieni puteau fi subînþelese ca strãvezii aluzii la
Meletos ºi Anytos, inofensive faþã de ceea ce îi fãcuserã
ei, celelalte, cu privire la meºteºugari, nu mai puteau fi
aluzii; erau trimiteri directe, provocatoare, la toþi meºteºugarii, foarte numeroºi, existenþi atât în componenþa heliaei,
cât ºi în întreaga asistenþã. Firesc, inevitabil, o spontanobscurã reacþie s-a rãspândit rapid, în egalã mãsurã, ºi
printre unii, ºi printre ceilalþi; o atitudine care n-avea cum
sã-i fie favorabilã dascãlului.
Sã nu-ºi fi dat el seama cã riscul era tocmai acela de
a-ºi îndepãrta bunãvoinþa tuturor, a juraþilor ºi a mulþimii?
Cã interesul sãu era, din contrã, de a le câºtiga simpatia?
Greu de crezut, cu atât mai greu cu cât acelaºi om
înlãturase cu o magistralã iscusinþã capetele de acuzare
formulate împotriva sa. Mai degrabã se poate susþine
cã, de data asta, urmãrise tocmai sã sfideze ºi sã aþâþe
spiritele. Sã le stârneascã pânã ºi pe cele nehotãrâte
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încã împotriva lui. O fãcuse prin urmare cu bunã – sau
rea! – ºtiinþã, dupã cum vrei s-o iei. Cãci cum e cu binele
ºi cu rãul nici atunci nu era prea limpede ºi nici pânã
astãzi nu s-a limpezit. Deloc.
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Sã mai aduc un exemplu totuºi, ca sã nu mi se
reproºeze cumva cã procedez eu întocmai ca cei trei
defãimãtori ai magistrului. Sã mai aduc o probã, deci,
mai cu seamã cã poate fi culeasã dintr-un domeniu la
care dintotdeauna se pricepe toatã lumea: politica. Lui
Socrate nu i-a plãcut sã facã politicã. Fie ºi numai
atât era de ajuns ca sã mai recolteze niºte antipatii, pe
lângã cele câºtigate deja. Duhul interior, daimonul, l-a
împiedicat sã se ocupe ºi de asta. Iar dacã mai expune
ºi motivele pentru care s-a pãstrat în rezervã, cu atât
mai mult înfloresc antipatiile: „Bãrbaþi ai Atenei, vã spun
hotãrât: dacã m-aº fi apucat sã fac politicã, de mult aº fi
fost pierdut ºi nu v-aº mai fi fost de folos nici vouã, nici
mie însumi (…) Este prin urmare o necesitate ca, dacã
cineva se luptã într-adevãr pentru dreptate ºi vrea sã fie
teafãr câtva vreme, sã lucreze ca simplu particular, nu
ca om politic”.
Scurt ºi cuprinzãtor: politica nu prea are de-a face cu
dreptatea, cu adevãrul. Este singurul înþeles ce se poate
desprinde de aici. Ce-i drept, în acea vreme se înghesuiau
–mai mult decât oricând?! – o grãmadã de indivizi în
politicã, chemaþi ºi nechemaþi, de-a valma. Pentru cei
trei oboli pe care-i primeau heliaºtii, mulþi ar fi fost în
stare de orice tranzacþii ºi compromisuri, numai sã se
vadã în rândul celor aleºi. Aleºi este un fel de a spune,
pentru cã judecãtorii, membrii heliaei deci, de fapt erau
traºi la sorþi, iar numãrul lor era stabilit întotdeauna la
câteva sute tocmai pentru a fi limitate mituirile sau traficul
de influenþã. Ceea ce nu l-a împiedicat însã pe Anytos –
celaºi Anytos! – sã mituiascã odatã un întreg tribunal,
atunci când a fost amestecat într-o altã afacere murdarã,
ca sã obþinã achitarea. ªi atunci, prin urmare, – ca ºi
când, altã datã? – corupþia se afla într-o nestingheritã
expansiune, cu toate mãsurile mereu ºi sever adoptate
împotriva ei.
Cu toate astea, pe vremea aceea democraþia era nu
reprezentativã, nu originalã, ci realã, la propriu ºi nu doar
o simplã figurã de stil. Asta înseamnã cã nici adunarea –
ecclesia – nu era nicidecum un parlament ori vreun alt
organism intermediar, ci cu adevãrat adunare popularã,
la care lua parte întregul popor atenian. Asta în ceea ce
priveºte democraþia. La rândul ei, nici tirania nu era ceea
ce înþelegem astãzi, stricto-sensu, prin acest cuvânt.
Acea guvernare aristocraticã ce s-a aflat ºi în Atena la
putere vreme de câþiva ani nu era nici ea compusã din
unul sau doi tirani, ci din nu mai puþin de treizeci. Pânã ºi
tirania reprezenta pe atunci o conducere colectivã! Deabia mai târziu, cu timpul, aveau sã evolueze, sã se perfec-þi-o-ne-ze ºi tirania, ºi democraþia. În aºa fel încât sã
nu mai semene nici una cu ceea ce fusese la origine.
Socrate se pãstra însã la o distanþã egalã de
amândouã. De bunã seamã, asta l-a ºi pus, în egalã
mãsurã, rãu cu amândouã. Nu-ºi declarase niciodatã
adeziunea totalã faþã de vreuna din ele. Nu proceda deci,
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Tot aºa s-a comportat acuzatul ºi cu prilejul propriei
sale judecãri; ca ºi în cele douã situaþii în care nu fusese
el implicat. A preferat adicã sã-ºi spunã pãrerea, cu orice
risc, grijuliu numai sã nu facã compromisuri. Cu adevãrat
nu avea stofã de om politic omul ãsta! Ca dovadã, încã
o datã, rezultatul votului avea sã-i fie ºi el împotrivã.
Dintre cei 502 heliaºti, 281, adicã numai 281, l-au gãsit
vinovat. Dar era, oricum, o majoritate ºi mai era, în plus,
o democraþie neviciatã –încã. Treizeci de voturi dacã ar
fi avut în favoarea sa, ar fi fost ceea ce numim astãzi
42

balotaj ºi i s-ar fi dat lui câºtig de cauzã. Lucru pe care
fireºte cã l-a remarcat ºi el: „Dacã treizeci de voturi, numai,
ar fi cãzut altfel, aº fi acum liber. Dar ºi aºa, tot mã simt
achitat”. Aºa cã, pentru scrutinul urmãtor avea sã-ºi ia
toate mãsurile; tot ceea ce depindea de el ca nu cumva
sã se întâmple una ca asta. Pentru simplul motiv cã
Socrate trebuia sã moarã. Iar cel care ºtia cel mai bine
lucrul ãsta era condamnatul însuºi.
Cel dintâi tur de scrutin îi hotãra celui în cauzã vinovãþia sau nevinovãþia. Cel de al doilea urma sã stabileascã pedeapsa propriu-zisã. Normal, acuzatorii au
propus pedeapsa cu moartea. venea la rând apoi pârâtul.
Dar cum era sã-ºi propunã Socrate, de unul singur, o
pedeapsã? Ar fi însemnat sã-ºi recunoascã cu gura lui
vinovãþia. El îºi ceruse, poate, cu vorbele sale provocatoare, condamnarea la moarte, sau ºi-o înlesnise în
orice caz, dar o vinã nu putea concepe cã avea. Lui i-ar
fi trebuit eventual o sentinþã care sã-i încununeze de fapt
întreaga viaþã trãitã într-o nedezminþitã nevinovãþie. Nici
o clipã nu s-ar fi putut îndoi de adevãrul acesta.
De altfel, era sub demnitatea lui sã cerºeascã milã.
Sã-ºi aducã copiii, cei trei copii, pentru a-i îndupleca cu
vaietele lor pe juraþi, sã-ºi terfeleascã mândria sub umilinþe
de toate felurile – ca sã obþinã ce? Condamnarea la viaþã?
ªi ce pedeapsã sã fi cerut, în definitiv? „Temniþa? Dar
ce-mi trebuie o viaþã în închisoare, ca rob plecat, rând
pre rând, paznicilor rânduiþi de cei unsprezece? Atunci
amenda? ªi sã stau închis pânã ce-o voi plãti? Dar este
pentru mine acelaºi lucru cu cel amintit; cãci n-am de
unde plãti. Sã vã cer surghiunul? Poate cã mi l-aþi da.
Dar, bãrbaþi ai Atenei, mare poftã de viaþã ar trebui sã mã
stãpâneascã ºi prea mult mi-aº întuneca judecata, ca sã
nu înþeleg cã, dacã noi, concetãþeni ai mei, n-aþi putut
rãbda vorba ºi purtarea mea, cum vor putea alþii sã le
rabde cu uºurinþã?”
Aºa cã, pentru cã tot existã obiceiul ca inculpatul
sã-ºi propunã singur pedeapsa, Socrate ºi-a cerut ºi el
una: dar era mai curând o rãsplatã pentru meritele pe
care ºi le înºiruise pânã atunci: „Ce-i trebuie unui om
sãrac, care sãvârºeºte binele ºi are nevoie sã trãiascã
în liniºte, pentru a vã putea da îndemnuri? Nimic mai
nimerit, bãrbaþi atenieni, decât ca pe un astfel de om sã-l
hrãniþi în pritaneu, mai degrabã decât pe acela dintre voi
care ar fi câºtigat un premiu la Jocurile Olimpice”.
Pritaneul era, pe atunci, lãcaºul unde puteau fi primiþi
oaspeþi de seamã, dintre strãini, iar dintre atenieni bãrbaþii
cei mai vrednici, cei mai merituoºi. Pentru filosof ar fi
fost, într-adevãr, o dovadã de mare cinstire, poate singura
pe mãsura vieþii ºi faptelor sale. Ca s-o propunã însã el
însuºi, dupã ce cu câteva clipe mai înainte i se ceruse
moartea, nu mai era de-acum o provocare ºi nici o sfidare;
era de-adreptul o insolenþã. „Nu fiindcã sunt trufaº,
bãrbaþi ai Atenei, nici fiindcã vã dispreþuiesc”, a încercat
el sã mai reducã din îndrãzneala propunerii, dar cu
siguranþã efectul a fost mai curând invers. Abia le-a
deschis ochii mai bine multora dintre juraþi ºi le-a sugerat
cum anume sã califice, fãrã nici o ºovãialã, fapta sa.
Rezultatul s-a ºi vãzut, de altfel, imediat dupã
numãrarea voturilor. De data asta 361 de heliaºti s-au
pronunþat pentru pedeapsa cu moartea ºi numai 141 pentru
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ca tot omul, prevãzãtor-oportunist, imparþial dar întotdeauna cu stãpânirea. Dimpotrivã, dorea sã-ºi menþinã,
neºtirbite, neatârnarea ºi libertatea de miºcare ºi libertatea
de gândire, ca ºi cum el ar fi fost undeva deasupra
vremurilor ºi nu, precum în orice vreme, pe dos. Încã un
motiv de a mai agonisi câteva puncte împotriva lui, din
partea celor, foarte mulþi, care se plecau cuminþi înaintea
mai-marilor zilei; democraþi sau tirani.
De altfel, el era de pãrere cã politica este ºi ea o
profesie, pentru care îþi trebuie ºi niºte însuºiri speciale,
ºi o anumitã pregãtire. Nu-l încânta sistemul tragerii la
sorþi – altminteri, fãrã îndoialã, democratic! – în urma
cãruia pãtrundeau în organele de decizie ºi curelarul ºi
tãbãcarul ºi cizmarul ºi fierarul ºi tâmplarul – însã fãrã
sã aibã vreunul aptitudini reale pentru ele. Sã fi fost ãsta
singurul motiv din pricina cãruia s-a pãstrat în expectativã?
S-ar fi simþit oare mai bine într-o altã companie, într-un
forum alcãtuit din academicieni – juriºti – economiºti –
scriitori – ingineri – profesori universitari, tot aºa de nepricepuþi într-ale politicii? Mai degrabã se poate presupune
cã prea se cãpãtuiau – pe vremea aceea, fireºte! –prin
intermediul politicii, mai ales indivizi lipsiþi de scrupule
de teapa lui Anytos. Aºa cã ºi mai târziu, cu siguranþã,
Socrate s-ar fi pãstrat într-o pasivitate refractarã la orice
propuneri – sau rugãminþi – sau presiuni, din partea
oricãrui partid ar fi venit ele.
Cu atât mai mult, cu cât el tot nu ºtia sã judece dupã
cârmuirea care-l stãpânea sau dupã stãpânirea care-l
cârmuia, ci dupã propria sa judecatã. Când, pe vremea
orânduirii populare, trebuiau pedepsiþi zece strategi care
se fãcuserã vinovaþi cã nu înmormântaserã dupã datinã
ostaºii cãzuþi într-o luptã navalã, el singurul s-a împotrivit
ca vinovaþii sã fie judecaþi – sub presiunea strãzii – toþi
laolaltã, ci a cerut, aºa cum prevedea ºi legea, pentru
fiecare caz în parte o judecatã. Când, altã datã, pe vremea
cârmuirii tiranice de data asta, i s-a pretins sã-l aducã
înaintea instanþei pe un anume Leon din Salamina, pentru
a fi fãcut astfel el însuºi complice la o nelegiuire, nici
atunci n-a vrut sã devinã un instrument docil în slujba
unor interese murdare. Momentele sunt invocate ºi de
el, acum, în apãrarea, nu ca o pildã de nesupunere, ci
drept exemplu de bãrbãþie ºi rectitudine moralã. Ceea ce
fireºte cã n-avea sã convinã acelor heliaºti care, pentru
cei trei oboli primiþi ca platã, ar fi fost în stare sã-ºi vândã
ºi bruma de conºtiinþã. Dar asta pesemne n-avea de unde
s-o ºtie filosoful care pretutindeni susþinea cã nu ºtie
nimic. Cu toate cã, din contrã, cel puþin asta putea s-o
ºtie foarte bine!
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hrãnirea lui în pritaneu. Prin urmare, 80 de heliaºti care
mai înainte nu-l gãsiserã vinovat, acum îºi schimbaserã
dintr-odatã poziþia. Era fãrã îndoialã consecinþa directã,
trezitã sub impulsul unei mânii de moment, a provocãrilor
ºi sfidãrilor ºi necuviinþelor venite din partea unui
condamnat inconºtient – altfel nu putea fi numit omul
acesta. Ca ºi cum ar fi zis ºi juraþii, la rândul lor: poftim,
dacã þii tu neapãrat, uite cã te condamnãm la moarte! ªi
mai mult ca sigur niciunul din ei nu-ºi dãdea seama cã
avea perfectã dreptate. Nici nu s-ar fi putut spune altceva
decât asta: Socrate îºi semnase cu mâna lui condamnarea
la moarte. ªi-o cãutase, ca sã zicem aºa, cu lumânarea!
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Ce fel de om o fi fost oare filosoful ãsta? Un filosof
care n-a scris un rând într-o viaþã de om, rãmânând însã
în istorie, în filozofie, în memoria omenirii prin însãºi viaþa
sa pilduitoare. La înfãþiºare, dupã cum îl descriu
contemporanii, nu era tocmai arãtos. Ba, dacã e sã le
dãm crezare pânã la capãt, era de-a binelea hidos, numai
cã, de fiecare datã, unul sau altul adaugã: da, dar era
fascinant. Avea ceva magnetic în înfãþiºarea sa. Iatã-l,
într-o disputã cu un contemporan, pe tema frumuseþii,
cum îºi ia singur în derâdere defectele: „Ochii tãi nu vãd
decât în linie dreaptã, pe când ai mei vãd ºi într-o parte,
pentru cã sunt bulbucaþi… Eu cred cã nasul meu e mai
frumos, dacã cu adevãrat zeii ne-au fãcut nasul ca sã
mirosim; cãci nãrile tale catã spre pãmânt, pe când ale
mele sunt sumene, aºa cã primesc mirosurile din toate
pãrþile…” Avea, prin urmare, trãsãturi îngroºate, senzuale,
de silen, întocmai cum îi dãruise ºi silenului cioplit odatã,
demult, în tinereþe, de bunã seamã dupã chipul ºi
asemãnarea lui.
Senzuale sau hidoase îi erau însã numai trãsãturile
fizice, pentru cã cele de caracter, ale profilului moral,
erau cu totul altfel. Poate tocmai ca sã compenseze
cumva dizarmonia portretului fizic ori, ºi mai bine zis,
pentru a clãdi un echilibru statornic între cel din afarã ºi
cel dinãuntru. Nu era de fapt un ascet, un abstinent înrãit,
adicã nu fugea din calea plãcerilor, omeneºti ºi ele. Dar
aºeza în toate ºi înainte de toate cumpãtarea, mãsura.
Sofrosyné prin urmare, era deviza lui. Ceea ce înseamnã
cã, fãrã sã renunþe la plãcerile trupului, le prefera pe cele,
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mai înalte, ale spiritului. Le ºi propovãduia, de altfel, cu
aceeaºi consecvenþã cu care îºi purta sofrosyné-ul.
Umbla de obicei desculþ, îmbrãcat într-un chiton peticit
ºi nu foarte curat. Unii dintre contemporani susþineau cã
nu numai chitonul, însã nici el nu prea se spãla, lucru
care nu ºtiu, zãu, câtã importanþã mai are acum. Important este mai degrabã cã prin asta se dovedea simplitatea
traiului sãu. O simplitate ca semn al virtuþii de la care nu
voia sã abdice cu nici un chip. Iar expresia supremã ºi a
uneia, ºi a celeilalte nici nu putea fi alta decât o sãrãcie
lucie.
…Sãrãcia – îi plãcea lui sã predice – nu-i deloc
pizmuitã, nu stârneºte certuri, o pãzeºti fãrã paznic”. ªi,
fireºte, rãmâne totdeauna sãrãcie pur ºi simplu. O mai
lua el în rãspãr, îºi mai râdea de ea, tot aºa ca de
trãsãturile sale fizice, dar o fãcea cu mândrie, ce
demnitate. De abdicat, adicã, nu abdica nici de la ea, tot
aºa cum nu renunþa nici la virtute. Nu pentru cã n-ar fi
vrut sã scape, sã se bucure de o viaþã mai dulce, mai
tihnitã, ci pentru cã voia sã ajungã la bogãþie prin cinste,
prin onestitate; prin sofrosyné. Cum era sã faci avere cu
asemenea calitãþi? Bani nu voia sã ia pentru lecþiile pe
care le preda discipolilor. N-a câºtigat în viaþa lui un ban
din învãþãtura sa. O spune ºi pe asta la proces, în apãrare:
„Dacã aº fi avut vreun folos din acestea, dacã le-aº fi
fãcut pentru bani, lucrurile ar avea o noimã. Vedeþi însã
cã ºi pârâtorii mei, cu toate cã m-au învinuit fãrã ruºine
pentru multe altele, n-au cutezat totuºi sã mã acuze în
aceastã privinþã; n-au putut sã aducã un martor care sã
spunã cã am primit sau am cerut vreodatã platã. Cât
despre mine, aduc un martor puternic cã ºi aici spun
adevãrul: sãrãcia mea”.
Între tonul cu care-ºi prezenta sãrãcia mai demult, în
tinereþe, ºi cel de acum existã totuºi o deosebire de
nuanþã. Mai înainte, de câte ori trecea prin piaþã ºi vedea
sumedenia de mãrfuri multicolore, îºi permitea sã
exclame: „Câte lucruri de care n-am nevoie!”. Cu detaºare,
adicã, cu ironie, cu dispreþ. Fãcea de fapt aidoma celebrei
vulpi a celebrului compatriot. Acum însã, la proces, altul
e tonul; e dramatic – e revendicativ – e trufaº. Or, asta
înseamnã cã, cu timpul, ajunsese sã se mândreascã cu
sãrãcia lui. Le scotea pur ºi simplu ochii celorlalþi cu
sãrãcia ºi cu simplitatea ºi cu sofrosyné-ul lui. Îºi ridica
propria sãrãcie la rangul de virtute, ceea ce nu-i totuºi,
obligatoriu, chiar acelaºi lucru. La proces se dãdea drept
exemplu, tot aºa, cu falã – cu mândrie – cu os-ten-ta-þie,
deºi singura lui realizare în viaþã avea sî fie aceea cî
murea sãrac.
Într-un fel, este chiar explicabil cã, tot aºa, cu timpul,
în rândul atenienilor s-a strecurat o reacþie de alergie, de
respingere faþã de personajul Socrate. Pe mãsurã ce
îmbãtrânea devenea ºi cam enervant cu poveþele lui, cam
incomod, însã pesemne nu era numai asta. Devenea tot
mai mult un fel de oglindã ambulantã, în care concetãþenilor nu prea le venea sã se uite; pãrea un alt daimon a
cãrui voce nu le convenea. Pe de o parte, bãtrânul îi
cicãlea cu toate teoriile sale despre virtute – ºi cinste –
ºi dreptate, fãrã sã fi demonstrat el însuºi cã se alesese
cu ceva de pe urma lor. Pe de altã parte, dorinþa lor,
omeneascã, de a se lepãda de sãrãcie, de a se vedea ºi
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„Acum însã este ora sã ne despãrþim, eu ca sã mor,
voi ca sã trãiþi… Care dintre noi pãºeºte spre un lucru
mai bun, nimeni n-o ºtie, fãrã de numai zeul”. Sunt ultimele
cuvinte rostite de gânditor, în apãrarea sa ce seamãnã
atât de bine cu o autoacuzare. Era ultima datã când
pronunþa cuvântul moarte. De la un capãt la altul al
pledoariei, pânã atunci, cuvântul revenise fãrã încetare,
ca un lait-motiv obsedant. O profundã ºi gravã temã a
morþii strãbate, de la un capãt la altul, aceastã veritabilã
simfonie. Reluatã gradat, într-o neîntreruptã creºtere ºi
amplificare, cu o mãiestrie care dovedeºte o magistralã
cunoaºtere a orchestrãrii. Cãci orchestrarea nu-i nici ea
decât o altã formã a dialecticii.
Mai întâi cuvântul apare ca din întâmplare, pomenit
într-o referire la Iliada: „Copilul meu, dacã vei rãzbuna
moartea prietenului tãu Patroclu ºi-l vei ucide pe Hector,
vei pieri ºi tu. Doarã ºi tu te vei duce curând dupã moartea
lui Hector”. Cum era deci sã ocoleºti termenul ºi de ce
s-o faci, odatã ce doar îl invoci pe Homer ºi nimic altceva?
Pe urmã totuºi îl ia, ca sã zic aºa, pe cont propriu ºi-l
împodobeºte cu mereu alte sensuri, astfel încât, treptat,
îi dezvãluie cele mai puþin aºteptate laturi. Ceea ce face
gânditorul în apãrarea sa nu mai este analiza unei noþiuni,
ci a fenomenului în esenþa lui. Nici nu mai este comentatã,
pur ºi simplu, moartea lui, ci datoria sacrã a omului de a
trece nu oricum prin acest ultim examen.
„Aº sãvârºi, bãrbaþi ai Atenei, ceva groaznic dacã
m-aº teme de moarte sau de alte primejdii într-atât, încât
sã pãrãsesc rândurile, eu, care am stat la datorie în
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Potidaia, în Amphipolis ºi în Delion”, îºi începe Socrate
discursul asupra morþii – ºi nu-i, deocamdatã, decât
preludiul, adagio-ul. Urmeazã, fireºte, dezvoltarea temei,
dezvãluirea tuturor implicaþiilor ei. Cum ar trebui deci
întâmpinatã moartea? Nimic mai simplu: tot aºa cum ai
trãit, dacã ai trãit într-un fel anume: „el (omul) trebuie,
dupã pãrerea mea, sã rãmânã pe loc, sã înfrunte orice
primejdie, sã nu pregete faþã de nimic, nici chiar faþã de
moarte, afarã numai de necinste”.
Dar el, omul, trebuie sã se teamã de moarte sau nu?
Aici lucrurile par a fi ºi mai simple: „A te teme de moarte
nu este alta decât a te crede înþelept fãrã sã fii; este a
zice cã ºtii ceea ce de fapt nu poþi ºti. Nimeni nu-ºi poate
da seama ce este moartea, dacã nu se întâmplã sã fie
pentru om cea mai mare fericire. Cei ce se tem de ea fac
deci ca ºi cum ar ºti cu siguranþã cã moartea este cea
mai mare dintre nenorociri”.
În continuare, filosoful încearcã sã ºi descifreze
avantajele, câº-ti-gu-ri-le prilejuite de moarte ºi chiar le
demonstreazã ºtiinþific, argumentat :”În adevãr, a fi mort
este din douã lucruri unul: sau este tot una cu a nu fi
deloc, ºi atunci cel mort nu are nici o simþire pentru nimic,
sau este, dupã cum spun unii, numai o schimbare ºi o
trecere a sufletului de aici într-alt loc. Iar dacã în moarte
nu-i nici o simþire, ci ea este ca un somn adânc, ca atunci
când cineva doarme fãrã mãcar sã aibã un vis, atunci
moartea se înfãþiºeazã ca un minunat câºtig. Cãci
socotesc cã, dacã ºi-ar alege cineva o noapte în care a
dormit aºa de bine încât n-a fost tulburat nici mãcar de
un vis, dacã apoi ar compara acea noapte cu toate
celelalte nopþi ºi zile ale vieþii sale ºi, cercetându-le întru
sine, ar trebui sã spunã câte zile ºi câte nopþi din viaþa
lui a trãit mai liniºtit ºi mai plãcut decât în noaptea aceea
– socotesc cã nu numai un om de rând, dar însuºi Marele
rege ar gãsi cã acestea sunt prea puþine la numãr faþã de
celelalte zile ºi nopþi. Dacã moartea este aºa ceva, eu o
numesc câºtig. Cãci atunci întreaga veºnicie nu pare a fi
altceva decât o singurã noapte seninã”.
Iatã de ce, pentru el cel puþin, moartea nu era deloc
înspãimântãtoare, ba devenea chiar ademenitoare,
desigur, odatã ce era un real câºtig. Alte lucruri erau mult
mai rele decât Moartea ºi Socrate nu ezitã sã-i avertizeze
pe heliaºti asupra lor. De pildã, pãcatul era categoric unul
din ele: „Nu este atât de greu sã scapi de moarte, cât sã
fugi de pãcat, cãci acesta aleargã mai iute decât moartea”.
În acea împrejurare chiar, el fusese biruit de ceea ce
venea de obicei mai târziu – moartea – pe câtã vreme
prigonitorii sãi erau biruiþi de ceva mult mai iute – pãcatul:
„Eu plec spre moarte, osândit de voi. Ei se duc spre
pãcat ºi nedreptate, osândiþi de adevãr: fiecare rãmâne
la osânda sa”.
Asta dintr-un motiv cât se poate de simplu: fiecare
are un anume fel de viaþã, pe care ºi-l poate schimba
sau nu, dupã cum îi este caracterul . În ceea ce îl priveºte
pe el, „fie cã mã veþi elibera sau osândi, eu nu-mi schimb
felul de viaþã de-ar fi sã mor ºi de mai multe ori”. Avem
astfel acum explicaþia de ce dascãlul refuzase sã se
umileascã înaintea judecãtorilor, implorând în genunchi
iertarea; de ce refuzase pânã ºi sã-ºi aducã nevasta ºi
copiii la proces. Existau pur ºi simplu pe lume lucruri cu
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ei ajunºi, pretindea neapãrat o nesocotire, o încãlcare a
acestor precepte? Era greu de decretat adevãrul într-o
situaþie ca asta. Mai cu seamã cã adevãrul n-a fost
întotdeauna iubit. A fost cel mult respectat, cu alte cuvinte
temut; iubit însã n-aº crede sã fi fost vreodatã.
Aºa cã ºi magistrul era, pe mãsurã ce îmbãtrânea,
mai puþin iubit ºi mai mult respectat. Câþiva mai întâi,
apoi din ce în ce mai numeroºi, abia aºteptau sã-ºi ia ºi
ei revanºa faþã de moºul ãla care le pretindea sã umble
desculþi ºi cu chitonul jegos. Iar procesul n-a fost altceva
decât un prilej ca oricare altul de a se rãzbuna. Cu atât
mai mult, cu cât ºi acolo s-a apucat sã le þinã prelegeri:
„Dacã umblu printre voi, nu fac nimic altceva decât sã
încerc a vã convinge pe toþi, tineri ºi bãtrâni, sã nu vã
îngrijiþi de trupuri mai presus de orice, nici sã vânaþi cu
atâta înverºunare averi, cât sã vã osteniþi pentru suflet:
pentru felul cum s-ar putea el desãvârºi. Cãci nu din averi
izvorãºte virtutea, ci din virtute izvorãsc ºi averile, ºi
toate celelalte bunuri omeneºti”.
Cu siguranþã cã, la auzul acestor cuvinte, mulþi dintre
cei prezenþi au surâs în sinea lor, cu involuntarã compasiune. Mãcar în sinea lor erau convinºi cã-ºi plãteau în
momentul ãla mult aºteptata poliþã pentru toate cicãlelile
suportate pânã atunci. Tot atât de sigur însã este cã ei
se gândeau la cu totul alte averi ºi bunuri decât acelea
de care vorbea Socrate. Din acelaºi motiv ºi pânã atunci,
vreme de o viaþã de om, filosoful vorbise de fapt în deºert.
Îºi ticluise din rãsputeri, cu râvnã, gospodãreºte, vreme
de o viaþã de om, propria condamnare la moarte.
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mult mai rele decât moartea.
Avem, în plus, explicaþia peremptorie ºi pentru
întreaga lui comportare de dupã aceea, când a fost nevoit
sã aºtepte încã o lunã de zile pânã la executarea
sentinþei. Chiar în preziua procesului pornise cãtre insula
delos o solie purtãtoare de ofrande pentru zeul Apollo ºi
datina cerea ca pânã la întoarcerea corabiei sã nu aibã
loc nici o execuþie. A aºteptat aºadar împãcat, senin,
întoarcerea corabiei ºi numai în gesturile nervoase i s-ar
fi putut întrezãri nerãbdarea. I se pregãtise, în timpul ãsta,
pânã ºi evadarea din închisoare, autoritãþile erau ºi ele
dispuse sã închidã ochii, numai prizonierul nu voia cu
nici un chip sã evadeze, nici dintr-o temniþã cu toate uºile
desferecate. Ba mai mult, îi ºi dojenea pe discipolii sãi
care fuseserã în stare sã-i facã, tocmai lui, una ca asta.
Cum, ei chiar nu-ºi dãdeau seama cã la mijloc era cu
adevãrat o chestiune de viaþã ºi de moarte? Cã el cu
viaþa cam încheiase socotelile ºi nu-i mai rãmânea de
rezolvat decât un singur lucru? De vreme ce nu mori decât
o singurã datã, totul e s-o faci în aºa fel încât sã nu-þi
parã rãu ºi de viaþa trãitã. Este finalul apoteotic al unei
simfonii, aºa cum avea sã-i izbuteascã, multã vreme
dupã aceea, doar unui Beethoven.

PRO

9
Aºadar, acum, încã o datã, dupã ce ne aflãm în
posesia mai multor informaþii ºi dupã ce am încercat alte
câteva noi argumente: De ce ºi-a stârnit împotrivã cu
atâta stãruinþã judecãtorii? De ce tocmai el, adeptul
inflexibil al cumpãtãrii – al echilibrului- al modestiei, sã
facã o propunere socotitã pe drept cuvânt insolentã ? De
ce le-a stârnit ºi le-a întreþinut el însuºi celor prezenþi
ideea de a-l condamna la moarte? Rãspunsul, acum, este
cât se poate de limpede li nu poate fi decât unul singur:
pentru cã Socrate trebuia sã moarã. ªi nu din cauzã cã i
se apropiase ºi lui ceasul cel din urmã, precum oricãrui
muritor, oricât ar fi de înþelept ori atotputernic. Explicaþia,
singura plauzibilã, este aceea cã voia el însuºi sã moarã.
Numai cã nu-ºi putea lua tot el viaþa. Te opreau ºi pe
atunci credinþele vremii de la gestul ãsta capital. În plus,
sã fi fost o abdicare vinovatã de la propriile învãþãturi, o
recunoaºtere, cu sau fãrã de voie, a înfrângerii suferite,
dupã ce toatã viaþa propovãduise niºte adevãruri pe care
le declarase de neînlocuit. Aºa cã ºi-a ales un anume fel
de moarte, unul de a cãrui îndeplinire sã nu poatã fi nicicum
învinuit.
De ce ºi-a ales însã moartea sau din ce cauzã tocmai
pe asta ºi-a ales-o sunt într-adevãr alte întrebãri, fireºti,
îndreptãþite, la care nu mai este chiar aºa de simplu de
rãspuns. Dacã nu s-a rãspuns atunci, pe loc, este cu
atât mai complicat astãzi, dupã 2500 de ani. Una dintre
prezumþii, foarte posibilã, ar fi aceea cã nu mai avea
pentru ce sã trãiascã. Îºi încheiase misiunea aici, pe
pãmânt. O viaþã de om îºi pusese viaþa în slujba unor
adevãruri elementare sau mãcar a câtorva dintre ele.
„Cunoaºte-te pe tine însuþi!” , clamase ºi proclamase
mereu, neobosit, în speranþa cã prin îndemnurile sale îºi
va face semenii, ca ºi pe sine însuºi, mai buni – mai
drepþi- mai cinstiþi. Ca sã ajungã la celãlalt capãt al
existenþei ºi sã-ºi spunã, întocmai ca la începutul ei:
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În ogradã (Marinescu Rodica Anca)
„ªtiu cã nu ºtiu nimic”. Aidoma celuilalt Mântuitor, care
avea sã se nascã nu peste multã vreme, colindase ºi el
desculþ, sãrac îmbrãcat, între oameni ºi le propovãduise
religia sa. Ca ºi celãlalt Mântuitor victimã ºi el a unui
proces nedrept, îºi dãdea seama de-abia atunci, prea
târziu, cã mântuirea nu era posibilã în rândul oamenilor.
Oamenii nu voiau, pur ºi simplu, sã fie mântuiþi.
Nu-i mai rãmânea decât o singurã soluþie. Nici o
alternativã nu mai avea ºi trebuia deci s-a încerce pe
ultima. O singurã experienþã, fundamentalã –totalã-de
nelipsit; adicã tot aºa ca ºi cele de pânã atunci. Nu gãsise,
ce-i drept, adevãrul pe care-l cãuta, dar nici nu-ºi pierduse
de tot ultima speranþã. În definitiv, n-avea nimic de pierdut,
adicã nimic altceva decât o singurã avuþie. Or viaþa tot o
pierzi mereu, cu fiecare clipã pe care o trãieºti, iar ultima
experienþã trebuie trãitã ºi ea, odatã ºi odatã. În felul
ãsta, nici moartea nu mai semnificã doar o excepþie
dureroasã, ci devine însãºi regula vieþii. La rândul ei, viaþa
poate fi ºi ea încununatã cu o moarte pe aceeaºi mãsurã.
Aºa cã a plecat într-o nouã cãlãtorie, nerãbdãtor sã
gãseascã adevãrul ãla atât de bine ascuns încât nu-l
aflase nicãieri pânã atunci. S-a mutat într-o lume care
precis era mai bunã –mai dreaptã –mai cinstitã, adicã
aºa cum îºi dorise ºi el, întotdeauna („Pentru cine dintre
voi este lucru de mic preþ a se întâlni cu Morfeu, Museu,
Hesiod ºi Homer? Dar aº vrea sã mor de mai multe ori
dacã acestea sunt adevãrate; cãci mi-aº petrece ºi pe
acolo vremea minunat”). Nici nu ºi-ar fi putut încheia
cercetãrile dacã nule-ar fi continuat acolo ce aceeaºi
sârguinþã cu care o fãcuse ºi aici. Mai cu seamã cã poate
mai curând acolo îi era ºi lui locul. În pritaneul eternitãþii,
alãturi de Orfeu, Museu, Hesiod ºi Homer…
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L-o fi ºi descoperit, în sfârºit, acolo, adevãrul ãla dupã
care tot umbla, numai cã noi n-am aflat încã nimic. Nu ni
l-a mai dezvãluit nouã, dupã aia, ca sã ne bucurãm, mãcar
astãzi ºi mãcar noi, generaþiile astea oropsite, de
descoperirea sa mântuitoare. De bunã seamã, din cauza
asta, va trebui sã spunem ºi noi, fiecare, mai devreme
sau mai târziu, cuvintele pe care pânã ºi Socrate a trebuit
sã le rosteascã la vremea lui: acum este ora sã ne
despãrþim…
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româneascã era încã departe de vremea radioului ºi a
televiziunii) ºi apoi prin cãrþi, încetaserã sã mai fie un fel
de fiinþe – monument, cu o aurã legendarã aproape, trãind
în turnuri de fildeº, intangibile ºi privite cu respect ºi cu
sfialã de la mare distanþã. Cititorii – obiºnuiþi cu numele
lor ºi în mare parte cunoscãtori ai scrierilor literare
semnate de autorii importanþi, aflaþi încã în viaþã – trãiau,
prin intermediul ºezãtorilor literare, veritabile evenimente
pe care n-aveau sã le uite toatã viaþa. Las’ cã ºi sã-i
vezi, sã-i auzi recitând ori citind pe unii scriitori precum
Caragiale, Coºbuc, Macedonski, iar mai târziu pe Blaga,
Goga, Sadoveanu, Cincinat Pavelescu, Ionel ºi Al. O.
Teodoreanu, Ion Minulescu, Victor Eftimiu ºi mulþi alþii
nu era ceva ce se petrecea în fiecare zi ºi nici la tot
pasul. Erau apoi festinurile ce urmau manifestãrii literare
propriu-zise, festinuri la care invitaþii strãluceau în glume,
în farse, în catrene, în epigrame ºi în fel de fel de vorbe
de duh – care fãceau, deopotrivã, deliciul gazdelor ºi al
tuturor acelora care erau de faþã. Umorul, buna dispoziþie,
calamburul, dar ºi ipostazele în care – proaspãt coborâþi
din spaþiul intangibil ºi sacru în care îi pãstraserã pânã
atunci, în inima lor îndrãgostiþii ºi desgustãtorii literaturii
– puteau fi surprinºi poeþii, prozatorii, dramaturgii au format substanþa de inimã ºi de simþire a multor cãrþi de
amintiri, spre norocul biografii lor ºi al istoricilor literari
care se apleacã sã cerceteze aspectele mai puþin
cunoscute ale vieþii culturale din ultima sutã de ani. ªi,
trebuie s-o recunoaºtem! – ºi spre norocul nostru, care
avem acum o bazã de referinþã pentru o anecdoticã foarte
bogatã ºi poate insuficient exploratã pânã acum.
Evident, cum era ºi de aºteptat, cea dintâi sursã de
date pentru ºezãtorile de la început de veac XX, o aflãm
tot la un scriitor – la Victor Eftimiu, a cãrui biografie se
suprapune în mare parte peste însãºi viaþa literarã a
primelor ºapte decenii ale veacului.
„Iartã-ne – zice autorul lui Înºirã-te, mãrgãrite –
împreunã cu Octavian Goga, cu Emil Gârleanu, D. Nanu,
Cincinat Pavelescu, iatã-ne la Sibiul ºi Aradul atât de
credincioase, unde palpita atâta viaþã naþionalã, ziare ºi
reviste, reuniuni teatrale ºi muzicale, menite sã întreþinã
focul inimilor româneºti ºi sã pregãteascã acea unire care
se apropia, pe care noi o presimþeam în vibraþiile aproape
materiale ale tainelor de mâine, unire care nu putea sã
nu vinã spre noi, atât de impetuoºi mergeam noi în calea
ei ºi o chemam ºi înlãturam tot ce putea sã-i întârzie
bunavestire”.
ªi tot Victor Eftimiu mai vorbeºte, la ceasul amintirii,
de alte ºezãtori, din 1913, din anii neutralitãþii (alãturi,
între alþii, de soþii Bulandra), de întâlnirile cu publicul de
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Dacã nu luãm în considerare cenaclurile literare
serioase, precum „Junimea”, ori altele din a doua jumãtate
ºi de la sfârºitul veacului al XIX-lea (în fond un fel de
ºezãtori mai aparte, mai statice, am zice, fiindcã ce se
întâmpla acolo nu presupunea deplasarea în spaþiu) ºi
nici conferinþele cu caracter literar din aceleaºi vremuri,
atunci se poate spune cã ºezãtorile literare au apãrut
abia dupã 1900, când organizarea scriitorilor s-a cristalizat
ceva mai bine decât înainte ºi când nevoia creatorului de
a ieºi în public ºi de a lua pulsul receptãrii operei lui a
devenit o necesitate.
Nu credem cã exagerãm (ºi în orice caz putem fi
departe de realitate ºi de adevãr) dacã afirmãm cã primele
ºezãtori literare în înþelesul cunoscut al termenului au
avut loc începând din toamna anului 1909, dupã înfiinþarea
Societãþii Scriitorilor Români, deºi sintagma ca atare
începuse sã fie folositã cu vreo trei ani mai devreme,
dupã cum ne asigurã într-una din însemnãrile lui Emil
Gârleanu. Fiindcã, zãbovind asupra începuturilor vieþii
scriitoriceºti în cadrul breslei condeierilor, (al cãrei
conducãtor a ºi o fost o vreme), autorul cãrþii Din lumea
celor care nu cuvântã noteazã în cunoºtinþã de cauzã:
„Întâia oarã când s-a întrebuinþat aceastã denumire: –
ªezãtoare literarã, pentru citirile în public, a fost în martie
1906, dupã vestita turburare udatã cu sânge, din seara
de 13 martie, când mulþimea a oprit reprezentarea unor
piese, în franþuzeºte, pe scena Teatrului Naþional din
Bucureºti. Atunci, într-un cald avânt ºi pentru propãvãduirea limbii ºi literaturii româneºti d. Nicolae Iorga, însoþit
de câþiva dintre scriitori, grupaþi împrejurul revistei
„Sãmãnãtorul”, au plecat prin þarã, de la un capãt la altul,
citind publicului scrisul românesc, publicului care era
chemat sã asculte ºezãtori literare”. Emil Gârleanu însuºi
a participat la acele manifestãri ºi, prin urmare, nu mai
încape dubiu nici asupra locurilor în care s-au „produs”
scriitorii. „Au fost atunci – zice el – dimpreunã cu d-nul
Iorga: Sadoveanu, Iosif, Anghel, în afarã de scriitorii
bãºtinaºi în oraºele prin care treceam. Am început cu
Craiova, am tors firul cãlãtoriei pânã la Botoºani, ºi
pretutindeni am fost întâmpinaþi cu adevãratã cãldurã,
ascultaþi cu bunãvoinþã. În ultimele oraºe, ca în Craiova,
ºi mai ales în Iaºi, primirea a luat mersul ºi mãreþia unei
rare manifestãri de dragoste. (...) De atunci, ºi dupã înfiinþarea „Societãþii Scriitorilor Români” ºezãtorile literare au
urmat în multe din oraºele noastre, pretutindeni membrii
societãþii au fost sãrbãtoriþi”.
Poeþii ºi prozatorii începutului de veac XX, mult mai
puþini la numãr decât azi ºi cu un prestigiu asigurat în
rândul publicului în primul rând prin presã (societatea
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dupã 1920, întâlniri la care a fost însoþit tot de nume mari
ºi cunoscute ale literaturii noastre: Octavian Goga,
Cincinat Pavelescu, Ion Minulescu etc. etc. Vintilã RussuSirianu zãboveºte pe larg, în memoriile lui, asupra unui
tuneu de ºezãtori prin þarã, organizat în 1923 de Societatea
Scriitorilor Români. Traseul urmat atunci de oamenii
condeiului a acoperit, practic, aproape toatã þara, fiind
conceput aidoma unei roþi Ardeal – Banat – Oltenia –
Muntenia ºi parcurs într-o lunã de zile.
Cine a fãcut parte din echipa de scriitori de atunci ne
spune Vintilã Russu-Sirianu: „O bogatã varietate de inºi
ºi de personalitãþi, Sadoveanu, Rebreanu, Cezar
Petrescu, Camil Petrescu, Ion Minulescu, Ion Pillat,
Cincinat Pavelescu, Lucian Blaga, Topârceanu, Mihai
Codreanu, Emil Isac, Ionel ºi Pãstorel Teodoreanu, Horia
Furtunã. Creatori de frumuseþi care au cãlcat spre veºnicie
prin poarta istoriei noastre literare”.
Care va fi fost atmosfera acelei convieþuiri zilnice
dintre acei poeþi ºi prozatori în care „nu exista absolut
nici o asemãnãtoare, nici fizicã, nici spiritualã” nu e prea
greu de imaginat. De aceea autorul memoriilor amintite,
dupã ce ne vorbeºte despre „scãpãrãtoarea surprizã” pe
care o reprezenta contactul cu ei, zi de zi, timp de o
lunã, ne mai spune cã „Vorbele de duh plouau, neobosite
ca niºte confeti de carnaval, zeci de farse se montau,
zilnic ºi reciproc. O datã cu vinul curgeau anecdotele ºi
glumele, neîncetat. Maeºtri calambururilor: Cincinat
Pavelescu, Pãstorel Teodoreanu ºi Horia Furtunã trãgeau
unul într-altul cu praºtia. Eram o colonie de ºtrengari”.
Din pãcate toatã verva de atunci s-a spulberat în vânt,
iar mãrturiile despre ea sunt puþine, dupã cum puþini sunt
ºi cei care îºi mai amintesc câte ceva din anecdotica
ºezãtorilor.
Sarea ºi piperul manifestãrilor literare erau date, atunci,
ca întotdeauna, de glumele ºi farsele pe care ºi le fãceau
unii altora fãrã sã se supere ºi fãrã sã-ºi poarte ranchiunã
ori sã nutreascã dorinþe de rãzbunare.
Dupã 1930 ºi mai târziu unul dintre cei mai iubiþi
scriitori, care se bucura de un enorm succes în asemenea
împrejurãri era Ionel Teodoreanu, asaltat aproape în
permanenþã de reprezentante ale sexului frumos, copleºit
de flori ºi de complimente pretutindeni. De la Virgil
Carianopol aflãm, astfel, cum Alexandru Cazaban ºi Ion
Minulescu i-au fãcut o farsã autorului Medelenilor cu
prilejul unei ºezãtori literare la Cãlãraºi. Pe scurt, faptele
s-au petrecut cam aºa: cei doi scriitori au cãutat ºi au
gãsit un coº aspectuos în care au pus un buchet de urzici,
acoperind totul cu o frumoasã hârtie roz de care au prins
un bileþel pe care au scris „De la cineva care te iubeºte”.
Astfel pregãtitã, ofranda a fost pusã pe masã, lângã
celelalte, pentru Ionel Teodoreanu. Romancierul a
descoperit totul abia spre searã, când a început sã desfacã
multele daruri primite de la admiratori. Bineînþeles cã
vestea s-a rãspândit ca fulgerul printre confraþii participanþi
la ºezãtoare. ªi, culmea ironiei, Cazaban s-a arãtat atât
de mirat încât „victima” farsei s-a confesat chiar lui,
arãtându-i, ofensat ºi nedumerit, coºul cu buruieni. La
aceeaºi ºezãtoare Alexandru Cazaban i-a mai fãcut una
aceluiaºi invidiat ºi adulat Ionel Teodoreanu. O povesteºte
tot Virgil Carianopol. La masa care a urmat dupã
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ºezãtoare, Cazaban a aranjat cu ospãtarul sã-i punã
romancierului un pahar de vin amestecat cu multã þuicã,
spre s-l împiedica sã mai vorbeascã, sã mai toasteze în
faþa gazdelor. Ce a urmat e lesne de bãnuit: scriitorului i
s-a fãcut rãu ºi a rãmas indispus toatã seara, însã, fãcând
pe strãinul de întâmplare ºi pe nevinovatul, cel „care a
stat numai în preajma lui – zice Carianopol –, vestejind
faþã de toþi greºeala ospãtarului, a fost Cazaban”.
E drept, succes la public aveau ºi Minulescu ºi Gala
Galaction, dar nu se puteau mãsura cu autorul Turnului
Milenei. ªi asta pentru cã ºarmul lui nu se putea compara
cu al acelora. ªi nici faima, cum bine ºi exact zice Victor
Eftimiu când scrie: „Lectura lui Ionel Teodoreanu e
precedatã de popularitatea pe care ºi- a croit-o romancierul
în tineret, de înfãþiºarea lui plãcutã, simpaticã, de
frumuseþea lui fizicã. Adãugaþi acestor daruri meºteºugul
omului obiºnuit sã fie ascultat, talentul sãu de vorbitor,
debitul precipitat, dar clar, abundenþa imaginilor, jongleria
cuvântului, impetuozitatea-i juvenilã ºi veþi avea cheia
succesului de lector sau de conferenþiar al autorului
Medelenilor.
Graþie tot celui care a scrie Cocoºul negru ºtim astãzi
nu numai cum se prezentau în faþa publicului câþiva dintre
scriitorii noºtri importanþi, ci ºi cum erau primiþi de cãtre
acesta. Bunãoarã, Sadoveanu, deºi n-avea o voce
puternicã, lecturile sale erau „urmãrite cu mare atenþie”
ºi nici un foºnet, nici o tuse nu se auzea în timpul lor, în
timp ce Rebreanu nu reuºea „sã domine pe ascultãtori,
sã le provoace delirul final”. Însuºi Minulescu, de la o
vreme ºi-a schimbat tactica lecturilor în public, alegând,
mai curând, „bucãþi scurte, stranii”, cãrora „le mimeazã,
le subliniazã comicul, grotescul ºi trezeºte ilaritatea, care
e cel mai bun mijloc de a ajunge la adeziunea popularã”;
poetul recurge la surâsuri ºi grimase ºi scotea efecte
surprinzãtoare „printr-o artã personalã, fãcutã din lirism
ºi din umor”. Despre Alexandru Cazaban, un rãsfãþat al
cititorilor, dar mai ales al manifestãrilor literare în public,
ceva mai la vale Victor Eftimiu noteazã: „El cucereºte
sala de cum apare: cu coama de pãr alb, uneori ondulat,
alteori vâlvoi, cu ochii mici ºireþi, cu un zâmbet ironic ºi
cu o modestie care este ea însãºi ironicã, acest om
sprinten, neobosit e solicitat de toþi organizatorii de
ºezãtori literare...”.
În ce-l priveºte pe Cincinat Pavelescu, el „spunea
frumos atât poeziile lirice, cât ºi epigramele” ºi se prezenta
aidoma unui trubadur cu „cap de faun, jiletcã de catifea
ºi mâini episcopale” ºi mai întotdeauna „îºi tãia partea
leului la recitãrile... de odinioarã”.
Virgil Carinopol, reamintindu-ºi zilele frumoase ale
ºezãtorilor de prin anii ’39-’40, consemneazã ºi câteva
peripeþii la care a fost ºi martor ºi personaj, alãturi de
Traian Lalescu, Nichita Tomescu, Teodor Scarlat, Victor
Papilian, Constantin Miu-Lerca ºi alþii. Aflaþi la Dej, Traian
Lalescu nu pierde prilejul de a-i adresa o epigramã lui
Radu Stesescu, cel care tocmai publicase volumul De
vorbã cu vãduvele marilor scriitori o epigramã: „Radu A.
Sterescu scrie / Vãduve de scriitori / Cartea, sigur, o sã
fie / Vãduvã de cititor”.
În altã parte (ºi tot la o ºezãtoare literarã), la
Târgoviºte, Virgil Carianopol reþine o epigramã adresatã
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plecarea celor doi din micul local în care au stat la o
cafea, Eusebiu Camilar a vãzut în vitrina anticariatului
toate cãrþile (despre care, puþin mai devreme, la o librãrie
i se spusese cã s-au vândut în numai câteva ore. Tãutu
l-a lãsat pe autor sã fiarbã de indignare o noapte întreagã,
dupã care, dimineaþa s-a repezit, pe furiº, a dus cãrþile
înapoi la librãrie ºi s-a reîntâlnit cu prietenul la hotel.
Constatând cã volumele au dispãrut de la anticariat,
prozatorul rãmâne totuºi nedumerit asupra exemplarului
cu autograf care a ajuns a vânzare; la „instructajul” fãcut
de Tãutu vânzãtorului, acela i-a spus romancierului cã
autograful era adresat criticului Marian Georgescu din Cluj,
singurul care scrisese o cronicã favorabilã la carte. Reacþia
scriitorului a fost promptã: „– Învãþãm ºi la etatea
înþelepciunii... De-acum nu voi mai da nici un autograf pe
o carte a mea! Nici mie personal...”
În altã parte, la o altã ºezãtoare Nicolae Tãutu descoperã mijlocul cel mai eficient de a-l „potoli” pe un poet
„ultra-hiper-superrealist” care declamã „cu o violenþã
demnã de o cauzã mai nobilã: Trecem prin unghia mãrului
de fiecare zi/ocolim mãruntaiele vântului absent/ªi
scuturãm de pe umeri Turnul Eiffel/Ca o aluniþã sau
mãtreaþã albastrã”, scriitor dispus sã citeascã asemenea
texte de douã-trei ori, cu credinþa cã doar aºa va fi înþeles
de public. Aºadar care e acel mijloc? Simplu: în timpul
ºezãtorii Tãutu strecoarã discret în salã un bileþel pe care
a scris: „Dacã nu aplaudaþi frenetic o sã ascultaþi poezia
pentru a treia sau a patra oarã! Aºa cã la lucru cu entuziasm!”. Ce a urmat e uºor de înþeles: sala s-a deslãnþuit
pur ºi simplu, iar poetul ultra-hiper-suprarealist a plecat
de acolo fericit, iar a doua zi, la cafenea, în prezenþa
celui care a avut ideea cu bileþelul a declarat prietenilor,
cu o mândrei ieºitã din comun; „– Sã vã spunã ce aplauze
am primit! Cât o întreagã istorie literarã. O istorie literarã
universalã. Asta-i poezia noastrã: comunicã! Dar sã nu
uitaþi, trebuie sã fie cititã de douã, trei, patru ori ca sã
putem fi înþeleºi...”.
Nostimã e ºi farsa pe care acelaºi pus pe ºotii care e
poetul Nicolae Tãutu a pus-o la cale prietenului sãu Vornic
Basarabeanu, cu ocazia unei ºezãtori la CâmpulungMuscel. Printr-un aranjament douã eleve au înmânat celor
doi douã cupe din panoplia de trofee sportive a ºcolii, cu
pretenþia cã le oferã în chip de ofrandã ºi recunoºtinþã
scriitorilor. Entuziasmat ºi fãrã sã-ºi dea seama de
pãcãlealã, Vornic Basarabeanu s-a vãzut deodatã aidoma
lui Alescandri, nemaicunoscând nici un alt caz asemãnãtor în toatã literatura românã. Tirmiþându-ºi amicul sã
dea un telefon, chipurile, la Uniunea Scriitorilor pentru a
anunþa marea veste a primirii cupelor, farseurul înlocuieºte
cupa (între timp împachetatã de cel care a primit-o) cu o
cãrãmidã. Farsa are, însã, o continuare nu mai puþin
comicã. Ajunºi în Gara de Nord ºi constatând lipsa
cupelor, cei doi intrã în alertã. Pãcãlitul vede o cupã
asemãnãtoare la un grup de tineri ºi se repede la ei,
crezându-i hoþi. Coincidenþa fãcuse ca tocmai atunci un
grup de sportivi sã se fi întors în þarã cu un trofeu
asemãnãtor...
Gama întâmplãrilor de la ºezãtorile literare este bogatã
ºi extrem de variatã, iar Nicolae Tãutu o sesizeazã sub
toate aspectele ei anecdotice. Aºa s-a întâmplat, de pildã,
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de un profesor local, Ion Calboreanu, lui George Voinescu,
al cãrui volum, intitulat Balamuc Palace – Hotel tocmai
vãzuse lumina tiparului: „Mai cu talent ºi mai cu truc / El
desenã un «Balamuc»/Îmi spun uitându-mã la carte:/–
Mã, ãsta a ajuns departe...”
Însuºi autorul paginilor memorialistice la care am fãcut
trimitere nu se dã înapoi de la veselul joc al epigramei ºi
comite ºi el un catren pe care-l trimite unui oarecare autor
obscur, Iordache Rãdulescu, scriitor care tot insista pe
lângã un cântãreþ de local sã i se cânte Drag mi-a fost
calul bãlan: „Drag mi-a fost calul bãlan/ªi Rãducu militar,
mã.../Drag mi-a fost ºi mi-ar mai fi/Numai dacã n-ar mai
scri...”
Sã mai reþinem încã un catren, care-l viza pe Victor
Ion Popa, cel care la o ºezãtoare literarã a citit din cartea
lui intitulatã Povestiri cu prunci ºi moºnegi. Autorul
inspiratelor ºi spontanelor versuri este epigramistul Victor Hîlmu ºi ele sunã aºa: „El va citi «pentru moºnegi/ªi
prunci» - ºi faptul nu e crud,/Pentru cã pruncii nu ºtiu
carte,/Iarã moºnegii nu aud”.
Dupã rãzboi, pânã prin anii ’70, perioadã în care se
punea mare preþ, justificat, pe propaganda culturalã,
organizarea de ºezãtori literare se practica, sã zicem aºa,
la nivel de stat, în sensul cã se alocau toate mijloacele
necesare deplasãrii ºi remunerãrii scriitorilor pentru a-i
convinge sã se deplaseze cât mai des în mijlocul cititorilor
de la oraºe ºi de la sate. Aproape nu era anotimp în care
sã nu existe manifestãri literare grupate sub diverse
generice: Sãptãmâna poeziei, Luna cãrþii la sate etc. etc.
Remorcaþi la vehicolul zgomotos al propagandei oficiale,
scriitorii aveau, dincolo de tributul firesc pe cale-l plãteau
convenþionalismului ºi tiparelor epocii, prilejul nu doar de
a lua pulsul vieþii din cine ºtie ce colþ de þarã, ci ºi pe
acela de a beneficia de un protocol pe mãsurã: cu mese
îmbelºugate ºi stropite din plin cu vinuri ºi rachiuri, primirea
la autoritãþile locale cu mari onoruri etc.
Întotdeauna, indiferent de scopul fãþiº ori ascuns cu
care puterea organiza asemenea turnee, scriitorii aflau
în ele cea mai bunã ocazie sã se destindã, sã se amuze
(cei care aveau umor ºi priveau lucrurile cu detaºare),
sã-ºi facã unii altora farse, sã-ºi dedice versuri ºi epigrame, într-un cuvânt sã se simtã bine ºi sã se întoarcã
la masa lor de lucru revigoraþi, cu mult mai multã poftã
de muncã ºi cu energiile reîmprospãtate.
În prima (ºi de altfel ºi cea mai avantajoasã situaþie)
este ºi intervalul de timp de dupã rãzboi ºi pânã prin anii
’70, când a avut ºansa de a se fi aflat în chiar sânul
breslei scriitorilor Nicolae Tãutu, scriitor polivalent ºi mare
amator de farse, unele ajunse celebre. ªi pentru cã unele
dintre cele mai reuºite înscenãri anecdotice ale lui au
avut loc în timpul ºi pe parcursul desfãºurãrii unor ºezãtori
literare, se cuvine sã ne oprim ºi noi asupra câtorva.
Iatã, bunãoarã, una pe care i-a fãcut-o bunului sãu
prieten Eusebiu Camilar cãruia tocmai îi apãruse o carte
de prozã intitulatã Nopþi udiºtene. Tãutu, folosind pretextul
banal al unui telefon pe care voia sã-l dea ºi-a pãrãsit
prietenul, a mers la librãrie ºi a împrumutat treizeci de
exemplare din amintita carte, dupã care a aranjat sã fie
expuse într-un anticariat din apropiere, împreunã cu
volumul cu autograf pe care-l primise de la autor. La
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ca sã ne mai oprim la un exemplu, cu prilejul unei ºezãtori
literare organizatã de o bibliotecã bucureºteanã. Printre
puþinii spectatori, autorul remarcã ºi un copil cam ºugubãþ
care pune mamei lui fel de fel de întrebãri (unele chiar
jenante pentru scriitorii prezenþi), iar aceasta, sã-l
liniºteascã îl ameninþã: „– Dacã nu stai cuminte, am sã-l
rog pe nenea sã mai citeascã un ceas...”. Interpelat de
una din tinerele de acolo sã-i spunã cã are pãrul alb sau
blond, fiindcã de unde era ea nu se vedea prea bine,
Tãutu rãbufneºte: „– Dragã tovarãºã, când am venit la
dumneavoastrã, la întâlnirea literarã, ºtiu cã aveam pãrul
blond, dar acum, la plecare, sunt convins cã pãrul meu a
devenit alb ca zãpada... Încã, douã, trei ºezãtori
asemãnãtoare, ºi pot lua locul lui Moº Gerilã!...”
Nostimã este ºi o peripeþie în care autorul (prezent în
Moldova împreunã cu Nina Cassian, Dan Deºliu, Mihu
Dragomir, Corneliu Leu, Nicloae Stoian ºi Ion Crînguleanu
la o ºezãtoare literarã) – graþie unei recente apariþii
editoriale, o carte de croitorie semnatã de N. Stãnescu ºi
N. Tãutu – este confundat cu altcineva ºi e interpelat în
fel de fel de probleme de garderobã. Cum Nichita Stãnescu
(pe care gazdele îl credeau coautor al volumului amintit)
nu era acolo, Nicolae Tãutu a trebuit sã facã faþã unui
adevãrat tir de întrebãri de la care i-a fost aproape imposibil
sã se eschiveze. Mai târziu, dupã multã vreme de la
acea întâmplare scriitorul s-a întâlnit în Capitalã cu o
profesoarã din Suceava care i-a reproºat, necrezând în
coincidenþa de nume: „– Acum v-aþi ascuns sub prenumele
Natalia, n-aþi fãcut bine. Noi însã, sã ºtiþi, vã recunoaºtem
stilul ºi linia îndrãzneaþã... E într-un deplin acord cu
poezia... Sã vã amintiþi de cartea de bucate a lui
Kogãlniceanu ºi Negruzzi... ªi Pãstorel „Tudoreanu” a
þinut o interesantã cronicã...”.
Cu aerul cel mai grav din lume Nicolae Tãutu îi
convinge pe amfitrionii unui orãºel din provincie sã-i ofere
drept cadou prietenului sãu o piatrã de vreo cincizeci de
kilograme – o piesã de muzeu apoi încã una, iar autorul
Negurii, pus într-o mare încurcãturã, nu poate refuza, fiind
nevoit sã achite/toate ulterioarele cheltuieli de transport
pânã la Bucureºti. (Darul de neuitat). Eusebiu Camilar
cade „victimã” ºi unui proxenet ºi derbedeu din Caracal,
faþã de care se poartã foarte politicos ºi cu multã fineþe,
luându-l drept un intelectual pe care l-a cunoscut mai
demult; ulterior, aflând adevãrul – în hazul colegilor de
turneu (Nina Cassian, Dragoº Vicol, Ion Grecea, Nicolae
Tãutu) – se ruºineazã, dar, ca întotdeauna, e prea târziu
ca sã mai poatã schimba ceva.
Cu oarecare aproximaþie tot cam în aceeaºi perioadã
se situeazã ºi una din Sãptãmânile poeziei despre care
vorbeºte Mircea Micu în cartea Întâmplãri cu scriitori (1979)
– o manifestare literarã ce i-a prilejuit ºi consemnarea
unei farse avându-l ca personaj principal pe poetul Radu
Cârneci. Un grup de poeþi (Veronica Porumbacu, Sergiu
Adam, Alexandru Andriþoiu, Petru Anghel, Al. GheorghiuPogoneºti, Rodica Toth, Rusalin Mureºanu ºi Radu
Cârneci) se afla într-un turneu literar prin Maramureº. În
vreo trei sate la rând pe afiº numele lui Radu Cârneci a
apãrut consemnat greºit – când Radu Cârnaþi, când Radu
Cârmaci, ceea ce l-a fãcut pe purtãtorul lui sã se enerveze
ºi la o ºezãtoare la care (prin concursul lui Alexandru
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Andriþoiu, care i-a scris numele Rada Cârmaci pe un bileþel
strecurat prezentatorului de program, un strãin de poezie)
a fost anunþat altfel decât trebuia sã exclame; „Ori îmi
ziceþi pe nume, ori plec!”. Hazul a crescut în clipa în care
primarul satului l-a luat în serios ºi i-a spus cã va trebui
sã meargã cu o cãruþã pânã la prima garã, întrucât prin
acea aºezare nu trecea trenul. Mai în glumã, mai în serios
Alexandru Andriþoiu a ticluit un afiº pe care a pretins cã
l-a deslipit de pe un zid. Pe el se puteau citi, exact altfel
decât erau în realitate, numele celor din grupul de scriitori:
Sergiu Madam, Radu Cârmiþi, Petru Angela, Rodica Toc,
Mircea Bricu, Ierusalim Mureºan, Al. Gheorghiu
Pogonici...
În ultimele decenii, odatã cu creºterea spectaculoasã
a poeþilor pe metru pãtrat, dacã ne putem permite sã
zicem aºa, cu prilejul diverselor ºezãtori literare cu
participare „de la centru”, adicã cu poeþi ale cãror nume
sunt bine cunoscute ºi intrate în conºtiinþa publicã, s-au
creat condiþii ºi pentru alt tip de anecdote, necunoscute
înainte sau, în orice caz, dacã au fost cunoscute, au
fost mai rare. Poeþii veniþi din Capitalã între-o aºezare
mãruntã sunt, uneori, asaltaþi de fel de fel de veleitari
locali care le dau spre lecturã creaþiile lirice proprii. Întrun asemenea context „a picat” ºi Mircea Micu pe când
se afla la un festival literar la Iaºi. Numai cã norocul lui a
fost altul: veleitarul þinea morþiº sã-ºi arate creaþiile numai
lui Gheorghe Tomozei. Acesta nu era în grup, încã Micu
se gândeºte la o micã farsã: îl convinge pe un anume
ºofer al Uniunii Scriitorilor sã se dea drept poetul Tomozei.
A doua zi ºoferul cu pricina a venit la autorul farsei sã se
plângã: „– Nea Micule, m-ai nenorocit” Mi-a citit o sutã
douãzeci de poezii, am stat pânã la trei dimineaþa ºi azi
mi-a promis cã-mi citeºte încã un volum. Eu ori mor, ori
îl omor. Scapã-mã!”. Din fericire pentru el, ºoferul a fost
chemat în aceeaºi zi la Bucureºti, iar Mircea Micu i-a
explicat agasantului poetastru cã „Tomozei” a plecat în
Capitalã fiindcã trebuie sã meargã în Cuba. Când, peste
mai multã vreme, junele a trecut pe la Uniune, s-a întâlnit
acolo cu Mircea Micu ºi acesta i-a fãcut cunoºtinþã cu
adevãratul poet Tomozei aceluia nu i-a venit sã creadã
cã la Iaºi a fost victima unei farse.
Prin natura lucrurilor, dar mai ales prin natura
subiectului – ºezãtorile literare, multe întâmplãri, mai
vechi ori mai noi au fost ºi vor fi sortite sã rãmânã necunoscute ºi, ca atare, nici mãcar nu pot fi amintite. Cer
(ºi sper sã le ºi primesc!) scuzele cititorului.
Istoria (inclusiv cea literarã) se ºi scrie sub ochii noºtri.
ªi într-un fel sau altul fiecare o purtãm în noi, prin amintiri
prin cele trãite, vãzutr ori auzite de la alþii. De aceea
fie-mi îngãduit sã consemnez ºi un moment la care am
fost martor în 1971, la încheierea primei ediþii a Festivalului
literar „George Bacovia”, desfãºurat în oraºul natal al
marelui poet.
Aºadar ne întorceam acasã ºi pe peronul bãcãuane
ne aflam mai mulþi: bucureºtenii Ion Th. Ilea, Petre Stoica,
Nicolae Prelipceanu, Dan Laurenþiu, Ion Drãgãnoiu,
pictorul Sabin Bãlaºas ºi subsemnatul. Cu noi, urmând
sã schimbe trenul în Capitalã se mai aflau ºi timiºorenii
Anghel Dumbrãveanu ºi Damian Ureche. Anghel
Dumbrãveanu (supranumit în acele zile Rudolf Valentino,
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dar ºi Don Juanul ºi Barbã Albastrã al grupului, fiindcã
se dovedise a fi, pe loc, un foarte mare curtenitor ºi
cuceritor al „muzelor” din preajmã) a zãrit pe peron un
tânãr însoþit de o blondã atrãgãtoare. Amândoi aveau un
singur bagaj ºi nu puteai ghici dacã vor cãlãtori împreunã
ori dacã numai unul din ei se va urca în tren, celãlalt
având doar rolul de însoþitor. ªtiind meteahna poetului de
pe Bega ne-am decis pe loc sã-l „incitãm” la acþiune. Am
pariat pe o baterie de vin la vagonul restaurant cã n-are
curajul sã abordeze blonda de vreme ce ea nu e singurã.
Ne-am înºelat. Peste doar douã-trei minute bardul discuta
cu bãiatul ºi cu fata de parcã s-ar fi cunoscut de cine ºtie
câþi ani. Am pierdut pariul, iar zâmbetul poetului a fost de
douã ori triumfãtor: odatã pentru câºtigarea pariului ºi a
doua oarã pentru cã fata cãlãtorea singurã, junele ce o
însoþise rãmânea pe peron (el nu era decât fratele blondei).
Ne-am instalat numaidecât în vagonul restaurant ºi –
cum era ºi de aºteptat – chiar mai înaintea bãuturii între
mese au început sã circule catrenele. Þinta rimelor era,
se înþelege, Anghel Dumbrãveanu. Cel mai spontan ºi
totodatã ºi cel mai harnic (poate ºi ceva mai invidios!)
dintre noi s-a dovedit a fi Damian Ureche, nu numai
colegul de breaslã, ci ºi de redacþie al „împricinatului”.
Iatã ºi unele dintre versurile care au circulat atunci de la
o masã la alta:

Cobori în jos tu Anghel blând
Alunecând pe-o scarã
Cu toþii te aºteaptã-arând
La Secþia agrarã
Sã cucereascã radios
ªi frate ºi vedeta
Cu gest de gentlemen frumos
Anghel scoate suta
ªi spune fetei surâzând
Iubitã Valentina,
Dar dânsa îi rãspunde-n gând:
Tãia-te-ar ghilotina!”
El vorbe dulci îi ºuºotea
Cu-a inimii vãpaie,
Dar ea ºireatã se uita
La Prelipceanu Nea
El ºi-arãta un foc divin
ªi oful ºi iubirea
Ea spre Popescu Florentin
Îºi unduia privirea

Prolog

În catrenele urmãtoare de parafrazau versurile lui
Alecsandri:
Plecat-au nouã din Bacãu
Cu Dumbrãveanu zece
Cu-o fatã blândã zãu
Întregul grup petrece
E ºi Popescu Florentin
ªi Anghel care þipã
Putea ºi Theo cel divin
Sã vinã în echipã
(Ion Th. Ilea preferase sã stea în alt vagon, n.n)
Era ºi-o fatã printre ei
Cu ochi de negre stele
Cu Stroica-n crizã de idei
ªi-un picior cu bretele
Ca sã mai uite de alean
S-au apucat sã scrie
Lãsând pe Laurenþiu Dan
Crai nou peste beþie.
Pe ºerveþele sortite sã iasã acum din efemera lor
existenþã ºi sã intre direct în istoria literaturii de ultim
moment Damian Ureche versifica în metrica ºi dupã
schema Luceafãrului:
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Ea zice: „Anghele, e-n van,
Eu nu mai cred în stele,
Tu n-ai prestanþã precum Dan
Nici ca Sabin bretele!”

Epilog
Nu te pupe fata,
Anghele, de fel,
Doar pe nasa Agatha
Pe ochi Gabrial (Bacovia, n.n.)
În fine, dând glas unui prietenesc sentiment de invidie
pe colegul lui timiºorean, Damian Ureche a „decretat” în
auzul tuturor:
Decât cu Anghel cel rebel
Pe tren sã-mi facã rãul
Prefer sã stau cu Gabriel
ªi sã admir Bacãul!
Mi-a fost dat sã particip la unele ºezãtori literare ºi
dupã 1990, dar parcã n-am mai întâlnit nicãieri buna
dispoziþie a scriitorilor ºi nici farmecul de odinioarã al
unor astfel de manifestãri literare. Obºtea creatorilor de
literaturã pare sã fi fost atinsã de un virus inexplicabil ºi
greu de înlãturat: cel al individualismului, al invidiei ºi al
temerii de marginalizare. Nu cred cã oamenii condeiului
ºi-au pierdut umorul, dar poate cã ºi-l înãbuºe din faºã.
ªezãtorile literare de azi au în ele ceva convenþional,
iar „sindrofiile” cu care se sfârºesc, deºi adesea sunt
„stropite” din plin cu vinuri, nu mai au savoarea de
odinioarã. Sã fie, oare, de vinã tranziþia asta care nu se
mai terminã ºi nici nu se ºtie unde va duce?
PRO

Frate Anghel Dumbrãveanu,
Într-al trenului balans
Fie-þi Nae Prelipceanu
Unic partener de dans.
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Lucia Dãrãmuº

YVONNE DAPHNÉ II
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Aºa arãtau alte pagini din jurnalul lui Yvonne.
Profesorul sunase sã întrebe de starea ei. Astfel arãta o
zi din viaþa lui Yvonne, o zi descrisã chiar de ea, în etape
diferite, o zi plinã de spaime, nedumeriri, analize nesfârºite, angoase tributare unei fiinþe fragmentare, împãrþitã
între inteligenþã ºi emoþie primarã, care nu-ºi luase febra
toatã ziua, noroc cu asistentele care reuºiserã sã facã
ceva pentru ea în acea zi, care-ºi aruncase, dupã vizita
doctorului Hermann, toate medicamentele la gunoi, dar
care, spre searã, era încercatã de o pãrere de rãu sau o
stare de siguranþã cã întrebase de ea doctorul, stãri pe
care le definea cu greu, ºi hotãrî, cel puþin pe moment,
sã-l asculte pe cel pe care-l vedea ca pe un tatã.
Yvonne însã oscila, îi era fricã sã primeascã
dragostea, întotdeauna îi fusese fricã, dorea doar sã ºtie
cã existã în apropiere, o dorea, dar, în acelaºi timp o
alunga, apoi îºi producea singurã rãu, reacþii care ºi le
manifesta ori de câte ori cineva îºi arãta sentimentele în
alt mod decât patern, fiind cuprinsã de teama de maculare.
Nu-i putea spune doctorului Hermann, nu-i putea vorbi
despre toate aceste temeri pe care nu le mãrturisise nici
singurei ei prietene. Avea fricã de dispreþul posibil al
doctorului Hermann, de ea însãºi, de ceea ce era, de
duioasele fantasme din propria ei minte, se judeca,
neînþelegând ce se petrece cu ea, de ce tot ce citise,
asimilase de-a lungul timpului, pãlea în faþa acestui enorm
hãu de afecþiune care-i lipsea ºi pe care o alunga. Mergea
cu aceastã aversiune faþã de ea însãºi pânã la rãnirea
propriului trup, ºi n-o oprea nimeni, pentru cã, deºi cel
puþin o persoanã cunoºtea problema legatã de teama de
maculare, persoana în cauzã considera cã datoria dintre
un bãrbat ºi o femeie este mai importantã decât orice.
Însã Yvonne nu putea sã înþeleagã aceste lucruri, neavând
nici mãcar vreo dorinþã sexualã. Emoþional Yvonne era
un copil.
Era a nimãnui, prizonierã doar frazelor din cãrþile care-o
crescuserã. Nu putea vorbi cu nimeni de copilul din ea.
ªi oricum, prin oraº, cel puþin aºa vedea, se considera
cã ar fi mai bine pentru ea ºi pentru alþii sã sfârºeascã,
sperându-se, dorindu-se moartea acestei fiinþe nefericite,
iritabilitatea ei sã nu mai producã dureri inutile prietenilor
ºi duºmanilor, medicilor ºi colegilor. Yvonne era perceputã
ca un monstru care trebuia pedepsit, corijat, în nici un
caz iubit, de altfel, pentru locuitorii acestui þinut românesc,
iubirea era ceva demn de dispreþ, pãrinþii nu-ºi iubeau
copiii, ci îi vindeau, mai degrabã, pe bani mulþi þãrilor
civilizate, cãlugãrii ortodocºi, religia oficilã, îºi exorcizau
enoriaºii pânã la moarte, medicii îºi dispreþuiau pacienþii,
pânã ºi animalele erau lipsite de apãrare în faþa acestor
oameni lipsiþi de sentimente, caii erau loviþi cu bice
împletite în patru funii groase, la capãt cu vârf de plumb.
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Urlau bietele animale sub greutatea carelor încãrcate ºi
sub loviturile de bici, dar cine ar fi putut sã le ia apãrarea,
cãci trecãtorii priveau satisfãcuþi de spectacolul strãzii
primit fãrã platã. Yvonne nu putea sã facã faþã acestor
manifestãri.
Zãcea în patul spitalului din Cluj, închisã în propria ei
carapace în care i se cuibãrise adânc ideea cã ar putea fi
abandonatã, privind apatic spectacolul din salon, cum
femeia din patul 3, care mâncase ciuperci culese din
pãdure, îºi rotea privirile într-o miºcare haoticã, ridicânduse în ºezut fãrã motiv, lãsându-se cu miºcãri dezarticulate
sã cadã înapoi într-o stare letargicã, bolborosind silabe
fãrã sens, mâinile, din când în când, trecându-ºi-le peste
piept, smulgându-ºi cãmaºa, la toate acestea adãugânduse gemetele, apoi convulsii care-o fãceau sã se zbatã.
De pe faþa roºie a femeii, acompaniatã de crize alternative de râs ºi de plâns, de secreþii de salivã care se
precipitau pe marginea gurii, rãsãrea moartea, lunginduºi masca hâtrã pânã spre faþa lui Yvonne, care-ºi astupa
ochii cu palmele, pentru a nu lãsa viermele morþii sã-i
copleºeascã mintea.
În urmãtoarea zi, însã, când Yvonne se trezi în patul
ei din clinica oraºului Cluj, se pomeni transformatã întrun vierme cu mii de picioruºe, un vierme care nu putea
vorbi, în schimb ºtia sã plângã, îndeletnicire învãþatã din
copilãrie. Salonul îi pãru tare straniu. Constatã cu uimire
cã nici femeia intoxicatã cu ciuperci nu mai era în patul
ei, dar se liniºti când aflã din comentariile asistentei de
serviciu cã nu a murit, deºi nici mult nu mai pãrea sã
aibã.
Revenind la starea ei actualã ºi analizând jurnalul lui
Yvonne, am putea spune cã transformarea a fost progresivã, nu dintr-o datã, un factor decisiv jucându-l chiar
spaima. În dimineaþa aceea cu greu se putu privi în
oglinda geamului care era chiar deasupra patului ei, fixat
în acoperiºul mansardei. Descoperi un monstru cu mii
de braþe, ºi abia atunci îºi explicã de ce nu era acceptatã.
Încercã sã se dea jos din pat, însã o durea cumplit capul,
o deranja lumina, obligându-i ochii sã stea închiºi, pielea
îi devenise opacã, dar nici n-avea cum altfel sã fie, de
vreme ce era un vierme, doar mintea mai era ca odinioarã,
chiar dacã nu o proteja cu nimic.
Aºadar, Yvonne Daphné, în noua ei stare, nemaiputând nici mãcar sã se miºte, de vorbit nici nu se punea
problema, trezi, dacã nu un sentiment de compasiune în
minþile cadrelor medicale, cel puþin curiozitate. S-au
adunat medicii în jurul straniei fãpturi, au fost chemaþi un
nefrolog, un specialist în boli infecþioase, unul în boli pulmonare, fiecare agãþându-se de câte un simptom al
viermelui.
Yvonne Daphné era un vierme. În sfârºit, avea starea
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ciocolatie ºi circumferinþa roºie a ochilor cu fire venoase
vizibile o fãceau sã arate mai bãtrânã. O mânã îi atârna
fãrã viaþã pe lângã targã, legãnându-se. Cealaltã era aºezatã cu grijã pe abdomenul enorm, umflat excesiv iar la
capul ei stãtea suspendatã de suportul de fier o pungã
cu sânge.”
Yvonne observã toate aceste detalii ale bolnavei, deºi
accesul spre targã îi fusese limitat, despre care, aºa cum
îºi notase în paginile jurnalului, credea cã are cirozã, cã
fãcuse ascitã, doar trãise printre copii cirotici.
Profesorul Hermann observase ºi el bolnava. ªtia
limpede despre ce era vorba. În momentul imediat urmãtor
avu o atitudine umanã, consideratã de Yvonne a fi un
gest patern, protector.
„ªi-a mãrit privirea exagerat de mult, povesteºte
Yvonne, înþepenind-o asupra mea, a ridicat ºi accentuat
peste nivelul obiºnuit tonul vocii, vorbind precipitat, apoi,
propriul trup l-a adus cât mai aproape de mine, împiedicându-mi accesul vizual la targã. N-am înþeles de prima
datã reacþia ºi mi-am rotit privirea sã vãd. Urmãtoarea lui
miºcare a fost identicã celei dintâi, nelãsându-mã sã mã
uit cum moartea cuprinde lent, dar sigur un om. A fost un
gest de protecþie. Era primãvara lui 2002, sâmbãtã, cu o
zi înainte de Paºti. Afarã ningea ºi ploua în acelaºi timp,
eu având impresia cã cerul sãrutã pãmântul, o targã cu o
muribundã trecea pe coridor ca un ultim omagiu pentru
viaþã, arãtându-ne trecerea, drumul, într-o fãrâmã de
secundã existând pe acest drum eu care privisem furiºat,
rece ºi cu detaºare uºa de dincolo, deschisã femeii, ºi
profesorul Hermann care ºtia exact ce înseamnã moartea
PRO

mult doritã de cei din Cluj, necesarã pentru a o zdrobi cu
vârful bocancului. „Am nevoie de voi” urla Yvonne
Daphné, însã vocea ei de vierme nu se putea ridica pânã
la urechile medicilor. Unul din ei, specialist în boli
infecþioase, strigã Eurika! Are meningitã.
„Nu-þi aparþine þie Eurika! Ripostã în ea Yvonne. Dacã
meningita înseamnã abolirea timpului, atunci da, e
meningitã.”
Sub presiunea privirilor insistente, îºi închise ochii,
iniþiind în propria ei minte un dialog cu cel de care se
apropiase în mod excesiv, considerându-l „Tata Hermann”,
dar pe care, în situaþia datã, era supãratã, ochii aceia
mulþi o fãceau sã-ºi doreascã sã moarã, deºi gândul morþii
nu era câtuºi de puþin real. „Boala, îi spuse acestuia,
este intervalul dintre viaþã ºi moarte, intervalul meditativ,
unde starea de graþie a miºcãrilor biologice simultane în
viaþã este aºezatã în starea vegetativã ºi se gândeºte
asupra acestor miºcãri fiziologice, este un prag meditativ
spre moarte, iar tipul de inteligenþã emoþionalã va înþelege
întotdeauna boala, drumul spre moarte, o va iubi tocmai
pentru a încerca sã-ºi surmonteze moartea, s-o parcurgã,
însã n-o va face, pentru cã va ºti cã aceasta este
iremediabilã, ea fiind rãspunsul fãrã rãspuns. De la tine,
Tatã Hermann, am învãþat ce-i moartea.”
Dialogul mental cu profesorul Hermann o liniºtea mãcar
pentru un timp, spaima cã el însuºi ar putea sã moarã
dispãrea în momentul în care putea vorbi cu el, chiar ºi
aºa în interiorul ciudatei cutii, numitã cap, imaginându-ºi
cum ar fi fost sã moarã ea în locul lui, era mai simplu
aºa, mai liniºtitor.
Yvonne vãzuse mulþi muribunzi ºi morþi, însã nu
reuºise niciodatã sã înþeleagã sentimentele exprimate
atât de vizibil de rudele acestora. Privise moartea, o
lãsase sã-i intre în ochi, dar nu lãcrimase niciodatã din
pricina ei, doar gândul cã profesorul Hermann, pentru ea
Tata Hermann, ar putea muri îi provoca o senzaþie stranie,
care-o fãcea sã plângã. Era ceva nou pentru ea ºi aceastã
noutate o urmãrea. În nici o carte cititã de ea nu întâlni o
astfel de senzaþie, nu aºa cum o trãia ea de foarte puþin
timp. ªtia cã la greci e mult dramatism, eroism, destin,
zbucium, adevãr ºi dreptate, nevrotism, sublim, toate
legându-se de moarte.
Nici o carte nu descria starea de vid, apatia în faþa
morþii, tãcerea goalã, a nu simþi nimic faþã de ea, or
Yvonne trãise alãturi de moarte în hãu. Asta fusese
Yvonne cu puþin timp în urmã. Aflase, cel puþin aºa
credea, ce înseamnã moartea.
„Legat de posibila neîntoarcere, îºi notã în jurnal, de
trecerea inevitabilã care s-ar putea agãþa de Tata
Hermann, mi-e fricã sã fiu, nu pentru cã mi-e fricã sã
mor, ci pentru cã el ar putea fi angajat în miºcarea morþii,
ar putea dispãrea ºi atunci, ca sã nu mai privesc moartea
astfel, o aleg, aleg moartea.
În 2002 am vãzut o posibilã moarte pe coridorul
clinicii. Eram cu doctorul Hermann. Mã programase pentru
o razã. A stat cu mine câteva minute, timp în care am
fost întrebatã despre dietã. Atunci era doar doctorul
Hermann. Peste câteva minute s-a auzit hârâitul roþilor
unei tãrgi. Era o urgenþã, aºa spun medicii, o femeie.
Avea în jur de 50 de ani, deºi pielea pãmântiu-galben-
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ºi care, printr-un gest protector, devenise în clipa aceea
Tata Hermann. În secunda în care mi-am dat seama cãl aveam în faþã pe Tata Hermann mi-a fost fricã de moarte.
A fost prima mea revelaþie emoþionalã cu privire la moarte.
Nu voiam sã moarã. Tata Hermann, domnul Om, nu trebuie
sã moarã.
La întoarcere, m-am oprit din drum sã beau un ceai.
Locurile în cofetãrie erau ocupate. La o singurã masã
mai exista un scaun. „E liber?” am întrebat. Mi s-a confirmat din cap. M-am aºezat. Celãlalt era un tânãr cam la
30 de ani. N-aveam nici un chef de conversaþie, mai ales
despre droguri, despre sevraj.
– Te-ai drogat vreodatã, se interesã cel care stãtea în
faþa mea, înainte de orice prezentare.
I-am rãspuns scurt cã nu, fãrã sã-i las perspectiva
unei continuãri a discuþiei.
„Ai putea sã-ncerci.”
Dupã jumãtate de orã ajunsesem sã-mi dau seama
cu ce se ocupã. Conversaþia noastrã, în care el vorbea,
eu tãceam, lãmuri ºi acest aspect. În dimineaþa aceea
de sâmbãtã, Dorian, reuºisem în cele din urmã sã aflu ºi
cum îl cheamã, îmi povestise istoria vieþii lui. Fusese
student la filosofie în Cluj, dar renunþase de ceva timp.
Nimic nu te poate învãþa ºcoala, era el convins, totul
înveþi de la viaþã. Schimbase pânã atunci câteva locuri
de muncã, fiind pe rând paznic, hamal ºi, de curând,
intrase în lumea drogurilor. El doar consuma, deºi cred
cã era mult mai mult decât consumator, altfel de ce m-ar
fi întrebat pe mine dacã am încercat vreodatã .
Prima lui experienþã fusese cu morfinã. O primise de
la un amic, medic rezident. Îmi descrise stãrile. La început te ia de la picioare, apoi spre spate în zona cervicalã.
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Ghiveci cu flori (Popa Eugen)
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O stare de bine absolut, de relaxare totalã a trupului,
abia într-un târziu þi se înceþoºeazã mintea. Ai senzaþia
cã te desprinzi de propriul tãu corp. Spaima ºi binele se
succed. Am participat la propria înmormântare. Eram în
pãdurea Fãget cu ceva amici de-ai mei, îmbrãcaþi în doliu,
cu feþe plânse, însoþind dricul în care eram eu. Pluteam.
Abia dupã ce efectul morfinei a trecut m-am trezit din
fantasmã. Am vomat. Eram trist, aveam nevoie de încã
o dozã, dar amicul meu rezident s-a opus.
Vii mâine în La Vita? Vezi, acolo ne întâlnim.
Îmi comunicã ora, strada, numãrul. N-am spus nimic,
nici da, nici nu, de fapt, nu deschisesem gura deloc. Nu
mã interesa. Nu ºtiu de ce-i trezisem interesul. Poate
cã, într-un fel, eram ca Dorian, cu minþile rãtãcite în
fantasme, doar cã eu nu aveam nevoie de morfinã.”
Pentru Yvonne, ziua aceea fusese una reuºitã, simþise
moartea. Avusese revelaþia apartenenþei la un nod uman,
profesorul Hermann devenise în mintea ei Tata Hermann,
datoritã cãruia reuºise sã înþeleagã moartea emoþional,
sã-i fie fricã pentru prima datã de ea, deºi, s-ar putea
spune cã, de fapt, prin adãugarea unei noi frici în universul
ei mental, nimic bun nu i s-a întâmplat. Yvonne putea
avea emoþii normale faþã de moarte, ceea ce reprezenta
un pas înainte, dacã stãm sã socotim cã toate reacþiile
ei erau haotice, funcþie de împrejurãrile în care intra ºi se
simþea ocrotitã – mintea ei cãpãtase un tatã.
Dar acum Yvonne era internatã, iar de simþit bine nu
se simþea nici în clinicã, nici dincolo de uºile acesteia.
De anumite lucruri e bine uneori sã nu-þi mai aminteºti, or
mintea lui Yvonne era de aºa naturã construitã, cã-ºi
amintea fiecare amãnunt, mai mult, situaþiile trãite erau
percepute mult mai acut, despicate în multe fire ºi
analizate.
Nici o întâlnire nu rãmânea pentru Yvonne indiferentã,
lãsând urme adânci în ea, într-un fel sau altul.
Pe Marcelo Mures, tatãl doctorului în mâinile cãruia
cãzuse pentru prima datã jurnalul, îl cunoscuse la
asociaþia scriitorilor. Pentru Yvonne fãcuse acest poet
pasiune. Marcelo Mures îi propusese tinerii un proiect
poetic, de a scrie împreunã o carte. Yvonne se arãtã
încântatã, crezând în frumuseþea proiectului, nebãnuind
cã în gânduri Marcelo Mures nutrea altceva.
Proiectul demarã. Un poem scris de unul era lãsat în
plic la secretariatul asociaþiei scriitorilor pentru celãlalt.
Yvonne lua poemul, îl citea ºi era fericitã cã, plecând de
la filosofia morþii, temã preferatã de Marcelo Mures, putea
sã-l continue, provocându-l pe celãlalt la un joc de idei
sau, datoritã competenþelor ei, la jocuri poetice induse
prin limbaj ludic. Alteori, îi plãcea sã rupã sintagma
poeticã modernã ºi sã vinã cu inserþii cât mai actuale,
coborând poezia în stradã, plimbând-o pe la mesele
restaurantelor, în faþa porþilor bisericilor, prin mâinile
cerºetorilor. Îi plãcea acest joc între poezia doctã, elitistã
ºi gratuitatea faptelor actuale, cu neajunsurile zilnice.
Yvonne Daphné era transparentã în tot ce fãcea ca o
zi seninã de varã cursã din penelul lui Luchian,
considerând cã, în mãsura în care povesteºte celei care
primea plicul, Dana Prunar, secretara, despre proiect,
bucuria naºterii unei cãrþi va fi deplinã. Nu ºtia cã aceasta
avea ca singurã ºi înaltã îndeletnicire amplificarea
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– Doar pare, domniºoarã, doar pare. Eu atât vã spun,
sã vã feriþi de el. Ce nu înþeleg de ce cu dumneavoastrã
a început cartea? La masã nu mai am viaþã, tot de
dumneavoastrã vorbeºte, cât de strãlucitã sunteþi, chiar
aºa strãlucitã sunteþi?
– Nu ºtiu doamnã, nu ºtiu, îmi pare rãu cã sunt
strãlucitã....
– A þipat domniºoarã la mine, a þipat....în tinereþe am
fost ºi lovitã pentru cã nu am ºtiut sã-l ascult vorbindumi de alte femei... ºi acum..
– Doamnã, liniºtiþi-vã, nu sunt strãlucitã, pentru cã nu
sunt femeie, sunt copil, doamnã, copil, mã înþelegeþi?
Uitaþi, dacã doriþi, dacã vã liniºteºte, întrerup proiectul.
Nu va mai fi nici o carte...
– Faceþi asta?
– Da, doamnã, desigur.
– Sunteþi extraordinarã, sã ºtiþi cã în ochii mei contaþi
foarte mult.
Dupã aceastã convorbire telefonicã, Yvonne Daphné
era tulburatã. Marcelo Mures se pare cã avea de fapt
alte gânduri. Yvonne se aruncã pe pat ºi plânse ore în
ºir, pentru cã Mures îndrãznise sã-i murdãreascã fiinþa
doar nutrind la ea. Întinsã pe pat, cu minþile înceþoºate
de supãrare, Yvonne începu sã-ºi dea cu pumnii în
propriul abdomen. Mãgarul, mãgarul, urla Yvonne în timp
ce-ºi lovea cu furie stomacul. Era singurã. Pe masa din
bucãtãrie lucea lama ascuþitã de la cuþit. Îºi roti ochii prin
camerã parcã pentru a trage în ea pentru ultima oarã
imaginea camerei plinã cu cãrþi. Se dãdu jos din pat, se
îndreptã spre bucãtãrie. Lama cuþitului strãlucea. Lumea
în care trãia era atât de murdarã ºi pe ea o durea asta.
Mai bine sã moarã decât sã fie mânjitã. Dupã ce luã
cuþitul se roti. Gândi cã ar fi mai bine sã moarã lângã
cãrþile ei dragi. Doar pe ele le avea. Se împiedicã însã de
Septuaginta ºi cãzu, scãpând ºi cuþitul din mânã. Înainte
de straniul telefon citise în greacã Psalmii lui David ºi
cartea rãmase pe covor. Obiºnuia sã-ºi parcurgã lecturile
pe jos, întinsã pe burtã, spaþiul era mai larg faþã de ce
oferea biroul la care scria. Yvonne izbucni iar în plâns. Îl
voia pe doctorul Hermann lângã ea, sigur Tata Hermann
nu gândeºte ca aceºti oameni, avea nevoie sã-i spunã
cã nu s-a întâmplat nimic rãu. Pentru Yvonne ar fi fost
perfect normal sã-l ºtie acasã pe profesorul Hermann,
sã-l vadã în fiecare dimineaþã, în fiecare zi, sã ºtie cã
nimic din ziua în curs nu-i va tulbura liniºtea, datoritã
prezenþei lui pãrinteºti. Asta însemna sã ai un tatã. Dar
Yvonne era singurã, ea ºi copilul din ea, tulburat, care nu
ºtia cum sã reacþioneze la cele întâmplate. Stãtea pe
jos cum cãzuse, ghemuitã; plânse pânã adormi.
A doua zi, biblioteca oraºului organizã un salon de
carte pentru copii, la care fuseserã invitaþi scriitori, editori,
profesori ºi elevi. Cei doi, inevitabil, se vãzurã.
– Îmi pare rãu, dar trebuie sã întrerupem proiectul cãrþii,
i se adresã Yvonne.
– De ce, ce s-a întâmplat, ai vorbit cumva cu soþia
mea?
– Da! Aºadar e adevãrat tot ce-a spus ea. De ce nu iaþi citit poemele, de ce nu aþi deschis plicurile în faþa ei,
de ce nu aþi implicat-o în proiect?!
– Yvonne, calmeazã-te, n-o lua în seamã. A glumit.
PRO

poveºtilor, confecþionarea zvonurilor. Poemele între
Marcelo Mures ºi Yvonne Daphné au curs preþ de jumãtate
de carte, Yvonne citindu-le, comentându-le, imaginânduºi mãºtile morþii în feluri diferite, punând-o pe moarte sã
joace zaruri cu Dumnezeu, apropiindu-ºi-o, stând cu ea
de vorbã seara ºi ziua, urmãrindu-i zâmbetul hâtru prin
razele soarelui sau printre fulgii de zãpadã, unde te duci
acum, o întreba uneori Yvonne, poate la tine, îi rãspundea
moartea tot uneori, nu ai atâtea cuvinte cât sã-þi permiþi
un dialog cu mine care sã-þi ofere generozitatea de-a mã
vizita îi replica Yvonne morþii în faþã.
Pânã într-o zi când, uitându-se peste cartea care se
cocea, crescând pe zi ce trece ca aluatul pentru colacii
cu mac, – ºi ce mult îi plãcea macul lui Yvonne! – sunã
acasã la Marcelo Mures pentru lãmurirea unui cuvânt. La
capãtul firului se afla soþia acestuia, o doamnã trecutã
de a doua tinereþe, pe care Yvonne o respecta.
– Nu ai nimic de spus? îi tãie femeia avântul.
– Ba da, tocmai de aceea am sunat, rãspunse naiva
Yvonne. Aº dori, dacã se poate, sã vorbesc cu poetul
Marcelo Mures, soþul dumneavoastrã.
– Aha, asta cred cã vrei, dar de ce þi l-aº da? ªtii tu
ce înseamnã sã fii soþie de poet?
Yvonne Daphné nu avea nici o replicã, nu se aºtepta
la o astfel întrebare. Nici nu ºtia exact la ce se referã,
dar, politicoasã din fire, hotãrî sã nu închidã telefonul.
– Nu ai nimic de spus? reluã conversaþia doamna
Mures.
-ªtiþi, soþul dumneavoastrã ºi cu mine scriem o carte
împreunã. Dumnealui îmi lasã plicul la secretariatul
asociaþiei sau mi-l trimite acasã. Eu îi citesc poemul,
apoi scriu altul pe aceeaºi temã, dar în alt registru, cel
mai adesea ludic ºi cu variaþiuni lingvistice, din palierul
limbilor latinã, ebraicã, greacã. Apoi i-l trimit.
– Domniºoarã, dar de ce scrieþi o carte împreunã?!
ªtiþi ce greu e sã fii soþie de poet? Sã nu-þi spunã nimic?
ªtiþi cã-i aduc plicurile ºi i le las pe birou ºi nici mãcar nu
ºtiu ce scrieþi acolo?
– Doamnã, calmaþi-vã, sunt surprinsã cã nu vã citeºte
poemele. Sunt doar niºte poeme. Va fi o simplã carte.
Eu am vorbit de acest proiect multor poeþi din Cluj, deºi
soþul dumneavoastrã îmi spunea sã nu spun la nimeni.
Sunt surprinsã cã nu vi le citeºte!
– Vedeþi, domniºoarã, vedeþi...o viaþã întreagã a trebuit
sã tac ºi sã-i accept toate aventurile.
– Doamnã, eu nu sunt o aventurã, îi pot fi mai mult
decât copil ºi, dacã nu vã supãraþi, nu-mi permite o astfel
de relaþie coeficientul de inteligenþã.
– Ce? Cum?!
– Nimic, doamnã, nimic, staþi liniºtitã, v-am spus, faþã
de soþul dumneavoastrã sunt un copil. Dacã doriþi sã ne
întâlnim....
– Nu, vã rog nici sã nu-i spuneþi cã am vorbit, doar cã
am crezut, mi-am imaginat...
– Ce v-aþi imaginat, doamnã?
– A fost atât de grea viaþa lângã el, cu toate capriciile
lui de scriitor, cu întâlnirile, plecãrile prin þarã, fãrã sã-mi
spunã unde se duce, fãrã sã-mi povesteascã....
– Doamnã, îmi pare rãu, îmi pare nespus de rãu, el de
fapt pare...
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– Nu, n-a glumit. Unui om care glumeºte nu-i tremurã
vocea la telefon, mascându-ºi plânsul.
– Ei, asta-i acum, replicã Marcelo Mures. Are probleme
cu capul.
– Domnule Mures! Vã rog, încetaþi! Ce e mai important pentru dumneavoastrã un poem sau sufletul unui
om?
– Un poem, desigur, Yvonne, pentru cã se adreseazã
lumii, pe când un suflet e doar unul.
– Ei, aflaþi cã acel singur suflet e cel din casa dumneavoastrã. Pentru mine, sufletul unui om înseamnã viaþã,
iar viaþa este însuºi Poemul.
Din clipa în care-ºi spuse crezul poetic, Yvonne încetã
orice conversaþie cu acel om, despre care, ulterior se
aflã cã jucase dublu o viaþã întreagã, cã fusese în timpul
lui Ceauºescu turnãtor, ziua trecând printre scriitori drept
un om galant, noaptea însã intervievându-i pe unii în
beciurile securitãþii din Suceava. Dupã revoluþia din ’89
se mutã cu toatã familia în Cluj, ocupând, cu ajutorul
foºtilor prieteni din partidul comunist, funcþia de director
al teatrului de pãpuºi. Duplicitatea ºi-o manifestã în
continuare, însã în alte cadenþe, dorind de aceastã datã
sã-ºi confecþioneze alte mãºti. Yvonne nu putea rãspunde
unor astfel de jocuri subtile, cu intenþii sexuale, pentru
cã nu le înþelegea, se simþea murdãritã ºi nu ezita în a-ºi
face rãu, lovindu-se, doar pentru cã cineva îndrãznise sã
o foloseascã într-un astfel de joc, nefiind lângã ea nimeni
care sã-i explice cã societatea, cel puþin cea în care trãia,
este deschisã spre astfel de manifestãri, mai mult, sunt
acceptate ºi apreciate. Când un alt poet, un poet extrem
de talentat al urbei, îi fãcu în câteva rânduri complimente
referitor la ochii ei albaºtri, complimente spuse pe un alt
ton decât unul pãrintesc, desigur, care implicã sinceritate
ºi siguranþã a fiinþei, Yvonne se simþi din nou vulnerabilã.
Pe acesta însã îl aprecia, îi aprecia mintea ºi lui Yvonne
îi plãcea sã discute cu el, pentru cã erau jocuri
intelectuale, însã nu aprecia deloc dacã se trecea peste
ludicul libajului. Yvonne se simþea în siguranþã atât timp
cât se jucau cu ideile, însã, dacã se depãºea limitele
jocului, insinuându-se altceva, atunci Yvonne devenea
neliniºtitã sau nu-i rãspundea. Dana Prunar, secretara,
care nu avea alte îndeletniciri afarã de zvonuri ºi vopsitul
unghiilor la asociaþie, încerca sã nãscoceascã poveºti
pe seama celor doi. Cu o oarecare ocazie, îndrãznind
mai mult decât ceea ce implicã bucuria ºi inteligenþa jocului
lingvistic, poetul Muryon îi spuse de-a dreptul lui Yvonne
eu sunt bigam, nu mã deranjeazã sã fac sex cu tine!
Ochii tuturor celor prezenþi, cã audienþã era din plin, se
îndreptarã spre Yvonne Daphné, aºteptau reacþia ei, mai
cu seamã Dana Prunar cãsca ochii ºi gura.
În ocazii de acest gen, dar în alt cadru decât al
scriitorilor, Yvonne, de regulã, izbucnea în plâns, sau l-ar
fi pãlmuit de-a dreptul pe împricinat, i-ar fi sãrit cu dinþii
în omoplaþi, sau ºi-ar fi fãcut ei rãu. Acum, cu atâtea
priviri în jur, Yvonne nu avea voie sã aibã o astfel de
reacþie. De la ea se aºtepta o replicã verbalã, care nu
întârzie: foarte bine, dar ar fi incest! Râsete, comentarii,
þi-a zis-o, Muryon, sau, aºa mã vezi tu pe mine?, Yvonne
insistând, vã repet ar fi incest!
Dupã aceste schimburi verbale, Yvonne plecã la
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bibliotecã, locul în care se simþea cel mai bine, neîncetând
sã bombãne pe drum scriitori inculþi, necitiþi ºi perverºi!
Nici talentatul poet Muryon, pentru îndrãzneala necugetatã
de-a o folosi pe Yvonne în jocurile lui sexuale, fãrã ca
aceasta sã-ºi doreascã acest fapt, nu scãpã de reacþiile
tinerei poete.
Scrise un articol despre generaþia scriitorilor care
fãcuserã cele mai multe compromisuri cu securitatea,
despre neajunsurile societãþii postrevoluþionare, despre
linguºire ºi linguºitori, articol care se potrivi numai bine
cu evoluþia politicã din þarã, luat cu valul fiind ºi poetul
Muryon. Noua orientare politicã PD-PNL îi oferise poetului
postul de ºef peste direcþia de culturã ºi culte a oraºului,
chiar dacã Muryon era ziarist la un sãptãmânal local.
Pentru ocuparea noului post, Muryon avea de parcurs o
bibliografie bogatã, ce þinea de legislaþie. De douã ori a
fost chemat la Bucureºti pentru examinare ºi de douã ori
a fost picat, în virtutea unei mãrturisiri, cum cã examenul
e pe bune, care avea sã dea credibilitate celor ce
scoseserã postul. Cum lumea culturalã a Clujului e ca o
scenã de teatru, la vedere, regizorul din umbrã, în cazul
de faþã, aceeaºi doamnã Dana Prunar, care-ºi fãcea cu
abnegaþie treaba de a duce zvonurile în Cluj, de a le
amplifica ºi propaga, s-au aflat toate amãnuntele, glumele
ºi picanteriile legate de postul de la direcþia pentru culturã
ºi Muryon. A treia oarã, noua alianþã politicã îl îndemnã
pe Muryon sã-ºi dea demisia de la ziar, pe motivul cã
postul de la direcþie ar fi al lui, cu siguranþã, cã meritã, cã
e un poet talentat, cã primele douã examinãri eºuate au
fãcut parte din joc, dar cã acum totul e sigur.
Când un poet e poet cu adevãrat, crede, datoritã
lumilor în care trãieºte, tot ce i se spune. Aºadar, Muryon
ºi-a dat demisia. Politica e un joc nu pentru poeþi, ceea
ce înseamnã cã, de mã credeþi ori ba, Muryon a fost
eliminat de pe tabla de ºah a culturii ºi a treia oarã. Cu
greu reuºi sã înþeleagã ce i se întâmplase. Îºi dãduse
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demisia ºi nici postul promis nu i se încredinþã. Câteva
luni rãmase în starea aceasta, pânã când alte jocuri, venite
de aceastã datã din partea fostului ministru al
învãþãmântului, au fost inventate prin puterea unicã ºi
absolutã pe care o avea acesta asupra universitãþii
clujene. Mango înfiinþã un ziar la ºefia cãruia îl instalã pe
Muryon. S-ar spune cã e de apreciat, ºi, desigur, l-aº
aprecia chiar eu, dacã n-aº ºti cã mutarea pe tabla de
ºah a culturii s-a fãcut hâtru, ca reacþie a lui Mango la o
rãfuialã mai veche faþã de decizia politicã PD de a-i anihila
orice încercare de-a ajunge din nou în fruntea ministerului.
Muryon deveni pãpuºa iar Mango pãpuºarul, cãci ziarul
nou înfiinþat trebuia sã fie sensibil la toate deplasãrile lui
Mango, la toate prieteniile lui internetice, tinerii scribi din
jurul lui Muryon, neplãtiþi, fiind obligaþi sã surprindã orice
sforãialã a domnului Mango, desigur, poleitã cu aur, pentru
cã, în caz contrar, Mango avea puterea sã-i dea afarã din
universitate, sã le ia din bietele salarii, sã le taie facilitãþile,
invocând tot felul de clauze contractuale. Mango, pentru
cã era stãpân pe propria moºie universitarã, cãlcã în
picioare literele, fãcându-ºi propria ºcoalã de limbi, peste
care o puse ºefã pe nevastã. Acum, Muryon era noua
pãpuºã a lui Mango, îi dãdea sã mãnânce, îl plimba prin
þarã, îi oferise un salariu, el nu trebuia decât sã scrie

frumos de Mango, sã se joace cuminte de-a pãpuºa.
Yvonne nu înþelegea cum de un om inteligent se poate
transforma în linguºitor. Abia dupã un timp îºi dãdu seama
cã foame, acel simþ primar, animalic, putea transforma
un om în orice, dar, Yvonne ar fi preferat sã moarã de
foame.
Articolul despre aceastã trasformare a lui Muryon în
pãpuºa preferatã a lui Mango fusese publicat chiar în
ziarul de la care plecase poetul.
Pentru Yvonne, poetul Muryon reprezenta un om a
cãrui minte sclipea, dar pentru ca genialitatea sã se
manifeste nu alcoolul din neuroni trebuia sã vorbeascã,
ci sprinteneala gândirii, zburdãlnicia copilãroasã a
spontaneitãþii, jocurile ideilor exprimate prin limbajul ludic,
însã, toate acestea lui Muryon îi lipseau, ba, mai mult,
dacã aceste jocuri erau condimentate cu picanterii
sexuale, pentru Yvonne nici acesta nu se deosebea de
toþi ceilalþi cu absolut nimic.
Întinsã pe patul spitalului, Yvonne Daphné stãtea
ghemuitã în ea însãºi, dorindu-l în preajmã doar pe
profesor, cãruia îi pictã un buchet de floarea –soarelui
tremurândã, plecatã în cãutarea sensului vieþii, floare
tulburatã de ce gãsise, dar plinã de lumina descoperii lui
Tata Hermann.

Mihai Stan

IEªIREA DIN PARADIS*

Gioni Marinescu, de la o vreme, îmi face o curte
nebunã; când mã vede, dã deoparte morga de londonez,
faþa i se destinde într-un zâmbet larg, mã priveºte drept
în ochi – artificiu subliminal prin care-ºi etaleazã intenþiile,
care-or fi alea, numai nu oneste, ºi-mi dã protocolar
acolada, adicã mã îmbrãþiºeazã, bãtându-mã ocrotitorpatern pe spate; apoi, þinându-mã strâns de umeri, mã
îndepãrteazã de el ca pentru a mã privi mai bine, faþa i
se lumineazã, dinþii aliniaþi perfect – implanturi cu porþelan
dupã moda americãneascã – se deschid într-un surâs ce
adunã mixat preþuirea, prietenia, respectul, mã rog, un
amalgam care, oricât ai fi de tare, te flateazã dar te ºi
înmoaie, pierzându-þi orice urmã de circumspecþie, ce
mai, Gioni Marinescu este un histrion machiavelic pe care
e periculos sã-l numeri printre inamici.
De pe trotuar, îl zãresc pe terasa Nefertiti, în plin elan
oratoric. Asistenþa, majoritatea „foºti” sãriþi bine de 7580 de ani fiecare, îi recunosc pe rând, cu ani grei la Canal, e hipnotizatã, uitând paharele înalte cu bere, din care
* Fragment din romanul Ieºirea din Paradis, aflat în
pregãtire la Editura Muzeul Literaturii Române
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spuma a scãzut pânã la dispariþie, neatinse. Marþial, cu
gesturi largi, teatrale – nu aud decât frânturi, apoi zgomotul
maºinilor îi acoperã cuvintele ºi e ca ºi cum aº privi la
televizor fãrã sonor – smulge ropotele de aplauze ale
acelor bãtrânei ce trãiesc în sfere utopice. Mã apropii ºi
aud, cu întreruperi, zgomotul stradal estompeazã, din
când în când, vocea de stentor a lui Gioni Marinescu,
finalul discursului; Gioni zice cã eu domnilor am fost ca
partizanii polonezi în luptã cu Napoleon, din familie de
boieri aparent am fãcut jocul lor, numai aºa am putut sãi anihilãm în sfârºit, de aceea eu vã zic sã semnaþi
adeziunile pentru Partidul Liberal Þãrãnist; preºedintele
de onoare ºi vicepreºedinþi de onoare, membri ai comisiei
de onoare a Partidului Liberal Þãrãnist (PLT) vor fi numiþi
din rândul dumneavoastrã, cei ºase membri fondatori, la
paritate ºase vor fi dintre camarazii mei; pentru mine,
mã mulþumesc cu funcþia de preºedinte executiv, pentru
ceilalþi rãmânând cele de secretar general, vicepreºedinte.
Încãlziþi de berea în care ospãtarul strecurase, la
sugestia domnului Gioni, câþiva stropi de coniac fin, cei
ºase seniori îºi manifestarã animat aprobarea.
– PLÞ este o organizaþie profund democraticã, de
aceea dumneavoastrã ca membri fondatori sunteþi cei
care veþi distribui funcþiile stabilite acum, fãrã nicio
PRO
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imixtiune.
– E bine aºa, aprobã, dupã ce întâi se ºterse pe
mustaþa umezitã de berea sorbitã încet, dl. Michel
Pandelescu, cel care sigur va fi desemnat preºedinte de
onoare al noii formaþiuni politice la naºterea cãreia
întâmplarea fãcuse sã asist. He, he, moment istoric mare,
domle, ar fi zis amicul Gicu Vãlimãrescu, he, he, norocul
tãu...
– Atunci, domnilor, vã propun sã semnãm actul
constitutiv ºi statutul, în ordine, întâi seniorii, apoi eu ºi
camarazii mei care lipsesc opriþi de preocupãri personale;
este momentul sã vã amintesc stimaþi camarazi, pot sã
vã numesc aºa, da?, cã domnii cu care veþi împãrþi
conducerea partidului nostru sunt prosperi oameni de
afaceri, ºi cu asta cred cã am spus totul. ªampanie,
comandã Gioni Marinescu ºefului de salã, la al cãrui semn
discret apãrurã doi picolo purtând douã frapiere în care
se rãsfãþau, acoperite de cuburile de gheaþã, sticle de
ºampanie cu etichete pe care scria în franþuzeºte.
Toþi cei prezenþi semnarã pe rând ºi în timp ce documentele dispãreau în diplomatul unui tânãr cu alurã de
businessman rãsãrit nu se ºtie de unde, cei prezenþi începurã sã ciocneascã cupele urându-ºi unul altuia succes.
Cine era atent, putea surprinde fugitiv un zâmbet de
satisfacþie pe faþa lui Gioni Marinescu, ce se apropia afabil
de mine zicând cu glas de bariton uite cine va rãspunde
de problemele de culturã ale Partidului Liberal Þãrãnist.
– Domnu Gioni Marinescu, Domnu Gioni Marinescu,
interveni avocatul Veniamin Meleca, decanul de vârstã
al þãrãniºtilor din Delureni, Domnu Gioni Marinescu, repetã
el plictisitor, însoþind parcã tremuratul dat de un Parkinson
din ce în ce mai accentuat cu numele preºedintelui
executiv al Partidului Liberal Þãrãnist, Gioni dragã. Am
gãsit între reþetele bãtrânei Eustaþia Meleca, ºtii care,
cea despre care se zice cã a fost marea iubire a poetului
delurean Theodore Cristi, leac pentru eliminarea nervozitãþii ºi pentru îmbunãtãþirea puterii de concentrare.
La început, Gioni Marinescu fu cât pe ce sã-l repeadã
pe bãtrânelul cãruia ºampanie îi readusese sângele în
obrajii gãlbejiþi, dar amintindu-ºi cã are în faþã un posibil
vicepreºedinte al PLT se opri la timp ºi zise, în timp ce
pe faþã, cameleon versat, îi înflori un zâmbet numai miere,
da maître, te ascult cu mulþumiri cã te-ai gândit la mine;
l-am rugat pe domnul avocat, se adresã el tuturor, sã-mi
gãseascã un leac tradiþional, ºtiþi stresul, surmenajul
intelectual, mai ales în ultima vreme...
Era formidabil acest histrion, care nu citind se stresase
fiindcã sigur nu mai þinuse o carte în mânã de trei decenii;
probabil tensiunea datã de permanentele exhibiþii
machiavelice sã-l fi marcat...
– Uite reþeta, continuã graseind ºi cu faþa luminatã de
gândul cã este, iatã, centrul atenþiei; pentru a scãpa de
nervozitate bei suc de varzã albã câte trei cãni pe zi timp
de o lunã, iar pentru creºterea atenþiei bei aceeaºi
cantitate de ceai din... ºi când zise din, maître Meleca
scoase o însemnãricã de pe care citi... din mentã, coada
calului ºi ventrilicã, ºi dacã...
Nelãsându-l sã termine, Gioni Marinescu îl îmbrãþiºã
pe domnul vicepreºedinte, murmurând de trei-patru ori
mulþumesc maître, mersi nene, mersi domnule vice...
Apoi cãtre asistenþa impresionatã de jocul marelui
SAECULUM 10-11/2007

actor: domnilor, fiindcã, deºi cu rãdãcini istorice, partidul
nostru s-a constituit ceva mai târziu, e nevoie de
semnãturile a 15.000 de aderenþi din peste jumãtate din
judeþele României. Vã daþi seama, e o muncã uriaºã ºi,
de aceea, vã rog la ºedinþa de mâine – pânã ne dau ãºtia
sediu, ne întâlnim tot aici, pe terasã, la Nefertiti – fiecare
dintre dvs. sã numeascã, dupã ce în prealabil îi va
contacta, câte 4-5 reprezentanþi în teritoriu ai PLÞ, care
automat devin preºedinþi ºi vicepreºedinþi, cu condiþia
de a colecta minimum 500 de semnãturi fiecare, atenþie,
pe bune; în tabele se vor trece numele, domiciliul, BI,
semnãtura olografã. Vedeþi cã au fost cazuri de falsificare.
Noi, ca partid istoric, nu facem aºa ceva. Sã fie clar.
Începutã la ora 16,00, agapa se prelungi câteva ore,
seniorilor venindu-le poftã de caºcaval pane, fripturi la
grãtar – eu vreau un muºchi împãnat comandase
Veniamin Meleca, explicându-i apoi bucãtarului-ºef
chemat de chelnerul care nu înþelegea nimic din ce-i cerea
bãtrânul domn ce amesteca în discursul sãu numeroase
expresii franþuzeºti, cum se preparã la Marsilia aceastã
delicatesã, insistând mai ales pe garnitura din ciuperci
albe, fiindcã unde, domnule, sã gãseºti trufe la noi,
coniacuri fine, cafele ºi trabucuri cubaneze. Hãt dupã
ora zece seara, un automobil oferit culant de Gioni
Marinescu îi transportã la domiciliu pe liderii „de onoare”
ai noului partid moºit în fieful Aioanei, Nefertiti, ce
devenea, încet dar sigur, ringul politicii locale în Delureni.
– Profesore, mi se adresã cu voce caldã Gioni, respirând a uºurare ºi pãrãsind rolul liderului carismatic,
interpretat magistral în faþa naivilor „foºti” care nici nu-ºi
dãduserã seama cã sunt manipulaþi grosolan, dragã
Profesore, uite, în acest moment de maximã sinceritate
îþi ofer funcþia de vicepreºedinte cu implicare în relaþiile
partidului, inclusiv externe, cu presa, cu potenþiali
parteneri ºi, bineînþeles, în dirijarea campaniei electorale
ce e afurisit de aproape; trei luni trec cât ai clipi.
– Hai, nici nu ºtii ce pierzi, continuã el luând tãcerea
mea – ºi chiar aºa era – drept un refuz. Uite, îþi garantez
locul doi, absolut eligibil, pentru senat sau camera
deputaþilor, depinde cum optezi.
De data aceasta, scurta tãcere fu interpretatã de Gioni
drept aprobare:
– Mulþumesc ºi te asigur cã împreunã vom reuºi.
Pentru început, dumneata la ºcoala unde ai catedra, amici
de-ai tãi – trecu el firesc la pertu – la alte ºcoli din Delureni
ºi din comunele suburbane pui pe cineva, sau o faci personal, cere de la profesorii diriginþi liste cu numele ºi
prenumele pãrinþilor (e un tabel, dupã cum ºtii, la sfârºitul
catalogului), cu ocupaþia, seria ºi numãrul buletinului de
identitate, codul numeric personal.
Cum pentru ce, rãspunse Gioni întrebãrii mele, ne
trebuie pentru listele de semnãturi cu aderenþii...
– Crezi cã ajung, îl întrebai eu mimând îngrijorarea.
– Ei, cum sã ajungã? Lansez ºi o listã publicã de
semnãturi de adeziune ale cetãþenilor cu drept de vot, ca
sprijin în acþiunea PLÞ de a construi în Delureni un bazin
de înot olimpic ºi alte douã pentru public. Sã vãd eu cine
va refuza sã semneze...
– Uite ce e, domnule Marinescu, ceea ce-mi ceri
dumneata e un lucru serios. Trebuie sã cântãresc, sã
gândesc, nu e o hotãrâre uºor de luat, aºa cã dã-mi câteva
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ºi pentru oamenii politici, ºi-a exprimat siguranþa cã noul
partid se va instala curând la guvernare, aducând
reconcilierea cu greco-catolicii. Entuziasmul a atins
paroxismul odatã cu intervenþiile vechii gãrzi – liberali ºi
þãrãniºti cu numeroºi ani de recluziune în timpul
comuniºtilor. Discursul lui Gioni Marinescu captã atenþia
tuturor, vãdind un lider carismatic.
Sunt în salã, la loc de onoare, venerabili liberali ºi
þãrãniºti care au refuzat sã facã parte din noul Partid
Naþional Liberal sau din noul Partid Naþional Þãrãnesc
creºtin democrat, tocmai pentru cã epitetul naþional din
denumirea acestor partide a fost deturnat de numeroºii
comuniºti ºi securiºti infiltraþi chiar în staff-urile celor douã
aºa-zise partide.
Din partea Domniilor Lor a venit impulsul recreãrii
partidelor istorice, a adevãratelor partide istorice. ªi fiindcã
ºi liberalii ºi þãrãniºtii au fost asupriþi de cancerul
comunist, unirea lor de azi este fireascã, naturalã,
beneficã pentru þarã.
(Aplauze furtunoase, prelungite).
Noua formaþiune politicã nu s-a nãscut în urma vreunei
fuziuni, ea reprezintã pe adevãraþii români patrioþi. De
aceea, am pãstrat în noua denumire cuvintele liberal ºi
þãrãnist, atenþie þãrãnist nu þãrãnesc, atenþie la nuanþã.
Suntem o forþã cu mult mai mulþi simpatizanþi ºi aderenþi
decât cei peste zece mii de semnatari. Suntem puternici
fiindcã excelenþa sa Carlo Seiamitta m-a anunþat cã
primirea PLÞ în familia partidelor liberale europene este
o simplã formalitate.
Uniþi vom birui! (Aplauze ºi scandãri PLÞ!)
Desemnarea conducerii PLÞ s-a fãcut prin vot deschis,
toþi cei de pe lista lui Gioni Marinescu regãsindu-se în
noul staff al partidului.
Vreo cincizeci de nou-aleºi ºi invitaþi au sãrbãtori
triumful pânã târziu în noapte la Nefertiti, un ospãþ
pantagruelic pe banii Aioanei, patronul hotelului-restaurant, viitor deputat pe listele PLÞ, îmi ºoptise domnul
preºedinte, unicul preºedinte al PLÞ, carismaticul Gioni
Marinescu, figurã politicã emblematicã pentru noua erã
în care intra România, redevenitã þarã europeanã de iure
prin apropiata aderare la NATO ºi UE.

Peisaj de iarnã (Rãducanu Gheorghe)
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zile ºi-mi voi preciza poziþia.
– Corect, aºa aº fi procedat ºi eu; dar nu mai mult de
trei zile; sunt nenumãrate aspecte pe care le pun în faþa
noastrã – bãtrânii, þi-ai dat seama, sunt parte din decor –
înfiinþarea unui nou partid, campania electoralã ºi câte
altele.
Ne despãrþiserãm aproape înþeleºi.
Nu cu mulþi ani în urmã, la vreo doi ani de la cãderea
regimului lui Ceauºescu, fostul cãpitan de securitate
Mulþescu, azi colonel la SRI Delureni, îmi fãcuse aceeaºi
propunere, ce e drept nu aºa direct ca Gioni Marinescu.
Atunci refuzasem mi se pãruse spontan, pentru ca mai
apoi, la o analizã la rece, sã-mi dau seama cã de fapt
implicarea în politicã alãturi de alde Mulþescu mi se pãruse
împotriva firii, contra naturii ar fi zis Filerot. De data asta
era parcã altceva... Vom vedea, vãzând ºi fãcând. Mai
erau trei zile. Multe se puteau lãmuri pânã atunci.
De la o poºtã se putea vedea cã mare parte din listele
cu simpatizanþi, aderenþi, viitori membri ai PLÞ-ului erau
aranjate: semnãturi chinuite, se observa cã erau multe
mâzgãlite de aceeaºi mânã, coli subdimensionate prin
eliminarea pãrþii de deasupra tabelului unde, aflasem de
la Gioni Marinescu, fusese scris apelul pentru construirea
ºtrandului –, numerele de ordine ºterse ºi rescrise, un
amestec între file originale ºi copii xerox, foi pãtate mai
ales în rubrica ce insera numãrul ºi seria buletinului de
identitate, dubluri.
Gioni zâmbise plin de sine, zicând ce profesore, ce
nu-þi convine, sunt excelente listele, mai adãugase
întinzând braþul spre cele 10 dosare cuprinzând ceva
peste zece mii de semnãturi. Nu-þi fã probleme, listele
vor fi acreditate, ca sã zic aºa, de judecãtorul Ursoiu
simpatizant al PLÞ-ului ºi, aproape sigur, viitor vicepreºedinte al partidului.
Gioni avusese dreptate. La fix trei sãptãmâni de la
aceastã discuþie, s-a desfãºurat în sala Teatrului Municipal „Mihai Popescu” congresul de constituire al Partidului
Liberal Þãrãnist.
Acum m-am convins, dacã mai era nevoie, cã viitorul
preºedinte executiv este un organizator desãvârºit. Sala
era plinã. Putea fi zãritã aici elita Delurenilor, o notã aparte
fãcând prin distincþia afiºatã neostentativ foºtii, vechii
þãrãniºti sau liberali. Apoi studenþi ºi studente de la
Universitatea „Muntenia” din Delureni, numeroase cadre
universitare. Tinerii fluturau steguleþe de hârtie în culorile
partidului, ale noului partid: albastru ºi galben. Când
Michel Pandelescu, preºedintele de onoare al PLÞ, înºirã
numele invitaþilor, fu pomenit ºi Carlo Seiamitta, liderul
grupului liberal din Parlamentul UE, venerabilul prezentã
o mulþime de ambasadori din þãri vest-europene, apoi pe
cel american ºi canadian, câþiva din America Latinã, din
Asia ºi Peninsula Arabicã. O participare ce însemna subliminal recunoaºterea directã a sprijinului pe care-l va primi
extern noul partid, acum când actuala putere a pierdut
majoritatea în Senat, un neoliberal demisionase din PNL,
semn cã anticipatele se apropie. Transmise salutul
Congresului de constituire ºi Gheorghe Predescu,
secretarul de stat de la Departamentul Cultelor (fapt ce
se constituia într-o veritabilã frondã faþã de guvernul încã
la putere). Apoi Eminenþa Sa, Ianoº Vultur, amintind de
apropiata vizitã a Suveranului Pontif, o lecþie de toleranþã
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Nu ºtiu când ºi de unde a apãrut în grupul nostru
individul ãsta. înalt, ciolãnos, 46 la picior ºi cu un nume
incert – Marian Ion sau Ion Marian… Cred cã Mircea
Sãndulescu ni l-a prezentat. Cã nu v-am zis: Noi suntem
un grup de scriitori semirecunoscuþi. Un fel de sloiuri la
malul Uniunii Scriitorilor.
Din când în când, în grupul nostru… Cenaclul nostru,
mai bine zis!… apare ºi câte o figurã notorie – precum
Nina Casian – ºi pe care noi, învãþãcei chipurile, dar
orgolioºi, îi ascultãm cu oarecare deferenþã. Deci, noi…
Grupul ãsta de scriitori semirecunoscuþi... ne ducem la
Sfatul popular al sectorului 2, sã asistãm la cãsãtoria lui
Marian Ion cu Luiza ºi mai nu ºtiu cum, studentã în anul
IV la Medicinã. Precizez: Cãsãtorie nedoritã, chiar urâtã
de moarte, de cãtre pãrinþii fetei. ªi, zic eu, pe bunã
dreptate, fiindcã acest Marian Ion sau Ion Marian, nu
doar cã ar putea sã-i fie tatã Luizei, dar e ºi un individ
lipsit total de sentimente umane. Când l-am cunoscut
era cãsãtorit cu Doina, proiectantã, tot aºa, cu mult mai
tânãrã decât el, dar care îl iubea… Ce-o fi gãsit la el, nu
pot sã pricep! îl þinea acasã, îl alimenta cu cafea ºi þigãri,
îl forþa sã se spele… Individul are o fricã patologicã de
apã!… în sfârºit, Doina era femeia idealã pentru un trântor.
Sigur, unii vor zice: Da, dar foarte talentat! O clipã, ajung
ºi acolo. Sã termin întâi cu Doina.
Într-o zi, i se face rãu. Crizã cardiacã, din câte am
înþeles. Leºinã. Cum a reacþionat Marian? Se îmbracã,
sunã la un vecin – Vasilicã, zugrav de meserie – ºi-i
zice: Vezi cã nevesti-mi îi e rãu! ªi pleacã. Omul a crezut
cã se duce dupã medicamente. Intrã în garsoniera soþilor
ºi… Doina – pe moarte! Se sperie bietul þigan, sunã la
Salvare, sunã la miliþie, unde s-a priceput… Ãia constatã
decesul. Dar unde-i soþul? Nesimþitul nicãieri. Femeia,
se ºtia, era din Iaºi, dar nimeni din vecini nu cunoºtea
adresa pãrinþilor. Pânã la urmã, miliþia, prin mijloace
specifice, cum are ea obiceiul sã spunã, dã de urma
familiei fetei, care, evident, vine, ia moarta ºi o duce s-o
îngroape la Iaºi.
În tot acest timp Marian Ion a fost de negãsit.
Precizare: Toatã lumea a fost convinsã cã l-a cãlcat vreo
maºinã. Dar, la trei zile dupã înmormântarea nevesti-si,
mã trezesc cu el la uºã. îmbrãcat cu un trenci lung, pãlãrie
cu boruri late ºi ochelari negri… Sã fi vrut sã se deghizeze
în mafiot, n-ar fi izbutit mai bine. Bineînþeles, teafãr ºi
nevãtãmat.
– Ce-i, mã, cu tine?! l-am luat la rost. Eºti dement?
Pleci tu de-acasã când soþia îþi e pe moarte?! Chemi
vecini ca sã…
A trecut pe lângã mine, mormãind:
– Lasã-mã, cã ºi aºa…
ªi a intrat în baie. De acolo – aproape imediat – am
auzit niºte bubuituri, ca de cartofi rãsturnaþi într-un buncãr
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de tablã. Apoi liniºte. Dupã care iar niºte tunete
îndepãrtate. Ce-o avea ãsta în burtã?! mã întrebam… ªi
nu mai ieºea din baie. Parcã adormise. Sau murise pe
tron? Bat în uºã:
– Ce faci, mã?
Rãspunsul – o mormãiturã. Mã trântesc pe un scaun.
Dar sar imediat în picioare. N-aveam liniºte. Voiam sã
aflu ce fel de om este – cu adevãrat – acest individ. Îmi
intrã în casã, uneori. Dacã trebuia sã cumpãr ceva, îl
lãsam singur… Bineânþeles, n-avea ce sã fure... Dar deþin
ºi eu, ca tot omul, fel de fel de hârtii, benzi de magnetofon,
fotografii… Azi pot spune cã teama mea era nemotivatã:
Marian Ion e atât de indolent, încât i-ar fi lene sã ºi
cotrobãie dupã ceva.
Mã jur pe ce vreþi cã a stat în baie mai bine de jumãtate
de orã. Iar când a ieºit, încheindu-se la pantaloni, l-a
urmat o duhoare greu de comparat… Doar cu cea pe
care o lasã vidanjorii, prin cartiere, dupã ce scot mizeria
din haznale. Acum mi-am amintit cã cineva a zis cã în
burta lui Marianm este o fabricã de gaze toxice.
– Ce, doamne iartã-mã, se petrece cu tine, mã? am
urlat.
Nu mi-a rãspuns. A trecut iarãºi pe lângã mine ºi, în
drum spre uºã, a mormãit:
– De trei zile mã þin...
– Stai! l-am somat. Unde pleci?!
Dar el, ca ºi când nu m-ar fi auzit, a adãugat:
– ªtii cã nu mã pot cãca oriunde...
ªi a ieºit. Mai bine zis, a dispãrut din nou, pentru alte
nu ºtiu câte zile. Când a reapãrut, era însoþit de Luiza,
studenta asta de la Medicinã. Nu frumoasã, dar înaltã,
finuþã, cu un trup bine proporþionat ºi… ªi moartã, topitã
dupã Marian. De ce? Cum e posibil? mã întrebam… ªi
nu doar eu!… Cu ce le farmecã pe femei individul ãsta?
Cu înãlþimea? Dar, în grupul nostru mai sunt doi inºi trecuþi
de 1,80 ºi nu… Ei bine, pânã la urmã am descoperit
misterul. Le farmecã prin tãceri. El nu vorbeºte, ci doar
mormãie. ªi atunci doar ca sã nege. Zice:
– Asta nu e… Sau: Eu nu cred cã…
Fãrã sã se uite la cineva. Nici la femei mãcar. Ca ºi
când ar vorbi cu duºumeaua. Din cauza asta, cred,
tinerelele se simt ignorate ºi cautã sã-i atragã atenþia.
Nu dându-ºi ochii peste cap sau miºcând din ºolduri…
Femeile din grupul nostru sunt, totuºi, niºte intelectuale.
Ele vor sã-l impresioneze printr-o exprimare elevatã, prin
judecãþi de valoare, argumentate cu citate din autori
cunoscuþi. Iar dacã mai ºi scriu – prozã, poezie, teatru –
atunci, când îºi citesc lucrarea, la 2-3 rânduri ochii le fug
la Marian, sã-i vadã reacþia…
Am observat cã Ceauºescu face aºa: Aproape la
fiecare frazã, se uitã la nevastã-sa, ca ºi când i-ar cere
ei aprobarea! Dupã mine ãsta nu-i un semn bun pentru
59
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Nedelciu, de pildã, a fost încântat de pasajul în care
Marian asemuia pãrul dintre picioarele soþiei eroului cu o
tufã de dracilã, în care vieþuia un stol de vrãbii. Acolo se
refugiau, dormeau, se împerecheau… Iar când Vasile voia
sã facã dragoste cu nevastã-sa, le uºuia, dar cu blândeþe,
zicându-le: Mai duceþi-vã ºi voi în pomii ãia, cã i-a nãpãdit
omizile!
Dar, mã rog, m-am cam lungit cu individul ãsta. Revin
la scandalul… De fapt, scandalurile!… de la primãria
sectorului 2.
Pe scurt: La rugãmintea Luizei, venisem aici eu,
Mircea Sãndulescu… Ãsta, da, bãrbat frumos, profesor
de Englezã ºi, pe deasupra, prozator de succes, foarte
agreat – ca sã nu zic iubit – de toate redactorele din
edituri… poeta Mariana Bulat, prietenul meu Corneliu ºi
încã 5-6 cenacliºti, toþi hotãrâþi s-o apãrãm de comandoul
familiei ei, format de urgenþã ºi hotãrât sã împiedice
cãsãtoria fetei cu Marian Ion. Nimeni nu era încântat de
sarcina asta, din care cauzã dorinþa tuturor din grupul
nostru era ca unirea lor sã se termine cât mai repede ºi
fãrã capete sparte. Dacã se poate.
Dar nu ne lãsau sã intrãm în sala unde se oficiau
cãsãtoriile. În capul scãrii care ducea acolo, se postaserã
doi indivizi tineri, înalþi, tunºi scurt ºi cu sacourile
descheiate la toþi nasturi ºi care, de câte ori ne apropiam
de ei, ne barau drumul.
– De ce?
– Urmeazã o acþiune! ne rãspundeau.
– Ce fel de acþiune? Circulaþi, altfel…
ªi noi ne întorceam în curte, la grupul nostru, unde
nervozitatea creºtea din minut în minut. Luiza se lipea,
speriatã, de pieptul lat ºi ciolãnos al lui Marian, scâncind:
– Sã vezi c-or sã vinã peste noi!
– Nu cred cã… mormãia el, dar fãrã s-o strângã în
braþe. Dupã care adãuga: Cã nu ºtiu unde suntem…
– N-o cunoºti pe mama! protesta Luiza. E în stare sã
afle ºi unde o sã locuim…
– Atenþie! a strigat, la un moment dat, cineva.
Toþi am tresãrit ºi ne-am uitat în lungul strãzii, unde
apãruse o cloanã de maºini – Volgi negre – în mare vitezã.
în faþa primãriei au frânat atât de puternic încât s-au
ridicat de spate, gata-gata sã capoteze. în aceeaºi clipã,
portierele au sãrit în lãturi ºi din interiorul maºinilor au
coborât alþi tineri înalþi, tunºi scurt ºi cu sacourile
desfãcute la toþi nasturii. Toþi se reped la a treia Volgã.
Din asta se dã jos un individ scund, albit bine la pãr, care
îi întinde mâna unei fetiºcane durdulii, toatã roºie – obraji,
rochie, pantofi – ºi amândoi, gardaþi de flãcãi, se îndreaptã
spre scara care duce la sala de ceremonii nupþiale. Cei
doi paznici îi salutã, raportând:
– Tov’colonel, totul este pregãtit! ªi se trag în lãturi,
sã urce mirii.
– Dar ãsta-i tovarãºul Anghel, ºopteºte cineva…
Cred cã Mircea Sãndulescu a fost. Cã el îi cunoaºte
bine pe ãia care se învârt prin cercuri înalte. Fiind profesor
de Englezã, mulþi apeleazã la serviciile lui, pentru a-i
pregãti, pentru a le traduce, pentru a le înlesni… Nu
conteazã! Important e cã altcineva s-a mirat cu glas tare:
– Cine dracu mai e ºi Anghel ãsta?!
– Colonelul care rãspunde de Ministerul culturii.
PRO

un conducãtor de stat. Când soþia se amestecã în politica
soþului, þara o ia razna. Al nostru ar trebui sã procedeze
ca Tito – când Iordanca s-a obrãznicit, mareºalul a izolat-o
pe insula Brioni…
Marian însã, întins în fotoliu, cu ochii închiºi ºi mâinile
împreunate pe burtã, pare cã doarme. La discuþii, el ia
ultimul cuvântul ºi atunci doar ca sã spunã câteva
propoziþii, nici una terminatã, gen: Eu nu cred cã… Sau:
Ar fi ceva, dar eu nu cred sã…
Nemulþumitã de rãspuns, autoarea insistã ca Marian
sã se explice. Numai cã el mormãie: La urmã s-ar putea
sã… ªi, la urmã, adicã la plecarea cenacliºtilor, nesatisfãcuta se agaþã de braþul lui, cerându-i imperativ-alintat:
Acum spune-mi ce-ai vrut sã zici! De aici însã nu mai
ºtiu ce se întâmplã. Dar mi-e clar cã tot mormãind, tot
negând, iar femeia dovedindu-se în continuare nemulþumitã de rãspuns, ajung într-o cârciumã sau într-o casã,
într-un pat…
Aºa trebuie sã se fi petrecut lucrurile ºi cu studenta
de la Madicinã, care, ca sã fie sigurã cã, pânã la urmã,
va reuºi sã-i afle pãrerea, s-a hotãrât sã-l ia de bãrbat.
Iar el a spus: Dacã vrei tu, deºi... Iar ea i-a astupat gura
cu degetele ei lungi ºi îngrijite, de viitor chirurg pediatru.
Dar trebuie sã-i recunosc acestui Marian Ion sau Ion
Marian o calitate… De fapt, douã!… Prima: Scrie o prozã
þãrãneascã fantasticã ºi, a doua, e în stare sã stea la
masã ºi câte l2 ceasuri. Curg foile de hârtie de sub mâna
lui, din jumãtate în jumãtate de orã. Le face vânt de pe
birou, plutesc un timp prin aer, dupã care se aºeazã
undeva. De-abia spre searã le adunã, le pune în ordine ºi
se culcã. Singur sau cu cineva. Sâmbãta obiºnuieºte sã
ne citeascã din producþia lui. Evident, în Cenaclu ne
prezintã paginele cele mai izbutite. A doua zi le reciteºte
ºi, fie cã duce acþiunea mai departe, fie cã reface… Uneori
reface un capitol chiar ºi de 5-6 ori.
Cartea asta a lui este despre 23 August – 1944. Ea,
ne-a spus Marian, i-a fost sugeratã de o tovarãºã de la
editura Cartea Româneascã. În ce fel? am întrebat noi.
ªi el, mormãind, fracturând propoziþiile, ne-a explicat. Din
tot ce-a zis, personal, am extras urmãtoarele: înainte de
a-i lua manuscrisul, redactora l-a întrebat: Despre ce e
vorba în lucrarea ta? Despre copilãria lui, în satul
Ciorogârla, pe malul Sabarului, unde... La care dumneaei
– ºi prost dispusã în acea zi – cicã i-ar fi zis: Te þii de
fleacuri. Avem în planul Editurii teme grave. De pildã,
despre construcþia unei hidrocentrale sau despre 23 August, cã tot se apropie ziua eliberãrii noastre de sub jugul…
Du-te acasã ºi atacã o temã ca asta! Marian a pus
deoparte manuscrisul refuzat ºi s-a apucat sã scrie noua
nuvelã. Care, cu timpul, s-a transformat în roman, care,
tot cu timpul, a devenit trilogie ºi care, acum, are toate
ºansele sã devinã fluviu… Eroii lui principali sunt Vasile,
þãran întors de pe frontul din Est, ºi soþia lui, o femeie
care nu pricepe absolut nimic din tot ce se întâmplã,
deºi bãrbatul ei încearcã s-o ridice, chiar s-o facã sã
meargã pe suprafaþa apei… El reuºeºte aceastã
performanþã, deoarece crede cu tãrie cã poate. Ea, dacã
nu crede, se duce de fiecare datã la fund. Se mai ºi
înfurie, când Vasile insistã sã mai încerce. Comparaþiile
lui Marian sunt nãstruºnice ºi-i uimesc pe tineri. Mircea
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– Pãi, ãla nu e Ichim?
– Nu. Ichim rãspunde de Uniunea scriitorilor. Anghel
e cel care are lista neagrã cu artiºtii care au cãlcat strâmb,
care au fugit peste graniþã...
– Ssst!
– Scoate cãrþile ãstora din biblioteci, le retrage de la
vânzare din librãrii…ªi acum, tov’colonel se însoarã…
– ªtiu cã era cãsãtorit, cã are copii…
– Hai ºi noi sã vedem! s-a însufleþit Luiza imediat.
înãuntru mama n-o sã poatã face tãrãboi...
Dar cerberii ãia doi, postaþi acum în capãtul de sus al
scãrii, nu ne-au lãsat. Cã n-avem ce cãuta înãuntru. Acolo
se desfãºoarã o acþiune. ªtim noi ce-i aia acþiune?…
Ãºtia ºi când îºi reguleazã nevasta tot în acþiune sunt!
– Duceþi-vã dracului! a scrâºnit Luiza.
– Capete pãtrate! a ºoptit ºi Nina Casian...
Apropo! Poeta asta i s-a plâns unuia din nepoþii lui
Leonte Rãutu, de ºicanele pe care i le-a fãcut unchi-su,
la care tânãrul i-a strigat furios: Tu vorbeºti, vacã
comunistã?
Bineînþeles cã n-a coborât nimeni. Am rãmas pe scarã,
de-o parte ºi de alta, rezemaþi de balustrada ei ºi de perete.
Privind tot timpul în stradã, de unde era posibil sã aparã
comandoul familiei Luizei... Asta scâncea tot mai des:
– Vine sigur!… Inima îmi spune cã e pe drum!… N-o
cunoaºteþi pe mama!
Iar noi încercam s-o liniºtim:
– Dar, fato, suntem aici atâþia!
– Da, gemea ea, dar o sã iasã circ. Mama se pricepe
foarte bine la spectacole ieftine…
Numai cã, în clipa aia, de undeva, nu ºtiu de unde, a
apãrut ºi a trecut fulgerãtor printre noi o fatã – n-avea
mai mult de 16-17 ani! A urcat scara ca ãla care aprinde
flacãra olimpicã!… Securiºtii, probabil recunoscând-o, au
avut un moment de ezitare. Suficient însã ca fetiºcana
sã apese pe clanþa uºii ºi sã facã un pas în sala de
ceremonii. Dar n-a mai apucat sã-l punã ºi pe al doilea,
pentru cã flãcãii tunºi scurt au înhãþat-o de mijloc.
Zbãtându-se în mâinile lor, fata a apucat sã strige, cu
disperare:
– Tatã, pe noi cui ne laºi?!
Bãnuiesc cã asistenþa din sala de ceremonii a înlemnit.
Poate cã a fost chiar impresionatã, fiindcã atunci când
cei câþiva intimi… Maximum zece inºi!… au ieºit… Dar
sã nu anticipez!... Cei doi vlãjgani, dupã ce au tras-o pe
fatã afarã ºi au închis uºa în urma ei, o certau cu destulã
blândeþe:
– Se poate, Adriana! Tu eºti de-acum mare, trebuie
sã înþelegi cã viaþa...
– Duceþi-vã dracului! le-a trântit-o fata ºi a vrut sã se
repeadã din nou în uºã.
De data asta însã cei doi au reuºit s-o împiedice. Mai
mult, i-au poruncit sã coboare, altfel… ªi pentru cã noi,
impresionaþi, le-am reproºat cã n-au inimã, ei s-au rãstit
ºi la noi:
– Atunci coborâþi ºi voi!
Protestele noastre au fost zadarnice. Când am ajuns
în capãtul de jos al scãrii, în cel de sus a apãrut acel
Anghel, cu pãrul vâlvoi – nu mai avea nimic pe cap –
strigând fãrã adresã:
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– O maºinã s-o ducã acasã! (Desigur, se referea la
fiica lui). Iar dacã se opune, a adãugat, luaþi-o cu forþa!
Fata însã a rupt-o la fugã. A ocolit coloana de maºini
ºi a dispãrut. Privind în urma ei, grupul nostru comenta
întâmplarea, cu voce scãzutã. Dupã care Luiza ºi-a
amintit de maicã-sa ºi de înverºunarea ei de a o împiedica
sã-ºi lege viaþa de Marian Ion. Tot dãdea sã urce iarãºi
scara, dar paznicii o avertizau:
– Nu ne obligaþi sã vã reþinem cu forþa!
În schimb, Marian rãmânea impasibil. Dacã ar fi avut
ochelari fumurii, ar fi semãnat perfect cu Dumitru
Popescu-Dumnezeu, când stã el bãþ în toate prezidiile.
În sfârºit, au început sã coboare cei care au asistat
la cãsãtoria colonelului Anghel. Desigur, oameni apropiaþi
ai acestuia. Asta nu i-a împiedicat sã comenteze –
bineînþeles, cu voce scãzutã – întâmplarea la care tocmai
fuseserã martori. Ajunºi la capãtul de jos al scãrii, invitaþii
s-au oprit, sã aºtepte mirii. Dar pe noi tot nu ne-au lãsat
sã urcãm, pânã nu ieºea colonelul Anghel. Ãsta, probabil,
acum, semna actele de cãsãtorie, ciocnea un pahar cu
ofiþerul Stãrii civile
Ei, aºteptând mirii, vorbeau între ei. Noi aºteptând sã
urcãm în sala de ceremonii, trãgeam cu urechea la ce-ºi
spuneau. Mai cu seamã eu, scula. Deºi ºopocãiau,
urechea mea formatã a desluºit ce ziceau. Mireasa… Ei
îi spuneau, chicotind, Umflata… era unicul copil al
Generalului nu ºtiu care. N-o mai lua nimeni. Adusese în
casã mai mulþi ofiþeri tineri, burlaci, dar toþi au dat înapoi.
Bietul om era disperat. Îi rãmâne Gigica fatã bãtrânã.
Pânã în ziua în care la el s-a prezentat un viitor deþinut:
Anghel. A luat poziþie de drepþi ºi a început: Tov’general,
permiteþi s-o iau eu! Pãi, mã, s-ar fi mirat bãtrânul, tu nu
eºti însurat? Ba, da, dar nu e o problemã. În douã sãptãmâni, vã promit, mã fac liber. Bine, mã! A bãtut iarãºi din
pinteni, a salutat regulamentar ºi s-a rãsucit pe cãlcâie,
gata-gata sã iasã. Cu mâna pe clanþã însã a zis: Permiteþi
sã vã întreb ceva? Zi-i! Am o problemã cu achiziþiile alea
de tehnicã cinematograficã pentru Buftea. De fapt, e o
lucrãturã ordinarã, prin care vor unii sã mã… O sã cercetez! l-a întrerupt generalul. Tu fã-te liber ºi vino-n-coa!
În clipa asta, Luiza a þipat, înãbuºit: Vai, mama!
A zis mireasa aºa, noi ne-am ºi uitat în direcþia în
care privea ea ªi ce-am vãzut? Patru taxiuri oprite, paralel
cu Volgile negre, din care coborau niºte oameni în vârstã,
femei ºi bãrbaþi, dar având în frunte o cucoanã corpolentã,
în hainã de blanã, pãlãrie, bijuterii la gât, dar încãlþatã cu
gumari ºi ciorapi din bumbac mercerizat – unul îi
alunecase pânã la gleznã. Plecatã în graba pe care þi-o
dã disperarea pierderii unicului copil, uitase sã-ºi schimbe
ºi încãlþãrile. Aºa cã, spre noi, venea o doamnã, cu
picioare de þãrancã. Gura însã îi era de mahalagioaicã:
– Uite-l! striga, arãtând cu o ºipcã, smulsã, probabil,
dintr-un gard, spre Marian. Ãsta-i golanul care i-a sucit
capul fetii mele. Veniþi lângã mine sã-l cotonogim!
Pititã în spatele lui Marian, Luiza se uita îngrozitã la
maicã-sa. Cred cã era singura convinsã cã femeia aia nu
glumeºte. Noi, deºi îngrijoraþi, priveam mai detaºaþi
comandoul care se apropia. În schimb, grupul care
asistase la cãsãtoria colonelului, se amuza din plin. Dupã
drama din sala ceremoniilor, o comedie era bine venitã.
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în care Luiza, cu coafura fãcutã varzã, þipa la ofiþerul
Stãrii Civile:
– Cãsãtoreºte-ne, tovarãºe, cãsãtoreºte-ne!
Primarul – sau cine o fi fost ãla cu eºarfa tricolorã pe
piept – obiºnuit de-acum cu însurãtori sub presiune, le-a
zis sã stea cuminþi. ªi a ºi început sã recite textele
consacrate. Dar atât de repede, încât mânca jumãtate
din cuvinte. În vremea asta, familia Luizei, ajunsã sus,
bãtea în uºã, împingea în ea, strigând sã deschidem, sã
oprim crima care se petrece înãuntru… Colonelul a vrut
sã le dea drumul, dar a fost de-ajuns sã i se sufle cã, în
grupul de afarã, cu nebunii ãia, se aflã ºi fata lui, cã ºi-a
retras, ca ars, mâna de pe clanþã. Dupã care, ca un
mieluºel, s-a lipit de grãsana lui. ªi a ascultat cuminte
ceremonia cãsãtoriei lui Marian cu medicinista. Când totul
pãrea cã se va sfârºi cu bine, Luiza a început sã þipe la
Marian: De ce nu mi-ai spus cã ai 53 de ani?!
– Prea târziu! a mormãit el, luând de pe masã
certificatul de cãsãtorie. Dupã care s-a întors spre noi,
cei de la uºã, ºi ne-a zis: Acum puteþi da drumul hoardei!
Luiza ºi-a ºters niºte lacrimi ºi ºi-a întâmpinat mama
cu:
– Gata, gata, liniºteºte-te!
La care maicã-sa, cu o iuþealã de profesionist în ale
bãtãii, i-a tras douã palme peste faþã – stânga-dreapta –
apoi s-a rãsucit pe cãlcâie ºi, mânându-ºi familia reunitã,
a ieºit din salã. Dupã ea a evadat ºi colonelul Anghel cu
nevastã-sa.
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Înaintând spre noi, cucoana din capul comandoului
se înfuria ºi mai tare, fiindcã oastea ei nu înainta cu viteza
ºi cu îndârjirea dorite de ea. Se rãsucea spre bãtrâneii ei
ºi, agitând stinghia, îi îndemna sã grãbeascã paºii, sã
fie mai porniþi pe Marian:
– Urâþi-l! le striga. Dacã nu-l urâþi, n-am fãcut nimic…
Numai cã subordonaþii ei nu pãreau prea convinºi de
misiunea lor. ªi ºtiu de ce: Au crezut cã Volgile din stradã
ºi toþi cei din curtea primãriei, inclusiv tinerii tunºi scurt,
fac parte din armata lui Marian. Cum sã ataci o asemenea
oaste doar cu o ºipcã în mânã? Unii, chipurile grãbinduse, se mai ºi împiedicau, obligându-i pe cei din faþã sã
se întoarcã, sã-i sprijine, sã-i repunã pe picioare. Totuºi,
au ajuns lângã noi. Dar, când mama Luizei a ridicat
reteveiul sã dea în Marian, acesta, cu o miºcare scurtã –
de parcã ar fi repetat scena de mai multe ori – îºi ia
logodnica de subsuori ºi ºi-o planteazã în faþã. Maicã-sa
reuºeºte sã devieze lovitura de la capul fiicã-si la umãr.
Luiza þipã de durere ºi ridicã braþul sã se apere de
urmãtoarea, dar doamna-þãrancã-mahalagioaicã i-l prinde
ºi trage cu putere spre ea, strigându-le oamenilor ei:
Luaþi-o în primire!
Ea rãmânând sã-l cârpeascã pe golan. Marian însã
îºi încolãceºte braþele în jurul mijlocului Luizei ºi o trage
înapoi, cerându-ne ºi nouã sã-l ajutãm. Primul se agaþã
de el prozatorul fantast Mircea Sãndulescu. Ceilalþi îi
urmeazã exemplul. Desigur, intru ºi eu în joc... Care nu
era deloc un joc, pentru cã, în tot acest timp se urla, se
înjura, se blestema! Dar aºa se întâmplã când te afli în
mijlocul unei adunãri de oameni furioºi…
Viitorii mei urmaºi, feriþi-vã de mulþimile dezlãnþuite!
Vã poate cuprinde nebunia, chiar dacã n-aveþi nimic în
comun cu revendicãrile lor. Când Statele Unite au atacat
Cuba, m-am dus – obligat prin convocator – la adunarea
de protest din faþa Universitãþii. Fãrã nici un chef. Dar
vorbitorii din balconul Ministerului Comerþului Exterior au
agitat mulþimea în asemenea hal, încât, atunci când
aceasta a pornit, urlând, spre ambasada Americii, de pe
Dionisie Lupu, m-am trezit ºi eu scandând, din toate
puterile ºi cu ochii ieºiþi din orbite: Cuba da, yankeii ba!
De-abia când a sãrit un geam în þãndãri mi-am revenit...
Aºa ºi acum: mã reped aproape orbeºte în grãmadã,
mã agãþ de mijlocul cuiva ºi trag. Oastea mahalagioaicei
procedeazã la fel. Astfel cã, la un moment dat, semãnãm
cu cei din povestea Moºul ºi ridichea. Grupurile par sã
aibã forþe egale. Când ne târãsc bãtrâneii doi-trei paºi…
Au prins curaj, vãzând cã oastea colonelului Anghel nu a
intrat în luptã!… când îi tragem noi spre scarã. Acolo
este þelul nostru sã ajungem. Totul spre marea veselie a
asistenþei, din ce în ce mai numeroasã… A mai sosit un
grup, programat la cãsãtorie tot azi.
Pânã al urmã, reuºim s-o smulgem pe Luiza din
mâinile familiei ei reunite ºi o rupem la fugã pe scarã.
Dar atât de deciºi, încât îi rãsturnãm pe cei doi tineri
tunºi scurt, care nu mai au ce ne face. Urcãm pânã sus,
ne buºim în uºa lãcuitã ºi intrãm, buluc, în sala de
ceremonii. Exact în momentul în care colonelul Anghel
ºi proaspãta-i soþie voiau sã iasã. I-am împins înapoi ºi
am închis uºa. Mai bine zis, ne-am proptit cu umerii în
ea, fiindcã urma sã nãvãleascã comandoul soacrei. Timp
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George Coandã
Ce-nrouratã este lepãdarea de eu...
Ce-nrouratã este lepãdarea de eu
o limbutã savoare se propovãduieºte
dar cine ascultã smulta rãstignire
a unui logos care se sinucide

ªi cortegii de umbre aspre-n Ecbatana
murise un tânãr împãrat unicorn
cu-o Indie pierdutã-n nerãbdare

Un iureº de insule dulci de grozamã...

A merge pe sufletele-ncinse de-ngheþ
a nu cãdea de pe-o muchie de adevãr
a curãþa fracþiunea de secundã de timp
iatã frageda întunecare în luminã

Un iureº de insule dulci de grozamã
acele mãri de filibuste aurite
dar galioanele se topeau în azur taciturn
ci ultimul Maya cãzuse sub centauri

A sta cu fruntea sus într-un eres neiertat
a face dintr-o dogmã libertate de gândire
iatã în, sfârºit revoluþia care proclamã Dreptul

Înaltele vânturi scurmând prorele
însângeratele parfumuri decapitate la Tortuga
un mare quetzal trecuse prin crepuscul
caraibii vâneazã pe cer uriaºii marlini caraibi

În revoluþie a fi ºi mai fã o revoluþie
iatã multiplul algoritm epifaniile
ce-nrouratã este lepãdarea de eu

A fi damnat de-o soartã care-þi prieºte...
A fi damnat de-o soartã care-þi prieºte
a-þi duce fericit un jungher în idee
atacurile submarine ale unei conºtiinþe insurecte
a nu te-ndoi decât de-ndoita-þi îndoialã
Noimele se pier pe însele-n însele de cristal
orice noimã are o noimã rebelã
viciile ascunse ale viciului viciazã
se naºte clar un element ce se-ntunecã
Îndoiala se-ntemeiazã pe-ncredere
noimele se-ntemeiazã pe-ndoialã
viciul se-ntemeiazã pe rotundul lucrurilor
Este ora când plouã cu soare
între lumi sunt o iradiere
a fi damnat de-o soartã care-þi prieºte

Averse de toamnã ca niºte diamante
livide...
Averse de toamnã ca niºte diamante livide
între toate macerãrile diurne/nocturne
corabia nebunilor traverseazã limesuri
hiberneazã Logosul în primãveri explodate
El nu ºtie decât zodiile împrãºtiate
evanescentele stãri calde de la poli
aceste paleative împlântate-n cortexul Ecleziastului
plescãind pe vârful limbii o idee rondã

PRO

Atunci a cãzut în sânge Babilonul
în marile frize o ceatã de bacante abandonate
era o luminã parcã din hiperboreu
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Þâºneau din balizele de corali muzicale dorade
fervorile de luminã vibreazã tandru pe bastingaj
atlanþii duc corãbii în flãcãri sub ape
La întretãierile epocilor liminarele hazarduri
un continent se divide într-o clamoare de vulcani
se mai face încã o lume un înþeles

Acele þãrmuri deszãvorându-se de
pescãruºi...
Acele þãrmuri deszãvorându-se de pescãruºi
ºi caldele pãduri marine sub solstiþiu
ºi plescãitul translucid al harnaºamentelor fluide
doar zeii Pontului erau între absenþe
ªi lumina-ºi pierduse echilibrul de septembrie
era o dulce agonie pe-naltele faleze
ºi ultimele plaje-ºi etalau virtuþile
doar zeii Pontului erau între absenþe
A cãzut apoi o frunzã peste ape
bãteau dinspre podiºuri miresme de struguri
ºi brizã rotundã de amfore coapte
Se prãbuºise calm albastru-n albastru
meduzele trãgeau la mal trireme-ntârziate
doar zeii Pontului erau între absenþe

Clarele argile oraculare frunze de
octombrie...
Clarele argile oraculare frunze de octombrie
aceºti pinguini regali într-o dominatoare posturã
între paranteze secrete anotimpurile
acum semãnãm semne-nflãcãrate
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Alfabetele unei simple ninsori din Sud
o sãgeatã foºneºte de amurguri
a avea sângele rece al viitorului
ºi deºteptarea orizonturilor postume
Înnimbate sabinele fãgãduite stau la mãnãstire
albe-s doar de credinþã în prihanã
efebi translucizi le frâng cerbicea
Alfabetele unei simple ninsori din Sud
între paranteze secretele anotimpurilor
clare argile oraculare frunze de octombrie

E grea de-o tãcere grea istoria anticã
ºi istoriile din era noastrã-s o tãcere
plânge Herodot nesfârºit pe umãrul lui Hefaistos
abia o stea-i Pãmântul în Univers
Sã mergem pânã-n rãscrucea acestei panici
aprindem de deochi orgolii între stigmate
ºtiþi, adevãrul absolut este-un asterix
Într-unul Unul multiplul fãrã patimã
ursita ºi sorocul închid Infinitul
sfinxul la piramide se rabdã pe sine

O singurãtate pe-aceste rute esenþiale...
O singurãtate pe-aceste rute esenþiale
în oþelãrii fântâni arteziene de galaxii
ºi câteva lansãri de idei coapte la apã
frenezii de-o clipã aprind subterfugii
Prin fagurii solstiþiului pastorale naufragii
nopþi uriaºe într-un diluviu de comete
într-o acoladã câteva lumi se zbat
palimpsestele trãdeazã mãrturii viitoare
M-ascund în litote urc în pãtimiri libere
dinastii de cuvinte-ºi împart domnia
vã aºtept rãstignit la Capul Bunei Speranþe

În frunze mã cuminec toamna mãnveºmânt...
În frunze mã cuminec toamna mã-nveºmânt
geme o dimineaþã de ploi planetare
creºte ziua pe-un piedestal alb de clipe
mã amintesc mã plâng mã zidesc
Stau la deal nu mã miºc cuget
în trup ca o inimã Universul
în materia cenuºie o nebuloasã explodeazã
o, anamnesis... murmúre... murmúre...

O singurãtate pe-aceste rute esenþiale
frenezii de-o clipã aprind subterfugii
într-o acoladã câteva lumi se zbat

Râzând mã strigã tata din dedemult
(la pridvor de dor vin sânziene
pânã una alta iscodesc anotimpurile)

Pe strãzi ploaia aprinde florilegii...

Eu alerg în altarul lui de pãmânt
în pâini se-aprinde o boare de dumnezeire
încã sunt aceastã secundã de sudoare

Pe strãzi ploaia aprinde florilegii
scuturile diurne se bat pe muche de zodii
o balerinã albastrã agonizeazã-n amurg
ºi-un tunet de liniºte arde-n timpane
A curge transparenþi între infinituri
o, nu existã zi / noapte / zi pe lume
ce luminaþi înãuntru germinãm cosmosuri
doar aceeaºi lungime de undã ne strãpunge
Se face de-o vreme cu zãpezi de miere
drumurile ne fug de sub steaua ursitã
scuturile diurne se bat pe muche de zodii
Niciun sunet la capãtul fãgãduielii
rãtãcitoare nisipuri în Solaria
a curge transparenþi între infinituri

Quasari supernove în om duhul sfânt...
Quasari supernove în om Duhul Sfânt
gãuri negre pulsând în sine lumina
nimeni nu moare deodatã trece-n alt sens
nimic nu se pierde se Transfigureazã
Ca un bir necesar sângele fumegã centrifug
ºi curge-n galaxii odatã cu Clipa
de unde E = mc2 + 55 km/sec. Mpc =...
când venim pe lume doar ne reîntoarcem

Sfinxul la piramide se rabdã pe sine
în Valea Regilor într-o doarã se lasã timpul
au trecut popoare între asfinþituri
ºi la Rãsãrit ºi la Apus ºi la simunuri

În Spaþiu-Timp foc fuge HOMO definitiv
starea de HOMO este LUX fãrã saþiu
deci chintesenþa în semn H = L
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Sfinxul la piramide se rabdã pe sine...

Et in EONIA ego acum ºi-n vecii vecilor
alcãtuiþi suntem din sume-nsumate
vifor par energia în FATUM de sfere
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George Theodor Popescu*

ORPHEU PRIMITIVUL*

Îmi reprim celelalte înclinaþiuni
încãpãþânându-mã SÃ FIU
adicã SÎ RÃMÂN POET – cultivându-mi
într-un mod tragic vocaþia de meºter
Întrezãrind sau mai bine zis intuind
boarea ca o linie frânta ce uneºte
NORDUL CU SUDUL
cerul cu pãmântul – de-o frumuseþe
aproape mortalã.
Tãcerea manifestã ca-n Cabala
cu foºnetul sacrificial la lucrurilor
indicibil ºi greu de aplicat în scris
o mai veche aspiraþie a noastrã.
Nu e bine ºi nici prudent mã gândesc
sã substitui datoriilor momentului
aspectul gestului divin – ca pe o mascã
ca pe-un surâs perpetuu.
...ºi totuºi nevrednic sunt
spre a nu mã lãsa copleºit de
crepusculul-acea luminã platonicianã
(Galbin de soare!?!) care „vâjâie
oracular în punctele cruciale ale fiinþei
noastre” – imanent ºi neprevenit.

PRO

* Nãscut la 8 august 1950 în comuna Creata-Lesile, Ilfov.
Volume publicate: La ruina lumii (2000), Cina pietreii
(2001), Fiul Dropiei (2002), Nord-Sud calea pierdutã.
(2004). Este membru al Uniunii Scriitorilor din România.
** Din volumul Schitul de iarbã în curs de apariþie.
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N-ar fi mirare
dacã într-o bunã zi m-aº trezi
scriind într-o limbã neºtiutã astãzi
fie ea etruscã, aramaicã,
ori ºi mai de departe –
în limba vechilor atlanþi.
Fiindcã cele mai insolite vocabule ale triadei
„La lumina luminii” „Cina Pietrei”
„Fiul Dropiei” au fost visate,
n-am fãcut decât travaliul de a mi le aminti:
consemnând soarele-n Pacui ca pe o nicovalã
încinsã –
jumãtate de cerc tãiat de linia orizontului
un bot de cal înverzit eºuat la limita de sud
a unui fir de iarbã,
ori trupul ca un astru stins al unui greiere îngheþat
blând strivit sub copite.
Mâinile noastre întâlnindu-se a strigare
peste eternitatea imediatã ºi absurdã îmi dã fiori.
Starea de perplexitate care mã-nsoþeºte
chiar ºi la izgonirea dincolo de convenþii
in hagialâcul impus
e a mea
tot atât cât
pasãrea aceea fecioarã de-i zice Kybele
cãreia i s-a retezat zborul
de i-au cãzut înCânticul în fluierul piciorului.
Ca Scrib n-am a va face mãrturisiri de credinþa
câtã vreme sunt arºiþã ºi viscol deopotrivã _ i
Spiritul orphic mã animã – de bunã seamã
Incurabil.

Cuvântul –
mai ales cel din viitor probeazã prin virtuþi abisale
posibilitatea Marii Poezii.
De aceea semanticã foneticã
nu se învaþã ci se acordã printr-un gest magic,
drept recompensã.
De bunã seamã aceasta ne farmecã
ºi ne pecetluieºte memoria.
Te miri cumva de ce
Grecul din instinct reteazã
sculpturilor sale vederea?!
Acolo în subsolul conºtiinþei
se aleg ca-ntr-un prundiº
tensiuni. „Cum varul
deasupra în spirala”,
alb genuin, coltul cel de fildeº
ofrandã, pulseazã:
Actul adevãrului fãptuit
65

prozã

Circumscrisã
unei mai vaste arheologii
a erorii – „La ruina luminii”
rememoreazã fãrã a fi planificat,
dar într-un chip provocator,
riscul rigidizãrii FIINÞEI.
Se demonstreazã aici ca
unicul element de unitate
în istoria sa rãmâne CUVÂNTUL,
ca primã indicaþie pe calea
unei „ontologii a declinului”.
Caracterul hermeneutic al scrierii
imprimã vigoare ºi autenticitate
saltului eliberator.
Lipsa unei constrângeri
da valoare vremelnicului –
ce se regãseºte în constituþia noastrã
„slabã” ,oscilantã –
Ridicându-l în rang, cãftanindu-l de fel.
Putem intra astfel ori ieºi
din aceastã horã (tatãl meu spunea
„horili”) a mesajelor trecerii...
singura imagine
a fiinþei regenerate de care dispunem.
„La ruina luminii” îºi asumã astfel premizele,
defineºte ºi determina ÎNTOARCEREA .

Semnul – Piatrã
în logica iraþionalului
poartã în chiar inima sa
sãmânþa Upaniºadelor.
Dupã un canon euclidian incert
ia „forme contaminate parcã
de natura geneticã a schemelor
cristalice”.
Existã sublimat aici,
un „cheag doctrinar” imanent
de naturã cosmicã.
Mai apoi, proclamatei „lumini
în ruina” i se substituie
Dropia – monadã. În al cãrui
cuib cloceºte codul genetic
al expresiei. Nevrednicul fiu
în detaliu, succesiv, riscã incestul.
(OEDIP?!!) inaugurând un alt stil
de gândire. Încleºtãrile telurico-haotice
consolideazã umanul ºi-l înalþã
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la putere mitologica. Însufleþitã,
hieroglifa înfruntã abisul
ºi înteþeºte ca ultimã consecinþã
Dorul
N-as îndrãzni sã vorbesc
despre cãrþile mele, ca despre veritabile
cãrþi de poezie. Sã pãstrezi
un anume aer de sfiala ºi nobleþe –
se cuvine, fiindcã dificultãþile
pe care poezia le ridicã încã
mã obligã sã le numesc mai degrabã
„scrieri” – un fel de scrieri.
Astfel relaþia noastrã rãmâne
una profundã-nenunþitã încã.
Nu-mi amintesc ca tatãl meu
sã-i fi spus mamei vreodatã pre nume.
Ezita, ispãºind.
Neconstrânsã aceasta ni se dãruia
toatã, – ca-n parabola evanghelicã.
„Mai mult aer decât trup”,
ca poet, trãiesc într-un fel
trauma neºtiinþei de chivernisire a cuvântului,
pãstrând un echilibru aproape perfect
Între improvizaþie ºi inspiraþie.
Duc în spate ochiul viperal al Meduzei,
sandaua înaripatã, scutul lui Ahile,
vârfuri de lance, cristale,–
ca-ntr-o besactea de argint cu filigran.
Poet de intuiþie plonjez în viitorul
aproximativ, „la vreme de seceta ºi vânt”
asemenea lui Orpheu, aplicând în scris
fantezia Orbului.

Am conceput
în contra unei agresiuni constante
o serie de dialoguri care
în esenþã nu se supun
nici unei estetici.
Moartea lui Socrate, –
odatã depãºitã a creat premiza
unui „cosmos ideal”.
Pentru umplerea acestui „abis”
era nevoie de un nou punct de vedere,
ceea ce presupunea Exilul presupusa ratare.
Treizeci de ani –
nu am publicat nimic.
Mi-am asumat astfel dramatic
lipsa de devoþiune precum ºi
prima condiþie a unei
„veritabile filozofii”
– sãrãcia în spirit.
Proclamând „ruina luminii”
începea cãutarea, – „setea ºi foamea”
prezumþii neliniºtitoare ºi contradictorii
suficiente sã recunoascã
dreptul poetului
de a fiinþa în Logos

PRO

se aprind luciferic – rapsozii.
Înfiptã-n cerul fix
ºi întors – Steaua Sudului
Înnoadã firul rupt.
Cu capãtul primordial
„paralogic”
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Loredana Dãnilã*
Rugã

Ninsoare

Înfrâneazã-mã
sã nu mai mor
înainte de a mã naºte.
Rãstignind îndoieli,
în coasta ta înmuguresc
evã, ispitindu-þi
singurãtãþile.

Plâng îngeri
abandonaþi
(ne)timpului…

Mal praxis
Disecând
cu bisturiul cuvintelor
despoi puritatea
sã-nveþi
anatomia sufletului

Ambiguu
Timp destrãmat
în minciunã
seacã ºi dimineþile
urlet despuiat
pe clipe contorsionate
regulile jocului
în care îngerii
învaþã sã uite…

Întuneric
Saltimbanci sfãrmând
întunericul de cuvinte,
cioplesc în coapse uimirea,
cangrenând tinereþea.

PRO

*Economist AEROSTAR BACÃU. EDUCAÞIE ªI
FORMARE: - în prezent: anul II stagiu: EXPERTI CONTABILI
–C.E.C.C.A.R. Filiala Bacãu - 2005-2006: MASTERAT
specializarea ,, MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL”Universitatea ,,G.Bacovia”; iunie 2003 Curs ,, Programul de
formare a personalului în tehnici specifice de reconversie”INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE ªTIINÞIFICÃ ÎN
DOMENIUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE; -1998-2002:
UNIVERSITATEA BACAU, Facultatea de Litere ºi ªtiinþe,
specializarea MARKETING – economist-martie 2000: - Curs
„Managementul centrelor de performanþã financiarã”ªCOALA NAÞIONALÃ DE STUDII POLITICE ªI
ADMINISTRATIVE - I.R.O.M.A. - Bucureºti -1996-1998:
ªcoala Postlicealã: ,,ION GHICA” Bacãu, specializarea:
finanþe-contabilitate -1996 – Curs de contabilitate – CORPUL
EXPERÞILOR CONTABILI. Debut în suplimentul „Sinteze”
a cotidianului local „Deºteptarea” (august 1992.)Publicaþii
în: „Convorbiri literare”, „Credinþa ortodoxã” , „13 Plus”,
„Amurg sentimental” , „Plumb”. Debut în volum „Sã mori de
dragoste” – Editura Corgal Press,1999 urmat de volumul:
„Înger. zãvorând clipa” – Editura Corgal Press,2004.
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Ploaie
Ultimul dans
peste ºoapte
schingiuitã o lacrimã
acoperã ochiul timpului,
vindecându-ne de eternitate.

Fantasmagorie
Picurã durerea
Ca o lepãdare de sine
priviri istovite
pironesc întunericul
descontorsionând timpul
ºi în mine
se despoaie nedumerirea.

Amurg
Timp rãstignit
întrebãri spre amiazã
gânduri sângerânde
îndoialã refugiatã
doar ochii tãi
incendiind noaptea.

Tot rugã
Clipe-ngenuncheate
într-o rugã neterminatã,
o iubire atipicã,
ritm sacadat de aºteptare.

De rugã
Geme asfinþitul
pe umãrul tãu marmorat
irisul tãu,sângerând a uitare.
Ridicã-mã pânã la tine
sã-þi cotrobãi nopþile
cu nesupunere.
(***)
Scrisori de dupã zidurile minciuniifidelitate promisã
într-un joc de puzzle.
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Camelia Iosub*

Dor

Graniþã

Te ling pe piele în tãcere,
Vãd doar miraje ce mã mint,
Nu eºti aici, însã te simt
Ca adiere…

Nici nu mai ºtiu de te iubesc sau nu,
Sau care-i prea departe, eu sau tu…
ªi caut vinovaþi în jocuri grele
Cu mize mari pe zâmbetele mele.

M-afund în liniºti de mormânt
ªi amorþesc gândind la tine,
Nu eºti, însã te simt cu mine
Ca pe-un cuvânt…

Sã nu mã minþi, dar adevãrul doare
ªi-apleacã peste mine cruzimea-i zdrobitoare.
Mã îndoiesc de existenþa-mi fadã,
Sunt doar o umbrã ºtearsã pe zãpadã.

M-am sãturat de amãgire
ªi sufletul mi-e obosit,
Dar m-aº fi dus ºi-aº fi pierit
Fãrã iubire…

Parcã n-am rãsturnat nimic în tine
ªi par un accesoriu ce doar îþi vine bine.
Þi-aº fi turnat în suflet ºi visurile mele,
Dar tu n-ai suflet…M-am izbit de piele.

Desen

ªi toamna parcã-ºi cere de la noi iertare
C-a existat în timp ce ne-am iubit.
Sub ochii noºtri noaptea parcã moare
De-atâta strãlucire ºi stelele-au pãlit.
Amurgul ne-a topit aºa, îmbrãþiºaþi,
ªi suntem doar o ploaie de iubire.
Veniþi voi, oameni sumbri, veniþi, vã meditaþi !
Cã ºtim formula pentru fericire.

Iartã-mã
Îmi pare cã pãmântul e chiar ca pielea ta;
Pe el urechea mi-o aplec ºi-ascult…
Adorm cu frunze-n suflet sub mângâierea-þi grea,
Dar iartã-mã de te iubesc prea mult…
Miroºi a libertate ºi ai culori de cer,
De-aceea vreau sã mã topesc în zare.
Respir doar inspirând…Sã te înghit eu sper
ªi iartã-mã de te iubesc prea tare…
Opresc în palme timpul când tu eºti lângã mine
ªi rãtãcind prin tine ºi cântecu-þi ascult…
ªi fericirea parcã de-o veºnicie þine,
Dar iartã-mã de te iubesc prea mult…

* Debut alte volume: Între douã lumi, Ed. „Cronica”, 2001,
Tãcerea cântecelor / Song silence, Ed. „Corgal Press”, 2003,
Anotimp persers, Ed. „Anestis”, 2005, Poveºti ºi poezii fãcute
pentru copii, Ed. „Anestis”, 2007.
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De-aº desena forma iubirii
I-aº pune sigur coasta ta.
În negurile fericirii,
Atât de-adânc(te-)aº desena.
ªi târâindu-te prin lume
Urma iubirii aº lãsa.
Tu, doar strãinul fãrã nume
Condei mi-ai fi ºi-aº desena.
Te-aº încurca în pãrul meu
ªi-acolo te-aº lãsa uitat.
În ochi sã mi te scurgi mereu,
Aºa frumos (te-)am desenat…

Neinspirat
Hârtii ºifonate ce-mi stau pânã-n gât,
Cuvinte pierdute în pagini de ziar
Îmi caut prin gânduri ca în dicþionar,
Cã n-am deloc idei ºi-atât scriu de urât…
Stau prãbuºit-ntr-un colþ de-ncãpere
Cu foile rupte ºi strânse în braþe,
Cu pãpuºi spânzurate de lumini ºi de aþe
Scriu cu majuscule pe perete: TÃCERE…

Repetitiv
Neguri se-aºazã pe foi de hârtie
Nici mintea, nici mâna nici pixul nu scrie.
Trec nopþi de cenuºã pierdute-n abis
Am veacuri prin suflet…nimic n-am de scris.
Am trãiri…Toate vin ºi pleacã ºi vin,
Eu trãiesc ºi-apoi mor.Retrãiesc iar în chin.
Fierb toate în mine ºi eu parc-aº scrie,
Dar neguri se-aºazã pe foi de hârtie.
PRO

Un tot
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Ion Roºioru

PRIN TIMP, CÃLCÂND TIMID PE PAªII
NORMANZI AI LUI ANTON HOLBAN (II)
O altã intersecþie de paºi cu ai lui Holban e cu
siguranþã în oraºul Coutance. A sosit aici venind dinspre
nord. Însoþit de Hans. ªi deºi nu era decât ora 9 seara,
strãzile erau perfect pustii ºi întunecoase, tenebrele fiind
sparte, la distanþe foarte mari, de câte un felinar palid.
Deduc cã umbrele fiind mai înalte nu pot fi decât ale
unor biserici cu detaliile gotice ºterse ºi cu turnul vaporos.
Acustica vorbelor ºi paºilor pare neverosimilã, trecãtorii
întruchipeazã tot atâtea nãluci, din ferestre curge noapte.
ªi e suficient, în acest peisaj parcã de pe altã lume, sã
izbucneascã undeva o armonicã ale cãrei cântec
umanizeazã totul, casele se apropie între ele, ºi nervii
scriitorului se descordeazã pentru o clipã. Intermezzoul armonicii declanºeazã automat imaginea mãrii:
„Senzaþii de fricã ºi totuºi de curiozitate avidã, de
complaceri, mã transformã într-o melancolie tragicã, cu
uºurinþa cu care valul se transformase din verde în
albastru“. Muzica se întrerupe brusc ºi „oraºul celui mai
autentic provincialism pe care l-am vãzut vreodatã“ îºi
recapãtã aspectul sãu selenar, nu lipsit însã de o vrajã
romanticã pe care soarele o va risipi neîndoielnic a doua
zi. Oraºul, vãzut la lumina zilei, de data aceasta, îi apare
pe un monticul „ridicându-se îngrãmãdit printre pomi ºi
reuºind sã se desprindã dintr-o datã, se înalþã cu forþã ºi
încordare ca o fântânã artezianã prin cele douã turnuri
ascuþite ale catedralei“. Vãzutã de aproape, catedrala e
masivã, fãrã graþia pe care goticul o pretinde. În
arhitectura bisericii Saint Pierre, ridicatã în secolele XV
ºi XVI, ochiul avizat al omului de rafinatã culturã care a
fost Anton Holban distinge detalii renascentiste. Îi explicã
toate astea lui Hans, însã zadarnic: mintea profesorului
de matematicã german se perpeleºte întru aflarea numelui
sfântului a cãrui statuie e plasatã în altar ºi care þine în
mânã un echer.

PRO

Intrarea mea în Coutance s-a fãcut dinspre sud, în
timpul primului meu sejur avranchinez, mai precis în cea
de a patra zi de când descinsesem în Franþa. Era într-o
duminicã ºi cum cursurile la Alianþa Francezã din Rouen
începeau a doua zi, domnul Boeton s-a oferit sã mã ducã
pânã la gara din Caen. Mai ales cã avea ºi ceva treabã
la Coutance, un fel de întâlnire de lucru a breslei
bijutierilor-ceasornicari, dacã am înþeles bine, cunoscut
fiind faptul cã francezii trãncãnesc cu plãcere despre o
mie ºi unul de lucruri, dar devin dintr-odatã foarte zgârciþi
la vorbã când e vorba de munca lor ºi mai ales de
câºtigurile pe care le realizeazã. Ne-a însoþit doamna
Boeton ºi un alt român pe care îl gãsisem stabilit acolo
cu familia, domnul Olaru. Cãlãtoria urma sã fie de fapt ºi
întâiul meu contact cu marea la lumina zilei, dar, ca un
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fãcut, toate plajele, de la Avranches pânã la Granville,
erau acoperite de acea ceaþã cum numai lui ªtefan cel
Mare i-a fost dat sã vadã la Podul Înalt când i-a cãsãpit
pe turci de le-a mers fulgii, ceaþã care s-a risipit ca suflatã
de un zeu de cum am intrat în capitala religioasã a
Cotentinului. Simbolul oraºului e fãrã îndoialã catedrala
cu sãgeþile ei gotice ºi mai ales cu celebrul sãu tourlanterne, foarte puþin afectatã de bombardamentele din
iunie ’45 deºi oraºul a fost groaznic distrus. Facem
fotografii nu departe de zidurile masive ale catedralei,
apoi, cum e duminicã ºi cum avem destul timp pânã ce
va veni domnul Boeton sã ne îmbarce, intrãm sã asistãm
la ceremonia religioasã. Câteva zeci de oameni stau pe
canapele ºi þin în mânã câte o carte pe care o iau dintrun coº aflat nu departe de intrare ºi unde o vor depune
la ieºire. Câþiva preoþi tineri, dintre care unul ºi-a fãcut
stagiatura la Avranches, ceea ce îi provoacã mare cinste
ºi mândrie doamnei Boeton, ºi mai ales câþiva bãieþi ºi
fete, se întrec parcã la proba de dicþie citind pasaje ºi
pilde din cãrþile sfinte. ªi aproape fiecare citanie e urmatã
de un cântec colectiv. Se indicã pagina, enoriaºii
rãsfoiesc febril cãrþile pe care le-au luat la intrare sau se
întind cu privirea spre cartea vecinului ºi intoneazã cu
trãire evlavioasã imnurile care li s-au indicat, la unele
din ele ridicându-se cu toþii în picioare. Lângã mine s-a
aºezat o femeie care mi-aminteºte deopotrivã de vreuna
din servitoarele descrise de Flaubert în nemuritoarele
pagini din Madame Bovary sau Un coeur simple, deºi,
dupã îmbrãcãminte ºi mai ales dupã cum ºi-a legat sub
bãrbie baticul înflorat, poate fi foarte bine o þãrãncuþã de
la noi ºi o clipã sunt chiar ispitit sã-i zic o vorbã în
româneºte. ªi poate cã acelaºi lucru i se întâmplã ºi ei,
cãci îmi întinde o cãrþulie de cântece ºi îmi zâmbeºte
stingheritã. ªi cum cântecul care urmeazã îmi pare
cunoscut, mã pomenesc murmurând ºi eu, premierã a
fiinþei mele întrucât niciodatã n-am fãcut aºa ceva în
vreo bisericã din þarã. O fetiþã în alb face cheta ºi doamna
Boeton îmi strecoarã discret o monedã de 10 franci pe
care s-o arunc în coºuleþul împletit spre a evita un
moment mult mai penibil, deºi intenþia mea dintâi a fost
sã mã folosesc de-o monedã româneascã în speranþa
cã preotul nu-i tocmai lipsit de pasiuni numismatice.
Slujba religioasã, cu aspectul ei de ºezãtoare literarmuzicalã cât se poate de democraticã e urmatã de
celebrarea unui botez la care aº fi vrut sã asist de la un
capãt la altul, însã pânã sã ascult dezvãluirile
conaþionalului meu care-mi aratã sub o cupolã locul în
care Foucault ar fi avut revelaþia pendulului sãu ºi pânã
sã-mi croiesc drum spre cristelniþã, ritualul s-a ºi terminat,
aspect care mã descumpãneºte. Nici pomenealã de
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Coutance e departe de a fi un oraº de coastã cum e,
de pildã, Granville spre care va coborî fãrã întârziere
Anton Holban. Marea îl cheamã precum pe îndrãgostit
cea dintâi iubire. Iar dacã oraºul de pe stânci, cu cazinoul
ºi cazarma lui, nu-l impresioneazã prea mult ºi-i
prilejuiesc doar o descriere expeditiv-reportericeascã,
„culorile mãrii sunt de o delicateþe uimitoare, tandre calde,
mereu deschise, alãturi de alb ºi roz; amintesc oarecum
Balcicul“. Hans îi explicã cã nu existã numãrul, oricât
de mare ar fi, care sã cuprindã toate posibilitãþile de
culoare. Însoþitorul român îi dã dreptate deoarece
„aspectul mãrii se schimbase îndreptându-mi aceeaºi
atracþie tiranicã ºi pretenþie indiscutabilã iar eu la fel nu
eram în stare sã dau nume culorii noi“. Marea rãmâne
pentru Holban femeia cu psihologia alunecoasã, aidoma
eroinelor din romanele sale, imposibil de prins într-o
caracterizare interogatoare: „parcã ar fi o fatã îmbrãcatã
într-o rochie vaporoasã de juzuri multe, albastru deschis,
aproape alb ºi cãreia i s-ar vedea prin pânzele strãvezii,
carnea indecisã ºi tremurãtoare“. ªi ea rãmâne fiinþa la
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care cobori prefãcându-te cã urci. ªi totuºi marea rãmâne
un absolut posibil. Ea lasã impresia cã s-a lichefiat spaþiul
ºi nemãrginirea ei cu mult mai tulburãtoare decât a cerului,
bunãoarã. S-ar zice cã Anton Holban þine sã braveze
erotic în faþa mãrii, s-o epateze ca pe-o iubitã, atunci
când ajunge la ea nu pe cãile de acces de la Granville,
ci expunându-se la a coborî pe stâncile de granit de la
poalele oraºului. Hans îl acuzã de imprudenþã ºi pleacã
singur, pe dig, cãtre far. Scriitorul rãmâne singur, ca deatâtea ºi de-atâtea ori, sã mediteze pe þãrmul care separã
douã lumi: a miºcãrii ºi a încremenirii: „E atâta miºcare
pe mare ºi totuºi nemãrginirea ei ne aratã neputinþa
noastrã, ºi ne îmbie la înþepenire. De aceea þãrmurile,
cu tot pe ele, par încremenite. Am impresii în genul lui
d’Aurevilly: stâncile se îndoaie ºi se strâng enorme în
grãmezi ca niºte elefanþi doborâþi, cãzuþi la întâmplare,
cu toatã greutatea asupra lor, alteori se subþiazã în poteci
cu crãpãturi mici ºi cu reflexe stacojii pe ele, ca niºte
piei de crocodil“. Are loc o nouã ceartã cu Hans care se
înfurie pentru cã tovarãºul de drumeþie i-a spus cã-l va
pune în impresiile lui. Neamþul îl obligã pe român sã-i
citeascã pasagiile în care apare ca personaj, pasagii
care, fireºte, nu-i plac.
Pentru noi mãrturisirea e preþioasã în mãsura în care
dezvãluie felul de a descrie al lui Anton Holban: întreaga
lui operã e de fapt un jurnal continuu care se scrie pe
mãsurã ce e trãit. Poate de aici vine senzaþia puternicã
de viaþã necontrafãcutã pe care o degajã sutele sale de
pagini în care un eu chinuit de întrebãri îºi þese neliniºtea
precum paiangul pânza. Prin zvârcolirile lãuntrice
perpetue, e firesc ca scriitorul sã se gãseascã congener
cu marea pe care, vorba poetului nostru nepereche, o
va iubi în veci ºi, tot în veci, ea-i va rãmâne departe. În
Ioana, roman al unei iubiri imposibile, minate de o gelozie
feroce, gãsim ºi aceastã mãrturisire despre marea cu

Glob (Pãtraº Eugen)
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scufundare a viitorului pui de creºtin în apã sfinþitã, stropii
cu care trupuºorul lui a luat contact sunt de-a dreptul
modici, sã nu zic drãmuiþi de parcã ceremonia de
creºtinare ar avea loc în Sahara. Nu vitralii, nu icoane,
nu fresce, nu lumânãri, nu amvon, nu afurisenie la adresa
celor ce au uitat de îndatoririle pecuniare faþã de cel de
sus, ci doar beton ºi iarãºi beton încremenit în
verticalitatea lui impozantã ºi de care lipsa mea de
educaþie religioasã, ca ºi seceta de fior divin, se izbeºte
cu fanatism de kamidkaze. Apare însã domnul Boeton
care ne þine o adevãratã conferinþã despre trecutul
catedralei care pe la 1200 a înlocuit un edificiu roman
rãmas de la Împãratul Constantin Cloroticul, de unde se
trage ºi numele oraºului – Coutance – respectiv, prin
extindere, al întregului þinut, Cotentin. Doi din stâlpii care
susþin catedrala sunt încã romani. Vorbitorul s-a
înflãcãrat, fiinþa, asemenea unei baterii de maºinã, i se
încarcã de mãreþia trecutului ºi a geniului normand care
la o eventualã judecatã de apoi nu va putea reclama
decât aceastã þâºnire încremenitã în verticalitatea ei cãtre
stele. ªi nu-i exclus ca judecãtorul suprem sã ia asta
drept orgoliu ºi trufie nemãsuratã. Altfel de ce oare prin
bombardamentele de acum o jumãtate de veac, le-a pus,
precum altã datã lui Iov, credinþa la încercare
normanzilor? Întrucât credinþa, acum greu decelabilã de
mândrie, a rãmas, a învins. ªi conferenþiarul þine sã
vizitãm ºi biserica Saint-Pierre unde mã familiarizez
parcã ºi mai bine cu detaliile stilului gotic. În piaþeta din
faþa bisericii tocmai debuteazã un spectacol în aer liber,
o farsã care mã poartã cu gândul spre Evul Mediu.
Rostirea actorilor e impecabilã, nu rareori ai prilejul în
viaþã sã asiºti la un recital în franceza strigatã, dar trebuie
sã mã supun dorinþei conducãtorului de grup care mai
are atâtea ºi atâtea biserici ºi catedrale sã-mi arate
pânã ce ne vom despãrþi în gara de la Caen. Ba chiar
îmi face impresia cã maºina lui se opreºte singurã în
faþa unor astfel de lãcaºuri sfinte, asemenea calului unui
poºtaº pe la porþile abonaþilor la ziare. De ce m-o fi ajuns
tocmai aici aceastã imagine din primii ani ai copilãriei?
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care naratorul nefericit ar fi vrut sã se contopeascã în
moarte alãturi de fiinþa cu care asculta muzicã la patefon,
plimbându-se cu barca: „Feþele mãrii. Vocile ei. N-am
cunoscut obsesie mai constantã. Dacã aº fi poet, aº
face o epopee în care n-ar apare nici un om. Numai
valurile. Dar ce prodigios poet ar trebui sã fiu, ºi de altfel,
orice aº izbuti, s-ar dãrâma la prima apariþie a apei. Aº
înºira o mie de emoþii, ºi aici sunt emoþii suprapuse.
Orchestrã giganticã cu nenumãrate instrumente. Ar
semãna construcþia mea doar cât seamãnã o pãpuºã,
având un mecanism izbutit, cu un om. Îmbinare
fantasticã de culoare, zgomot, miºcare, miros.
Nemãrginire, ºi simþi mereu impresia mãruntei tale fiinþe.
Te porþi pios ca ºi cum ai fi într-o bisericã. Puþin îþi pasã
de toatã lumea ºi ai iluzia cã poþi fi calm, cã nici o
nenorocire prea importantã nu se poate întâmpla. Nici o
fantezie nu þi se pare prea romanþioasã, poþi sã spui de
o sutã de ori aceeaºi vorbã ºi nu se mirã nimeni (…) În
clipa asta nu suferã nimeni, ºi dacã vom vedea cã nu
putem altfel, vom lua o barcã ºi vom porni într-o noapte
fermecatã spre larg, vom da drumul lopeþilor ºi vom pluti
în voia valurilor, asemenea lui Tristan. Apoi ne vom
arunca îmbrãþiºaþi spre adâncuri. În pustiurile aceste nu
va fi nimeni sã ne scape.
Ioana se strânse lângã mine, accepta.“
Marea Mânecii de la Granville ºi marea Neagrã de la
Cavarna s-au contopit în conceptul de Mare, dupã cum
frontierele dintre simplele note de voiaj ºi scriitura
româneascã s-au ºters cu totul. Citatele extrase din opera
lui Holban stau mãrturie în acest sens.
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În ceea ce mã priveºte pe mine, natura s-a opus de
douã ori luãrii în posesie turisticã a oraºului Granville.
Prima oarã l-a ascuns ceaþa, a doua oarã l-a haºurat
ploaia. Era în ajunul lui 14 aprilie, seara în care trebuia
sã mã întâlnesc la un restaurant din Avranches cu
membrii asociaþiei „Prietenii Cernei“ ºi probabil asta-mi
da o stare de neliniºte. Faptul cã ploua ºi nu mã puteam
plimba pe strãzi, fãcea sã mã simt în salonul familiei
Boeton ca un leu în cuºcã. Bernard feciorul cel mai mare
ºi mare director al unui organism internaþional privind
soarta copiilor defavorizaþi, cu sediul în Elveþia, se cam
sãturase ºi el sã-ºi dãdãceascã cei trei copiii ºi pusese
mâna pe telefon spre a solicita o fatã care sã le
supravegheze pe cele douã gemene. SE iscase un mic
malentendu când fusese vorba de stabilit preþul unei ore
de supraveghere, ºi asta nu pentru c-ar fi fost un
cãrpãnos ci pentru cã el gândea în… franci elveþieni în
timp ce tânãra de la capul firului fãcea exact aceeaºi
operaþie mintalã în franci francezi. ªi peste o jumãtate
de orã apãruse, frumoasã ºi dezinvoltã, ºi doar de câteva
zile bacalaureatã. Mi-a povestit cã avea nevoie de bani
spre a-ºi obþine permisul de conducere, document fãrã
de care nu prea simþi gustul majoratului în Franþa. A trebuit
sã renunþ, nu fãrã oarecare pãrere de rãu, la aceastã
conversaþie liberã de îndatã ce Bernard, taciturn pânã
atunci, m-a invitat la o plimbare cu maºina în afara
oraºului. Veronica, fiica adoptivã cãreia Bernard îi
satisfãcea toate poftele, ne însoþea. ªi am ajuns la casa
de la Ronthon a Boetonilor, dar nu ne-am oprit decât
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puþin spre a spori numãrul pasagerilor cu încã trei
persoane: profesoara de muzicã venitã aici cu familia
pentru câteva zile, ºi cu doi copii, ceilalþi rãmânând cu
soþul. Am zãbovit undeva la niºte cãluºei, de care
Veronica s-a despãrþit cu foarte multe nazuri ºi apoi neam continuat drumul spre Acvariul în fugã deoarece turna
cu gãleata. Rãutãciosul puiºor de nemþoaicã, Veronica,
avea un dar nemaipomenit de a se face nevãzut în
labirintul în care mulþi vizitatori fuseserã împinºi, mai
mult ca sigur, de ploaia de afarã. Nervii imperturbabilului
Bernard rezistau stoic; probabil cã era obiºnuit ºi nici
funcþia pe care o deþinea nu-i permitea sã se manifeste
altfel. Pe drum, la întoarcere ne-a povestit multe lucruri
despre Elveþia, þinut numit impropriu „þarã“, întrucât e
vorba de un miracol pe care încearcã sã-l înþeleagã de
când lucreazã acolo ºi cãruia pentru moment nu-i gãseºte
o altã explicaþie decât cultul muncii celor ce respirã aerul
cel mai de sus al Europei. Pe lângã elveþieni, francezii i
se par destul de apatici, chiar indolenþi. ªi eu care
credeam cã… De fapt judecasem ca omul care vine de
acolo de unde morbul balcanismului face ravagii: ceea
ce ne lipsea dupã Revoluþie era sãptãmâna redusã de
lucru în condiþii în care noi nu prea aveam dupã ce bea
apã. Dar oare când nu i-a lipsit chelului tichie de mãrgãritar
ºi când n-a ars þara ºi baba sã nu se pieptene? Ce
întrebãri îmi vor pune oare desearã prietenii, înºelaþi în
aºteptãrile lor, ai sãtucului tulcean de care nu mai ºtie
nimeni nimic de parcã ar fi intrat în pãmânt sau în apa
din Triunghiul Bermudelor? Nu ºtiu dacã am aþipit ori
doar m-au furat gândurile de aiurea, dar când am reintrat
în câmpul narãrilor lui Bernard, acesta trecuse deja la
un subiect mai palpitant ºi anume cum un poliþist elveþian
– sunt foarte drastici ºi foarte mulþi – i-a aplicat într-o zi
trei amenzi cumulate: n-avea centura de siguranþã pusã,
îºi uitase actele maºinii acasã ºi un far era murdar de o
patã de noroi nu cu mult mai mare decât o unghie.
Belgianca zâmbeºte neîncetat. O privesc în oglinda
retrovizoare, uimit cât de mult poate semãna cu fiica
gazdei mele din anii de liceu. Incontestabil, Voronca a
avut dreptate afirmând cã figurile tuturor locuitorilor
planetei se reduc la un numãr de 40 de tipuri. Atât de
tânãrã ºi mamã a atâtor copii. O fi fiind adventistã? Va
pleca mâine searã spre Ardennes; noaptea e mult mai
bine sã circuli pe autostrãzile belgiene iluminate a giorno,
ceea ce a dus simþitor la diminuarea numãrului de
accidente rutiere nocturne. ªi-n timpul acesta copiii vor
dormi în rulotã. Bernard e încântat cã invitata lui vorbeºte
cu atâta cãldurã despre copii ºi aminteºte cã în þara
care l-a adoptat circulã frecvent proverbul despre cele
trei condiþii pe care trebuie sã le îndeplineascã un om
spre a-ºi justifica trecerea pe pãmânt: sã scrii o carte,
sã plantezi un pom ºi sã creºti un copil. O variantã circulã
ºi pe la noi, dar parcã asta cu cartea lipseºte, deºi
„românul s-a nãscut poet“. Furat de toate astea ºi
preocupat sã pronunþe distinct, lucru pe care nu l-am
sesizat deloc la trilingva de nevastã-sa, Bernard „rateazã
o intersecþie“ ºi trebuie sã revenim pe proprii paºi, sau
cine ºtie, poate cã uitase cã trebuie sã trecem prin
Ronthon, s-o lãsãm pe profesoara de muzicã. Aceasta
ne aminteºte cã a doua zi suntem invitaþi, întreg clanul,
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democrate se gãsise formula unei comisii care sã
inventarieze totul de-a fir a pãr, nu cumva peste nume,
cãci se mai înregistraserã în þarã asemenea cazuri,
autoritãþile sã-ºi însuºeascã în chip flagrant o parte din
bunurile ce aveau sã se odihneascã peste noapte în
câteva birouri transformate în magazii ad-hoc ºi sigilate
zdravãn. Lumea nu se vindecase de spaima cã marfa
„bãgatã“ cu þârâita prin magazine ar putea sã se
evaporeze înainte de a fi vândutã ºi cernenii au þinut cu
orice preþ sã ofere pe viu un spectacol al mizeriei, al
încãierãrilor în jurul maºinii cu butelii niciodatã în numãr
suficient pentru cei care le râvneau ca pe sfintele moaºte,
al intrãrii în faþa cozii de cãtre tupeiºti sau þigani puºi pe
gâlceavã ºi punând imediat placa, la modã în comunism,
cu ura de rasã. Era mai ales o balabustã monstruoasã,
campioanã sigurã la orice concurs de mãscãri în caz cã
s-ar organiza ºi aºa ceva altunde decât prin bancuri,
care s-a dovedit spiritul cel mai revoluþionar ºi cel mai
justiþiar al Cernei la acea datã, de-þi venea sã crezi cã
ajutoarele veniserã special pe adresa ei ºi îmbiase la a
i se mânca neaoºul organ sexual de cãtre toþi cei de
faþã, binefãcãtori sau beneficiari, de câteva sute de ori,
iar dacã cei mai mulþi dintre români, în frunte cu primarul
nou ales ºi cu secretarul comunal, inclusiv traducãtorul,
roºiserã pânã-n vârful urechilor, francezii fuseserã ocrotiþi
de faptul cã nu ºtiau limba în care filozofase versificat
un fiu al comunii cu pricina, poetul Panait Cerna a cãrei
casã memorialã se gãsea la câþiva paºi de primãrie. Cu
toate astea ºi-au dat ºi ei seama cã scârþâie ceva cãci
la un moment dat singura femeie din grupul oaspeþilor a
exclamat. „Nu credeam cã mai existã barbari în Europa,
fie ea ºi de Est, dar iatã cã m-am înºelat“! Cred cã se ºi
vedea, sãraca de ea, cu degetul tãiat peste noapte, pentru
a i se fura inelul de pe el ºi a trebuit sã schimbe vreo
douã sau trei case în care urma sã fie gãzduitã pânã sa convins cã are cât de cât securitatea corporalã ºi
sufleteascã asigurate. Nu s-ar fi descurcat fãrã mine în
acest sens, mi-a mãrturisit cu lacrimi de mulþumire în
ochi, atunci pe loc, cât ºi mai târziu prin scrisorile pe
care le-am schimbat pânã la o vreme. ªi-acum aveam
s-o reîntâlnesc pe Odile Catherine, sorã a unei cunoscute
ziariste de la Ouest-France ºi autoare a unor albume
despre monumentele Parisului, Cecile Catherine. Cei doi
ani de când ne vãzusem ultima oarã o schimbaserã mult:
fata cu care dansam la Cerna, pe muzica acordeonului
unui miliþian ce mai purta la cingãtoare doar tocul
pistolului, se împlinise mult la trup, poate ºi pentru cã-ºi
schimbase pantalonii cu o rochie de searã, dar cred cã
n-am recunoscut-o decât când mi s-a adresat cu: Ca va,
Ion? Vous voila, enfin. En France! Seara de la restaurant
a început prost. Nu m-am putut aduna decât parþial ºi nu
pun totul doar pe seama faptului cã era într-o zi de 13, ci
pentru cã oboseala mã dispersa, din toate ideile mele
de analist politic s-a ales praful. Am mai gafat apoi
neatingându-mã de anumite mâncãruri de provenienþã
marinã, pentru ei la mare cinste dacã e sã judec dupã
pofta cu care le fãceau sã disparã din farfuriile pe care
le ºtergeau, apoi cu miez de pâine. Pe scurt, cred cã
am fost un român tipic pentru vremea aceea: neînstare
sã menþinã o legãturã pe care ei au propus-o cu
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la prânzul de adio. Pânã la Avranches discutãm despre
problema minoritãþilor din România. Omul de la volan e
la curent cu tot ce se petrece în Ardeal ºi se aratã de-a
dreptul indignat când îmi relateazã cã a cunoscut unguri
care au afirmat rãspicat cã vor ridica pretenþii teritoriale
asupra Transilvaniei de îndatã ce aceste etnii nu-i vor fi
respectate cele mai nãstruºnice capricii incluse
bombastic la capitolul „drepturi ale minoritãþilor
conlocuitoare“. Dar nici nu poate trece cu vederea o
calitate a ungurilor din diaspora ºi anume aceea cã sunt
solitari între ei ºi cã foarte rar se întâmplã sã-i
ponegreascã pe cei de acasã, indiferent care-i motivul
pentru care au luat calea exilului. Românii se dovedesc
mai ingraþi la acest capitol: prin vãicãreala lor perpetuã
capteazã mai mult dispreþul strãinilor decât mila scontatã.
Plus cã mulþi dintre ei, într-o totalã confuzie terminologicã
roumain / romanichel, se dedau la ciordealã prin
magazine, la scotocit prin tomberoanele Occidentului ºi
chiar la halit lebedele de pe heleºteele vieneze, dupã
câte se spune ºi asta o sã se rãsfrângã negativ asupra
României atunci când se va pune problema intrãrii ei în
anumite organisme europene economice sau militare.
Cu siguranþã cã discuþia pe aceastã temã ar fi mai
continuat dacã în apartamentul spiralat al Boetonilor am
fi gãsit acea liniºte patriarhalã pe care o reclamã ploaia
de afarã ce nu le-a lãsat ºtergãtoarelor de parbriz o singurã
clipã de rãgaz. Aici e un adevãrat vacarm: una din
gemene s-a trezit þipând ca din gurã de ºarpe, probabil
dând cu ochii de un alt decor decât cel obiºnuit; undeva,
pe la etaj ori poate chiar la mansardã, s-a blocat o uºã;
ºi, probabil ca sã-ºi scoatã pârleala unei liniºti forþate
cât a durat drumul cu maºina prin ploaia interpusã ca o
perdea între ochi ºi peisaj, Veronica începe sã zdrãngãne
la bãtrânul pian descoperit lângã uºa de la intrare. Doar
blânda Elisabeth cu zâmbetul ei angelic pe chip îºi
alãpteazã pruncuþul pe care nu l-am auzit o singurã datã
smiorcãindu-se. O privesc printre genele negre de somn
ºi cred cã aº dormi de-a binelea pe un scaun tare de
lemn dacã frumoasa baby-sitter , dupã ce tatãl a liniºtito pe geamãna speriatã prin somn, nu m-ar trezi sã-ºi ia
rãmas bun ºi sã-mi ureze succes la întâlnirea pe care-o
s-o am cu Prietenii Cernei – inimoºii iniþiatori ai asociaþiei
ce a strâns ajutoare pentru satul tulcean cu care s-au
înfrãþit în perioada demolãrilor ceauºiste, dar cu care nau putut intra în contact direct decât dupã Revoluþia
transmisã pe mai toate canalele TV ale lumii. Câþiva
descinseserã la Cerna chiar în acel ianuarie ’90 când
euforia naþionalã a libertãþii nu se stinsese încã sub
bufeurile roºii de vânt restaurativ ºi ale obsesiei partidului
unic prin atât de mult trâmbiþa nevoie de consens
iliescist, simptom sigur cã cel care pusese mâna pe
frâiele puterii suferea de un comunism incurabil chiar
mai rãu decât cancerul sau sida, lucru care avea sã se
confirme în toatã conduita lui atunci când, dupã ºapte
ani, alegerile prezidenþiale au fost câºtigate de un altul.
Cunoscusem personal, în calitatea mea de tãlmaci de
ocazie, câþiva consilieri, inclusiv pe un primar adjunct,
Monsieur Bazin, ºi asistasem la penibila descãrcare a
darurilor din cele trei sau patru camionete trase în faþa
primãriei din Cerna unde dupã multe certuri ºi propuneri
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dezinteresatã mãrinimie. Or fi înþeles, mãcar domnul ºi
doamna Boeton, acolo prezenþi, cã nu-s un om de lume,
copleºit de a fi în centrul atenþiei celorlalþi, cel care în
þarã ºi-a dat demisia din funcþia de director de ºcoalã la
doar douã sãptãmâni dupã ce fusese investit cu ea pe
principiul alunecãrii? Cu acest gust amar am pornit târziu
alãturi de Odile spre locuinþa acesteia. La intrarea în
bloc, cât pe ce sã ne împiedecãm de geanta mea aproape
plinã de cãrþi achiziþionate de prin oraºele prin care
trecusem sau primite în dar de la cei pe care-i
cunoscusem. Profesorul Daniel Levalet cu care Odile
fãcuse o combinaþie ne aºtepta cu luminile stinse. Mam felicitat în gând cã încã nu mã pornisem sã-i recit
frumoasei Odile versuri de dragoste aºa cum iniþial
avusesem de gând pe drum întrucât aceastã energicã
secretarã de avocat îmi amintea de eroina singurului
roman scris pânã la data aceea, enigmatica Fanela din
Îngeri indeciºi, rezumat ºi invocat de mai multe ori pânã
acum de când mã aflam în Franþa unde tatonam o ieºire
a lui în lume. Nici conversaþia în trei n-a reuºit sã
escaladeze starea de penibilitate în care mã scãldasem
toatã seara. Am adormit înciudat în patul strãin, oare al
câtelea? – cu perne mirosind a tutun ºi parfum, poate
chiar a dragoste de oameni pe care nu-i lega nici un act
de stare civilã, deci sincerã ºi-n acelaºi timp disperatã.
Iar noaptea visele mi-au bãtut spre coºmar ºi deºi mi
s-a sugerat de seara sã mã scol ca francezii-n zi de
sãrbãtoare, adicã târziu, m-am trezit tot dupã o orã deacasã ºi pentru a nu obliga ºi gazdele sã facã la fel, am
citit stând în aºternut un capitol dintr-o carte SF aflatã la
capul patului, am ascultat în surdinã, la un aparat de
radio nu cu mult mai mare decât un chibrit, singurul cântec
cu care, zicea crainicul, s-a produs vreodatã în posturã
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de cântãreþ Jean Gabin. Între timp, profesorul Daniel
Lavalet, consilier al primãriei locale, plecase deja; mai
aveau de finalizat niscai detalii legate de sãrbãtoarea
care la orele 9 avea sã explodeze peste oraº în marºurile
fanfarei militare: parada veteranilor de rãzboi, a
pompierilor ºi a notabilitãþilor locale. Deºi m-a „târât“ dupã
ea la paradã, Odile n-are o clipã de astâmpãr: tot timpul
vede pe cineva cunoscut în mulþime ºi simte nevoia sãl sau s-o salute, dar înclinãrile din cap, fluturatul mâinii
sau zâmbetul înflorit automat pe buze n-au nici o valoare
dacã nu-s pecetluite de sãrutãri pe obraji. ªi ce-m pare
mai curios e cã unele din aceste persoane nu s-au
despãrþit decât în seara trecutã, dar, mã rog – în patria
lor silfidele pot sã facã orice. Oraºul îºi aratã astãzi o
altã fiinþã: toate magazinele, buticurile, atelierele,
instituþiile ºi întreprinderile sunt închise ºi e posibil ca
mulþi comersanþi sã bombãneascã în sinea lor ºi sã-i
lase reci cele douã semnificaþii ale zilei de 14 iulie:
cãderea Bastiliei, pe de o parte, ºi federalizarea
provinciilor franceze, pe de alta. Dar cei mai mulþi par,
poate chiar sunt, veseli, se invitã unii pe alþii la masã, la
picnic-uri ºi tinerii abia aºteaptã balul popular în aer liber,
cu focurile lui de artificii, arvunind de pe acum primul
dans ºi punând la cale cine ºtie ce alte ºotii bahicojuvenile… ªi când mã gândesc cã noi am sãrbãtorit
obligatoriu decenii întregi ziua de 23 august ca fiind a
victoriei pe când ea era în realitate a începutului unei
umilinþe. Ori doar vânduþii ºi îmbuibaþii regimului îºi
celebrau izbânda lor asupra marii mulþimi pe care o
reprezentau în faþa cotropitorilor sovietici. Zeci de mii
de copii alãptaþi la þâþa unei istorii trucate se antrenau
câteva luni, în bãtaia tiranicã a soarelui, spre a scrie cu
trupurile lor, reiterând moda spectacolelor date în onoarea
lui Hitler, cuvinte de dragoste la adresa conducãtorilor
iubiþi ºi geniali, atât de iubiþi ºi de geniali cã nici morþi nu
renunþã la arta condusului de mulþimi spre creste
paradisiace cã pânã ºi atunci când îi ciuruim cu gloanþe
pe cei din primul rând, un alt rând le ia automat locul, „un
ºir întreg s-abate-n loc / dar altul îi ia rândul“, spunea un
poet vizionar care se vede treaba cã ºtia el ce ºtia…
Masa de prânz, copioasã ºi calmã, am luat-o în casa
de la Ronthon ºi ea a fost în cea mai mare parte opera
profesorilor de muzicã belgieni veniþi cu copiii pentru
câteva sãptãmâni la mare. Aici, printre altele, l-am
invocat pentru prima oarã pe Anton Holban spunându-le
gazdelor cum celebrul meu compatriot, aflat la Dijon la
niºte cursuri de varã pentru strãini ºi locuind la un
oarecare domn Loiseaux de la marginea oraºului îl deranja
pe acest omuleþ ori de câte ori se lovea prin curte de
vreo unealtã al cãrei nume nu-l ºtia. ªi încet-încet siesta
s-a transformat într-o academicã lecþie de limbã francezã
uzualã, d-l Boeton-tatãl descoperindu-ºi la cei 67 de ani
ai sãi, pe care, repet, nu-i aratã, virtuþi de pedagog ce-ºi
inventeazã intuitiv metoda de predare atunci când
observã cã-n anumite sintagme cuvintele se cheamã
reciproc, alcãtuind automat adevãrate logodne lexicale,
ºi, nici una nici douã, îmi ia din mânã nelipsitul meu
carnet de însemnãri ºi-mi întocmeºte o listã de astfel
de combinaþii sub semnul automatismelor de limbaj cu
valoarea superlativisticã. De pildã, zice el, ori de câte
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nu e multã lume pe þãrmul ce se rupe direct dintr-o pãdure
de conifere, ciudatã combinaþie de relief – ca ºi cum,
mi-a trecut prin cap, vilele de la Predeal cu brazii dintre
ele ar þâºni exact din marginea de vest a parcelei
nisipoase de la Mamaia. Doar câþiva temerari se avântã
în apa pe care mi-o imaginez rece. Nu pot fi decât niºte
nordici, de bunã seamã, ºi atunci totul se explicã. Ne
întoarcem, cei din maºina lui Vincent, de-a lungul coastei
ºi de undeva de pe un vârf în prelungirea cãruia se înalþã
unul din monumentele Marii Debarcãri admirãm plaja de
la Saint-Jean. E ora refluxului ºi oamenii adunã scoicile
rãmase pe plaja umedã. Domnul Boeton-pere îºi permite
o micuþã confesiune din care reiese regretul imposibilitãþii
acestei simbioze, în ceea ce-l priveºte, cu marea:
doamnei Boeton nu-i plac în nici un fel scoicile, necum
sã le mai gãteascã. Spre sud se vede clar Mont SaintMichel – semn cã mâine va fi timp frumos, Deocamdatã,
continuã sã se înnoreze ºi seara e rece. Întorºi, dupã un
ocol, la Ronthon, ne luãm rãmas bun de la belgienii care
vor pleca în curând spre casã, motivând cã ºofatul pe
timp de noapte e mult mai uºor.
La Avranches vedem un film, înregistrat pe o casetã,
despre România. Din când în când, derularea e opritã ºi
mi se cer anumite explicaþii, îndeosebi privind
veridicitatea vãicãrelilor postceauºiste de care e
impregnat filmul. Apoi bavardajul continuã cu Odile ºi
Daniel la care o sã-mi petrec cea din urmã searã în oraºul
din care o sã port cu mine atâtea amintiri ºi impresii de
Franþã vãzutã la ea acasã. Într-un anume punct al
conversaþiei, observ cã gazdele mele se foiesc ºi cred
cã ora înaintatã cere sã punem capãt discuþiilor deºi
profesorul de istorie-geografie Daniel Lavalet era vãdit
interesat de realitãþile româneºti postdecembriste; nu de
asta era vorba, mã dumiresc în curând: voiau sã-mi
„paseze“ niºte bani româneºti ºi nu ºtiau cum sã
procedeze ca sã nu mã simt ofensat: 500 de lei în hârtii
albastre de câte o sutã mai valorau, în þarã, ceva la data
aceea. Am acceptat „ofranda“ fãrã sã-mi dau seama un
moment cã ei realizau mai bine decât mine devalorizarea
galopantã a monedei noastre naþionale. ªi în patul acela
mirosind a þigarã, a ruj ºi a dragoste disperatã am avut
iarãºi un vis coºmaresc: mã bruscau toþi strigoii roºii
despre care-mi permisesem sã scriu pamfletãreºte în
ziarele care apãruserã în Hârºova dupã Revoluþie,
crezând, cu naivitate proverbialã, cã lumea activiºtilor
lãtrãi e de domeniul trecutului. Mai apoi, salvam o fetiþã,
amestec de Elenã, fiica mea, ºi de Carole, fetiþa familiei
Legendre la care locuisem în Rouen, gãsitã cu cãluº la
gurã, aproape strivitã între o uºã ºi dublura acesteia.
Sub semnul acestui vis am început ºi ultima zi a sejurului
meu avranºinez, o zi a despãrþirilor somnolente ºi care,
nu ºtiu de ce, îmi lãsa gustul unor examene pierdute de
un ins care a fost invitat aici spre a experimenta pe el
legile milei ºi toleranþei ºi care din teama de a nu-ºi obosi
prea tare charismaticele gazde îºi asumase la modul
masochist oboseala tuturor ºi se fãcuse cã nu vede cã
de fapt ceilalþi n-au timp de el ºi cã-l aruncã de colo-colo
ca pe un obiect care nu mai are nici un haz. În jur era o
lume care recupera ziua de ieri. Veselia sãrbãtorii o datã
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ori rostesc cuvântul moutarde îl asociez maºinal cu
numele oraºului Dijon, cã aduseºi vorba de acel scriitor
român, dând expresia moutarde de Dijon (muºtar de
Dijon) ºi tot aºa: la porcelaine de Limoges, les betises
de Cambrai (bomboane), la saucisson d’Arles, le savon
de Marseille, les tripes de Caen, les choucroutes de
Strasbourg, les dragees de Verdun, les vins de Bordeuax,
les champignons de Paris, le kirsch de Colmar etc. etc.,
fiecare provincie ºi oraº francez excelând printr-un
produs sau artã culinarã neegalatã de altcineva, de nu
va fi fiind aici un acut simþ al paternitãþii ori un orgoliu al
întâietãþii care trebuie apãrat cu orice preþ ºi mândrie
patrioticã, scoþând pe piaþã doar produsul finit, nu ºi reþeta
dupã care a fost ticluit. Poate cã într-o zi voi valorifica
într-un fel sau altul aceastã listã de expresii „toptanistice“;
deocamdatã mã mulþumesc sã visez la acea dupã
amiazã în care mâncam de la derriette (un fel de pateu
din carne de porc), stând în capul enormei mese din
salonul de la parter, în timp ce în spatele meu, deºi ne
aflam în plin miez de varã, ardea, cred cã de dragul
decorului rustic, un foc de vreascuri ºi de hârtii inutile.
Lecþia a continuat apoi în curte când ne-am „calat“ în
niºte fotolii care de fapt se numeau “transat“, întrucât
imitau modelul scaunelor de pe transatlantice. A fost
rândul doamnei Boeton care, având ca atu faptul cã s-a
nãscut ºi a copilãrit în munþii Jura, singurul loc din Franþa
unde a vãzut boi puºi la jug, mi-a zis numele tuturor
florilor ºi plantelor din grãdina de care e foarte mândrã. A
auzit cã la noi se face o dulceaþã extraordinarã din petale
de trandafiri ºi eu mã ofer, o datã ajuns în þarã, sã-i trimit
cu lux de amãnunte aceastã reþetã. Dupã aceea, nu ºtiu
pentru cât timp ºi cât de iepureºte, ne furã – pe mine cu
siguranþã – somnul. „Comme de bourgeois vautrés“?
glumeºte bãtrânul Boeton într-un târziu. Dau o raitã prin
grãdina cositã de un vecin care-l rãsplãteºte pe
„apropitarul“ din Avranches doar cu… o relaþie de bunã
vecinãtate. ªi, într-adevãr, nimic nu pare atins de
rãufãcãtori în aceastã curte ºi casã nelocuite în cea mai
mare parte a timpului: într-un alun cât casa, ciorchinii de
alune se vor coace ºi vor cãdea de bãtrâni în iarbã; mai
încolo, spre porþiunea cositã de curând, doi meri tineri
îºi arcuiesc crengile doldora de fructe; nu mã stãpânesc
sã nu rup douã mere pe care le mãnânc la botul calului,
cum se zice, ºi gustul lor rece-acriºor pare sã mã
învioreze, sã mã dezintoxice de frigul nesomnului cuibãrit
în mine ca spaima într-un alcoolic pânã la a-mi da
senzaþia cã nu-mi mai aparþin. M-aº trânti în iarbã, la o
umbrã sau chiar în plin soare, mi-e totuna, dar cei care
mã înconjoarã sunt prea activi ca sã lâncezeascã o dupã
amiazã întreagã ºi au luat deja hotãrârea sã mergem pe
plaja de la Jullouville, aºa cã bãrbaþii ºi copiii mai rãsãriþi
se îmbarcã cu entuziasm în câteva maºini, cât mai lejer
posibil ºi la drum! Eu nimeresc în maºina lui Vincent,
împreunã cu tatãl sãu care-ºi permite de aceastã datã
ipostaza mai lejerã de pasager. Sau poate cã ºi-o
pãstreazã în continuare pe cea de profesor care-l prinde
atât de bine. Sau, mai degrabã, de ghid. ªi, o datã ajunºi
pe nisipul plajei, de bunic grijuliu, cu ochii pe nepoþica
adoptivã, Veronica, oricând gata sã se topeascã, deºi

SAECULUM 10-11/2007

reconstituiri
consumatã lua forma morocãnoºeniei întâlnitã la tot pasul
ºi amintindu-mi parcã mustrãtor, de ce nu culpabilizant,
cã doar eu mã aflu în vacanþã. Ce gânduri dacã nu de
acest tip puteau sã-mi treacã prin cap de îndatã ce am
fost literalmente abandonat în apartamentul dintr-un HLM
al unei familii de români stabiliþi aici nu de multã vreme?
În fond, mitul Franþei din imaginaþia mea murise de când
ajunsesem aici ºi acum trebuia sã mã conving de acest
lucru. ªi, Doamne, cât de calzi au fost, întorcându-se
de la treburile lor cotidiene, soþii Olaru! Fãrã sã fi fost
rude sau mãcar prieteni pânã atunci, ei au reuºit sã dea
adevãratul sens zicalei cu „sângele apã nu se face“.
ªi mã întreb dacã nu cumva e timpul sã calc, ºi-n
acest caz ºi cât de apãsat s-o fac, pe urmele lui Anton
Holban când în niºte însemnãri disparate despre francezi
afirmã schiþând fãrã a ºi-o fi propus-o expres un profil
naþional al acestei naþii: „Prietenii însã cu francezii nu o
sã faci. În orice caz, nu o sã þi se ofere nici mãcar o
cafea neagrã gratuit, oricât þi s-ar surâde. Dacã te
îmbolnãveºti într-un hotel, nu o sã capeþi un ceai fãrã
bani. Cum francezii au inventat ideile cele mai generoase
din lume este un mister pentru mine. ªi cum au fost în
stare sã facã atâtea lucruri frumoase. Doi ani am asistat
cum se cãzneau încetiºor sã facã un pod peste Sena.
Cred cã evenimentul era considerat ca excepþional: toatã
ziua avea spectatori. Pentru mine însã acest pod lat,
fãrã graþii, împiedecând privirea, (leagã insula Saint-Louis
de Cartierul Latin), a fost un prilej de mare tristeþe: a
înlocuit un alt pod, subþire, de lemn, vechi, dar foarte
pitoresc, pe care mã întorceam anume spre casã, la
miezul nopþii. De pe el se vedea dintr-o datã Sena
superbã sub lunã, ºi Notre-Dame misterioasã, dãrâmatã
în ape, palpitând o datã cu undele“.

PRO

Dupã amiazã, în luxoasa maºinã a lui Dzin-Zin,
ginerele algerian al Boetonilor, pornim spre Paris, oraºul
atât de cunoscut din cãrþi, albume, filme, sau chiar din
auzite, pe calea folclorului internaþional, cã, vorba
profesorului ºi criticului literar Nicolae Balotã, o datã
ajunºi acolo nu facem altceva decât sã ne convingem
cã toate monumentele, strãzile, clãdirile mai importante
ºi podurile de peste Sena se aflã la locul lor. În acelaºi
Avranches (nume pe care Anton Holban îl transcrie
Arranches) se întâmpla cu ani în urmã, într-un aprilie
ploios, pornirea spre oraºul-luminã a autorului Ioanei ºi
a prietenului sãu german, meticulosul Hans, însemnãrile
de jurnal al celui dintâi înfierbântându-se poematic ca în
acest fragment: „O ultimã odã deci locurilor unde, dacã
n-am gãsi prea elocventã culoarea localã normandã –
aºa de ispititor descrisã prin cãrþi – mi-a surâs în schimb
Sfânta Tereza netezindu-ºi buclele blonde prea sumare,
ºi Barbey ne-a descoperit atâtea taine pe care singur naº fi fost în stare sã le bãnuiesc. Am vãzut o Franþã pe
care la noi aºa de puþini oameni o cunosc, provincialã,
naivã, încântãtoare. Am vãzut bisericile reci, mici ºi
uneori enorme. ªi am vãzut mai ales marea de care –
cum se întâmplã când te desparþi de cineva iubit – n-am
ºtiut cum sã-mi iau rãmas bun, dar care mai tremurã
încã în mine“.
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ªi-n preajma acestui om care are ca ºi mine o parte
mãcar din conºtiinþa etnicã ºi culturalã cã aparþine lumii
a treia mã simt dintr-o datã mai bine ºi mai puþin obosit
cu fiecare kilometru de autostradã cu care mã apropii de
casã, cu toate cã voi mai zãbovi câteva zile în Parisul
care deja a încetat sã mã mai înfricoºeze prin grandoarea
lui livrescã. Dar despre toate acestea se va ivi poate un
alt prilej sã vorbesc. Pânã atunci, pe post de epilog al
acestor însemnãri care cu vremea alunecã din
documentar în ficþiune, mai pot adãuga cã: bãtrânul
Boeton ºi-a vândut bijuteria ºi apartamentul din Place
Littré ºi s-a pensionat; Vincent a ajuns medic veterinar
în Insulele Reunion din Oceanul Indian; Philippe ºi Anne
sunt funcþionari de stat prin America Latinã, dupã ce el
a fãcut o escalã la Prefectura din Lille; Dzin-Zin s-a mutat
din apartamentul cu mobilier heteroclit, arabo-francez,
din Ille Saint-Denis; soþii Olaru ºi-au (re)terminat facultãþile
de francezã, respectiv de ºtiinþe naturale ºi ºi-au gãsit
de lucru, fiica lor Adina fiind ºi ea gata sã-i ajungã, ca
nivel de studii, din urmã; autorul acestor rânduri a intrat
deja în zodia zãdãrniciei ºi se întreabã tot mai des dacã
cu cumva a visat tot ce v-a relatat.

Acoperiºuri (Pãtraº Eugen)
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Grigore Ilisei

DE NEAMUL CAZABANILOR
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avut norocul sã adulmece din copilãrie arome de lume aleasã
ºi mare, deºi Cazabanii nu purtau panaº nobiliar ºi nici nu
aveau lustru de burghezie cu stare înaltã. Fãceau parte din
clasa de mijloc ca reprezentanþi ai elitei ºi ºtiutorilor de carte.
Peste ani, când Cazabanii au devenit amintire la Fãticeni, Eugen
Dumitriu, un acribios cercetãtor ºi vibrant evocator al relicvelor
spirituale , s-a gândit sã fie cronicar al vieþuirii la Fãlticeni a
Cazabanilor. Se consacrase mai devreme unui proiect similar,
scriind un letopiseþ al neamului Lovineºtilor, o familie cu
rãsunet nu doar în nordul românesc, ci în toatã þara. Ideea
iniþialã a fost a unei cronici dedicate ramurii fãlticenene a
Cazbanilor. Odatã intrat pe acest domeniu, Eugen Dimitriu a
constatat cã marginile lui sânt mai degrabã ale unui imperiu ºi
cã acesta meritã cunoscut în integralitatea sa, atât din punct
de vedere romanesc al creºterii unui neam, cât ºi al rolului
luminos jucat în istoria acestei þãri. A cutezat a se dãrui acestui
subiect captivant, deºi exista riscul de a se rãtãci prin hãþiºurile
neumblate ale unei asemenea seminþii umane. A izbutit sã iasã
la lumina cea fãptuitoare, ajutat fiind de iscusinþa ºi
perseverenþa sa ºi de generozitatea cu care a fost sprijinit de
unii dintre Cazabanii de vazã de azi, de Theodor Cazaban, Sorana
Coroamã Stanca sau bancherul Radu Graþian Gheþea. A rezultat
o solidã ºi documentatã cronicã de familie, înfioratã, ici colo,
de sentimentalismele fãlticenene ale autorului ºi
contrapunctatã de o bogatã iconografie cu parfum de epocã,
tipãritã în bune condiþii grafice la Regia Autonomã „Monitorul
Oficial”, ediþie îngrijitã, cu prefaþã ºi indice de nume, de
Constantin Severin. Apariþia, care s-a bucurat de sprijinul
Ministerului francez de externe ºi al Ambasadei Franþei la
Bucureºti, se constituie, totodatã, într-un model demn de urmat,
cel al letopiseþelor de neam, atât de necesare unei culturi ºi
unui popor.

Curte þãrãneascã (Marinescu Rodica Anca)

PRO

La 1853 Grigore Ghica Vodã, Domnul Moldovei, aducea la
Iaºi un specialist francez în construcþia de drumuri, pe numele
lui Francois Cazaban. Venea din Carcassone, provincia
Languedoc. Era greu de bãnuit atunci cã cel ajuns cu treburi
trecãtoare în capitala Moldovei se va lega într-atât de aceste
pãmânturi, încât nu le va mai pãrãsi ºi va da naºtere unei
seminþii, ce-ºi va þese pânza peste toatã întinderea româneascã
ºi mult peste fruntariile acesteia, pânã-n Italia, Franþa ºi America.
O fabuloasã arborescenþã de familie ºi mai cu seamã o rodire
spiritualã de neînchipuit aproape. În acest creuzet al seminþiei
Cazbanilor s-au topit esenþele cele preþioase ale multor popoare.
Curge sânge francez, mult românesc. S-a adãugat sangvinitate
italianã, germanã, englezã, polonezã. Neamul s-a întins
asemenea horbotei peste câmpii. Un arbore imens, cu o coroanã
împãrãteascã, cuprinzând þinuturi nesfârºite. Cuibul dintâi a
fost cel al Iaºilor. Apoi sãmânþa a rãsãrit la Fãlticeni. Bucureºtii
au reprezentat leagãn pentru mulþi Cazabani ºi câmp de zbor
spre lumea largã. La Fãliceni s-a statornicit un Ludovic Cazaban,
descendent al lui François. Acesta este tatãl lui Jules Cazaban,
marele actor, ºi al scriitorului ºi jurnalistului Theodor Cazaban,
cãruia i-am ascultat rostirea inimitabilã, adânc rãscolitoare,
vreme de decenii la Europa Liberã. între ramura ieºeanã ºi cea
fãlticeneanã a fost o legãturã de vase comunicante. Mama
sculptorului Ion Irimescu, Maria, e coborâtoare a Cazabanilor
ieºeni. S-a stabilit la Fãlticeni, cãsãtorindu-se cu Petru Irimescu,
agricultor ºi arendaº. Din acest altoi de subþirime ºi vigoare a
ieºit mlãdiþa celui care avea sã fie o voce distinctã ºi distinsã,
sculptorul trãitor mai mult decât veacul. La Bucureºti, unde
neamul Cazabanilor a prins rãdãcini puternice, acesta ºi-a
aruncat nãvoadele ºi în alte ape, precum cele italice ºi s-a unit
cu seminþia Barberis. Din aceastã plãmadã se trag
compozitoarea Mansi Barberis ºi regizoarea Sorana Coroamã
Stanca. În trupul acestui neam atât de întins se împletesc ºuviþe
felurite. Cea mai importantã, româneascã, se îmbrãþiºeazã în
miez, aproape de curgerea sevei, cu aceea nu mai puþin
însemnatã, cea galicã. În þarã sau aiurea aceºti români cu
rãdãcini alogene au devenit exponenþi strãluciþi ai spiritualitãþii
naþionale. S-au ilustrat eclatant ca scriitori, muzicieni, artiºti
plastici, istorici, actori, universitari, medici, lingviºti, arhitecþi.
Aflaþi la Paris sau New York, ori cine ºtie unde în alt depãrtat
colþ al planetei Cazabanii rãmân oameni ai spaþiului de la Carpaþi
ºi Dunãre. Vorbesc româneºte ºi-i învaþã ºi pe urmaºii lor limba
în care ei rostit primele cuvinte în zorii vieþii.
Eugen Dumitriu, întemeietorul „Galeriei Omenilor de Seamã
ai Fãlticenilor”, a fost fascinat de puterile miraculoase de
regenerare ale acestui neam ºi de sinteza fabuloasã a noroadelor,
cum ar fi spus Sadoveanu, întruchipatã atât de sugestiv de
familia Cazabanilor. S-a întâmplat sã locuiascã la Fãlticeni pe
strada Germanã, fiind vecin cu Ludovic Cazaban ºi coleg de
liceu cu Theodor Cazaban, scriitorul ºi jurnalistul de la Paris. A
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Milan Kundera

CLARIFICÃRI, LÃMURIRI
Interviu realizat de Loius Oppenheim (fragment)

PRO

LO: Aþi provocat numeroase discuþii legate de Europa
Centralã, întreaga Dv. operã de ficþiune are loc în
Cehoslovacia, pânã ºi în lucrarea Dv. teoreticã, Arta
romanului, Europa Centralã joacã un rol foarte important.
Aþi putea explica ce reprezintã pentru Dv. aceastã noþiune
a Europei Centrale, care sunt de fapt perimetri ei reali?
MK: Haideþi sã încercãm sã simplificãm problema,
care este enorm de vastã, ºi sã ne limitãm la chestiunea
romanului. Existã patru mari romancieri: Kafka, Broch,
Musil ºi Gombrowicz. Eu îi consider pleiada marilor
romancieri ai Europei Centrale. De la Proust încoace, nu
vãd nici un nume de o importanþã mai covârºitoare în
istoria romanului. Fãrã a-i cunoaºte pe aceºtia, nu prea
poþi înþelege cu adevãrat romanul modern. Pe scurt, aceºti
autori sunt moderniºti, cu alte cuvinte au fost pasionaþi
de cãutarea unor forme noi. În acelaºi timp însã, ei sunt
complet indiferenþi faþã de orice formã de ideologie
avangardistã (credinþã în progres, în revoluþie ºamd), de
unde rezultã o altã viziune a istoriei artei ºi a romanului:
ei nu vorbesc nici o clipã despre necesitatea unei rupturi
radicale; ei nu pornesc de la premiza cã posibilitãþile
formale ale romanului ar fi epuizate; ei nu vor decât sã le
mãreascã în mod radical.
De aici rezultã în acelaºi timp ºi un alt tip de raportare
la trecutul romanului. Aceºti autori nu resimt nici un fel
de dispreþ faþã de „tradiþie”, ci o alegere diferitã a tradiþiei:
cu toþii sunt fascinaþi de romanul ce premerge secolului
XIX. Eu numesc aceastã perioadã prima „reprizã” a
istoriei romanului. Aceastã epocã ºi estetica ce o
reprezintã au fost aproape marginalizate, lãsate într-un
con de umbrã în secolul XIX. „Trãdarea” acestei prime
reprize a privat romanul de dimensiunea sa ludicã (atât
de pregnantã la Rabelais, Cervantes, Sterne sau Diderot)
ºi a diminuat rolul a ceea ce eu numesc „meditaþie
romanescã”. Meditaþie romanescã – haideþi sã risipim
din start orice confuzie: nu mã refer la aºa-numitul „roman filosofic” care presupune de fapt o subordonare a
literaturii faþã de filosofie, ilustrarea romanescã a ideilor.
Acesta e cazul lui Sartre. ªi poate mai mult, al lui Camus.
La Peste . Acest roman moralizator este aproape
întruchiparea a tot ceea ce îmi displace. Abordarea unor
Musil sau Broch este complet diferitã: nu e aceea de a
servi filosofiei, ci dimpotrivã, de a cuceri un domeniu care,
pânã atunci filosofia l-a pãstrat pentru sine. Existã
probleme metafizice, probleme ale existenþei umane, pe
care filosofia nu a ºtiut nicicând sã le cuprindã în toatã
concreteþea lor, pe care nu o poate surprinde decât
romanul. Acestea fiind zise, aceºti romancieri (mai cu
seamã Broch ºi Musil) au fãcut din roman o sintezã
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poeticã ºi intelectualã supremã ºi i-au acordat întâietate
în cadrul totalitãþii culturii.
Aceºti autori nu sunt foarte cunoscuþi în America, lucru
pe care l-am considerat întotdeauna un scandal
intelectual. Dar de fapt e vorba despre o neînþelegere la
nivel estetic, care e lesne de înþeles dacã luãm în
considerare tradiþia aparte a romanului american. În primul
rând, America nu a trecut prin ceea ce numeam prima
reprizã a istoriei romanului. În al doilea, în aceeaºi
perioadã în care mari scriitori ai Europei Centrale îºi scriau
capodoperele, America însãºi a avut marea ei pleiadã
care avea sã influenþeze întreaga lume, ºi care a fost
formatã din Hemingway, Faulkner ºi Dos Passos. Dar
estetica de la care se revendica aceasta era în întregime
opusã faþã de cea a lui Musil! De exemplu: o intervenþie
meditativã a autorului în firul narativ a romanului sãu apare
în contextul acestei estetici drept un soi de intelectualism
deplasat, drept ceva strãin esenþei înseºi a romanului. O
amintire personalã: The New Yorker a publicat primele
trei pãrþi din Insuportabila uºurãtate a fiinþei – dar au
eliminat pasajele care fãceau trimitere la mitul
nietzscheean al eternei reîntoarceri! Cu toate acestea,
din punctul meu de vedere, ceea ce spun despre acest
concept al lui Nietzsche nu are nimic de a face cu un
discurs de tip filosofic; este o continuare a paradoxurilor
care nu sunt mai puþin romaneºti (cu alte cuvinte, ele
corespund nu mai puþin esenþei a ceeea ce este un roman) decât o descriere a acþiunii sau un dialog.
LO: Aþi putea spune cã aceºti autori v-au influenþat în
mod concret?
MK: Dacã m-au influenþat? Nu. E vorba de altceva:
Eu exist, ca ºi ei, sub aceeaºi umbrelã esteticã. Nu sub
umbrela unor Proust sau Joyce. Nu sub umbrela unui
Hemingway (în ciuda admiraþiei pe care i-o port). Autorii
de care vorbesc nu s-au influenþat nici reciproc, dacã tot
veni vorba. Nici mãcar nu se agreeau între ei. Broch se
exprima foarte critic faþã de Musil, Musil era rãutãcios
faþã de Broch, lui Gombrowicz nu-i plãcea de Kafka ºi
nici nu a vorbit vreodatã de Broch sau Musil, fiind el însuºi
cel mai probabil o necunoscutã pentru ceilalþi trei. Dacã
ar ºti cã i-am grupat laolaltã, s-ar mânia probabil pe mine.
ªi poate cã nu fãrã motiv. Poate cã am inventat pur ºi
simplu aceastã pleiadã pentru a putea vedea un acoperiº
deasupra capului.
LO: Cum se raporteazã conceptul Dv. de Europã
Centralã la cel de „lume slavã”, de „culturã slavã””?
MK: Existã, fãrã discuþie, o unitate lingvisticã a limbilor
slave. Dar nu existã o unitate culturalã slavã. O „literaturã
slavã” nu existã. În cazul în care cãrþile mele ar fi plasate
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într-un context „slav”, cu siguranþã nu m-aº mai
recunoaºte. Acesta este un context fals ºi artificial.
Contextul Europei Centrale (care, lingvistic vorbind, este
germano-slavo-ungar) este, pentru cãrþile mele, un context mult mai potrivit. Dar nici mãcar acest context nu ne
va fi de prea mult folos, dacã vrem sã cuprindem sensul
ºi valoarea unui roman. Nu voi înceta niciodatã sã repet
cã singurul context care poate revela sensul ºi valoarea
unei opere romaneºti este contextul istoriei romanului
european.
LO: Faceþi în permanenþã trimitere la romanul
european. Sã însemne oare asta faptul cã pentru Dv.
romanul american este în general mai puþin important?
MK: E bine cã menþionaþi lucrul ãsta. De fapt, mã
deranjeazã cumplit faptul de a nu putea gãsi un termen
adecvat pentru asta. Dacã vorbesc de „romanul
occidental”, se va spune cã nu þin seama de romanul
rus. Dacã spun „roman mondial”, ascund faptul cã romanul
despre care vorbesc eu este legat istoric de Europa. De
aceea vorbesc de „romanul european”; dar eu înþeleg acest
atribut în sensul lui Husserl: nu ca pe un termen geografic,
ci ca pe unul de ordin „spiritual” care include fãrã probleme
atât America cât ºi, de exemplu, Israelul. Ceea ce eu
numesc „romanul european” este întreaga istorie ce se
desfãºoarã de la Cervantes la Faulkner.
LO: Mã frapeazã faptul cã printre autorii pe care îi
citaþi drept cei mai importanþi pentru istoria romanului, ºi
printre cei pe care îi citaþi cu alte ocazii în legãturã cu
evoluþia romanului ºi relaþia acestuia cu istoria culturii
unei regiuni sau alta, nu existã femei. Corectaþi-mã dacã
greºesc, dar nici în eseurile sau interviurile Dv. nu este
menþionat numele vreunei scriitoare. Puteþi explica acest
lucru?
MK: Sexul romanelor, nu cel al autorilor trebuie sã ne
intereseze. Toate romanele mari, adevãrate sunt bi78

(The Review of Contemporary Fiction, Vol. IX, nr. 2, 1989)
Traducere din limba englezã de Daniel Stuparu
PRO

Matrioºce (Nedel Aurel)

sexuale. Cu alte cuvinte, ele exprimã atât o viziune
femininã, cât ºi una masculinã asupra lumii. Sexul
autorilor ca persoane fizice e o chestiune privatã care îi
priveºte.
LO: Toate romanele Dv. relateazã foarte plastic despre
experienþa Dv. cehã. Mã întreb dacã vã simþiþi în stare în
acest moment sã creaþi o poveste într-un context socioistoric diferit, cum ar fi cel francez de exemplu, þinând
cont cã vã simþiþi atât de acasã la Paris.
MK: Rãmâne de vãzut. Pentru moment, vã spun doar
atât: am trãit în Cehoslovacia pânã la vârsta de 45 de
ani. Þinând seama de faptul cã adevãrata mea carierã de
scriitor începe la 30 de ani, pot spune cã cea mai mare
parte a vieþii mele de creaþie s-a desfãºurat ºi se va
desfãºura în Franþa. Sunt mult mai legat de Franþa decât
se crede.
LO: Cartea Dv., Arta romanului, e cu siguranþã o
mãrturisire personalã fascinantã. ªi cred cã, într-o mare
mãsurã, succesul ei se datoreazã tocmai faptului cã
dincolo de intuiþia pe care o oferã în dimensiunile
universale ale experienþei estetice, ceea ce nu e puþin
lucru, mai oferã ºi o foarte personalã teorie a romanului.
MK: Nu e nici mãcar o teorie. E mãrturisirea unui
practicant. Personal, îmi place foarte mult sã ascult ce
au de zis cei care fac, cei care practicã arta. Technique
de mon language musical de Olivier Messiaen mã
intereseazã de o mie de ori mai mult decât Filosofia
muzicii moderne a lui Adorno. Poate cã am greºit alegând
un titlu care ar putea, datã fiind generalitatea sa, evoca
un tratat cu ambiþii teoretice. Aaron Asher, editorul meu
american, îmi propusese un titlu luat din ultima parte a
cãrþii: Omul gândeºte, Dumnezeu râde. Acum îmi dau
seama cã ar fi fost mai bine aºa. Dar am pãstrat totuºi
titlul Arta romanului dintr-un motiv personal, aproape sentimental: pe când aveam 27 sau 28 de ani, am scris o
carte despre un romancier ceh la care þineam mult,
Vladislav Vanèura. Cartea se numea chiar aºa, Arta
romanului. Aceastã carte, acceptabilã cândva (graþie lui
Vanèura) ºi imaturã nu va mai fi editatã vreodatã, aºa
încât voiam sã pãstrez mãcar titlul ca pe o amintire din
trecut.
LO: În final v-aº întreba dacã gãsiþi puncte de cotiturã
în evoluþia reflecþiei Dv. asupra literaturii, asupra relaþiei
ei cu lumea, cu cultura, cu individul? Vedeþi evoluþia
gândirii Dv. ca pe o progresie liniarã, sau puteþi evidenþia
anumite momente ale unor schimbãri semnificative în
dezvoltarea convingerilor Dv. estetice?
MK: Pânã pe la 30 de ani am scris multe: muzicã, în
primul rând, dar ºi poezie, ba chiar ºi o dramã. Lucram în
multe direcþii diferite – în cãutarea unei voci proprii, a
propriului stil, mã cãutam pe mine însumi. Când a apãrut
prima povestire din Iubiri ridicole (pe care am scris-o în
1959), am fost sigur cã m-am gãsit finalmente pe „mine
însumi”. Am devenit un scriitor de prozã, un romancier,
ºi asta e tot ce sunt. De atunci, convingerile mele estetice
nu au cunoscut transformãri; ele evolueazã, pentru a folosi
expresia Dv., liniar.
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Nik Sava

ÎN CARE, CA SÃ TRECEM PUNTEA,
NE FACEM FRAÞI CU DRACU’

PRO

Când se putu opri din tuse, Eroul vãzu cã fumul
începuse sã se împrãºtie. Ceilalþi gâfâiau, ºtergându-ºi
lacrimile ce le curgeau pe obraz. Numai Yulgur pãrea sã
sufere cel mai mult de pe urma fumului: era cãzut lângã
uºa pe care vraja lui Zildir o deschisese totuºi – mai
precis o scosese din þâþâni, aruncând-o pe podea,, dincolo
de prag.
– Hm... Se pare cã n-am murit... se mirã bucãtarul,
dupã care se repezi sã dea o mânã de ajutor trogloditului.
– Unde-i Fumul Morþii? se întrebã vraciul. Odatã
împrãºtiat fumul produs de Zildir, coridorul rãmãsese gol.
Doar în locul în care fumul ameninþãtor se târa ca un
ºarpe spre eroii noºtri, cu doar câteva clipe mai devreme,
acum stãtea în genunchi un diavol.
– Ptiu, drace! îºi fãcu Eroul cruce – pentru prima datã,
de altfel, de când ajunsese pe tãrâmul cel strãin.
– Nu face semnul acela! gemu diavolul. Negru, cu
trupul acoperit de o blãniþã scurtã ºi deasã, sârmoasã,
cu buze, urechi ºi corniþe de caprã, cu o coadã lungã de
mãgar, copite la picioare, ochi sãlbatici gãlbui în care
pãreau a pâlpâi flãcãri: exact aºa cum îºi imaginase Eroul
un drac dintotdeauna. Numai furcã nu avea în mânã...
– Tu cine estem? alunecã Hitaiori între diavol ºi ceilalþi,,
cu miºcãri line, de ºarpe, scoþând katana cu o miºcare
linã.
– Eu sunt robul vostru, preaspurcatul Cilipir.
– ªi ce vrem?
– Vreau sã vã servesc. Voi sunteþi binefãcãtorii mei
ºi, pânã nu îmi plãtesc datoria, nu sunt liber sã plec.
– Stai puþin, Prinþe. Ia sã vedem ce vrea spurcatul...
Nu pare agresiv. Spune ce ai de spus!
– Eu am fost iubitul Javilei, sora Duºmanului...
– ªi ea e tot diavoliþã?
– Tot. ªi am fost iubiþi...
– Puteam iubeam la voi, diavol? se amestecã
trogloditul.
– Am fost amanþi. ªi...
– Împerechem ca animal, trase concluzia Hitaiori.
– Chiar ºi unele animale au sentimente. Unele leagã
chiar relaþii de familie, ca lupii, de exemplu, îl contrazise
Felimon. Aºa spunea vânãtorul palatului...
– ªi am fost aman...
– Cum e la troglodiþi, Yulgur? întrebã vraciul.
– Troglodit nu estem animal! rãspunse mândru Yulgur.
– Nu fãcem animal la Yulgur, se supãrã Hitaiori, uitând
de diavol. Yulgur estem frate la mine!
– Am fo...
– Vã rog sã mã iertaþi, nu am vrut sã-l jignesc. ªtiu cã
nu sunt animale, dar dacã tot veni vorba... Am fost ºi eu
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curios, na!
– Yulgur, troglodiþii iubesc? întrebã bucãtarul blând.
– Amanþi...
– Troglodit iubeam un dat la viaþã la el. Fãcum mulþ
copil. Grijeam, vãzum creºteam mare. Nu avut muncat,
troglodit dãdeam trup la el muncat copil... Muncat!
– ªi copiii vã mãnâncã? se mirã Eroul.
– Eram amanþi...
– Copil mic, nu ºtium. Foame mult, muncam. Muncam
pãrinþi, muncam frate. Trãiam. Creºteam mare, ºtiam,
nu muncam. Dãdeam trup la sãrman copii, ajutam trãim.
Rãmas puþin, sau nu rãmas ioc...
– Tristã viaþã aveþi, Yulgur, îl cãinã bucãtarul.
– Nu mereu întâmplam asta. Numai când muncam
eram ioc. Numai iubeam un dat la viaþ, fãcum un dat
copii. Iubit la ei, vãzum creºteam troglodit. Iubeam un
dat un fimei, apoi nu mai putum iubeam.
– Semãnãm, Yulgur! se bucurã burtosul. ªi eu am
iubit o singurã datã în viaþa mea...
– Oamen puteam iubim mereu la viaþ al lor, pânã
muream. Faceam copil, bãtrân eram, trãiam iubim... Când
bãtrin eram, iubit prieten eram...
– Mã ascultaþi sau nu?! îºi pierdu rãbdarea diavolul.
Ce tot îi trageþi cu dragostea?
– Voi nu iubiþi?
– Noi facem dragoste. Trebuie sã ºi iubim? Ce mi-e
una, ce mi-e alta, o diavoliþã este la fel ca oricare alta.
– Parcã vorbeai despre Javila cu drag...
– Ei, la naiba, cu drag! Am fost mai al dracu’, am
ajuns în patul ei... n-aº mai fi ajuns! Când a terminat cu
mine, m-a blestemat...
– De ce te-a blestemat? întrebã burtosul, curios ºi cu
milã..
– De parcã n-aþi fi blestemaþi ºi aºa... mormãi vraciul.
– Viaþ ca la diavol rãu estem. ªtiam, diavol veneam
blestemam sãrac troglodit. Troglodit uitam troglodit eram,
diavol eram. Împerecheat diavoliþ, fãcum mult copii.
Muncat toþ copil...
– ªi voi faceþi copii mulþi, drace? se arãtã ºi Eroul
curios.
– Ce are asta a face cu Javila? Ea...
– Voi mâncaþi copiii? O, sãracii de ei...
– Puteam, prãjeam la copil. Flacãrã la diavol, la Hele...
– Nu prãjim, pe noi flacãra...
– ªi îi mâncaþi cruzi? Aºa, de vii?
– Nu muncat... Hei! Ia mai daþi-mi pace. Nu mâncãm
copiii noºtri! Troglodiþi, elfi, oameni, pitici, tot felul... Câte
un înger, dacã avem noroc... ªi de altele... Noi ne hrãnim
mai ales cu flãcãri ºi cu suflete,... Copii uneori, ei au
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– Sã vorbim pe rând! Tu ce ai zis, vraciule? Ce vrei
sã afli de la diavol?
– Nu vreau sã aflu nimic. Mi-e foame! Cu toate
întâmplãrile astea, nu am mai mâncat nimic. Zâna nu a
venit, verdeþ n-avem...
– Buuun...
– Bun pe naiba! Trebuie sã gãsim o soluþie!
– Sã-l ascultãm pe dracu’, poate aflãm ceva. Tu ce ai
întrebat, Yulgur?
– Nu întrebam, comentam. Ãsta cap prost eram,
ascultam acum.
– Bun. Tu, Hitaiori?
– Nu întrebat. Spus nu tãim la drac. Poate dupã ce
vorbim...
– Iar tu, Felimoane?
– Eu vreau sã ºtiu cum aratã Javila...
– Este ºi asta ceva. Sã mã lãsaþi pe mine sã vorbesc,
nu vã mai bãgaþi. Zi drace, cum e Javila?
– Javila este frumoasã... Poartã chip de fecioarã,
foarte rar ia înfãþiºare de diavol. Umblã mai mult pe Lume,
prosteºte oamenii, chiar ºi pe împãraþi, îi pune de fac
drãcii... E rea, numai Duºmanul e mai rãu decât ea. La
toþi ne este fricã de Javila, face rãu numai din plãcerea
de a vedea pe alþii suferind...
– ªi diavolii suferã? întrebã burtosul, dupã care îºi
ceru iertare,, plecându-ºi ochii ºi trãgându-ºi capul între
umeri. Diavolul privi cãtre Erou.
– Rãspunde!
– Nu ºtiu de alþii, dar eu am suferit. Pânã sã o cunosc
pe ea, am avut o viaþã liniºtitã, ca toþi dracii. Mai fãceam
vreo drãcie, mai chinuiam vreun suflet pãcãtos... Eram
unul din Legiunea de Jos. Pânã a venit ea...
– Ea ce a avut cu tine?
– Nu ºtiu. De obicei, ea nu cobora ochii spre noi,
partenerii ei erau din Legiunile de Deasupra. În ziua aceea
chinuiam un nepricopsit de aliman... nu mai are importanþã
ce fãcuse la viaþa lui. Îl trimiteam sã aducã apã de la
fântânã cu o sitã... Pânã la mine,, rãmânea sita uscatã,
aºa cã îi trãgeam un harapnic pe spinare...
– Pãcãtoºii sunt, deci, pedepsiþi dupã moarte?
– Sufletele lor. Pânã la a doua naºtere.
– Care religie îi poate scãpa de aceastã caznã?
– Religie? Ce are religia cu asta? Fiecare plãteºte
dupã lucrurile bune sau rele fãcute în viaþã.
– Dar unele religii promit iertarea pãcatelor, dacã te
cãieºti chiar ºi în ultimul ceas.
– Dacã te cãieºti sincer de o faptã rea – ºi nu o mai
repeþi niciodatã. Atunci pedeapsa este redusã – uneori
ºtearsã...
– ªi dacã se roagã preotul pentru tine?
– Astea-s vorbe, nimeni nu are aceastã putere, pe
aceastã Lume. Mai bine ºi-ar vedea fiecare de propriile
sale pãcate... Alimanul fusese preot la viaþa lui!
– Dar unii zei au putere de iertare...
– Zeii? pufni Cilipir diavolul. Dar pe ei cine îi iartã?
– Dar Hristos, îndrãzni Eroul.
– Sã nu încurcãm lucrurile. Puterea e dreaptã ºi vine
pe Cale. Nu conteazã numele pe care I-l dau pãmântenii.
El iartã ºi pedepseºte... ªi noi, ºi îngerii, suntem uneltele
lui, facem voia lui. Când pierim, tot la El ne întoarcem.
PRO

sufletul pur...
– Eu tãim la diavol! se hotãrî Hitaiori, repezindu-se
cãtre drac.
– Stam, ascultam! îl opri Yulgur. Auzeam ce vream
spunem!
– Chiar aºa, lãsaþi-mã sã spun. Javila...
– E frumoasã Javila? întrebã bucãtarul.
– Frumoasã ca dracu, pufni Zildir în râs.
– Ba poate sã fie frumoasã, drãcoaica, îºi dete Eroul
cu pãrerea.
– Javila, când a...
– Cum poate sã fie frumoasã, dacã seamãnã cu ãsta?
insistã bucãtarul. Seamãnã cu tine? se întoarse spre
Cilipir.
– Nu, ea e diavoliþã. Ea...
– Atunci, poate cã e frumoasã.
– Ce aveam la Javila? Tu iubeam fetiþ!
– Pãi, întrebam ºi eu, aºa...
– Nu întrebam! Mã ascultaþi ce am de spus, sau ce
dracu’?!
– Diavole, nu vorbi urât cã fac cruci peste tine! se
burzului Eroul.
– Rãbdarea nu este una din calitãþile noastre... Lãsaþimã, vã rog, sã continui, se milogi diavolul.
– Cum aratã Javila? deveni dintr-o datã curios vraciul.
– Lãsaþi-l sã spuie!
– Poate nu tãim, vorbit frumoz, spuse prinþul cu oarece
îndoialã în glas.
– Diavol nu aveam calitate, comentã încruntat
troglodit.
– Cred cã a început sã mi se facã foame, spuse,
bineînþeles, vraciul.
Toate acestea furã spuse aproape în acelaºi timp.
Diavolul scrâºni numai din dinþi, rãmânând tãcut. Cei cinci
se uitarã unul la celãlalt ºi încercarã sã spunã ceva. Din
nou, toþi deodatã. De data asta chiar nu se mai înþelese
nimic. Eroul ridicã mâna ºi le fãcu semn sã tacã, apoi
vorbi:
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– Lãsaþi religia acum, se stropºi vraciul. Avem treburi
mai urgente de discutat. Cum ieºim de aici? Ce mâncãm?
– Zi mai departe, terminã-þi povestea, trecu Eroul peste
întrebãrile lui Zildir.
– ªi m-am trezit cu ea, trecea pe acolo. Nu ºtiu unde
se ducea, dar a renunþat. Am devenit iubiþi... amanþi,
amanþi! Nu mã mai întrebaþi de dragoste! Deºi... Am fost
împreunã ceva vreme, ea mai pleca, mai venea, nu ºtiu
câþi iubiþi a avut în acel timp. Eu, nu m-am mai împreunat
cu alte diavoliþe... Dupã ce am refuzat vreo câteva,
celelalte nu m-au mai cãutat. Erau destui draci în Legiune.
– Voi faceþi copii? Adicã, dacã vã împreunaþi aºa de
des...
– Uneori. Numãrul nostru este întotdeauna acelaºi,
aºa e dat de Putere. Dar uneori, când Puterea vrea ca
numãrul nostru sã creascã, se nasc draci. Alteori, Puterea
hotãrãºte cã suntem prea mulþi, ºi unii draci pier. Crapã,
dispar... Nu ºtiu cum sã zic – nu mai sunt. Noi suntem
sau nu. Nu creºtem, nu îmbãtrânim... Când ne naºtem,
suntem de mãrimea datã.
– Ziceai de copii...
– Copiii cuiva... Ne ºtim mama ºi tatãl.
– ªi Duºmanul?
– Duºmanul este stãpânul nostru, aºa cum Puterea
este stãpânul nostru. Duºmanul nu poate crea, doar
distruge. Dar poate întoarce spre el. El este tot o Putere,
o parte rea a Puterii. Eu cred cã, la început, Puterea era
ºi bunã, ºi rea. Pe urmã, când a creat Calea Luminoasã,
s-a purificat. ªi tot ce era rãu în Ea a devenit Duºmanul.
Puterea nu se creeazã, nici nu poate fi distrusã. Aºa se
zice. Deci, nici Duºmanul nu a putut dispãrea, ci a apãrut
alãturi de Putere. De atunci încearcã sã distrugã tot ce
este sau a fost creat de Putere, din rãzbunare cã el nu
poate creea... Cel puþin aºa se zice...
– Deci, Duºmanul nu poate fi învins... murmurã Eroul.
– Aºa se zice. Dar... dar eu ºtiu de la Javila... Duºmanul
a gãsit o cale sã distrugã întreaga creaþie a Puterii, numai
cã acum a început sã se teamã. Se pare cã în Calea
Luminoasã este scris despre un anumit mod prin care el
poate fi distrus, sau poate fi numai diminuat...
De fapt, de aici mi se trag necazurile. A vãzut Javila
cã nu mã mai culc cu alte diavoliþe ºi a început sã râdã
de mine. A trebuit sã recunosc cã îmi fãcea plãcere – cã
mã bucur, aºa am spus! – când ea venea pe la mine, cã
îmi pãrea rãu când pleca... Cã îmi era dor de ea... A râs
de mine ºi a spus cã nu va mai veni la mine niciodatã. La
prostul de Cilipir din Legiunea de Jos. Iar eu nu am gãsit
altceva de spus decât cã o sã divulg ºi altora cã Duºmanului îi este fricã de ceva. Asta a fãcut-o sã-ºi piardã
înfãþiºarea de fecioarã, a devenit diavoliþã,, cu ochii plini
de flãcãri... ªi m-a transformat în Fumul Morþii, în „îmbrãþiºarea de veci”. „Tot îþi place þie sã îmbrãþiºezi, a râs ea.
Atunci, î n îmbrãþiºare eternã sa te prefaci, hi hi hi!”
M-a pus în „Oglinii da Lunii” – ligheanul de argint al
zeiþei. Mi-a poruncit sã pedepsesc cu îmbrãþiºarea pe
toþi cei ce pun mâna pe ceva ce aparþine zeiþei. Pentru
cã eu sunt Cilipir, diavol în Legiunea Rãzbunãrii, eu nu
pot face altceva decât sã pedepsesc. Alþii, cei din
Legiunea Minciunii, momesc pe oameni sã greºeascã,
sau pe troglodiþi sã ni se alãture. Cei din Legiunea Urii
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Zidul Simeria (Vergulescu Spiru)
umblã cu bârfe, bagã zâzanie între oameni. Cei din Legiunea Crimei îi fac pe pãmânteni sã se ucidã între ei...
Cilipir rãmase tãcut, cãzut pe gânduri.
– Cât ai stat în Oglindã? îl întrebã burtosul. Sãrãcan
de tine, drace. Nici nu ai prea avut mulþi de pedepsit...
– Mult, muuult... Pe atunci mai veneau credincioºi la
templu. Mai târziu,, au venit doar troglodiþi, rar câte un
pitic. Pe urmã... De foarte mult timp nu a mai venit
nimeni. A început sã vinã trogloditul acesta, dar el nu a
greºit cu nimic.
– Þi-o fi fost urât sã stai acolo aºa...
– Mã gândeam la Javila... ªtiþi, e frumoasã când îºi
ia chip omenesc de fecioarã, dar mie îmi place mai mult
cu chipul ei de diavoliþã. E aºa de frumoasã, înaltã ºi
subþire, cu botul frumos conturat, cu nãrile fremãtând ca
la cãprioara care presimte primejdia, cu corniþe perfect
simetrice, cu blãniþa ca un muºchi rãcoros, cu ochii de
cel mai pur ºofran, în care lucesc lumini ca de apus de
soare...
– Vorbit frumoz iubim la diavoliþ, zise prinþul. Inimã ca
poet avem Cilipir...
– Nu ºtiam cã se pot gãsi cuvinte de dragoste care
sã descrie o drãcoaicã... mormãi Zildir, impresionat fãrã
voie. Ce ai mâncat în tot timpul ãsta?
– Mãi,, vraciule, numai la mâncare te gândeºti! îºi arãtã
bucãtarul dezamãgirea pentru ruperea momentului de
vrajã.
– Cilipir nu a mâncat în tot timpul acesta. Diavolii se
hrãnesc cu suflete, v-am spus. Când au. Dacã nu avem,
nu mâncãm. Uneori mã gândeam cã Puterea se va hotãrî
sã reducã numãrul diavolilor ºi voi fi printre cei luaþi, sã
mi se termine blestemul, dar nu a fost sã fie. Dar pe
urmã mã gîndeam cã dacã nu mai sunt, nu o sã mã mai
pot gândi la Javila...
– Deci, nu îþi pare rãu cã te-am scãpat de blestem?
întrebã Eroul. Deºi nu ºtiu cum s-a întâmplat... O fi greºit
cu ceva vraciul.
– Bun nu greºim altcum, completã Hitaiori
– Nu îmi pare rãu. Cred cã mã bucur, dacã bucurie
este ceea ce simt. Pot sã mã întorc la Legiunea mea,
poate o sã o pot vedea din nou pe Javila, chiar de
departe... Dar înainte trebuie sã vã îndeplinesc o dorinþã.
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Cu burt la Felimon, greu estem stam acol.
– Nu vorbeam rãu la burt! se împotrivi trogloditul. Burt
cinstit, respectabil...
– Zice cã asta a ºi vrut, sã ne bage pe noi în pãpuºicã...
– Aha, ticãlosul dracului! I s-a-nfundat! Sã dãm foc la
pãpuºicã, sã vedem dacã plezneºte diavolul...
– Zildir, ruºine eram la tine! Legiune la Urã ºi Omor
veneam, pãcat vorbeam.
Zildir se uitã uimit la troglodit. Se aºtepta ca oricine
sã-l certe, numai trogloditul, nu. Contrastul dintre
înfãþiºarea acestuia ºi vocea lui blândã ºi împãciuitoare
era atât de puternic, încât pãrea a nu se încadra în reguli.
Se hotârî sã-l þinã pe Yulgur sub observaþie – pentru orice
eventualitate.
– Ce mai zice diavolul?
– Pãi, vrea afarã.
– Cum afar? Zdrobeam pãpusic?
– Eu pãpuºa nu o stric! Mai bine stã Cilipir acolo cât
îi hãul... Staþi puþin... Cicã nu trebuie sã stric pãpuºa....
Atunci îl scoatem!
– Cum scoteam?
– Cicã trebuie sã îmi fie rob mie, cãci a mea este
pãpuºica. Sã-mi îndeplineascã trei dorinþe, cu credinþã.
Apoi, e liber sã plece în treaba lui.
– Aºa... Atunci ai grijã ce ceri.
– Spune cã cea care va face sã-mi îndeplineascã
dorinþele este Puterea. În veac nu s-a întâmplat ca diavol
sau înger sã cadã des în slujba oamenilor, dar când s-a
întâmplat, poruncile au fost împlinite nesmintit!
– Atunci gândeºte-te bine, ºi cere! se amestecã Zildir.
Nu gândi cu burta, ci cu scãfârlia. Cât ai stat în bucãtãrie,
printre oale ºi blide, poate ai pierdut din imaginaþie, poate
ai pierdut-o de tot. ªi voinþa, alãturi de ea. Oh, cã nu mia fost dat mie sã fi þinut pãpuºa în mâini,, în acel moment! Aº fi ºtiut eu ce sã cer!
Zildir îºi frãmântã mâinile, neputincios.
– ’Juram Felimon când luam pãpuº! Acum vream
porunceam?
– Lãsaþi-l în pace, cã are minte câtã îi trebuie, îl lãudã
Eroul pe burtos. Nu-i deloc prost...
– Deºtept estem Felimon. Vrut Hitaiori avem minte
cât bob la Felimon.
– Acum nu supãram, Zildir, zise trogloditul vraciului.
Felimon pretin la noi, ca ºi tu. Nu uitam urât...
Vraciului i se bulbucarã ochii în cap ºi dãdea din gurã
ca un peºte pe uscat – dar nici un sunet nu ieºea. Vãzând
zbuciumul vraciului, Eroul intrã la idei.
– Ce-i, vraciule, þi-ai înghiþit limba?
Vraciul dãdu înspãimântat din cap, afirmativ. Începu
sã arate când spre gurã, când spre Felimon.
– Fãceam ceva Zildir? întrebã Yulgur pe bucãtar.
– Pãi, eu nu am zis nimic, numai cât m-am gândit sã
mai tacã dracului din gurã...
În timp ce vraciul se apucã cu mâinile de cap, ceilalþi
se uitarã unul la altul, încurcaþi.
– Acum ce facem? Zildir, fã tu o vrajã, ceva, poate
scapi...
– Nu puteam, interpretã trogloditul semnele disperate
ale vraciului. Trebuiam vorbea la vraj.
– Oh, zei, ce-am fãcut?! gemu burtosul,, cu ochii în
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Nu din recunoºtinþã, cãci nu ºtiu ce este recunoºtinþa, ci
pentru cã aºa a lãsat Puterea.
– Sã ne scoþi afarã! se bãgã Zildir, fãrã a aºtepta
pãrerea celorlalþi.
– Aºa vreþi? ceru confirmare Cilipir. Afarã vã aºteaptã
Duºmanul ºi slugile lui. Aici nu poate pãtrunde, Zeiþa este
puternicã. Dar afarã...
– Decât sã murim de foame...
– Vã pot aduce mâncare.
– Nu ne prosti, drace! Mâncarea se mãnâncã, ce nu
se mãnâncã,, se stricã...
– Bine, atunci vã scot afarã. Deºi, nu ºtiu de ce, simt
cã ar trebui sã mã împotrivesc acestei porunci.
Acestea fiind zise, începu sã bolboroseascã cuvinte
într-o limbã neînþeleasã. Se auzi un bubuit înfiorãtor ºi...
ºi nu se întâmplã nimic. Doar Cilipir dispãruse.
– Ne-a minþit, diavolul dracului! se burzului vraciul.
– Mai bine tãim, i se alãturã prinþul.
– A vorbit aºa de frumos de Javila... Lãsaþi-l în pace,
are ºi el pãcatele lui de plãtit.
– Felimoane, tu gãseºti o vorbã bunã pânã ºi pentru
un diavol. Acum ce facem?
La întrebarea Eroului nu avu nimeni un rãspuns. Dupã
o vreme, trogloditul spuse:
– Mergeam camerã la Yulgur. Poate venim zin.
Se întoarserã în camera luminatã. Totul pãrea
neschimbat. Vraciul cãutã prin coºuri ºi saci, dupã care
spuse dezamãgit:
– Nu a venit. Oricum, nu a adus nimic, nici mãcar
verdeþ...
Yulgur îºi oferi din nou soluþia obiºnuitã, neîntrebat:
– Rugam! Aºteptam, dormeam.
Ceilalþi nu se puturã împotrivi acestor cuvinte. Hitaiori
i se alãturã pe saltea, vraciul începu sã se plimbe din
perete în perete, cu mâinile încruciºate la spate, Eroul
adormi pe canapea, iar bucãtarul i se puse la picioare,
jucându-se cu pãpuºica.
Deodatã o scãpã din mâini, sãrind speriat în picioare.
– Ce întâmplam? deschise ochii Yulgur, fãrã a se ridica.
– Pãpuºa! Vorbeºte! ªtii, vorbeam...
– ªtim, înþelegeam vorbit la om, se supãrã trogloditul.
Nu spurcam limb cã voiam, gâtlej nu lucrat tamantaman...
– Nuuu, nu asta am vrut sã spun, îºi ceru iertare
grãsanul. ªtii? reluã el explicaþia, vorbeam în ºoaptã cu
pãpuºa ºi deodatã mi-a rãspuns!
– ªi ce zicea? întrebã ºi vraciul.
– Pãi, nu am ascultat, m-am speriat. Ceilalþi se
strânserã în jurul lui, pânã ºi Eroul, care se trezise între
timp. Bucãtarul luã pãpuºica din nou în mânã ºi o duse
la ureche, ascultând cu atenþie. Pe urmã spuse, uimit:
– E Cilipir...
– Ce cãutam pãpuºic?
– A greºit vraja... cãutã bucãtarul sã nu priveascã
spre Zildir.
– Aha! se bucurã vraciul, mulþumit sã audã ºi despre
nereuºitele altora.
– Cum zicea prinþul, bine cã nu a ieºit mai rãu, spuse
Eroul ironic.
– Putum estem toþ cinci la pãpuºic, pufni în râs Hitaiori.
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lacrimi. Mai bine...
– Taci! strigarã cei ce puturã,, într-un glas.
– Nu ziceam ce gândeam, completã Yulgur. Nu
gândeam! Ala diavol blestemat, fãceam poruncã ce voiam
el. Plineam trei porunci, el plecam, noi chinuiam!
– Are dreptate, îl susþinu Eroul. Ai grijã ce gândeºti.
– Sã poatã vorbi din nou Zildir! izbucni bucãtarul. Asta
vreau!
– Doi, se auzi o ºoaptã dinspre pãpuºã.
– Zildir meritã tot ce-i mai bun! E singura noastrã
speranþã în lupta cu Duºmanul. Mi-aº da viaþa, numai el
sã fie cel mai mare vraci din toate timpurile!
– Trei, zise Cilipir, ridicându-se ca un fum albãstrui
din pãpuºica scãpatã pe jos. Þi-am îndeplinit poruncile,
bucãtare. Ai fi putut cere bogãþii, împãrãþii, viaþã veºnicã...
Ai fi putut cere sã-l distrug pe Duºman, ºi-l distrugeam,
cu ajutorul Puterii. Aºa, rãmâneþi aici pânã veþi muri de
foame! Sau pânã când bucãtarul îºi va jertfi viaþa, dând
vraciului putere sã vã scoatã. Hahaha!
Cu un râs diavolesc, Cilipir dispãru. Cei cinci se privirã
triºti.
– Bun lucru ai fãcut, mãi Felimoane, mormãi Zildir,
posomorât. Mai întâi m-ai amuþit, ca un neghiob. Apoi ai
mai stricat o poruncã, scãpându-mã, de parcã e vreo
scofalã dacã vorbesc sau nu! Ce dacã nu mai puteam
face vrãji? Tot nu-mi ies... Gãseam eu o pâine de mâncat,
nu mã lãsa familia cerºetor pe drumuri... Ba îmi gãseam

ºi nevastã, tot zice Zulfina cã m-ar lua de bãrbat,, dacã
nu aº scoate numai tâmpenii din gurã.... ªi cea mai mare
gugumãnie: porunca a treia! Sã legi viaþa ta de puterea
mea de vrajã. Cã nu va fi destul sã mori ca un dobitoc ce
eºti, dar tot restul vieþii sã nu mai pot face o vrajã fãrã ami aminti de tine!
– Lãsam. Nu certam, îi luã Yulgur apãrarea bucãtarului,
ca de obicei. Fãceam cum ºtiam. Greºiam, da’ acum
diavol plecam eram.
– Poate cã era mai bine sã ceri distrugerea Duºmanului, zise Eroul. Se gândea cã doar aºa s-ar fi vãzut
scãpat de pe acest tãrâm strãin, pentru a se întoarce din
nou în lumea din care venise. Dar, pe de altã parte, poate
cã aºa trebuia sã se întâmple. Dacã Duºmanul pierea
acum, aventura s-ar fi terminat uºor ºi înainte de vreme...
– Bine alegem, interveni ºi Hitaiori. Zildir bine sãnãtos
estem, Felimon liniºtim, ala spurcat Diavol plecat estem...
– Dar noi suntem tot în hrubele astea, fãrã verdeþ,
fãrã zânã, fãrã putinþã de a ieºi la lumina zilei... Acum ce
facem?
– Ce fãceam? rãspunse trogloditul. Mergeam culcam!
Fãceam destul la zi de acum. Culcam!
Încredinþat cã ceilalþi se vor supune îndemnurilor lui,
trogloditul se sprijini de un perete ºi închise ochii. Poate
se ruga, poate adormise... Ceilalþi îi urmarã curând
exemplul, tot nu aveau altceva mai bun de fãcut... Chiar
ºi vraciul, cu maþele ghiorãind de foame.

Lucian Bâgiu

VI. METALEPSÃ NARATIVÃ
Bunã ziua tuturor, vã vorbeºte Autorul1. Dar psssst,
asta rãmâne între noi, nu trebuie sã mai ºtie nimeni
altcineva. Aºadar, pentru a nu-mi deconspira identitatea
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1
Nu este adevãrat, e o infamie! Aceastã voce pretins
auctorialã nu aparþine autorului! Îl cunoaºtem foarte bine pe
autorul acestui roman. Se numeºte Sarah Hall, este o
englezoaicã întru totul fermecãtoare, s-a nãscut în 1974 în
Cumbria, este licenþiatã în limba ºi literatura englezã precum
ºi în istoria artei în cadrul Aberystwyth University, dar ºi
master în creative writting în cadrul St Andrew’s University.
A început sã publice de la vârsta de douãzeci de ani, mai
întâi poezie, apoi prozã. Primul ei roman, Haweswater
(2002), a primit the 2003 Commonwealth Writers Prize
(Overall Winner, Best First Book). Cel de al doilea roman,
The Electric Michelangelo (2004), a fost selectat pe lista
finalã a 2004 Man Booker Prize for Fiction and the 2005
Commonwealth Writers Prize (Eurasia Region, Best Book).
În prezent locuieºte în Carolina de Nord unde lucreazã în
secret la acest roman, într-o atmosferã inspiratã de
mireasma inflorescenþelor de lupinus (lupin), solidado
virgaurea (vargã-de-aur) ºi acer pseudo-platanus (paltin).
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realã, vã rog sã îmi spuneþi Elby. Biruit-au gândul, iubite
cetitoriule, sã scriu despre întâmplãrile de seamã ale
sfârºitului de an 2006, ca sã rãmânã ele însemnate în
acest roman pentru vremurile viitoare.
Sãvârºind eu de strãbãtut Celelalte lumi ale unui coleg
într-ale condeiului am trecut pe la sediul Uniunii Scriitorilor
la invitaþia poetului boem. Deîndatã ce am pãºit pragul
casei am simþit cum personajele, ingredientele, sarea ºi
piperul (doar maioneza absenta, nemotivat) dau nãvalã
odatã cu mine în interior. Sau poate mã aºteptau acolo
cuminþi ºi au început sã se agite zgomotos de cum miau zãrit silueta la intrare. Sau poate nici nu erau, nici
casa, nici sarea ºi nici piperul, cãci, încã de când auzisem
invitaþia poetului boem, parcã ceva nu îmi sunase tocmai
în regulã. Trebuia sã caut strada Blanca Charlotina,
numãrul doi, pe lângã prefecturã. Prefectura o ºtiam foarte
bine, de când cu greva Ligii studenþilor contra molestãrii
femeii în familie (sau molestãrii în familie a femeii, nu
mai ºtiu exact). Tot de atunci îl cunoºteam ºi pe colegul
prozator, care îmi înmânase Celelalte lumi seara în crama
dintre zidurile cetãþii, cu dedicaþie: „Lui Elby, cu speranþa
83
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Cu excepþia numelui strãzii (care, chiar dacã fictiv, nu
este însã complet lipsit de tâlc), toate coordonatele sunt reale.
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aprecierea ta mã încântã. Ce anume þi-a plãcut la romanul
meu?
Pânã sã ne lãmurim care cine suntem, ce am scris,
unde ne-am cunoscut ºi ce ne place din ce a scris celãlalt,
al treilea personaj, nimeni altul decât protagonistul Paul
Tristan, îmi puse ºi mie în faþã un pahar promiþãtor. Am
ciocnit încântaþi ºi le-am dat peste cap. Însã doar eu
l-am ºi golit, personajele (principale, secundare, sau
episodice) au mimat doar, dupã care, vãzându-mi faþa
roºie ºi muþenia subitã, au izbucnit în hohote. Poetul zise,
printre cascadele de râs:
– Elby dragã, bãieþii au pus la cale o ºotie, sã ne
rãzbunãm pentru cum ne-ai închipuit în roman. Nu ne-o
lua prea tare în nume de rãu, cãci ne temem puþin de ce
vei scrie în urmãtorul capitol. Mo îmi spunea zilele trecute
cã whisky-ul ãsta trebuie sã aibã vreo ºaizeci de grade.
Eu ºtiu doar cã nu e whisky, e palinca neaoºã, are destule
grade ºi, ce e mai important, e cu prisosinþã. În bucãtãrie
este o sticlã cu apã sã stingi focurile interne.
Filiala Uniunii Scriitorilor era foarte bine dotatã. Avea
bucãtãrie în toatã regula, cu bar cu tot. Cãrþi nu prea
erau, încã. Dar urma sã le scriem noi. În bar am gãsit o
sticlã cu apã mineralã, începutã ºi cam rãsuflatã. Mi-am
turnat un pahar plin ºi am bãut cu sete. Prea târziu miam amintit de capitolele deja scrise. Nu era apã mineralã.
Nici whisky nu era. ªi nici nu avea mai puþin de ºaizeci
de grade, acum eram sigur. Din acel moment nu mai ºtiu
exact cum s-au înlãnþuit întâmplãrile, deci fie-mi iertate
neadevãrurile ºi aibi îngãduinþã, iubite cetitoriule, dar scriu
dupã cum cred eu sã fi auzit ºi sã fi vãzut în acele vremuri
de restriºte ale sfârºitului de an.
Am pornit, cele trei personaje, poetul, prozatorul ºi
protagonistul Paul Tristan, precum ºi eu, povestitorul Elby,
toþi patru P, prin cetatea imperialã. Mergeam alene, fãrã
þintã, cu paltoanele ºi fularele în vânt, pãºind pe unde
vom fi umblat, odinioarã, de atâtea ori, dar totul ni se
pãrea necunoscut ºi nemaiîntâlnit. Parcã nici noi nu mai
eram aceeaºi, contururile ni se înceþoºau în priviri ºi
pãream ireali ºi fantaºti. Se însera încet iar noi, trecând
de prima poartã a cetãþii, renovatã dupã opt ani de lucrãri
intense, admirarãm însemnele în piatrã ale unei lumi
mãreþe ºi prea demult apuse, ai cãrei ultimi amfitrioni ne
fãcea plãcere a ne imagina cã suntem. Ajunºi în faþa
porþii a treia, rãsuflând greu în urma urcuºului abrupt,
privirãm cu pãrere de rãu starea de sumbrã decrepitudine
a schelelor care mai aveau de aºteptat, probabil, alþi opt
ani, pânã a fi înlãturate întru eliberarea nobilei ºi splendidei
arhitecturi de altãdatã. Nostalgic, poetul rosti premonitoriu:
– Austriecii au construit aceastã magnificã cetate în
doar paisprezece ani, în evul al optsprezecelea, cel din
urmã veac al epocii galante. Nouã ne va lua tot pe atâta
sã îi renovãm una dintre porþi. Epigoni nedemni ai
vremurilor nobile ºi apuse, ce cãutãm noi rãtãciþi în
aceastã lume?
ªtiam cu toþii cã plecaserãm în cãutarea cramei, dar
vorba iubitului poet prea fusese meºteºugitã pentru a-i
oferi un asemenea rãspuns nedemn. Am tãcut dezorientaþi, ceea ce era tot una cu închipuirea de a fi pãtrunºi de
adâncul duh al cuvintelor cu tâlc. Ne aflam sub pecetea
tainei ºi a artei. Tãcerile noastre potenþau împreunã
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cã îi vor plãcea Personajele mele”. Dupã aceea am plecat
la o sesiune ºtiinþificã prin Europa, dar am luat Celelalte
lumi cu mine. Mi-au plãcut personajele sale, dar computerele multilingvismului european nu aveau diacritice, aºa
cã am amânat recenzia pentru când mã voi fi reîntors în
þarã. Iar acum nu gãseam nicicum strada Blanca
Charlotina numãrul doi.
Am intrat la Direcþia Judeþeanã pentru Culturã sã
întreb. Înãuntru, liniºte ºi pustiu. Cultura judeþului nu era,
pe moment, dirijatã. M-am plimbat prin camerele culturii
judeþene fãrã sã dau de nimeni ºi nimic. Începeam sã
îmi fac probleme. Cultura, chiar dacã nu era dirijatã, era
însã bine amplasatã, în proximitatea Serviciului Român
de Informaþii. Aºadar, în cele din urmã am ieºit ºi am
trecut alãturi, la sediul SRI, pentru a mã informa. Acolo
nu am putut sã trec însã de poartã. Un ofiþer tânãr, politicos dar ferm, mi se recomandã ca având numele de
Neacºu Lupu, iar în acel moment am ºtiut cã trebuie sã
fiu pe drumul cel bun. Doar cã nu era cãpitan ºi nu ºtia
unde e numãrul doi pe strada Blanca Charlotina. Spunea
cã nu existã numãrul doi ºi cã e o confuzie. Dupã ce
dãdu un telefon mã întrebã de ce doresc sã ajung pe
strada Blanca Charlotina, numãrul doi, care nu existã.
I-am spus, sigur pe mine, cã eu sunt scriitor ºi cã port cu
mine Celelalte lumi. Atunci s-a luminat la faþã ºi mi-a
spus cã a mai trecut pe acolo, dimineaþa, un poet bãrbos
ºi cam boem, care se oferise chiar sã facã cinste cu un
pahar în schimbul unei îndrumãri cãtre strada Blanca
Charlotina, numãrul doi. ªi el purta cu sine Celelalte lumi.
Bucuros, i-am spus cã îl cunosc, mã aºteaptã sã ne
întâlnim în locul acela. Dupã ce dãdu un telefon, ofiþerul
clãtinã circumspect din cap ºi îmi spuse cã poetului
bãrbos i se pierduse urma deîndatã ce pornise pe strada
Blanca Charlotina cãtre numãrul doi ºi cã SRI nu are
competenþã în domeniu. Atunci i-am sugerat ofiþerului sã
citeascã Celelalte lumi ºi l-am asigurat cã ne vom reîntâlni
undeva, cândva, dupã care am pornit pe urmele poetului
bãrbos. ªi iatã, pe strada Blanca Charlotina, la numãrul
doi, scrie mare ºi clar Filiala Uniunii Scriitorilor. Deci totuºi
existã. Fericit, am pãºit înãuntru2.
La masã erau trei personaje. L-am recunoscut
deîndatã pe poetul boem. Avea în faþã un pahar. M-a
invitat, bucuros, sã iau loc alãturi de ei. A spus :
– Ia te uitã, baciule, a venit ºi Autorul!
Surprins, temãtor ºi grijuliu, l-am rugat sã renunþe la
convenienþe:
– Elby, te rog sã îmi spui Elby, fãrã formalitãþi. Doar
ne cunoaºtem încã din primul capitol, nu?
Dupã care, plin de entuziasm, m-am îndreptat cãtre
prozator. Doar cã începusem sã încurc lumile unele cu
celelalte:
– Te salut, dragã Brumaru! Mi-a plãcut mult volumul
tãu recent, Late poems.
Prozatorul a rãspuns prompt, strângându-mi mâna
cordial.
– Mãi Elby, nu mã înjura. Eu nu sunt poet. Dar
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impresia de mãreþie ºi de esoteric, dar ºi lungeau
adãstarea în rafalele prea reci ale vântului, care ne
îndemnarã sã ne încheiem degrabã paltoanele pânã la
ultimul nasture de sub bãrbia tremurândã sub emoþia
copleºitoare a momentului. Înserarea se apropia vertiginos cu penumbre ºi atunci, în asfinþit, prozatorul se
întrebã, naiv retoric:
– Ce vreþi, noi ne aflãm aici la porþile Orientului, unde
totul se ia în derâdere. Dar unde sã mergem, mult iubiþii
mei confraþi întru bucuria lumilor imaginare, încotro sã
purcedem?
ªi atunci apãru, în asfinþit, o siluetã familiarã, care se
apropie de noi ºi spuse, cu glasul suav al unei pitulice:
– Crailor, sper cã nu aþi uitat, la noapte ne îndreptãm
cãtre Londra!
ªi în acel moment revelatoriu mi-am dat seama cã
trebuie sã termin de scris recenzia Celorlalte lumi înainte
de a apuca drumul londonez ºi m-am repezit cãtre casã,
în asfinþitul târziu, auzind vag în spatele meu cum unul
dintre personaje striga încântat:
– Sã mergem atunci la Londra, la adevãraþii londonezi!
Acasã mã aºtepta nerãbdãtoare Isolda, întrebându-mã
ce avem pregãtit la cinã. Nedumerit am privit-o îndelung
fãrã a-mi aminti de când eram cãsãtoriþi. Uitasem ce-i
drept ºi sã pregãtesc cina. Pentru a nu agrava situaþia
am apucat-o atunci pe Iza de o aripã, am deschis una
dintre cãrþile de pe raft ºi am introdus-o repede-repede
între coperþi. Meticulos am citit atent titlul, sã ºtiu de
unde sã o recuperez. Odatã uitasem ºi a trebuit sã
recitesc întreaga bibliotecã. Pe Iza o aflasem în Legendele
Regelui Arthur, deci fusese în elementul sãu. Acum
volumul se numea Lumea în douã zile, dar nu am reþinut
autorul. Bine, dar Autorul sunt ºi eu. Înseamnã atunci cã
celelalte lumi sunt foarte multe. Unele dintre ele în doar
douã zile. Altele, în doar câteva soiuri de ingrediente.
Dupã care am vãzut pe un cotor numele ºefului meu de
Catedrã. ªi atunci mi-am amintit.
Dimineaþa, în Catedrã, ºeful m-a abordat zâmbind
cordial:
– Dragul meu Elby, ºtii, am citit primul capitol dintr-o
prozã, Salatã orientalã cu universitari închipuiþi, publicat
într-o revistã moldavã.
În acel moment am zâmbit ºi eu mecanic ºi cam
forþat. Mi-aº fi dorit mãcar sã îmi fie alãturi Tristan ºi
poetul boem. Dar nu erau, fiecare fiind plecat într-o
cruciadã. Tristan, alãturi de regele Arthur. Poetul boem,
alãturi de zeul Bachus. Am hotãrât sã atac problema frontal. I-am precizat scurt numele revistei.
– Aºa este. M-am recunoscut, dragã Elby. Însã mã
tot gândesc, era semnatã de Elbi. M-am tot gândit, Elbi,
Elby…
– Eu sunt, domnule profesor. E o ficþiune. E una din
celelalte lumi, înþelegeþi.
ªeful zâmbi larg – înþelegea! – ºi ieºi din Catedrã, nu
înainte sã îmi lase pe birou ultima sa carte. Dezorientat,
am deschis primele pagini ºi am citit: „Lui Elbi, demn
reprezentant al breslei condeierilor, pe umerii cãruia va
cãdea greul lumilor universitare în viitorul apropiat.”.
Scrisese Elbi, nu Elby. ªeful era un mare ºef. Dar
greutatea deja mi se instalase, incomod, pe umeri: seara
SAECULUM 10-11/2007

trebuia sã plec la Londra, unde urma sã prezint un studiu
deosebit de interesant, care fãcea referire la unele
amãnunte de ordin lingvistic ce ar lumina faþete inedite
ale spiritualitãþii ºi ale interconfluenþelor confesionale în
evul mediu transilvan.
Dar cred cã s-a fãcut târziu. Vãd cã acele ceasornicului
au încremenit. Trenul pleacã din garã la ora 22,41, direct
pânã în strãlucita capitalã imperialã a vremurilor galante3,
unde ajunge dimineaþa la 9,10. Nu îmi puteþi spune
dumneavoastrã cât e ora? Mi-e teamã sã nu întârzii. Ah
da? Pãi atunci sã mã grãbesc. Iau cu mine Celelalte lumi,
le voi scrie recenzia prin Londra, printre adevãraþii
londonezi. Chiar înainte sã ies din casã îmi aduc aminte
de Iza ºi deschid cartea. Adormise între timp. O iau
frumos de aripã ºi intru tiptil în camera Sânzianei. Culeg
delicat ursuleþul de pluº de pe jos ºi arunc o privire cãtre
broasca þestoasã. Doarme. La fel ºi Sânziana. Probabil
viseazã ºi e în Lumea Poveºtilor. O aºez pe Iza alãturi
de Sânziana ºi între ele ursuleþul de pluº. Acesta îmi
zâmbeºte fericit. Îi sãrut pe toþi ºi pãºesc încet afarã din
casã. ªi atunci îmi amintesc: nu am carnet. Când sã
formez numãrul de taxi, lângã mine frâneazã intempestiv
o maºinã minusculã. Intru înãuntru ºi printre exclamaþii
zgomotoase ne regãsim cu toþii, poetul, prozatorul, Paul
Tristan, celibatarul, pitulicea. La volan este Eva. Mo ne
va întâmpina în gara Victoria. Se îngrãmãdesc puþin, dar
e loc destul, înãuntru maºina nu mai pare deloc micã, e
o întreagã lume chiar! Dupã care demarãm cãtre garã.
Cãtre Londra. La adevãraþii londonezi!
La garã ne aºteaptã o surprizã. Din întunericul
peronului trei se apropie o siluetã ascunsã sub borurile
largi ale unei pãlãrii ºi sub faldurile fluturânde ale unui
palton suspect. Când ajunge în dreaptã noastrã se opreºte
ºi ne solicitã un foc.
– Domnule Autor, nu aveþi cumva un foc?
Mã grãbesc imediat sã caut o brichetã. Dupã care îmi
amintesc: eu nu fumez.
– Îmi pare rãu, dar nu fumez. ªi vã rog sã îmi spuneþi
Elby. Vedeþi dumneavoastrã, nimeni nu trebuie sã afle
cã eu sunt Autorul. Sunt incognito.
Individul misterios ridicã puþin borul pãlãriei ºi îmi face
un semn abia perceptibil. Acum vãd cã poartã un inel
bizar, ca un însemn al unei lumi tãinuite: HH. Sã fie mason? Dar îl cunosc. Îmi ºopteºte conspirativ.
– ªi eu sunt incognito, dragul meu Elby. Neacºu.
Numele meu e Neacºu. Lupu Neacºu. Dar cãlãtoresc
sub un nume conspirativ: Sherlock Poirot.
Dupã care scoate de sub faldurile paltonului o carte.
Sunt Celelalte lumi. Pânã sã îl întreb ce treburi îl rãpesc
în Londra ºi dacã i-au plãcut metalepsele narative ale
romanului o locomotivã din vremurile demult apuse intrã
ºuierând în garã, parcã ne-ar saluta familiar, iar trenul
opreºte într-un nor de aburi. Nu urcã ºi nu coboarã nimeni.
Urcãm noi, toþi, în ordinea apariþiei în capitolele anterioare.
Ultimul sunt eu, cu lentilele imediat aburite de cãldura

3
E vorba despre Viena, desigur, unde se face escalã.
Londra este punctul terminus al cãlãtoriei, dar ora sosirii în
gara Victoria nu poate fi precizatã cu certitudine datoritã
grevei sindicatului feroviarilor francezi.
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4
Sikh. O confuzie curentã. Pentru lãmuriri suplimentare
vezi Michael Ondaatje, The English Patient (1992).
5
Poate fi vorba, bineînþeles, de Agathe Christie. O altã
posibilitate ar fi Sarah Hall. Nicio altã variantã nu este
exclusã.
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Vârtejul dansului (Vasilescu Corneliu)
– Cel care povesteºte sã facã parte din poveste, iar
celelalte personaje sã fim noi înºine.
Entuziasmul tuturor nu are margini. Mai avem puþin ºi
ne ºi sãrutãm, furaþi de valul admiraþiei reciproce sau
poate de undele seismice ale cerealelor scoþiene savant
distilate6. Dar nu toþi îºi spuseserã pãrerea. Feminista,
pânã atunci suspect de retrasã ºi de tãcutã, intervine
marþial:
– Iar victima sã fie, în fiecare caz, unul dintre noi.
Dupã care surâde satisfãcutã ºi goleºte dintr-o loviturã
paharul. O privim perplecºi într-o tãcere subitã. Prozatorul
murmurã abia desluºit.
– Elby, îmi dai voie sã te ucid?
– Dragule, sunt onorat, dar cred cã nu eºti decât unul
dintr-o coadã lungã de amatori într-ale asasinatului literar
profesionist. Dacã te grãbeºti, poate vei fi primul. Eu sunt
pregãtit ºi promit sã nu opun rezistenþã decât formal,
astfel încât sã parã totul cât mai veridic.
Imediat prozatorul începe sã povesteascã7.

6
În mod evident aceastã voce pretins auctorialã ºi-a
însuºit identitatea ºi statutul de autor al romanului dupã ce a
parcurs toate notele infrapaginale. Sau poate pur ºi simplu
vocea aparþine unui scoþian.
7
Ne cerem mii de scuze faþã de cititori însã trebuie sã
remarcãm faptul cã, impostoare fiind, totuºi aceastã instanþã
este pe deplin familiarizatã cu lumea (incompletã semantic)
a salatei universitare ºi stãpâneºte profesionist variate
subtilitãþi ale creaþiei romaneºti, astfel încât îºi însuºeºte cu
dezinvolturã rolul de autentic autor. De aceea ne temem cã
începând cu acest capitol istoria romanului de faþã a intrat
pe mâini strãine iar destinul sãu devine nesigur. Ceea ce
vom citi în continuare este posibil sã fie imaginat ºi redactat
de acest nou pretins autor. Admitem cã ne aflãm în faþa unui
impas insurmontabil. De acum înainte fiecare dintre noi
continuã cãlãtoria pe cont propriu, în speranþa cã ne vom
regrupa la final în formulã completã. Succes tuturor. Ne
revedem mai târziu.
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din interior ºi, pânã sã mã lãmuresc asupra noului univers,
o voce necunoscutã a unui individ care poartã un turban
indian4 ni se adreseazã protocolar:
– Bine aþi venit în Orient Express! Numele meu e Noa
ºi vã stau la dispoziþie pentru perioada cãlãtoriei. Poftiþi
în vagoane, vã rog.
Avem rezervare în vagonul numãrul ºase. Dar nu se
poate! Suntem în vagonul restaurant. Trebuie sã fie o
încurcãturã. Poetul se adapteazã uºor ºi întreabã imediat
care e situaþia arsenalului la bord. Chelnerul îl priveºte
siderat ºi îi comunicã faptul cã nu s-a anunþat nici un alt
rãzboi balcanic. Sherlock Poirot îi aratã fugitiv chelnerului
o legitimaþie ºi solicitã ca întreg arsenalul sã îi fie predat
necondiþionat. Poetul se încruntã ºi ridicã tonul: mãcar
muniþia scoþianã sã fie scutitã de rechiziþie. Sherlock
Poirot îi rãspunde cã trenul vine de la Istambul, a trecut
prin Bucureºti ºi trebuie sã fim prevãzãtori ºi gata oricând
sã preîntâmpinãm un eveniment reprobabil. Poetul se
încruntã ºi îi spune cã nu e nimic reprobabil în a face uz
de muniþia scoþianã împreunã cu prietenii. Chelnerul este
depãºit de situaþie. În acel moment cineva trage neprevãzut semnalul de alarmã. Stewardul numit Noa intrã
imediat arãtând ca un fachir ºi ne anunþã ceremonios:
– Doamnelor ºi domnilor, vã rugãm sã nu vã pãrãsiþi
locurile. O crimã a fost comisã în Orient Express. Cina
va fi servitã imediat. În aceastã searã avem salatã
orientalã.
O doamnã exclamã de la o masã vecinã „Good God!
Now that’s what I call a story!” ºi îºi noteazã ceva într-un
carneþel. Sherlock Poirot o priveºte scurt dupã care a ºi
dispãrut. Pe inelul ei nu e însã HH. Sã fie de la Serviciul
de Informaþii Externe? Mister5. Chelnerul scoate la ivealã,
din proprie iniþiativã, o sticlã de whisky. Locomotiva pufãie
înfundat, ºuierã ºi trenul se urneºte alene din loc. ªi atunci
Tristan se ridicã ºi ne propune un joc intelectual.
– Având în vedere circumstanþele neprevãzute ºi prea
puþin obiºnuite, ce ar fi ca fiecare dintre noi sã povesteascã o micã întâmplare, pânã când va fi elucidatã
enigma crimei din Orient Express?
Ne privim unii pe alþii neîncrezãtori la început, ciocnim
de câteva ori paharele dupã care limbile ni se dezleagã
de la sine. Burlacul vorbeºte primul, aprinzându-ºi o þigarã
lungã ºi maronie:
– Nu e o idee tocmai rea, Tristan. Dar dacã îmi permiþi,
colega, propun un amendament. Fiecare dintre noi sã îºi
imagineze care este crima ºi cum a fost ea comisã.
Urale ºi aprobãri imediate întâmpinã amendamentul
votat astfel unanim. Poetul intervine zgomotos:
– Baciule, eºti genial! Dar fii atent: nimeni sã nu decline identitatea asasinului. Mãrim astfel suspansul.
Se toarnã iar whisky. Chelnerul apeleazã la resurse
suplimentare. Eva se ridicã, îºi aranjeazã o buclã
imaginar-rebelã a pãrului, zâmbeºte irezistibil ºi intervine
sigurã de rezultat:
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Ion Gheorghe Pricop

DESTIN DE PÃPUªAR *
ªi-n vreme ce sta întins pe malul cocoºat, plin cu
iarbã grasã, câlþoasã, simþi cã ceva ascuþit, os mucezit,
colþ de piatrã sau ciot de lemn putregãios îi îmboldea
pântecul, de parcã voia sã-i pãtrundã în mãruntaie.
Durerea palpabilã, aproape lichidã, îi cuprindea încet zona
stomacului, dar încerca sã stea nemiºcat, sã nu dea
atenþie senzaþiilor neplãcute, ca sã poatã sã rememoreze
acea perioadã din viaþã, consumatã în ani ºi ani, ºi-n
care reuºise sã adune micile piese ºi scule: resorturi
metalice, lemnuºe, culori ºi lacuri, peticuþe, sârme fine,
þinte ºi pioneze, dãlþi, raºpe, foi de ºmirghel, toate acele
lucruri mãrunte, banale, lipsite de semnificaþie pentru unii,
dar inestimabile ºi vitale pentru el, pentru mica sa operã,
pe care atât de puþini i-o cunoºteau.
Privirea îi rãtãcea în acel spaþiu lãptos, marcat de
rãgazul zilei de odihnã, care stãruia peste urbe, ºi-n
absenþa ei nu se aninau de retinã decât petele albe la
care se reduceau cele câteva clãdiri ale fostului iase.
De-acolo, de sus, tabloul pãrea dominat de clorofilã, dar,
totuºi, încremenit. Arar, vãzduhul se lãsa sãgetat de
zboruri de porumbei, ºi numai sus de tot, aproape de
norii rãzleþi, ºi ei anulaþi de repaosul duminical al aºezãrii,
trecea un corb al cãrui zbor depãºea sfera de interes a
ªurului, urmãrind luncile rudare cu hoituri de mistreþi ºi
peºti morþi, aflate la kilometri buni mai cãtre rãsãrit.
Ori de câte ori venea aici, sentimentul nimicniciei, al
existenþei sale insipide în acel orãºel pierdut printre coline
dispãrea, ca sã facã loc unei treziri bruºte, unei pofte
nestãpânite de viaþã ºi creaþie. Inima îi bãtea mai tare,
nu se mai simþea bãtrân, nici singur, cãpãta pânã ºi disponibilitatea de-a-ºi înþelege trecutul, duºmanii de clasã,
ºicanele, torturile, ºi toate celelalte privaþiuni politice prin
care trecuse familia sa dispãreau ºi el se simþea liber,
înaripat, gustând aerul tare al înãlþimilor de lãstun.
Dar, de fapt, totul era numai închipuire. Singurãtatea,
care îl acaparase de la cinzeci de ani în sus, se preta la
astfel de joc. Furiºat în peisaj, se întindea pe pãmânt, fie
pe burtã, cu bãrbia sprijinitã pe podul palmelor, fie pe
spate, cu ochii cãutând puncte de sprijin în norii miºcãtori
sau în oceanul albastru al cerului, lãsându-se pradã
amintirilor. I se pãrea cã acolo, în pãienjeniºul faptelor ºi
întâmplãrilor scurse, exista o încruciºare de drumuri, un
punct nodal unde se putea interveni în soartã, se putea
schimba ceva. ªi, în funcþie de modificarea pe care o
opera, fãgaºe aleatorii îl conduceau nu într-o alta, ci în
zeci de vieþi virtuale, din care el ºi-alegea una: aceea în
care puºcãria sã nu se fi legat de viaþa lui, sã fi putut
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*Textul face parte din volumul Cartea de bronz, aflat în
pregãtire pentru tipar.
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continua arta pãpuºarului, aºa cum o fãcuse bunicul ºi
tatãl sãu. Era mai mult decât beþia cu alcool, mai mult
decât o ameþealã eroticã. Era secunda, durata pe care io hãrãzise Dumnezeu, amplificatã, trãitã la pãtrat, dacã
nu chiar în progresie geometricã. Aºa îl solicita un
asemenea act de visare, voita întârziere în transã, încât
seara, târziu, pornea cãtre casã cu picioarele împleticindu-se de obosealã ºi de foame.
Pleoapele pãtrunserã una în alta, iriºii lunecarã cu
vederea în adânc, dar în sens opus, cãci în spaþiul sideral,
dincolo de clipa prezentã, miºcãrile sunt moi, paºii susurã
ca pe covoare de pluº ºi mãtase ºi n-au viteza ºi precipitarea obiºnuitã; vin cu încetinitorul, se pot opri într-un
loc pentru cercetarea cu ochiul liber ºi sufletul lipsit de
prejudecãþi; faptele pot fi rãsucite pe toate feþele, împinse
mai înainte sau mai înapoi, ridicate mai sus sau mai jos
în funcþie de locul de unde îþi convine ºi poþi sã le priveºti.
Adunarea arculeþelor fusese cea mai dificilã treabã.
Retrãia momentele ieºirii de la lucru, când portarul cu
faþa roºcovanã de beþiv se ridica greoi de pe scaunul cu
spãtar ºi-i trecea, de-a lungul hainelor, peste buzunare,
peste bombeurile încãlþãrii ºi peste manºetele pantalonilor, bagheta cu semnalizatori. Nu reuºise sã-l depisteze mãcar o singurã datã, cãci micuþele piese stãteau
frumos aºezate în clinul batistelor sau în suflecãturile
mânecilor de la cãmaºã, ºi, unse cu ulei de ricin, nu mai
emanau radiaþiile prin care se dãdeau de gol. Acasã le
strângea în cutii de carton, cusute ºi sigilate cu benzi de
hârtie muiate-n cocã ºi, într-o duminicã, pe când tovarãºii
lui de secþie petreceau la iarbã verde prin crângurile ºi
pãdurile din zonã, el întinsese o pãturã în carouri, singura
pe care o avea în odaia de burlac, ºi deºertase comoara:
trei sute cincizeci ºi cinci de sârmuliþe frumos spiralate,
cu sclipirile cenuºii specifice oþelului. Împãrþise la cinci
ºi, conform impecabilelor legi matematice, aflase cã poate
construi încheieturile picioarelor, mâinilor ºi gâtul la
ºaptezeci ºi una de marionete. O adevãratã panoplie,
demnã de cel mai mare pãpuºar.
Astfel începuse lucrul. Nu-i erau suficiente duminicile,
mai ales cã deseori acestea deveneau zile lucrãtoare
pentru realizarea ºi depãºirea unui plan de producþie
supradimensionat, baºca ieºirile la muncã voluntarã,
unitatea lor, FCF-ul, adicã fabrica de cherpedine ºi foarfece
de toate neamurile fiind repartizatã la amenajarea bazei
de agrement a oraºului. ªi-atunci folosea cele douã, pânã
la trei ºi chiar patru ore cu luminã de zi de dupã schimbul
unu. Fie varã, fie iarnã, de cum ieºea pe poarta întreprinderii, nu da nãvalã ca ceilalþi la staþia de autobuz, pentru
a merge în centru, ci o lua invers, spre pãdure, urca drumul
în trepte, o vreme, apoi se strecura pe-o scurtãturã cu
87
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peste douã maluri strãine, senzaþia de aici ºi acum în
care se trãieºte totul, se bea ºi se mãnâncã, de nu mai
rãmâne nimic, nici loc de vis ºi nici de interpretare.
Poate cã piesele lui, în sine, sã le fi egalat sau sã le
fi depãºit, ca artã, pe-ale strãbunilor sãi pãpuºari. Însã
spiritul care le anima fãcea diferenþa. Bunicul ºi tatãl
jubilau în timpul prestaþiei. Ei impuneau miºcãri ciudate
figurinelor acolo, sus, pe aþa de deasupra cortinei. Ropote
de aplauze, strigãte de bucurie incendiau sãlile cu
spectatori. Pe fiu îl zgândãrau alte frumuseþi. Acelea care
rezultã nu din ce fac pãpuºile, ci din ce vor sã spunã ele.
Atunci de unde pânã unde dorinþa asta acutã de a se da
în spectacol, de-a le pune sã plângã, sã râdã, sã facã
sluj, sã se împerecheze, sã facã dragoste, sau sã se
prostitueze, sã facã politicã? Pasiunile oamenilor sunt
mai greu de suprimat, de astupat ºi camuflat decât holocaustul atomic, gândea. Iradiaþii ciudate contamineazã
întreaga existenþã a celui care s-a lãsat vreodatã devorat
de ele. Asta i se întâmpla ºi lui. Atunci, în copilãrie, se
nãscuse marea-i slãbiciune pentru figurinile de lemn. Iar
privaþiunile la care fusese condamnat, aproape patruzeci
de ani, nu fãcuse decât sã-i amplifice dorinþa de-a relua
totul într-o bunã zi.
Automat, degetele apãsarã pe zãvorul nichelat al
geamantanului ºi, în câteva secunde, cohorta de chipuri
cioplite se rãsfaþã pe iarbã. Scotea batista, le ºtergea
închipuitul praf, apoi bucãþica de piele de cãprioarã pentru
a le da luciu. Ceva, un fel de râu de plutire care-i cotrobãia
mãruntaiele, îi încetinea ºi gesturile, ºi le anula, pânã simþi
cã se cutremurã ca într-un necruþãtor ceas epileptic.
Se înalþã anevoie pe dâmbul mãcinat, cãuta soarele
ºi-ºi miºcã braþele devenite dintr-o datã ca de lut. Revãzu
– pentru a câta oarã? – imensitatea dormitorului, cu paturi
suprapuse, al Jilavei. Auzi iarãºi bubuituri în uºã, sfãrâmarea tãbliilor masive, întãrite cu fier forjat, ºi-l mai
împroºcã o datã acel strigãt-zbierat : „Bãã, ieºiþi, ºobolanilor! E revoluþie! S-a dus Ceauºescu în p… mã-si! Sunteþi
liberi ! Bããããi, ieºiþi !”
În toamna lui ’89 fusese din nou arestat. Un fost fiu
de uneltitori împotriva regimului, cu serioase state de platã
la Canal, nu putea rãmâne pe dinafarã de zidurile puºcãriei
în acele luni tulburi pentru orânduirea socialistã, deºi omul
dãduse dovadã cã-n lungii ani de detenþie se lãsase
profund educat în spiritul ideologiei noi, îºi cãuta de lucru
la locul de muncã încredinþat de partid, se ferea de prieteni
ca dracul de tãmâie, nu vorbea, nu fãcea politicã.
Aproape cã nu-i venea sã creadã cã poate pãºi
nestingherit de gardieni prin curtea penitenciarului ºi greu
i-ar fi venit sã treacã prin poartã în stradã, dacã iureºul
tovarãºilor sãi de suferinþã nu l-ar fi împins cu forþa.
Ceea ce urmase, fusese mai ceva decât un vis, viaþa
lui pãrând a se consuma într-o uriaºã salã de cinematograf, unde se proiecta un film de groazã. Nu-i venea sã
creadã cã pe la urechi îl gâdila cãldura gloanþelor, cã
dincolo de colþul strãzii un tanc intrase în mulþime ºi
strivise oameni sub ºenile, privea acei tineri, bãieþi ºi
fete, scandând, strigând lozinci ºi-avea impresia cã totul
era montat, regizat, ca la teatru.
Zãbovise douã zile ºi douã nopþi pe strãzile capitalei,
ba chiar trecuse ºi pe lângã baricadele din curtea
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ogaºe sãpate de puhoaie, pânã se trezea în inima
tufãriºului. ªi-acolo, în lumina arãmie a asfinþitului,
supunea lemnele de diferite esenþe celei mai necruþãtoare
investigaþii. Împãrþise codrul pe sectoare ºi le numerotase.
Când îl prindea amurgul, aºeza semne, de unde, a doua
zi, relua cãutarea minuþioasã. Fiecare copac era cercetat
de la rãdãcinã pânã sus, la vârf. Îl atrãgeau mai ales
desiºurile, acolo unde, din cauza lipsei de aer ºi de luminã,
lemnele cãpãtau forme ciudate. De îndatã ce descoperea
ceva de luare aminte, scotea toporiºca de la cingãtoare
ºi decupa. Hãcuia bine rãmuriºul rezultat ºi-l dosea prin
râpi sau scorburi pentru a nu da de bãnuialã pãdurarului.
Dar, cu toatã prudenþa, într-o zi se auzise strigat pe la
spate. Unealta îi încremenise în mânã, se rãsucise ºi
pivise. Drept, ca un zid, stãtea în spate, cu arma în mânã,
un ins în uniformã de culoare verde. Pãlãria, de aceeaºi
culoare, masca nãrile unei puºti, a cãrei baierã de curea
o þinea strânsã cu pumnul pe partea stângã a pieptului.
Ochii lui, asemãnãtori cu frunza codrului, în loc sã fie
mânioºi pe cel care ciopârþa copacii, sclipeau de
curiozitate. „– Ce tot scormoneºti pãdurea?” l-a întrebat.
„– M-ai mai vãzut pe-aici? ” fãcuse, nedumerit, pãpuºarul,
surprins de cuvântul tot din adresarea strãinului. „–De
fiecare datã când vii”. „– Nu se poate”. „– Te-au vãzut
lupii, iar vulpile þi-au amuºinat urmele”. „– ªi ce þi-au spus?”
„– Cã nu eºti hoþ obiºnuit de lemne. Cã nu eºti hoþ deloc.
Dar cã eºti amãgitor”. „– E adevãrat, confirmase, zâmbind.
Dacã formele nu înºalã, ele nu pot deveni pãpuºi”.
Pãdurarul fãcuse doi paºi ºi împunsese sacul plin cu
vârful ghetei, a cãrei cremã proaspãtã se acoperise cu
þãrânã ºi cu firiºoare zdrelite de muºchi. „–Ce ai aici?” „–
Pãsãri, animale, oameni”, rãspunsese, ºi, precipitat,
deºertase conþinutul, „– Aha, pricep. Dumneata eºti
sculptorul”. „–Prea mult spus. Nu-s decât pãpuºarul.
Confecþionez marionete”. „–ªi care este diferenþa ?” „–
Sculpturile sunt fãcute sã stea pe loc, sã-ncremeneascã
pe soclu. Marionetele, sã se miºte”.
Primãvara, vara ºi toamna aduna materialul. Iarna îl
prelucra. Îi ieºea cam o piesã la douã sãptãmâni, dar
asta numai dacã îl prindea miezul nopþii cioplind. N-avea
ceea ce se cheamã un atelier. Un scaun, o bãncuþã, o
menghinã ºi-o trusã de cuþite ºi dãlþi. Aºa, în nopþi de
viforniþã, cu zãpadã aruncatã pe sub geamuri, cu mult
frig intrat prin crãpãturile uºilor, se nãscuse întreaga
galerie. Le aºeza sus, pe poliþã, ºi le admira. Celelalte,
ale bunicului ºi-ale tatãlui sãu aveau farmecul lor specific. De bunã seamã cã de mult fuseserã înghiþite de
pãmânt sau de flãcãri, aºa cum copilãria lui fusese înghiþitã de evenimente. Dar dacã stãtea sã ºi le aminteascã,
le vedea aievea. Patina vechimii le dãdea viaþã, siguranþã,
suflet. Spera în adâncul fiinþei cã ºi piesele lui, prin purtare,
prin miºcare, sã devinã la fel de vii.
Iris era cocostârcul. Ciocul lui mai lung, disproporþionat faþã de celelalte pãrþi ale corpului, ºi întins ca
sãgeata în aer, reprezenta însãºi chezãºia, cutezanþa
zborului. Bubi, ursul polar. Pasul ridicat de-asupra
zãpezilor era chiar voinþa ºi puterea de-a cãlca în picioare
o naturã datã de Dumnezeu sã ucidã. Cei mai dragi, însã,
îi erau Sânziana ºi Pepele. Braþele lor prinse în dans
reprezentau însemnul apropierii ºi-al dragostei, podul
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Televiziunii, dar, când pe unul din trotuare trebuise sã
calce peste morþi ºi rãniþi, se angajase pe prima stradã
care-i ieºise în cale ºi-o þinuse într-o fugã nebunã pânã
la capãt. Socotind cã a scãpat de pericol, se lãsase sã
cadã în adâncitura unui ºanþ ºi adormise. Se trezise cãtre
zorii zilei în lada unui camion a cãrui motor torcea kilometrii
nesfârºiþi ai ºoselei. Nu-l interesa în ce direcþie aleargã,
dar nici de dormit somnul acela dulce, binefãcãtor nu
mai fusese în stare. Se lumina încet, iar acolo unde bãnuia
el a fi rãsãritul bolþii cereºti orizontul se umplea de vãpãi.
Atunci se înfiripase minunea.
Ochii, pe care ºi-i simþea umflaþi în orbite, rãmãseserã
pironiþi pe prelata care tremura ºi se miºca de parcã ar fi
fost purtatã de-o mânã de om. Timpul se rãsucise, se
produsese acea lunecare îndãrãt care te face sã revezi
imagini ale propriei tale vieþi în splendoarea lor de altãdatã.
Prelata se înãlbea, devenea cearceaful imaculat separând
mica scenã cu pãpuºi de sala de manifestaþii care acum
era chiar câmpul, dimineaþa rece, acritã parcã de aerul
ciudat ce-o apãsa, cu ciorile strãfulgerând vãzduhul vânãt,
devenite ºi ele spectatori.
Marioneta roºie înainteazã, þupãind sigurã pe
marginea pânzei, spre marionetaalbã.
– Ghiþã, zice. Ce mã-ta-n cur faci tu cu colectivizarea?
Þi-am dat termen 1 aprilie ’50. Iatã cã suntem la 1 aprilie
’52. Cât o sã mai arzi gazul în România aceea împuþitã?
– Angajamentele rãmân angajamente, rãspunde, cu
plecãciune, cealaltã pãpuºã.
Iar cei din urmã vor fi primii, tovarãºe Stalin.
– Nu prea se vede asta, zice pãpuºa-mareºal,
rãsucindu-ºi mustaþa. Am sã trec la dejit, adicã am sã te
bag în dejã, tovarãºe Dej.
– Dar, tovarãºe Visarion, þineþi, vã rog, cont de faptul
cã þara mea trebuia mai întâi sã facã reforma monetarã.
– Lasã dracului leii tãi pricãjiþi. Îºi dau rubla mea
leoaicã. ªi treci odatã la lucru!
Lumea încremenise. Un strigãt pe cât de dogit pe
atât de disperat spintecase sala de clasã a ºcolii în care
se desfãºura programul. Bãtrânul vorbitor, a cãrui chip
ochiul lui de copil îl zãrise printr-o gaurã roasã de ºoarece
în cortinã, se urcase în picioare pe scaunul pe care
stãtuse ºi, cu o faþã buhãitã, roºie ca sfecla, zbiera cât
putea. „– Crãpe dracii în ei, cã eu nu le dau pãmântul! Ba
le dau. ªtiþi ce le dau? Asta!” , ºi strângându-ºi pumnul,
îºi îndoi mâna de la cot, o duse în dreptul prohabului ºio ridicã în sus ºi în jos. Mai întâi izbucnise un val de
râsete, chiuituri ºi fluierãturi. Apoi, se auzirã þipete,
blesteme ºi fluierãturi. Devenise harcea-parcea întreaga
reprezentaþie.
Fusese ºi ultima datã când mai putuse sã-i priveascã
în ochi pe tata ºi pe bunicul, sã le asculte glasul
ºovãielnic, precipitat: „– O fãcurãm de oaie” rostise
feciorul. „– Am feºtelit-o bine, bine” , întãrise bãtrânul. „–
Poate avem noroc ºi nu vor…” „Crezi? Uitã-te în vârful
acela de arþar. De jos ºi pânã sus, frunzele lui ochi sunt.
ªi urechi. ” „– ªi cine priveºte prin ei, cine aude prin ele?”
întrebase copilul, cu naivitatea-i fireascã. „– Regimul,
marele…” , i-a rãspuns bãtrânul artist. ªi mintea-i crudã,
ca de lãstar, îl fãcea sã-ºi închipuie cã lucrul pomenit de
bunic, regimul, nu poate fi decât un munte sau un copac,
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un drum care nu se mai terminã, sau oceanul.
La procesul, care li se intentase, i se impusese rolul
de martor acuzator ºi, deºi avocatul se opusese pe motiv
cã este minor, autoritãþile îl împinseserã în sala de
judecatã ºi-l aºezaserã
pe scaunul din spatele vinovaþilor. Auzise fraza rostitã
de procurorul ale cãrui cuvinte îi pãtrundeau în carne ca
sfredelul în lemn, împrãºtiind în acelaºi timp, în aerul
supraîncãlzit al încãperii, nori negri de acuzaþii. Primise
somaþia sã zicã da, ºi el li s-a supus. Strãbãtuserã, întradevãr, satele de pe valea rudarã ºi instigaserã lumea,
prin acel gen de spectacole, la nesupunere ºi urã contra
ordinei publice. Batjocoriserã pe cei doi mari oameni
politici, punând vorbele lor închipuite în gura marionetelor.
Îºi fluturã capul de mai multe ori, ºi-apasã repetat
lobul urechilor ºi, astfel, reuºea sã întrerupã contactul cu
acea lume care îl ademenea. Apoi se lãsa sã lunece în
jos de pe ridicãtura de pãmânt pânã când simþi în tãlpi
miile de ace otrãvite, de furnicãturi ale amorþelii ce-i
cuprinsese picioarele. Fãcu câþiva paºi la întâmplare,
când zãri sub crengile de arini, din dreapta, mormanul de
deºeuri printre care crescuserã cucute. Câteva dintre
obiectele aruncate acolo i-atrãseserã atenþia: discuri ºi
casete muzicale, ecrane ºi tuburi de televizor, dischete
ºi carcase de calculatoare. „– Ei, îl avertizã vocea unui
strãin, dar care venea, totuºi, din adâncul fiinþei sale.
Trezeºte-te! Calci pe tãrâmul unei noi civilizaþii. Ia viaþa
aºa cum este ea. ”
Încearcã sã se caþere în sus ºi, cu oarecare efort,
reuºi. ªi-amenajã iute un cuib din vatelinã, resturi de piele
ºi materiale de confecþie, hârtie creponatã, aþe, pambilci.
De vale, priveliºtea cãtre oraº era ispititoare. Printre
crengi ºi siluete de-acoperiºuri roºcate zãri cele douã
coºuri înalte ale fabricii la care lucrase. Treizeci ºi ºase
de ani. Adicã din ’64, când fusdese eliberat, pânã în 2000,
când noul proprietar fãcuse rescructurãri ºi-l obligase sã
cearã o pensie pe caz de boalã. Venise aici june, e
adevãrat, care vãzuse iadul, ºi-a ieºit un bãtrânel cu pãrul
grizat, uºor adus de spate, cu vocea topitã ºi ochii obosiþi.
Unde i se scursese viaþa? Cine se folosise de ea? La
asemenea întrebãri încerca sã rãspundã acolo, sus, dar
nu reuºea.
Acum vedea clar mobilul întoarcerii sale la marionete.
Tardiva tentaþie de-a-ºi încropi o familie. Cãci niciodatã,
în ciuda vremurilor de câine prin care trecuse, nu încetase
sã iubeascã pãpuºile ca pe fiinþele cele mai vii.
Ceea ce organizase la început, erau doar simulacre
de spectacol. Mai întâi în maidane, pe gratis, prin grajduri
pãrãsite ºi garaje, apoi în apartamentele prietenilor ºi
foºtilor colegi de muncã. Fusese ideea unuia dintre aceºtia
sã meargã la cele douã case de copii, apoi la stabilimentul mãicuþelor ºi, în cele din urmã, la liceul oraºului.
Îi sunau aieve în urechi cuvintele directorului care, dupã
ce-l însoþise cu paºi greoi pe holul întunecat, apãsase
pe mânerul unei uºi ºi-i deschisese. „–A fost a calculatoarelor, zisese. Aici s-au format câteva promoþii bune
de informaticieni care aveau sã se topeascã îndatã în
Occident. Dar, de când cu viruºii ãºtia nenorociþi, a trebuit
sã abandonãm. ªi-apoi, tinerii, pãrinþii nu se mai prea
dau în vânt dupã informaticã. Vreau sã fac, în loc, un
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ºanþul lateral. O maºinã zbârnâi chiar la urechea lui, un
claxon, iar când dãdu sã se dezmeticeascã, cineva,
mânã tare de bãrbat, îl înºfãcã de gât, zbierând :
– Da’ mergi dormind pe drum, dom’le? Te-am sunat,
te-am semnalizat, ºi degeaba. Te-am lovit cumva ?
– Cred cã nu, zise, ca pentru sine.
Degetele, care pãreau niºte cãngi ºi acum se
înfipseserã în gulerul hainei, îl ridicau cu o forþã impecabilã
cãtre lumina portocalie se ce strecura din plafonierã.
– Te doare ceva ? auzi ºi un glas de femeie. În aceeaºi
clipã îi observã piciorul lung strecurându-se pe dupã
portierã, ºi-o zãri înaltã, subþire, lângã umãrul sãu. Palma
moale îi pipãia ochii, obrajii.
– N-are nici pe dracu’, zise, ºi, rãsucindu-se urcã la
locul de unde coborâse.
– Aºa e, n-am… Dar m-aþi speriat, mormãi.
– Urcã, îl îndemnã bãrbatul care, cu o clipã mai
devreme, îl ridicase din ºanþ,
luându-ºi locul la volan.
– Ai, cumva, de gând sã ne strici petrecerea? Întreabã
cel de lângã ºofer, fãrã sã se miºte. Cã dacã e aºa,
te-aºezãm în calea roþilor ºi te cãlcãm cu adevãrat.
– Fiþi pe pace, îi liniºti. N-am nici un gând. Ci doar
rugãmintea de-a mã lãsa sã mã duc în voia mea.
– Noi te sfãtuim sã accepþi ca voia noastrã sã fie ºi
voia ta, rosti, scrâºnind din
mãsele, omul de la volan. Urcã! am zis. ªi nu þi-o mai
repet.
Realiza situaþia în care se afla. Tinerii erau bãuþi, poate
drogaþi, ºi voiau sã se distreze cu el.
Nu era chip de împotrivire. Aºa cã ridicã geamantanul
ºi-l împinse între banchete, la picioarele fetelor din spate.
Calcã pe scarã ºi-ºi fãcu vânt, dar se podivi ºi nu reuºi
sã se aburce. Douã dintre cãlãtoare îi întinserã mâinile,
iar el le prinse. Întâi dorise sã se aºeze pe pãpuºi, însã
fata din mijloc, o blondinã ochioasã, îl trase pe picioarele
ei:
– Hai, pe moale! Pari cam bãtrân!…
– Ce porþi în geamantan? întreabã fata din dreapta,
cu pãrul lung, ºaten ºi lãsat
sã-i curgã pe spate, la fel de cuceritoare ca ºi blonda,
dar ceva mai mãrunþicã la trup.
Pãpuºarul tãcu. Inima începu sã-i batã mai tare.
– Ei, moºulicã, interveni ºi fata din stânga, strãpungându-i timpanele cu o voce bogatã în decibeli, prinzându-l cu braþul de dupã gât. Ai amuþit ?…
– Niºte schimburi, … haine, bâlbâi, în sfârºit.
– Nu ne minþi ?
– Nu !…
– Deloc ?…
Îºi încleºtã dinþii ºi refuzã sã mai dea vreun rãspuns.
Motorul torcea uniform ºi maºina înainta pe un drum
lin, dar strâmtorat de crengile pãdurii care mãturau cu
frunzele lor capota, parbrizul. Apoi se ivi un ogaº chiar
pe mijloc. ªoferul se strãduia sã-l încalece. Una dintre
roþi se scãpãtã în mâncãturã ºi automobilul se clãtinã
serios. fetele scãparã un strigãt, trupurile lor se schimonosirã ºi se miºcarã în aºa fel încât pãpuºarul ajunse, în
sfârºit cu fundul pe banchetã.
Poteca se lãrgi uºor ºi, în fasciculul de luminã ce
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atelier de teatru. Fie, reprezentaþia dumitale, una de bun
augur!”.
La spectacol veniserã mai ales elevi din clasele mici
ºi preºcolari. Câþiva dintre cei mari, ca ºi pãrinþii lor, nu
prea se lãsau entuziasmaþi de cele petrecute dupã ºi
deasupra cortinei. Pãpuºile se miºcau dezinvolt, vocea
ºi mâna care le manevra acþionau cu precizie, ca în
vremurile bune. ªi totuºi, aplauze puþine ºi palide. ba
mai mult, din primul rând de scaune, acolo unde se
aºezase un grup de bãieþi ºi fete de liceu, se murmura
continuu, se complota ceva, se mânca seminþe.
Reprezentaþia se sfârºise ºi pãpuºarul ieºise sã salute publicul. Zece, cincisprezece bãtãi din palme, dar ºi
câteva cocoloaºe de hârtie aruncate, care îl lovirã chiar
în frunte. Cineva strigase ºi sala rãsunase: „– Fiþi politicoºi, copii!” Tânãrul din primul rând, flancat de liceene,
se ridicase, arãtând mulþimii o siluetã înaltã, deºiratã ºi
osoasã. Apoi, cu aerul de erou în unul din rãzboaiele
mondiale, pãºise pe scenã, apropiindu-se de pãpuºar: „–
Ei, ºi…? Ce e cu asta ? Noi toþi, care ne-am adunat aici,
vrem altceva. Suntem liberi ºi dorim, ba chiar cerem sã
ni se dea altceva. Þara s-a schimbat, domnule. Pricepi?
Noi, cu toþii !… Aºa cã…hai, cãrarea!”
Braþele i se întinseserã pe lângã corp, iar palmele
luaserã forma consacratã de mãturoi. Dupã câteva
secunde se rãsucise ºi, grav, de data aceasta cu un mers
aproape marþial, coborâse scãrile în salã. „– Bravo,
Patrik!” rãsunaserã voci amestecate, pânã în spate. Þipete
stridente, majoritatea emanate de fete ridicate în picioare,
fãcuserã sã explodeze încãperea. „– Pa-trik! Pa-trik!” se
scanda.
Aºa a ajuns sã ia hotãrârea definitivã: pãpuºile lui nu
vor mai face ghiduºii. Pentru cã ele conþin suavul creaþiei.
ªi e de-ajuns. Dar pentru aceasta va trebui sã se
gândeascã la o expoziþie. Bani, salã, relaþii. Exact ceea
ce îi lipsea.
Coborî ºi de pe movila de deºeuri, constatând cã
soarele apusese deja ºi amurgul aºeza câte un bob de
rouã pe fiecare frunzã. Se lãsã cu picioarele goale ca sã
se rãcoreascã mai bine, apoi ºi-aminti cã nu strânsese
pãpuºile din iarbã ºi urcã din nou dâmbul. Desfãcu larg
cele douã pãrþi ale geamantanului ºi începu sã le numere.
Când sfârºi, era întuneric de-a binelea. Chipul nostim
al pieselor nu se mai distingea, iar lemnul lor se umezea
încet. Ceasurile petrecute în sânul naturii pãreau clipe, o
profundã insatisfacþie cã trebuie sã se îndrepte cãtre casa
unde nimeni nu-l aºtepta îl încerca, dar vedea cã n-are
încotro, aºa cã o luã pe drumul forestier, în direcþia ºoselei
asfaltate.
La nici cinci sute de metri, în faþã, se consuma fluxul
neîntrerupt al circulaþiei rutiere, specifice serii ºi nopþii
de sâmbãtã, când plecãrile în week-end se þineau lanþ.
Auzea scrâºnetul frânelor bruscate, turaþia motoarelor
ambalate la maxim pentru traversarea cât mai în grabã a
colinei ºi, pe mãsurã ce se apropia de oraº, molcom ºi
odihnitor, sunetul clopotului electronic din turla lãcaºului
episcopal.
Cãlca la întâmplare, trãgând dupã sine geamantanul
greoi, când o luminã orbitoare îi pãtrunse în ochi,
obligându-l sã pãrãseascã direcþia ºi sã-ºi dea drumul în
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þâºnea din faruri, se rotunji o poianã. Direcþia de mers se
schimbã, autovehiculul executã în deplasarea sa o buclã,
apoi scrâºni, oprit de o frânã puternicã.
– Pânã aici, zise cel de la volan, rãsucind cheia în
contact. Apoi, deschise portiera ºi, sprijinindu-se de
capotã, trecu în lumina farurilor.
Pãpuºarul tresãri. Chipul tânãrului îi era cunoscut.
Totul devenea ca un duº care te trezeºte din toropealã.
„Bravo Patrik!” îi rãsunau în ureche vocile infantile, de
altãdatã. ªi fãrã sã-ºi controleze miºcãrile, împingânduse în mânerul uºii, sãri în cealaltã parte, de unde porni
greoi prin buruiana înaltã, grãbindu-se sã i se aºeze în
faþã. Numai cã tânãrul dispãruse pentru moment din
luminã ºi, în liniºtea care cuprinsese locul dupã oprire,
se auzi un susur pe care omul îl crezu ca venind de la
motor.
– Te debuºonezi ? întreabã tovarãºul lui.
– Hai, ce mai staþi? zise umbra, reapãrutã din noapte,
moºmoºind cu mâna la prohab. La treabã, copii!
Se dãduserã toþi jos. Vreme de câteva secunde, fetele
îºi purtarã paºii în jurul celor doi tineri, ca într-o veritabilã
paradã a modei, cu picioarele lor bazalte, pe care fustele,
numai de-o palmã sub cingãtoare, nu reuºeau sã le
acopere. Ochii lor migdalaþi, sporiþi de rimelul bogat,
aruncau priviri împãienjenite. Dãdurã sã calce prin iarbã,
dar pasul le bãlãngãnea. Tovarãºul lui Patrik se miºcã,
prinse douã dintre codane de coate ºi se depãrtã încet
cãtre desiºul copacilor.
Sprijinit de aripa automobilului, ºoferul urmãrea totul
ca un patron. Respira greu ºi se podivea pe cãlcâie. Se
aplecã sã-ºi prindã un ºiret ºi nu mai reuºi sã revinã la
poziþia în picioare.
Pãpuºarul se apropie de el, îl prinse de braþ ºi-l ajutã
sã se ridice,
– Sunt beat, ºi-atâta tot, scrâºni printre mãsele.
– Vã cunosc, domnule!
– Eeeu, aºººiºderea…, molfãi vorbele, ºi se cârligã,
astfel încât ºoldul stâng se sprijini pe capotã.
– Fiþi sincer, vã rog, ºi recunoaºteþi: Chiar nu v-a plãcut
deloc prestaþia mea cu marionetele ?
– Renunþã la formalitãþi. Tutuieºte-mã ! Bpprestaþie,
zici? Cine? Unde? Când?
– Încearcã sã-þi aminteºti!
– Mãi, omule. Dupã ce cã sunt un piculeþ bãut,
dumneata mã crezi ºi prost. Cum sã nu ºtiu cine eºti?
Hããla cu pãpuºile, mmãscãriciul. Þi-am zis-o atunci, ºi
þi-o repet: A trecut vremea sugestiei prin artã. Trãim clipa
senzaþiei , nene. Asta am câºtigat noi, prin suprimarea
lui Ceaºcã. Sã ne dãm pantalonii în jos ºi sã ne cãcãm
în mijlocul drumului. ªi nimeni sã nu poatã sã ne facã
ceva.
– Oare, chiar aºa ? Niºte tineri ca dumneata am vãzut
murind pe caldarâmul din
Bucureºti la rev…
– Allo, nu face politicã cu mine, eu sunt app…
Se rãsucise pe celãlalt ºold, dar tot sprijinit de capota
maºinii. Când vorbea, parte din salivã ajungea pe faþa
interlocutorului, mai multã însã cãdea pe pieptarul puloverului grena ce acoperea bustul lui de nonconformist.
– Excelent, zise artistul. Aproape cã m-am dumerit.
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ªi totuºi…
– Nici un totuºi. Ocupã-te de a treia vestalã, zise,
strâmbându-ºi gura ca dupã acrealã, ºi cu arãtãtorul cãtre
fata cu pãrul ºaten ºi lung. Nenorocitul de Ninu s-a îmbãtat
mai tare ca mine ºi n-a mai venit. Fã-o fericitã!
Lumina farurilor se topise încet, dar duduia focul cu
pocnete de frunze uscate ºi crengi putrede, pe care
reuºiserã sã-l înalþe celãlalt bãiat, ajutat de fete. Patrik
ceru pãpuºarului s-o facã, o vreme, pe bucãtarul ºi
chelnerul. I-aratã de unde sã scoatã sticlele cu bãuturi
tari, pachetele cu carne tranºatã ºi scrumbiile. Jocul
trebuia acceptat, aºa cî omul i-ajutã, chiar lãsând sã se
vadã cã. la asemenea chestii, se pricepe.
Lucrurile evoluau încet, dar sigur, spre ceea ce se
cheamã o petrecere tare. Nici unul din cei cinci nu mai
era cu picioarele pe pãmânt. Pãpuºarul gândi o secundã
c-ar putea sã se sustragã, sã se furiºeze pe dupã
trunchiuri ºi crengi ºi sã fugã. Dar cum putea s-o facã
fãrã geamantan. Se strecurase pânã la portierã în clipele
în care Patrik se aplecase sã mai sufle în cãrbunii ce
dãdeau sã se stingã. Dar aceasta avea mânerul blocat.
Revenise.
Mai întâi fu dansul peste flãcãri, cu eºarfe legate de
gurguiul sânilor, trecerea fetelor prin foc ºi arderea câte
unei ºuviþe din pãrul lor blond ºi ºaten cârlionþat.
Radiocasetofonul, dat la refuz, umplea poiana cu o muzicã
spasmodicã, plinã de gemete ºi gâfâituri.
Vestala se apropie de el ºi-i luã mâna. Îi simþi pielea
umedã ºi încãlzitã de bãuturã ºi bãtu un pas înapoi ca ºi
cum s-ar fi ruºinat de goliciunea ei. Dar fata îl trase îndãrãt
cu o forþã demnã de o caratistã, încolãcindu-i gâtul cu
braþele.
– Nu vrei, sau nu poþi ? surâse mecanic, purtându-ºi
degetele pe nasturii pantalonilor lui, ca pe niºte clape.
Nu poþi, te ajutãm, nu vrei, te obligãm…
– Ai putea sã-mi fii nepoþicã…
– Comanda este comandã, ºi se onoreazã.
– ªi patronul, patron…
– De bunã seamã, zise, cotrobãind vãrful curelei. Apoi
strigã cât putu:
– Da’hai, odatã!
Focul se topise de mult, lumina pe care o mai emana
era una roºie, cãrbunii încã încinºi. Pe Când trupurile
tinere evoluau în dansul uºor trecut de la isterie la
moleºealã, Patrik, cu mersul frânt ºi poticnit, turna bere
ºi vin pe umerii ºi fesele blondelor. Plãcerea devora forþa
gleznelor ºi tãlpilor ºi, într-o încolãcire de braþe ºi coapse,
masa aceea de carne saturatã se prãbuºea la pãmânt,
risipindu-se printre tulpiniþe de pelin ºi brusturi.
ªi-n tot acest timp, pãpuºarul fãcea abstracþie de
miºcãrile înfrigurate ale fetei care, dupã ce câteva clipe
încercase sã ia iniþiativa asupra ei, acum abandonase.
Privea detaºat tabloul, pãrându-i-se decupat dintr-o galerie
suprarealistã.
– Ei, ºi? zise, aºteptând un rãspuns de la Patrik, care
pãrea cã este încã în stare de slabã veghe. Dar acesta
tãcea.
– Þi-e ciudã moºulicã, îi ºopti fata în ureche. Nu poþi
face ce fac ei. Dar, recunoaºte, cã ai vrea.
– Ascultã, fetiþo, ºi þine bine minte. La vârsta când aº
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ele considerau realitate.
– … fugile, venirile ºi adormirile. ªi-apoi trezirile. Morþile
ºi învierile. Pustiirile, borborosea artistul, cu ochii închiºi
ca sã nu mai vadã sfâºierea muncii sale de-o viaþã.
– E nebun, e nebun, cântau cu toþi în cor.
Flãcãrile se potolirã într-un târziu, tânãrul îl eliberã ºi
pãpuºarul ºi-adunã umerii, ruºinându-se parcã de neputinþa
sa. Apoi pãºi ºi veni în faþa lor. Cãzu în genunchi, se
aplecã ºi sãrutã pãmântul. Fãcu semnul unei cruci uriaºe
în vãzduh, îºi trecu palmele peste faþã, ca pentru dezmeticire, ºi vorbi:
– Este cazul sã aflaþi cine sunteþi.
– Ei, ei suntem curioºi!
– Îngerii ortãviþi, ruina cerurilor, bâhlela oceanelor.
– Ha, hî, hã, râserã, cu gurile uscate de dogoarea
petrecerii, cãscate pânã la urechi. Mãcar de-ar fi precum
spui!
– Cancerul visului, rugina viitorului…
Se mai prãbuºi o datã la pãmânt, dar nu din lipsã de
putere, ci încercând sã se rãsuceascã, se ridicã iute ºi-o
luã la fugã. Tãie poiana cãtre partea ascunsã a pãdurii ºi
se afundã în adâncul acesteia, orbit de noaptea compactã
de sub crengi.
Când se mai opri pentru o clipã ºi trase cu urechea
în urmã, i se pãru cã tinerii nu mai hohotesc, ci latrã,
mugesc, miaunã. Îndatã, însã, îºi reluã fuga. Gâfâia. Inima
îi bãtea ca o toacã în tâmple.
Cu braþele în faþã, se proteja de loviturile cu trunchii
copacilor. Dãdea peste unul, îi pipãia coaja asprã ºi-l înconjura uºor, înainta iarãºi, pânã nimerea în altul, ºi jocuchinul continua într-o risipã de energie care nu se mai
epuiza pânã cãtre ziuã, când se trezi în cealaltã margine
a codrului.
Unde se opri, se aºezã pe un pâlc de iarbã umezitã,
apoi se lãsã sã cadã în faþã, pânã vârful nasului se
împlântã în frunziºul vechi, cu mirosul de bâhlit ºi putregai.
Asta îl ajuta sã se trezeascã la realitate, aceea care îl
refuza ºi care i se înfãþiºa, deocamdatã, sub forma câmpului verde ºi proaspãt ce începea de la marginea
copacilor ºi þinea pânã la firul îndepãrtat al ºoselei, cu
freamãtul ei rutier, cu luciul asfaltului ud în rãsãritul galben
de soare, ocolind colina ºi lunecând, ca un ºarpe, pe
dupã ea.

Casã din Ipoteºti (Neamþu Costin)
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fi putut sã mã înhãitez ca voi, zãceam în puºcãrie.
– Fãceai labã, o iubeai pe manu-ela. ªi þi se turna
bromurã în ceai ca sã nu þi se ridice nivelul… Recunoaºte!
– He, cã deºteaptã mai eºti! De unde ºtii toate
acestea?
– Scrie în istorie…
– Nu se cade sã iasã din guriþa ta de cireaºã
asemenea cuvinte.
– Eh, asta-i limba. Diferenþa dintre voi, artiºtii, ºi noi,
muritorii de rând. Voi ilustraþi viaþa, noi o trãim.
– N-am zis cã-s artist.
– N-ai zis, dar aºa te crezi. Pãpuºile, însã, þi-s mute.
– Þi-aminteºti de reprezentaþia mea? M-ai vãzut acolo,
la ºcoalã ?
– Nu. Þi-am privit manechinele din geamantan.
– Fã-mi binele pentru care n-am sã te uit. Mergi,
deschide uºa ºi adu-mi-le aici.
– Cu neputinþã, zise, desprinzându-se încet de umerii
lui ºi rãmânând cu faþa încremenitã într-un surâs rece.
Aº zice cã dimpotrivã.
Alergã la grãmada de vreascuri ºi se-ntoarse de-acolo
cu un braþ, pe care îl aruncã peste jar. Curând flãcãrile
luminau din nou poiana în care chipul palid al lui Patrik
pãrea însemnul crimei ºi-al pustiirii. Se ridicã, îºi fixã
bine picioarele în pãmânt ºi fãcu trei paºi spre pãpuºar.
– De fapt, rosti printre mãsele, vãdindu-se clar cã
maxilarele îi erau înþepenite de alcool, cu tine trebuie sã
încheiem.
Rãmãsese fãrã de pantaloni ºi picioarele lui înalte,
subþiri ºi pãroase pãreau strivite de greutatea capului în
care se învãlmãºau arome de rachiuri tari.
– Te-mpiedici în coaie, râse al doilea bãiat, sprijinit,
ca pe pernã, de ºoldul partenerei adormite. Îmbracã-te,
cã n-ai nici o ºansã sã…
– Asta ºi vreau, nu ºtiu de-am sã pot…
Nu sfârºi de rostit ultimile cuvinte, cã vestala i-apãru
în faþã cu geamantanul, mai mult târât decât purtat pe
sus. Pãpuºarul tresãri ºi-ncearcã sã alerge într-acolo,
dar Patrik îl zãri ºi-l avertizã :
– Un singur pas dacã mai faci, te lichidãm. Ne-ai oferit
un spectacol? Îþi suntem datori ºi noi cu unul.
– Mi l-aþi prezentat , deja. E suficient.
– ªi nu þi-a plãcut ?
– A fost nemaipomenit.
– I-a lipsit epilogul. Iatã-l!… ªi se repezi, împleticinduse, cãtre geamantan, a cãrui mâner lunecã iute din mâna
fetei în mâna lui. Celãlalt vlãjgan îl prinsese pe la spate
ºi-i imobilizase braþele.
– Vã implor, copii. Nu faceþi lucrul acesta. Pãpuºile
sunt viaþa mea. Zilele ºi nopþile mele. Liniºtea, apa,
pãmântul. Mama, tata ºi fii. Soarele, luna ºi stelele…
– E nebun, scrâºni cel care îi respira în ceafã, þinându-l
ºi mai strâns. Uitaþi-vã la el cum bâiguie.
Patrik ridicã geamantanul în sus, smulse încuietoarea
ºi desfãcu cele douã pãrþi deasupra flãcãrilor. Într-o clipitã
conþinutul cu figurine se risipi sub jar ºi cenuºã. Apoi
flacãra crescu treptat ºi pocnete repetate fãcurã sã se
înalþe în aer trâmbe fumegoase care luau forma unor
cerculeþe plutitoare.
– Aleluia, aleluia ! cântau în cor fetele, trezite la ceea
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SUB SEMNUL FRANÞEI
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Meticulos ºi prodigios, calitãþi antitetice pe care le
conciliazã cu o rarã dexteritate, istoricul literar clujean
Mircea Popa a scos de curând o nouã carte. De la
monografia Ilarie Chendi – cu care debuta editorial în
1979 – ºi pânã la eseurile reunite în Sub semnul Franþei,
numele lui apare pe vreo treizeci de volume de o varietate
invidiabilã ºi derutantã ce trãdeazã un enciclopedist. Un
enciclopedist interesat mai curând de convergenþe,
confluenþe, incidenþe decât de diferenþe, de erudiþia
seacã, fãrã orizont integrator. Sub semnul Franþei (Editura
„Eurograph”, Cluj-Napoca, 2006) confirmã aceastã
vocaþie. Cele 21 de eseuri adunate aici sunt dedicate
interferenþelor culturale româno-franceze, domeniu în care
autorul s-a dovedit de mult a fi o autoritate.
Cartea are o istorie interesantã. Ar fi trebuit sã aparã
în 2006 la o editurã bucureºteanã ºi ar fi constituit atunci,
în anul Franþei, un semn al gratitudinii faþã de „sora latinã”
mai mare care, dezinteresat sau nu, ne-a ajutat în
momente istorice decisive. AFCN-ul, adicã Administraþia
Fondului Cultural Naþional, a decis însã altfel. Un juriu
compus din intelectuali independenþi (ºi cam obscuri,
cu excepþia preºedintelui sãu, criticul Alex. ªtefãnescu)
nu i-a acordat un punctaj suficient pentru necesara
subvenþie. Din fericire, finanþiºtii au avut o limpezime de
spirit superioarã, astfel cã douã bãnci – Banca Românã
de Dezvoltare. Groupe Société Génerale ºi Banca
Transilvania – au dat salvatoarea sponsorizare ºi cartea
a apãrut, într-un tiraj modic, în primãvara acestui an.
Asta este, pe scurt, povestea ºi am relatat-o pentru a
pune faþã în faþã douã mentalitãþi. Pe de o parte e
conduita francezilor, care nu ezitã sã releve aportul
cultural din România. Exemplul cel mai relevant este,
dupã mine, cel oferit de Robert Sabatier în masiva trilogie
criticã Histoire de la Poésie française. La poésie du
vingtième siècle, publicatã în 1982 la Editura Albin
Michel, în care prezintã pe larg autori ca Anna de
Noailles, Gherasim Luca, Ilarie Voronca, Claude Sernet,
Pius Servien, subliniind cã rãdãcinile multor inovaþii
poetice europene trebuie cãutate în România. Pe de alta,
suficienþa carpatinã, dornicã de a se afiºa în Hexagon
drept la belle étrangère, dar cãreia nu i se pare importantã
reliefarea fascinaþiei pe care România a exercitat-o
asupra unor creatori francezi de anvergurã, realitate
probatã de Mircea Popa cu argumente irefutabile.
Acestea fiind scrise, sã revin dupã o parantezã
digresivã la cartea universitarului clujean. Ea s-a nãscut
în timp, în mai mult de trei decenii de cercetare în arhive
ºi biblioteci, cel mai vechi text, André Gide ºi gidismul,
datând din 1970, iar cel mai recent, Cazul Pierre Ronsard,
din 2006. Navigând pe valurile erudiþiei, Mircea Popa na fost un nãier fãrã þel. Acul busolei critice a vizat
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consecvent meridianul francez ºi tangenþele acestuia cu
cel românesc. Sub semnul Franþei cuprinde texte de
întindere variabilã. Unele sunt studii ample, rezultate dintro documentaþie migãloasã ºi îndelungatã ce-a epuizat
sursele, altele sunt siluete, „contribuþii”, fãrâme din
festinul erudiþiei care n-a fost niciodatã gratuit. Sunt apoi,
lucru mai puþin obiºnuit la un pozitivist sobru ca Mircea
Popa, ºi eseuri alerte, dezinvolte, cum e ºi cel introductiv,
intitulat Visul de Paris al românilor. Vis urmãrit în ipostaze
ºi metamorfoze diverse, de la fascinaþia maladivã,
ironizatã de I. C. Fundescu în romanul La Paris cu orice
preþ ºi chemãrile stranii, de sirenã, auzite de gazetarii
ardeleni de la Foaia pentru minte, inimã ºi literaturã (din
Braºov) ºi Organul luminãrii (din Blaj), pânã la extazul
galic al „peregrinului transilvan” Ion Codru Drãguºanu ori
recriminãrile abrupte, profetice, ale lui Eminescu,
Octavian Goga ºi Max Blecher. Mã mirã însã cã din acest
panoramic al onirismului românesc cu substrat parizian
lipsesc Rondelurile Senei ale lui Macedonski, saturate
de un sarcasm demn de „capriciile” goyeºti. Cã Octavian
Goga, un autohtonist cu simpatii sãmãnãtoriste,
blestema „Gomora modernã” nu e chiar neobiºnuit. Dar
ca un franþuzit, un om autoexilat la Paris (unde i-a
cunoscut pe Paul Fort, St. Mallarmé ºi Jean Richepin),
vorbind franceza ca un nativ, cum ºi-l amintea Eugen
Lovinescu, sã aibã coºmarul „Parisului iad”, chintesenþã
a „ticãloºiilor”, contrazice orice logicã. Dar cum însuºi
Macedonski scria încã din vara lui 1880 cã „logica poeziei
este nelogicã într-un mod sublim”, o ipostazã a
„absurdului” mã mulþumesc a cita din acest rondel
demonic: „Printre valuri care plâng,/ ªi sub bolþi
întunecate,/ ªiruri de-astre înceþate/ Felinare se
rãsfrâng.// Pe tot þãrmul drept ºi stâng,/ Iad, urlând de
rãutate,/ Pe când valuri care plâng/ Curg sub bolþi
întunecate.// Chiar din zãri mai depãrtate,/ Deznãdejdi,
ce nu se-nfrâng,/ În grozav vârtej se strâng / Zbuciumând
tot mai turbate, – / Printre valuri care plâng.”
Dacã a existat un „vis de Paris” al românilor, e tot
atât de adevãrat cã un vechi onirism cu substrat
românesc i-a bântuit ºi pe francezi. O dovadã, dintre
multe altele, oferã Mircea Popa, în Cazul Pierre Ronsard,
eseu în care sonda investigaþiei critice coboarã pânã în
îndepãrtatul secol al XVI-lea. Se ºtie prea bine pasajul
confesiv ronsardian din Elégie à Remy Belleau:
„Or quant à mon ancêtre, il a tiré sa trace
D’où la glacé Danube est le voisin de la Trace.
Plus bas que la Hongrie, en une froid part
Est un seigneur nommè le marquis de Ronsard.”
„Autograful” ronsardian a fost tradus de Gheorghe
Asachi în 1858, de Barbu Brezianu în 1936, de Alexandru
Rally în 1967, dar eu prefer tãlmãcirea din 1987 a lui
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Peisaj cu fete (Marinescu Rodica Anca)
„pãmântului natal”. Citatul pe care-l dã eseistul din
dedicaþia Fraþilor mei români , aºezatã în fruntea
volumului Elveþia germanã, este edificator ºi îmi îngãdui
sã reproduc la rându-mi un pasaj: „Depãrtatã de soartã,
din copilãria mea, de þãrmurile iubite ale Dâmboviþei mele,
n-am încetat niciodatã a face parte din þara natalã ale
cãrei destine erau obiectul statornicelor mele meditaþiuni.
Toate visurile mele au fost pentru dânsa, toate luptele
ce-am început, toate suferinþele ce am îndurat n-au avut
decât o singurã cauzã, un înfocat patriotism, de care nu
mã voi deslipi decât cu viaþa. A mã lupta pentru þara
mea, îmi era [tot] atât de dulce ca ºi primilor martiri a se
lupta pentru sfânta cauzã a Evangheliei.” Cuvinte ce-ar
trebui sã ajungã ºi la urechile ignarilor ce-ºi declarã sus
ºi tare „ruºinea de a fi român”!
Substanþial este ºi studiul André Gide ºi gidismul în
care domnul Mircea Popa abordeazã problema influenþelor
gidiene asupra unor scriitori români de talia lui Mihail
Sebastian, Ion Vinea, Anton Holban, Camil Petrescu,
Mircea Eliade, Constantin Fântâneru º.a. O mare surprizã
prilejuitã de acest text este Alexandru Dima, profesorul
meu pe la mijlocul anilor ’60, al cãrui eseu, Concepþia
esteticã a lui André Gide, publicat în 1933 în volumul
Aspecte ºi atitudini ideologice, n-a mai fost reeditat dupã
1944. ªi e pãcat, fiindcã aici esteticianul fãcea subtile
asociaþii ºi disociaþii între teritoriile realului ºi imaginarului
ce-l reabiliteazã în posteritate. Embargoul la care a fost
supus acest text e încã unul dintre tristele tribulaþii care
au trebuit plãtite comunismului, fie el internaþionalist, fie
naþionalist, dar autarhic, restrictiv, inchizitorial în ambele
ipostaze.
Altã restituire captivantã e de gãsit în studiul De la
Radu Baltag la Adrien le Corbeau. De astã datã eroul
detectivismului erudit practicat de Mircea Popa este
bizarul scriitor Adrian Corbul, alias Radu Baltag (e
pseudonimul nãºit de Gala Galaction – n.n.) sau Rudolf
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Aurel Rãu, care mi se pare cea mai exactã ºi cea mai
expresivã:
„Strãbunul meu, dar, spiþa ºi-o trage de pe unde
Danubiul de gheaþã cu Tracia-ºi rãspunde.
De unguri mai la vale, în friguros hotar
Este-un stãpân, pe nume marchizul de Ronsard.”
Afirmaþia a stârnit valuri de situãri pro ºi contra asupra
originii româneºti a poetului. Aº completa investigaþia
domnului Mircea Popa, subliniind cã sunt francezi care
din impulsuri obscure au contestat-o. Jean Plattard,
probabil francez raciné, s-a înscris în contencios
împotriva poetului însuºi într-o notã biograficã ritoasã:
„Pierre de Ronsard s-a nãscut la 11 septembrie 1524, la
castelul Poissonniere, în parohia Couture din Vendômois,
dintr-o veche familie de origine francezã ºi nu românã,
aºa cum credea el.” Prefaþatorul ocult al unei antologii
ronsardiene publicatã la editura La Renaissance du livre
ilustreazã renumita inocenþã geograficã a compatrioþilor
sãi, afirmând tot atât de tranºant: „cã familia sa era de
origine bulgarã, aºa cum pretindea el, este o curiozitate
de care nu ne vom ocupa niciodatã.” În 1967, în Istoria
literaturii franceze, Paul Guth pretindea cã „Încã din
leagãn, Ronsard ºi-a pregãtit statuia. ªi-a împrumutat o
origine orientalã, apropiatã de cea a lui Orfeu.” Precoce
micul Ronsard!...
Însã Abdolonyme Ubicini, prefaþatorul versiunii
franþizeºti a Baladelor lui Vasile Alecsandri, admitea încã
din 1855 ascendenþa româneascã a lui Ronsard, pe urmele
lui venind Claude Binet, Saint Venand, Roger Sorg, P.
Lognon, P. Bezard, A. De Rocheambeau, Critton º.a., al
cãror ºir e reconstituit cu migalã de Mircea Popa. S-au
amestecat apoi, bineînþeles cu argumente pro-româneºti,
Radu Coculescu, Nicolae Iorga, Mircea Eliade ºi Barbu
Brezianu. Prudent, cum trebuie sã fie un adevãrat istoric
literar, cercetãtorul clujean pune în balanþã probele progalice ºi cele pro-valahe, fãcând observaþia esenþialã cã
punctul de plecare al legendei nu e românesc, ci „curat
francez”, ºi-i urmãreºte iradiaþiile în... literatura francezã,
în care Banul Mãrãcine devine, în 1911, subiect de roman. Un roman care întemeiazã „mitul prieteniei dintre
România ºi Franþa”, plasând afinitãþile elective dintre cele
douã popoare în registrul „mitului creator, fortifiant”, nu
„blasfemiator, distructiv”, precum acela despre Dracula
al irlandezului Bram Stocker. Le chevalier de Ronsard et
Bane Maratchine (aºa se intituleazã romanul lui Rouet
de Ceresnes!) s-ar cuveni, cred, tradus în românã. Poate
cã voi da de urma lui într-una dintre cãlãtoriile mele
viitoare în Franþa ºi voi face necesara expertizã literarã.
Oricum, aceastã indiferenþã secularã faþã de o operã
literarã care ne proiecteazã într-o luminã simpaticã nu ne
face cinste. ªi din pãcate nu e un accident...
Cazul Pierre Ronsard nu e singurul eseu de cert
interes intelectual din cartea lui Mircea Popa. Un studiu
care dã mãsura sagacitãþii lui critice este Eminescu ºi
Baudelaire, excelentã mostrã de comparativism centrat
pe reliefarea unor „puncte de contact, analogii ºi
similitudini” dintre cei doi mari poeþi europeni. O restituire
preþioasã e de aflat în Dora d’Istria, portretul schiþat din
linii sigure al unei aristocrate „miºcându-se cu uºurinþã
în nouã limbi”, dar rãmasã fidelã, în lungul sãu exil
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Bernhaut (acesta este numele sãu adevãrat, nu
Bernhardt, cum figureazã în recentul Dicþionar biografic...
al d-lui Aurel Sasu). Dupã incipitul ironic dedicat „omului
cu ºapte nume” mã aºteptam la o demitizare, la un portret
în acqua forte, în genul celui din Memoriile lui Eugen
Lovinescu. Sunt aproape patruzeci de ani de când am
citit evocãrile criticului în ediþia (de pionierat sub
comunism a lui Eugen Simion) ºi pãstrez de atunci
imaginea memorabilã a franþuzitului „izmenit” care-ºi
închipuia cã a cucerit Parisul prin romanele sale ºi-ºi
permitea sã-i vorbeascã protector lui Victor Eftimiu în
interiorul sãu modest de „mic funcþionar în serviciul de
expediþie al librãriei Fasquelle: „«Mãi Victore, nici nu-þi
poþi închipui ce greºalã mare ai fãcut cã n-ai rãmas aici.
Nu în mult, dar în zece ani cu siguranþã cã ai fi ajuns ca
mine»... în timp ce, în entuziasmul lui, ridicându-se brusc
în picioare ºi întinzându-ºi braþele, se lovi cu capul de
podul mansardei, iar cu mâinile rãsturnã niºte rufe întinse
pe o funie ce-i strãbãtea camera!”
Domnul Mircea Popa e însã un spirit clement, caritabil,
care-i face dreptate postumã acestui posedat de visul
gloriei (auto)exilat în Paris, unde, zice istoricul literar, „a
adus enorme servicii apropierii literare ºi culturale” dintre
România ºi Franþa. Argumentele produse în sprijinul
acestei afirmaþii categorice sunt de neignorat, cel mai

important fiind foiletoanele lui Adrien Corbeau trimise
publicaþiilor din Transilvania: Tribuna poporului ºi
Românul de la Arad, Luceafãrul de la Sibiu, îndeosebi
cel despre Eminescu în franþuzeºte. Observ însã ºi o
micã dramã: pe mãsurã ce ºi-i apropia spiritual pe
Anatole France, Edmond Harracourt, Guy de
Maupassant, Prosper Merimée, Octave Mirbeau, Jules
Lemaître, Alphonse Daudet, André Beury, îi uita pe cei
de-acasã. Memoria îi juca feste, altfel nu-mi închipui cum
de-a putut afirma într-un foileton scris „cu ocazia anului
nou 1912” cã românii din Paris, strânºi la o petrecere,
au recitat „poezia lui Eminescu La arme.” Mi-ar fi plãcut
ca domnul Mircea Popa sã amendeze aceastã alegaþie,
restituind lui ªt.O.Iosif paternitatea popularei poeme.
Adãugând siluetele dedicate lui Jean Richepin
(întâmpinat la Academia Românã de Duiliu Zamfirescu),
Léo Bachelin, Léon Thévenin, Paul Morand, Jules
Romains, prieteni fideli ºi-adesea ambasadori ai culturii
române în Franþa, ineditele lui Eugen Ionescu
(descoperite de Mircea Popa în arhiva Miron Grindea de
la King’s College din Londra), vedem cum se rotunjeºte
sumarul unei cãrþi de amplitudine intelectualã, care ar fi
meritat un tiraj mai generos. Dar trãim la porþile Orientului,
unde, exclama un francez ce învârtise pe aici afaceri
necurate, Poincaré pe numele lui, tout est pris à la legère...

Ana Dobre

DEZILUZIIILUZII
Stefania Coºovei este o scriitoare curajoasã.
Aparþinând biologic generaþiei optzeciste, ea nu-ºi arogã,
totuºi, o filiaþie. În place drumul singuratic. În destin eºti
un lup singuratic. ªi-a asumat aceastã condiþie. Scrie
despre subiecte firbinþi „bãrbãteºte”, dar nu se defeminizeazã. Are agresivitatea bengescianã a limbajului frust,
direct care merge la þintã. Nu disimuleazã preþios ºi
epatant ca o preþioasã ridicolã. Acceptã firescul ca pe o
condiþie esenþialã a scrisului într-o lume acaparatã de
nefiresc.
Romanul anterior, Deziluziiiluzii (2002), romanul de
debut al romancierei, era, deopotrivã, un roman al aventurii
ºi un roman al scriiturii. Titlul aglutinat oximoronic, deziluziiluzii, sugera incidenþa, simultaneitatea iluziei ºi a
deziluziei în planul conºtiinþei aperceptive a individului,
ceea ce dãdea epicii, în ciuda unor stridenþe de limbaj, o
dimensiune reflexivã.
Tema facerii operei, prezentã în Deziluziiiluzii, o
obsedeazã ºi în noul roman, doar cadrul este altul. O
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* Stefania Cosovei, Golful porcilor , Editura Muzeul
Literaturii Române, Bucureºti, 2006
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echipã de filmare reconstituie evenimentele din 1961 din
Golful Porcilor când americanii au intervenit în Cuba pentru
a determina îndepãrtarea de U.R.S.S. Ei au fost învinºi
de armata cubanezã, care, prin Fidel Castro, anunþa la
20 aprilie cã invadatorii au fost respinºi. Aºadar, libertatea,
democraþia au dat înapoi în faþa dictaturii. Tot aºa
libertatea absolutã a creatorului se loveºte de limitele
realului. Proiectul cinematografic se dovedeºte a fi un
eºec, ca ºi proiectul american.
Noul roman, Golful Porcilor (Editura Muzeul Literaturii
Române, Bucureºti, 2006) o fixeazã ca romancierã în
linia marii europene, Hortensia Papadat-Bengescu.
Acelaºi stil scormonitor, exact, aceeaºi pasiune de
investigare a omenescului fãrã estetica necruþãtoare a
predecesoarei, fãrã sondarea minuþioasã a „subsolurilor
conºtiinþei”. Scriitoarea preferã limbajul agresiv tinzând
cãtre o vulgaritatea cãutatã prin care urmãreºte sã creeze
impresia de viu, de verosimil. Suculenþa acestui limbaj
cvasi-scatologic dã o anume savoare stilului, îl masculinizeazã. Teama cea mare a scriitoarei pare sã fie integrarea
în liota femininã sau a feministelor deþinãtoare de condei.
ªtefania Coºovei tatoneazã doar acele spaþii care-i
permit sã fixeze în lumea lui un personaj creându-i
verosimil habitatul, urmãrindu-i comportamentul, modul
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doar copiazã alt joc secund, ci îl receeazã, îl transcende
ºi-l apropie de cel prim. Metafora platonicianã capãtã
semnificaþii, realizãri dintre cele mai originale.
Lumea personajelor este ca fluxul ºi refluxul mãrilor
ºi oceanelor – sunt, pe rând, în centru ºi la margine, în
joc ºi în afara lui, în timpul lor subiectiv ºi reflexiv, în alt
timp integrat memoriei afective. Începutul anilor ’60 ºi
Golful Porcilor sunt un astfel de timp de degringoladã a
istoriei în care întorcându-se, existã speranþa unei înþelegeri, a unei dumeriri ca o condiþie a ieºirii din nedumerirele istoriei. Un mod de a ieºi îl oferã arta – cinematografia, cea de-a ºaptea artã., altul – cãlãtoria din spaþiul
închis al Bucureºtilor la malul mãrii, spaþiu de trecere,
deschis spre alte zãri, spre infinit.
Epicul dominat de ominiscienþa naratorului e traversat
uneori de incizii ironice prin intervenþie auctorialã, dar ºi
prin secvenþe lirice marcate de intertextualitate ca-n acest
fragment din Ecleziast 1,2
1,2, Deºertãciunea deºertãciunilor (v. p. 89)
Scriitoarea experimenteazã din perspectiva modernitãþii tehnici narative prin care ficþiunea ºi nonficþiunea
se intersecteazã într-un colaj intertextualist prin care
sugestia de viaþã se accentueazã. Reflecþiile despre
vanitate ºi orgoliu cu trimiteri la Nietzsche ºi Nicolae
Breban, alunecã spre eseu. Aceste consideraþii nu aparþin
naratorului, ci sunt transferate personajului într-un original stil indirect liber prin care perspectivele se focalizeazã
asupra trãirilor intime ºi profunde ale personajelor.
Altã datã, reproduce într-o singurã frazã arborescentã
cu subordonate ºerpuind perfid, o paginã dintr-un jurnal
îngãlbenit de vreme, colbãit ºi agramat, care sub ochii
lui Mario produce confuzii (v. pp. 152+urm.).
Liniile epice creeazã planuri paralele. O echipã de
filmare, finanþatã de Paul Pamfil, reconstituie cu dificultate
viaþa lui Fidel Castro, cu accent pe evenimentele din 1961,
din Golful Porcilor, o re-prezentare a unei realitãþi dureroase
într-o ficþiune. Ideea poate fi: nimic nou sub soare privitor
la confruntãri ºi semnificaþiile lor istorice sau realitatea
întrece ficþiunea. Existã ºi un alt sens care dubleazã epicul
într-un plan al semnificaþiilor transfiguratorii: libertatea
absolutã a ficþiunii este contracaratã de dictatura realului.
Aceste realitãþi se închid concentric unele pe altele
ca-ntr-o matrioºã sui-generis. Tot chinul regizorului este
o facere grea, cu multe sincope, nemulþumiri, strigãte
nervoase. E o lume care se refuzã. Lumea ca teatru devine
lumea ca platou de filmare, având toate personajele implicate: regizor, actori, figuranþi, recuzitã.
Acest eveniment este concurat de un altul, cu toate
elementele unui kitsch: amplasarea la malul mãrii a unei
copii a Statuii Libertãþii, eveniment pregãtit febril pentru
a marca apropierea dintre Occident ºi Orient.
Dacã n-ar fi unele neglijenþe de redactare (paginile.
114-123 se repetã cu minime schimbãri la paginile 159169) noul roman la ªtefaniei Coºovei ar fi putut fi o realizare
notabilã. Reluãrile dau însã un aer de superficialitate, de
absenþã incriminatorie a conºtiinþei critice. De al un timp
naraþia o ia pe un drum descendent.
Finalul se vrea simbolic ca-ntr-un film de Fellini. Cade
însã ca o ghilotinã ºi anuleazã sensurile oarecum confuze
ale cãrþii. Faþã de primul roman al autoarei acesta
înregistreazã o scãdere prin incongruenþe, confuzii,
impresia acutã de superficialitate, de lucru nefinisat.
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de a vorbi, de a arunca ancore în lume, de a se prinde,
de a se fixa, de a se integra într-un sistem de referinþã ºi
de a referi despre el. Lumea lor este scena lor, scena pe
care evolueazã în roluri principale sau secundare ca
figuranþi sau regizori sau, în exteriorul scenei, ca observatori. Instalat în acest sistem de referinþã, personajul
ºi-l asumã în totalitate ºi odatã cu el ºi mentalitatea,
atmosfera intelectualã, condiþia. E semnificativ, din acest
punct de vedere, mottoul ales din Barbu Brezianu, CDRom Brâncuºi
Brâncuºi: „În timpul unei vizite în atelierul lui
Brâncuºi, care se gãsea în acele timpuri în Montparnase,
Nelson Rockefeller l-a întrebat pe Brâncuºi cu condescendenþã, ce poate face pentru el. Brâncuºi s-a uitat lung
la milionarul din faþa lui, care era, în acelaºi timp, unul
din cei mai influenþi administratori ai Muzeului de Artã
Modernã din New York ºi i-a spus: Uite, ia mãtura asta ºi
mãturã-mi atelierul”, ale cãrui semnificaþii reverbereazã
peste tot în text. E vorba de eterna atracþie ºi disociere
între a fi ºi a avea, între învins ºi învingãtor, între intelect,
spirit, idealism ºi materie, proprietate, pragmatism, între
metafizica vieþii ºi praxis-ul ei. Geniul, în ipostaza lui de
titan ºi de contemplativ, se poate disocia de aceastã lume,
rãmânând totuºi în ea, ºi-l poate invita pe aparentul învingãtor sã-i mãture atelierul.
Într-o interpretare originalã apare ºi mitul lui Pygmalion
în modul de a sugera relaþia dintre Paul Pamfil, „fabricantul
de îngeri ºi demoni”, ºi Mario, ca relaþie dintre artist ºi
materia, supusã creaþiei. E o relaþie insolitã între creator
ºi creaþie, cãci într-un fel Paul Pamfil îl sculpteazã pe
tânãr, îl ajutã sã se înþeleagã, sã se regãseascã pe sine,
îl formeazã în sensul dorit de el, orientându-l spre propria
identitate.
Meditând asupra acestei insolite relaþii cu un om care
continuã sã rãmânã un mister, Mario suprapune mitul lui
Pygmalion cu cel al lumii ca teatru: „Dacã Maestrul Paul
Pamfil i-a trasat deja, dintr-o singurã tuºã de culoare, un
drum, destinul?(...) Dacã pictorul se joacã într-adevãr cu
destinele tuturor? Dacã sunt toþi o lume de figuranþi plãtiþi
cu ziua, cu ora de fascinantul, controversatul, rãzvrãtitul,
contestatul, respectatul, temutul artist de la malul mãrii?”
(p. 145).
Mario duce cu ele povara unui mit. El însuºi este un
Pygmalion, sugestii ce se dagajã din secvenþa reînvierii
necunoscutei înecate, scenã în care realul ºi fantasticul
fuzioneazã. Ideea pe care scriitoarea o încifreazã ar fi
aceea cã o creaþie e ca o femeie moartã pe care artistul
o re-înviazã transferându-i o parte din viaþa sa.
Între Mario ºi Paul Pamfil e o relaþie echivalentã cu
aceea dintre Sancho ºi Don Quijote. Aºa cum Sancho
se quijotizeazã, atins ºi el de nebunia absolutului, aºa ºi
Mario se pamfilizeazã. Intuiþia maestrului Paul Pamfil se
adevereºte: în Mario zace un artist care poate învãþa sã
picteze, sã-ºi povesteascã întâmplãrile fiinþei.
ªederea de ºapte zile în casa de creaþie a maestrului
Paul Pamfil echivaleazã, pentru Mario, cu o iniþiere. A
urcat ºi a coborât munþii sublimului ºi ai abjecþiei, dar
ºi-a aflat vocaþia în picturã.
ªtefania Coºovei delimiteazã în cadrul naraþiunii sale
spaþii epice al cãror caracter concetric nu anuleazã
diferenþierile de mentalitate ºi proprietãþi. Echipa de
filmare decupeazã în interioriul unei lumi, circumscisã
metafori golful porcilor, o alta – un alt joc secund care nu
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Mircea Dinutz

ÎN APELE OGLINZII, POETUL DANSEAZÃ!!
„Ceaþa pe ruguri ce-apropie cerbii
Obosit pasul în lacrima ierbii…”
În cele peste patru decenii de activitate literarã, Ion
Panait a fost o prezenþã editorialã foarte discretã între
1970-1989 (trei volume apãrute la intervale mari unul de
celãlalt) ºi puþin pregnantã între 1990-2000, cu acelaºi
numãr de volume, pentru ca în urmãtorii ºase ani (20012006) sã publice un numãr mai mare de volume în
comparaþie cu cele trei decenii anterioare: Bonjour
tristesse, La marginea curcubeului ºi Piaþa publicã a
tristeþii (2001), Latifundiile trãdãrii (2003), Binecuvântatul
infern al iubirii ºi Amurgul zilei de mâine (2004), Timpul
în rochie albã de noapte (2005) ºi, în sfârºit, Dansând în
oglindã*, volum pe care îl vom comenta în continuare.
Atras de „farmecul care suspinã” în oglinda trecutului,
poetul scrie o poezie esenþialmente elegiacã, acesta
înþelegând prin amintire un mod de a-þi salva identitatea,
într-o confruntare dramaticã cu efemeritatea ºi având
conºtiinþa acestei efemeritãþi, grav ºi ceremonios, cu o
demnitate de sacerdot pãtruns de funcþia magicã a
limbajului verbal ºi gestual. Dansul, pentru el, înseamnã
eliberare de sine, dansul este limbaj dincolo de cuvinte,
de moarte ºi de uitare. Doar prin miºcãrile ritualice ale
trupului, ce se lasã stãpânit de o voinþã mai puternicã,
poetul îºi oferã ºansa de a spera la suprimarea oricãrei
dualitãþi a lumii temporale, pentru a redescoperi uimit
unitatea arhetipalã trup-suflet, dincolo de lumea vizibilã,
într-un extaz unic.
Pe de altã parte, oglinda (apa, lacul, marea, „lacrima
ierbii”, „ochiul naturii”) este nu numai poarta magicã între
realitate ºi iluzie, dar ºi un instrument al iluminãrii, al
revelaþiei, al cunoaºterii de Sine, în care sufletul** (cu
frecvenþa 16 în vocabularul poetic folosit) nu este un receptor pasiv, ci unul activ, participant la frumuseþe, ca
act de creaþie. Oglinda provoacã ºi garanteazã altitudinea
ºi calitatea unei experienþe spirituale decisive pentru cel
înspãimântat de „indiferenþa lumii”. Poetul, aflat acum la
„marginea mãrii”, a fãcut din plâns un „modus vivendi” ºi
din suferinþã-o voluptate: „Atât am vrut sã ºtii, trecea o
lunã amarã /exact prin dreptul tãu, mã uitam în / depãrtãri
de fum ca în obrazul cuiva drag, /deschideam aripile ºi
blând adumelcându-mi / plânsul dãdeam drumul la greieri
/ sã cânte.”

PRO

* Ion Panait – Dansând în oglindã, Râmnicu-Sãrat, Editura
„Rafet”, 2006
** Pentru realizarea acestui text critic am fãcut o statisticã
a vocabularului poetic folosit de Ion Panait,în aceste 82 de
texte,pe teme ºi motive; am precizat frecvenþa cu care apare
un motiv /termen printr-o cifrã pusã între paranteze numai
acolo ºi atunci când mi s-a pãrut relevant.
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Erosul ºi moartea (mai mult decât altãdatã) sunt aici
teme îngemãnate ce dau naºtere unei realitãþi halucinante,
cu unele discontinuitãþi ºi scãderi – e adevãrat –, dar ºi
cu imagini dramatic-spectaculoase, într-o atmosferã de
aleasã poezie, proiecþii ale unor mari tensiuni afectivspirituale.
Discursul liric se constituie, de cele mai multe ori, ca
un monolog întors cãtre fascinantele pânze ale trecutului,
în care se cautã cu intenþie expresã de a-ºi afla vina („un
pãcat fãrã margini îmi pecetluieºte fãptura”), de a înþelege
ce i s-a întâmplat, de a recupera – în acest teritoriu al
imaginarului – fericirea atât de mult râvnitã: „mã legãn în
vânt cu tine ca într-o / legendã indianã” ; peste tot se
simte o irepresibilã voinþã de a trãi, la cele mai înalte
temperaturi, prin iubire ºi moarte, în aura sacrã a poeziei.
O statisticã onestã demonstreazã pre-eminenþa
copleºitoare a vocabularului afectiv, lucru ce nu are de
ce sã ne mire la un poet al inimii , aºa cum îl cunoaºtem
din celelalte volume. Astfel, în ordinea frecvenþei apar:
trist, tristeþe, melancolie, durere (22), lacrima, plânsul (19),
rana (17), sufletul (16), inima (14), singurãtatea (13), iubire,
dragoste, tandreþe, tandru, duios (12), frica, spaima,
teroarea(11), a plânge (10), dor (10), iubita , logodnica,
femeia, mireasa, prinþesa, domniºoara (10) º.a.m.d.
Caracterul de elegie apãsatã apare ºi din „jocul”
epitetelor specializate , aºa cum se întâmplã, spre
exemplu, cu „amar” ce însoþeºte ºi contamineazã atât
substantive concrete, cât ºi abstracte: „luna amarã”,
„ierburi amare”, „singurãtate amarã”, „vieþile noastre
amare”, „zâmbet amar”…
Rareori verbul se lumineazã ;doar atunci când se
deschide spre paradisul rural pierdut, al copilãriei
ameninþate de umbra lui Cronos sau al edenului erotic,
ireversibil amurgit. Tonul este – de fiecare datã-al unui
elegiac înnãscut ce are vocaþia rostirilor / rostuirilor ample,
de mai largã respiraþie, care mizeazã totul pe metaforã ºi
pe melodia unduios-tragicã a versului, mai puþin pe
oximoron ºi pe comparaþie. Prin contrast, aºa cum era
de aºteptat, vocabularul reflexiv este mai palid reprezentat: gând, minte, spirit, a medita, a gândi, cuget (33),
dar ºi în acest caz cuvintele sunt re-semantizate sau,
cel puþin, deturnate sensibil de la sensul lor originar prin
alãturãri ºi construcþii surprinzãtoare: „gânduri bete”,
„fãþãrnicia minþii”…
De câte ori este invocat /evocat universul mirific al
satului ºi copilãriei, spaþiul poetic se umple de culori,
lumini, de pãsãri ºi zboruri, miresme ºi foºnete: „De pragul
casei mi-am legat fruntea, copil…” Acum apar, ca într-un
adevãrat eden vegetal ºi olfactiv :pãdurea, grãdina,
busuiocul, brânduºele, izma, salcâmul, bujorul, trandafirul,
crizantema, dar ºi cerul (15), „lumina rotundã”, roua,
97

lector

curcubeul (8), pasãre, pãsãri (9), cocor, condor, rândunele,
privighetoare, greieri, licurici… Culorile preferate sunt albul
(„cai albi”, „aripã albã”, „podele albe”), apoi albastrul
(„pagodã albastrã”, „ninsori albastre”, „câmp albastru”,
„ochi albaºtri”, „mânã albastrã”) ºi, fireºte, anotimpul
predilect este vara.
Prezentul se asociazã ideii de civilizaþie ºi oraºului,
realitãþi privite pieziº, cu obidã ºi resentimente. Dintr-o
asemenea atitudine vin ispita, nevroza, opiumul,
singurãtatea (13), masca (6), þipãtul, strigãtul, ideea de
rãstignire într-o lume a iluziilor spulberate ºi a vidului de
sacralitate. Tot din trecut, evident, vin regretele, fantomele, nãlucile, stafiile, (13), frica, spaima, teroarea (12)…
Pe de o parte se lasã cutreierat de dor / doruri (10), iluzie
orb” (10) în
/ iluzii (10), iar pe de altã parte, se simte „orb”
sufletul orbilor”, chiar
þara celor fãrã de vedere, având „sufletul
în mijlocul vulturilor lunecã / timpul trufiei…”.
dacã „în
Tonul devine aspru, aproape caustic, când se adreseazã
civilizaþiei, singura vinovatã de „nenorocita (sa) singurãtate” ce l-a transformat într-un captiv : „Uitã-te ºi scuipãmã civilizaþie /cu cântec de raºpapir în buzunar, / trec
singur printr-o alee strãjuitã / de câini ºi prinþese, la urma
urmei / oricine vrea sã trãiascã îºi scoate / capul pe
dinafarã, …”
Desprins de matca originarã (satul, copilãria), de
vârsta marilor iluzii (credinþa, iubirea, puritatea)
acesta a ajuns – cu timpul – sã vadã viaþa / lumea ca
un inepuizabil front de luptã: armatã, cavalerie, desant,
invazie, puºcã, soldat, gloanþe, foc de armã, divizie,
tranºee (frecvenþa-25) sau ca un spaþiu al interdicþiilor:
piatrã, zid, stâncã, ceaþã, cazarmã, limitã, margine,
rãstignire (8), amurg, asfinþit (19), timp, vreme (20), semn,
moarte, frig (24). Tema morþii este o limitã care obligã pe
în faþa neantului /
oricine la o lucidã autoevaluare : „în
biciuite de furii, amintirile îþi fac / precheziþie în cuget”.
Rezultã de aici un consistent spaþiu al reflecþiei structurat
joc” al persoanelor gramaticale
pe un interesant ºi eficient „joc”
ca în poemele „Recrut în iutare”, „Elegie necontenitã” sau
„Asfinþitul privirii”
Cele trei texte denumite „Haiku”, chiar dacã nu se
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Pãsãri deasupra satului (Grigore Ion)

supun întru totul regulilor stricte de creaþie din lirica
japonezã (3 versuri, 17 silabe), se recomandã, în buna
tradiþie niponã, ca o poezie rafinatã, construitã în tuºe
simple, sugestii ale unor trãiri profunde (regrete, tânjiri)
Prin gândul lunii / trece
într-o surprinzãtoare întâlnire: „Prin
melancolia /albastrã / a vulturilor
.”
vulturilor.”
Dacã în textul de mai sus amintit „Recrut în uitare” ,
figura retoricã fundamentalã este dansul
dansul, cu inserþia unor
elemente biografice (primul dans cu femeia iubitã, armata,
întâlnirea cu tata), dansul cocoºului sãlbatic (simbolul
pasiunii fãrã mãsurã) sau al bacantelor (dorinþa nestãpânitã
pentru iubire carnalã) contureazã un teritoriu stãpânit de
patimi devastatoare în acest plan al trãirilor pleziriste:
„ispita mã biciuie” sau „te chem în patul fragil al clipei
muºcat de meduze”, cu exaltarea orgolioasã a dorinþelor
trupeºti dintr-o tinereþe apusã. Aºa s-ar explica, probabil,
un acut sentiment al efemerului, din perspectiva unei
senectuþi asumate (toamna, macii, chiparosul, zarzãrul
carpe diem” –
îndoliat) nãscut din negarea decisã a lui „carpe
acum când poetul a cãpãtat conºtiinþa unei existenþe
irosite în plan sentimental ;aºa s-ar explica ºi persistenþa
umbrã” (15) ca imagine remanentã a lucrurilor
motivului „umbrã”
umbra focului”, „umtrecãtoare, ireale ºi schimbãtoare : „umbra
bra de jad a gândului”, „umbra lucrurilor” etc.
În „Fantoma lui Iuda
Iuda” (ºi nu numai) poetul ne
surprinde prin intensitatea imaginilor, intensitate provocatã
de o energie imaterialã, proiectatã într-un regim de neliniºti
voluptuoase, de o nelãmuritã seducþie (foc, fulger, nesaþiu,
tremur, pojar, foc). Dacã în altã parte „fierbeau heruvimii”
„se rãsturnau în /abis vãmile nopþii”, în cele mai multe
texte poetul soarbe cu demnitate cupa amarã a suferinþei
convertite în creaþie artisticã : „mi se / deschid rãnile în
pojarul de cântec / al lunii. ”
Privirea, vederea (16), ochi, iriºi (11), cerul (15), lumina (8), zori (12), alb (5), oglindã (5), curcubeu (7), purpurã
(3) alcãtuiesc un câmp semantic unitar ºi omogen, emblematic pentru profilul elegiac, poposit în haine cernite
pe þãrmul timpului: „nicio mireasã nu se coboarã mai /
dulce în sãptãmâna înfloririi când // Dumnezeu îºi stinge
în pãrul tãu / chihlimbarul tristeþii”. Privirea se umple atunci
de toate pasiunile, dãruitã cu o magicã putere ;este
mediatorul unor comenzi venite din interioritate (ucide,
fascineazã, fulgerã, seduce), simbol ºi instrumentul unei
revelaþii: „uºa bisericii unei iubiri e / încã deschisã, deacolo vin / stafiile”. Se poate spune cã supratema
timpului, modulatã în tonuri horaþiene („Fuge timpul ºi
nu-l mai reparã / nimeni…”), este cea care dã întregime
ºi coerenþã ansamblului, rostit ca o spovedanie fãrã de
care eul liric s-ar asfixia.
Apare în acest volum, admirabil în întregul sãu (chiar
dacã unele texte –prin absenþã- ar fi putut da strãlucire
acestuia) o realã ºi constantã tensiune între SACRU ºi
PROFAN, mai evidentã ºi definitorie, faþã de celelalte
volume, ceea ce dã mãsura unui poet ce se regãseºte în
dimensiunea transcendentã. Pentru a dovedi consistenþa
vocabularului religios vom enumera câteva motive
esenþiale ce întemeiazã acest discurs liric :invocaþiile
cãtre Dumnezeu (11), înger/îngeri (12), chin, supliciu,
suferinþã (9), ce – prin intensitate – depãºesc limitele
profanului, lumina (8), sacru, divin, sfânt (7), rugãciune
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(7), psalmi (7), paradis / rai (5), miracol, minune (5),
chihlimbar, candelã (3), inorog, icoanã, catapeteasmã
º.a.m.d.
Fãrã sã ajungã la o trãire religioasã exemplarã, poetul
Ion Panait arde frumos între umbrele ºi neîmplinirile
trecutului, precum ºi marile frustrãri ale prezentului,
resimþite dureros, aspirã la planul divin fãrã sã-ºi poatã
uita trecutul cu nesfârºitele sale tristeþi ºi regrete. Fraza
e melodioasã, bine strunitã pe partiturã, uneori suprasaturatã metaforic, alteori – mai rar – ajungând la performanþe imagistice care amintesc de Ezra Pound sau R.
Aldington. Iatã, de pildã, o imagine sinestezicã construitã
cu toatã acurateþea: „Ce pulbere umedã are strigãtul tãu
de / dragoste când te încurci în izmã sãlbaticã!”.
Vocea poetului se modeleazã în mereu aceeaºi
invocaþie pateticã, sfâºietor-tragicã sau doar visãtormelancolicã , ceea ce poate trezi suspiciunea unui
manierism practicat cu penitenþã. În ciuda abundenþei
metafizice, câteodatã obositoare, avem de-a face cu niºte
repere vagi, semne liber-permutabile într-un discurs poetic ce sugereazã o unicã ºi permanentã încordare afectiv-

spiritualã, spre o ultimã împlinire în metafizic.
Texte de genul Asfinþitul privirii, Elegie necontenitã,
Menuet, Am dansat în oglindã, Dor de casã, Sinele,
Noaptea Sânzienelor, Insula Sânzienelor dau mãsura unei
poezii remarcabile prin þinutã, miza superioarã ºi, fireºte,
expresivitate. Îmbrãcat, cu mândria cavalerului medieval
din vremuri eroice, în armura severã a melancoliei, acesta
înainteazã cu faþa mereu întoarsã spre trecut, într-un soi
de maturã ºi vinovatã rememorare a stãrilor poetice
traversate. Amestecul de senzualitate temperatã ºi
luciditate, o viziune rãscolitor-pateticã, strãbãtutã de aspre
ºi dureroase regrete, ample construcþii metaforice ºi aximoronice se ordoneazã melodic sub semnul lunii ºi bãtaia
zefirului, în aceeaºi tonalitate de sorginte romanticã a
tensiunilor abia strunite de gravitatea verbului. O poezie
lacrima ierbii
spaþiul
ce-ºi are temeiurile adânci în „lacrima
ierbii” ºi în „spaþiul
/ de cleºtar al pãcatului ce-ºi cautã / în vecini rugãciunea
ciunea”. Imaginea finalã este a unui Ion Panait mai
aproape de orizontul vibrând al ideilor, mai profund, mai
înclinat spre transcendenþa lumii, cu acelaºi gust, bine
motivat, pentru performanþã – în plan expresiv ºi ideatic.

Ioan Evu

„NU MAI RIDICAÞI DIN UMERI!”
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Nãscut la 10 noiembrie 1955, în Gura Humorului,
bucovineanul Adrian Botez debuteazã editorial „abia” în
1998, la acea vârstã… arghezianã, când mulþi poeþi îºi
vor fi consumat deja, dacã nu în întregime, atunci – o
mare parte din combustia liricã.
Cu o prefaþã semnatã de Aurel Rãu, cartea de debut,
Jurnal din marea temniþã interioarã (ed. Axa), rod al
unei îndelungi perioade de gestaþie, ne înfãþiºeazã un
poet matur, stãpân pe uneltele sale. „Autorul acesta –
scrie Aurel Rãu – vechi ºi nou, reprimând ºi decantând
(…), pierdut bacovian într-o provincie pustie, oraºul Adjud,
evident a cãrþilor (…). Practic, suntem oaspeþii unui examen de sine al poeziei în post-modernism, ocolit de
singurãtatea bunã, cum ar spune Constantin Noica, pentru
cã ni se etaleazã cu smerenie adevãratã ºi cu sentimentul
nimicului tonic, o întrebare în chiar inima poeticului, la un
ceas de cumpãnã, sau la o linie de hotar în amurg de
veac, de mileniu”…
Poemele cuprinse în Jurnal din marea temniþã
interioarã au fost scrise între anii 1983-1989, într-o
perioadã când draconica cenzurã politico-ideologicã
atingea cele mai aberante cote. E clar – chiar ºi pentru
lectorul de poezie neavizat – de ce, în vremea de… trist
festival „Cântarea României”, astfel de versuri nu puteau
fi tipãrite: cartea era cenzurabilã, începând de la primul
ei ciclu, Satana de crin , pânã la ultimul, Poeme
SAECULUM 10-11/2007

postume... Altfel spus, Adrian Botez a debutat editorial
cu literaturã „de sertar”.
„Temnicer”, aparent benevol, într-un spaþiu fãrã ieºire,
autoflagelar, poetul e, de fapt, un rãzvrãtit, împotriva
realului aliena(n)t în care vieþuieºte, dar ºi a condiþiei sale
ontice, perceputã ca închisoare interioarã
interioarã: „fiecare
plantã tremurã exact de boarea de/ vânt ce i-a fost
hãrãzitã: eu/ nicãieri nu-s acasã – mã îndoiesc chiar cã
a vrut/ cineva sã mã nascã” (Penibile mãrturisiri)… Mai
toate poemele din cartea de debut sunt bântuite de
sentimentul dureros al înstrãinãrii, într-o lume, unde, „în
orice crimã comisã existã o maiestate sumbrã” …
Evadarea dintr-o astfel de temniþã pare a fi posibilã doar
prin poezie.
Cea mai recentã carte de poeme (a ºaptea), semnatã
de Adrian Botez, intitulatã, provocator, Nu mai ridicaþi
din umeri! (Editura Rafet, 2007), ºi subintitulatã,
autoironic, Proteste inutil(izabil)e, e împãrþitã în cinci
cicluri. Scrise în varii modalitãþi de expresie liricã, poemele
relevã structura contestatarã a poetului Adrian Botez. Un
poet al contrastelor, a cãrui liricã balanseazã între ezoteric
ºi exoteric.
Primul ciclu, cel care dã ºi titlul cãrþii, conþine, în cea
mai mare parte, poeme în vers liber, scrise „ca-n transã”,
cu versuri stufoase, aluvionare, purtând cu sine
frãmântãri, întrebãri, revolte ºi angoase cotidiene. Aici
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Portret femeie (Morãrescu Dragoº)
la tandreþe romanticã. Ciclurile Balade, doine ºi cântice
de ne-mbãtrânit, Alte sonete cruciate aduc o beneficã
schimbare de registru. Scrise în vers clasic – poetul
exceleazã în sonet! – poemele dezvãluie cealaltã faþã a
medaliei. Disciplina formei fixe, care obligã la concizie, îi
vine poetului ca o mãnuºã: „O javrã prigonitã cu piciorul,/
În lovituri, sãltatã prin odaie,/ În orice-ungher, fiind ghem
de bãtaie:/Asta-mi fu drama, viaþa ºi decorul// Fiinþã fãrã
rost, un greº al firii,/ Batjocurã pentru cei graºi de rosturi;/
Sub masa vieþii, jigãrit de posturi/ Aºtept, cuminte, ºutuadeveririi.”
Profesor de literaturã, neobosit animator al vieþii
culturale din Adjud ºi nu numai, poetul, prozatorul ºi criticul
Adrian Botez este fondator al revistei literare Contraatac
Contraatac,
unul dintre acei cãrturari/dascãli, din pãcate, tot mai rari,
înzestraþi cu har, care, prin truda lor întru spirit, sfinþesc
locul. Cu un puternic crez al predestinãrii, el este atât de
dãruit vocaþiei sale culturale încât pare de-a dreptul
inactual, într-un timp când pragmatismul ia tot mai adesea
forme aberante.
Autor polivalent ºi prodigios, Adrian Botez a scris ºi
a publicat, din 1998 pânã acum, ºapte cãrþi de versuri,
una de prozã ºi trei volume de criticã/hermeneuticã,
obþinând merituoase premii – amintim doar cele ale U.S.R.,
pe 2005 ºi 2006 – pentru poezie
poezie, respectiv pentru criticã/
hermeneuticã
hermeneuticã! – fiind prezent cu poezie în diverse
antologii. Iatã doar câteva motive care ne îndreptãþesc
sã afirmãm cã ne aflãm în faþa unui scriitor de certã
valoare, în plinã ascensiune.
PRO

poetul pãstreazã forma frustã, aproape prozaicã –
amintind, pe alocuri, de Geo Dumitrescu – a mesajului
emis, ºi pare prea puþin preocupat de îmbrãcarea acestuia
în strai metaforic: „o lungã boalã de certitudini greºite/
asta e viaþa cu care-am dansat pe alee/ nu mi-a pãsat
niciodatã – în ce/ direcþie zboarã cocorii// ca orice orator
– am minþit Sfinxu-n faþã/ de aceea faþa mea e ciuruitã
de nisipuri/ carotida mai zvâcneºte o datã – cutremur
scurt de/ tamburinã – în deºertul ruºinos ºi
(Revanºa lor)
patetic…”(Revanºa
Adrian Botez este un nonconformist incorigibil. El scrie
provocator ºi imprevizibil, fluxul retoric al versurilor sale
e debordant, oscilând între sarcasm, autoironie ºi
invectivã. Sunt poeme care dau cu tifla filistinismului
corifeic, cu înverºunare acerbã, demascând ipocrizia unei
lumi apocaliptice, bântuitã de spectrul colapsului valorilor
tradiþional-arhetipale:„nu v-ajutã cu nimic calendarele/ de
pe pereþi: nimeni nu ºtie numele/ sfinþilor din tãrii/…/ce
ºtiþi voi – farisei – despre/ enigmatic ºi sumbru –
(Adevãruri despre sfinþi) sau: „e o prostie
infernul?”…(Adevãruri
sã te naºti – e o prostie sã/ exiºti – la fel – sã mori – e
prostie/ sã gândeºti e-o prostie sã/ crezi în cineva –
prostie-i sã nu crezi în ceva/…/ cea mai mare prostie e/
sã bagi de seamã asta/ ºi s-o scrii/…/de la Socrate la
Hristos – oamenii ºi/ dumnezeii mor/ nevinovaþi ºi/ foarte
democratic: eºti prost – dacã/ râvneºti la mai mult decât/
atât”(Prostie)
(Prostie)…
Oferind un spectacol sui generis al paradoxurilor
existenþiale, poezia lui Adrian Botez mitizeazã ºi
demitizeazã, deopotrivã, cu totalã dezinvolturã,
dezvãluind, tragic ºi burlesc, totodatã, priveliºtea
caleidoscopicã a (i)realului, ca-ntr-o grotescã defilare de
mãºti. Cu o imaginaþie freneticã, poetul pune la bãtaie un
arsenal semantic divers, inedit – ironizând, persiflând sau
dramatizând „excesiv” ori aºezând cu acribie sub lupã
vechi ºi noi metehne – ia în rãspãr realitatea, trece cu
tãvãlugul peste norme ºi convenienþe decrepite: „Eurydice
n-a venit ºi nu vine cu/ mine-n infern – urina luminii din/
lampã – peste mâini mi se scurge – lividã: contemplu/
cum devin melancolic cadavru/…/ calc peste straturi de
îngeri cãzuþi – mumificaþi ºi cu ghearele/ tragic încârligate
a moarte: foºnesc – frunziº/ cadavre de îngeri cãzuþi: eu
trec mai departe – poltron/ lingãu ºi paiaþã – sperând în
reduceri de preþ ale morþii// nu-i nicãieri bisericã:/ doar o
pãdure de hohote vaste de plâns/ ori slinoasã batjocurã
– borhotindu-mi/ costumul improvizat de mire” (Elegia
pãrãsirii)….
„Riscul” unei astfel de frazãri este cel al epicizãrii
excesive, al depoetizãrii textului liric, ºi, în cele din urmã,
al glisãrii acestuia spre anecdoticã ºi manierism. Însã
poetul schimbã la timp registrele. Atent la „elocinþa de
fulger” a inspiraþiei, Adrian Botez ºtie cã – deºi „construitã”
din cuvinte – poezia se aflã undeva deasupra acestora,
ca un câmp aureolar, alimentatã din energii greu definibile,
din sclipiri, sugestii ºi iluminãri revelatorii. Tonul uºor
„rãstit”, cu accente de diatribã, al unor poeme – în care
suntem martorii demersului aproape exhaustiv al autorului
de a-ºi mãrturisi drama ºi revolta – e contrabalansat de
limbajul metaforic, ingenuu, al altor poeme. Se trece, cu
dexteritate, de la ironie la autoironie - de la criticã acidã,
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Aurel Anghel

TRISTEÞEA CUVÂNTULUI CA STARE DE GRAÞIE

Am cunoscut la Biblioteca judeþeanã Vasile
Voiculescu un mare poet trãitor pe ”meleagurile mioritice”,
în Þara Vrancei. Sosise sã oficieze bucuria unui confrate
care lansa o carte de Psalmi transfiguraþi în rondeluri a
poetului buzoian Ion Miticã. A fost invitat la prezidiu, sa aºezat într-o margine a mesei oficiale, directorul Sorin
Burlacu i-a dat cuvântul primul.
Se afla acolo ºi poetul Radu Cârneci ºi alte
personalitãþi din ÞARA Poeziei.
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Dumitru Pricop. Cine sã fie acest domn cu masa
sporitã a corporalitãþii? Am deschis larg microfoanele
din trompa lui Eustache ºi am ascultat un discurs, cam
dezlânat ce-i drept, dar care m-a þinut atent minute în
ºir.
Vorbea un om, un poet care te mobilizeazã indiferent
de ce spune.
La sfârºit m-am apropiat de domnia sa, m-am
prezentat ºi am rãmas uimit când mi-a spus scurt, cu
francheþea bãrbatului care nu se piteºte dupã viºin:
-Noi vã cunoaºtem, domnule Anghel.
Nu voi dezvolta subiectul. I-am oferit trei cãrþi, a cãutat
în geantã ºi mi-a oferit la rândul sãu o carte SCRISORI
DIN TEMNIÞA REALITÃÞII.
Mi-am fãcut un obicei din a citi imediat o carte a unui
confrate pe care o primesc. Dar ºi din a o scrie, a o
comenta. Am citit-o ºi surpriza a fost mare. Descopeream
un mare poet despre care nu ºtiam absolut nimic. Câþi
vor mai fi pitiþi dupã uriaºul munte al ignoranþei mele în
privinþa poeziei contemporane?
Citesc ºi nu pot adormi, cuvintele lui Dumitru Pricop
din aceastã carte se condenseazã extrem de repede ºi
cãtre dimineaþã în capul meu se organizeazã o sintagmã
de care nu mai pot scãpa pânã ce nu voi scrie
:TRISTEÞEA CUVÂNTULUI.
SE ASOCIAZÃ APOI ALTE CUVINTE CA: mâhnire,
posomorealã, duioºie, durere, întristare, jale, dar ºi
antonimele lor: bucurie, veselie, voioºie.
Titlul dat de autor este o sintagmã, un text memorabil
ºi remarcabil:SCRISORI DIN TEMNIÞA REALITÃÞII.
Dupã titlu te poþi aºtepta la citirea unor elegii politice,
la refacerea în vocabule a unei perioade care ne-a
schilodit generaþia . Te poþi aºtepta la orice, dar cel mai
puþin la ce am citit în aceastã remarcabilã carte de poezii
aflatã la a 3 a ediþie.
Transfigurarea tristeþii este poate cea mai bãtãtoritã
cale in poezie. Prin natura sa poetul este trist… sau ºi
trist. Iatã câteva sintagme poetice devenite modele de
transfigurare a acestui sentiment omenesc: ci eu voi fi
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pãmânt în singurãtate-mi, ºi de-atunci mai neºtiut /spre
adânc îl furã/ºi-l îngropã-n sânu-i mut/veºnica naturã,
pãsãrele mii ºi stele fãclii, intra-voi iar sub veghe lor /în
jocul elementelor/înmormântat în astã stea/în nopþi voi
lumina cu ea. Nu mai citez autorii, acestea fiind exprimãri
poetice irepetabile ale piscurilor poeziei noastre.
Nu existã poet fãrã tristeþe, cum nu existã mare fãrã
apã, zi fãrã noapte sau munte fãrã mãcar o vale.
Am fãcut acest mic ocol pentru a ajunge la cartea lui
Dumitru Pricop care transfigureazã nu atât tristeþea sa
ca om ºi ca poet, ci pe aceea a cuvântului. Aceasta
este de altfel ºi tema acestei foarte frumoase cãrþi de
poezii.
Se pune întrebarea de ce avem noi nevoie de tristeþe.
Nevoie de tristeþe este înjugatã cu viaþa ºi mai ales cu
moartea. Poetul strãbate un drum al receptivitãþii lumii
exterioare cu ochii sufletului larg deschiºi.
In treapta întâi a cunoaºterii, cea senzorialã, poetul
se bucurã de culori, de ritmul lor, de ºoapta florii ºi a
iubitei, ia în braþe raza de soare ºi aleargã cu ea, încalecã
un cal ºi strãbate apoi în imaginar þinuturi necuprinse,
pãtrunde în taina nopþii, începe sã numere stele, le mutã
din loc, dar câte nu poate sã facã un poet în zona realului
transfigurat?
Apoi el trece la a doua treaptã aceea a reprezentãrii
tuturor acestor realitãþi pe care le recompune în imagini
cu ajutorul cuvintelor. Reprezentãrile sunt la început
deformate ,haotice, poetul intrã in dialog cu sine ºi cu
vocabulele ºi constatã uimit cã acestea au viaþã, viaþa
lor cu bucuria ºi tristeþea ce rezultã din trãire.
Poetul constatã cã ºi cuvintele sunt triste. Aºa a ajuns
Dumitru Pricop sã transfigureze tristeþea cuvintelor ºi
sã scrie un poem SÃRUTÂNDU-MI UMBRA pe care îl
citez integral:
Urc tot în stele visul jucându-mã cu anii
Ce-mi þes în vârstã piscuri ºi sãnii de argint…
Invoc un fulger tainic prin care s-aºez umbra
ªi paºii în cãrãri care nu mint…
„Timpul supune-n trepte granitul ºi-l aºeazã
Rug amplu spre Icari rãmaºi în cer statui
Mã rog pios la templul deschis doar la amiazã
ªi-nþelegând ºederea cu alte aripi sui
Dar paºii mei de nuntã mã cer la altã nuntã
ªi trebuie sã caut prin fluierul de os
O dimineaþã albã în altã galaxie
Ca, sãrutându-mi umbra , sã pot pieri frumos...”
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Iatã ce spune despre cei care iubesc vinul ca sã o
astupe:
„Iertai nãravul celor beþi
Puneai Apocalipsã pe chitarã
ªi cu golanii ãºtia de poeþi
Te-ai fi pierdut ocnaº ºi pierde varã
Nu mã ierta!nu ºtiu sã mai mã rog
Decât la sânii târfelor frumoase
Chiar dacã viaþa am s-o las zãlog
Acestor viermi ce-i simt, de viu în oase
Sunt deja prin teritorii strãine, D.P. cãlãtoreºte mult.
Reverberaþii eseniene, reverberaþii din Villon, din regii
Blestemaþi „din ce mai ºtie dupã ce a uitat tot”, cum
definea cineva conceptul de culturã.
Este un poet citit, pe el s-a dãrâmat mãcar o
bibliotecã, s-a apucat sã iasã de sub cãrþi, a stat acolo
mult, fiecare carte era plinã de cuvinte ºi acest fapt se
simte în fiecare vers.
Motivele tristeþii cuvântului sunt numeroase.
Stãpânul lor nu e un om cuminte ºi nici comod în
comportamentul cu ele. Le cautã , le prinde , le duce la
un ºpriþ, le dã sã guste un vin de-al casei, le îmbatã, le
ameþeºte le duce la femei, le readuce, le chinuie, dar le
ºi îmblânzeºte ca sã le piarã pofta de tristeþe. Uneori le
îmbolnãveºte de propria-i patimã
„Mai mult ca niciodatã îmi tãlmãcesc fiinþa.
Ca mâine plopii umezi mã vor citi sãrac…
Nici un cãlãu din lume nu-mi va dicta sentinþa
Cãci mi-a fost scris sã tremur ,sã sufãr ºi sã tac…
Dar dacã-nghite gura cuvintele bolnave
Trist cimitir de þarã în dreptul nimãnui
Acolo-joc mai tulbur acordurile grave
Ale cãderii noastre în gãurile ºui”
De unde aceastã infinitã tristeþe? Ce sunt aceste
angoase metafizice? Ce întâmplãri din jur îl aduc la
aceastã stare?
Gãsim rãspunsurile chiar în aceastã carte.
Angoasa este neliniºte, tulburare, îngrijorare, adesea
patologicã. N-ar fi cazul la un om iubitor de viaþã ºi de
darurile ei, dar în planul rostirii poetice acela care suferã
e cuvântul. Cuvintele poetului vrâncean sunt tristeþi de
vocabule cum citeam de curând un comentariu interesant
despre Bacovia, aspirând la tronul cel mai înalt al
exprimãrii poetice fãrã sã fi fost un om neapãrat trist ºi
dezaxat. Trãirile emoþionale ale cuvintelor lui Dumitru
Pricop compun tristeþea ºi nu stilul de viaþã al autorului
care aprecia pe bunã dreptate un pahar de vin de Buzãu
ca fiind foarte bun , dar incomparabil cu cel de acasã.
Deocamdatã poetul ne-a arãtat chipul sã de om ºi de
poet ºi ne-a înnobilat cu o carte de excepþie pe care am
îndrãgit-o cu justificat temei.
Aº pute scrie o carte despre poezia lui Dumitru Pricop,
mã opresc aici ºi consemnez cã în orizontul cunoaºterii
mele a mai intrat o carte SCRISORI DIN TEMNIÞA
REALITÃÞII. Numai explicarea metaforei din titlu ar
prilejui scrierea unui amplu comentariu.
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Am început comentarea cu aceastã poezie care mi
se pare de departe una dintre cele mai frumoase pe care
le-am citit vreodatã ºi dacã aº fi fost Cãlinescu, fãceam
greºeala de a fi selectat pentru Marea Poezie doar acest
poem, aºa cum a fãcut cu Topârceanu din care a reþinut
doar Balada morþii.
Gãsim în acest poem drumul vieþii concentrat într-o
clipã de adâncã inspiraþie atunci când poetul adunã
cuvinte triste le îngemãneazã spre a exprima starea lor
de graþie.
Aici nu poetul îºi cautã umbra sã o sãrute, dacã ar
face-o la modul senzorial ar fi abulic. Aici e umbra imaginii
cuvântului trist care redescoperã paºii de nuntã care „Mã
cere la o altã nuntã”
Dumitru Pricop ia în spatele sãu puternic cuvântul
ºi-l plimbã prin galaxii ”într-o dimineaþã albã”, nu înainte
de a-l înveseli la plecarea în lunga cãlãtorie care este
moartea, cãutând dimineaþa albã în fluierul de os: ºtim
noi de undeva o sintagmã celebrã”fluieraº de os/mult
zice duios”
Uns cu toate alifiile poeziei, cunoscãtor de mituri ºi
mari întâmplãri poetul se roagã ”în Templul deschis doar
la amiazã”, granitul este supus puterii transformatoare a
focului, Cuvântul Fenix este indus ca ardere, arderea
este transfigurarea trãirii, trãirea e tristeþe, cuvântul e
trist prin separare de context. Iatã arta lui Dumitru Pricop
supusã alchimiei desfigurãrii de cãtre cel care vrea sã
scrie criticã. Dar eu nu fac aºa ceva, eu exprim bucuria
lecturii unui mare poet. Descompunerea ca analizã e doar
un demers.
În iarbã ºi stele, iarba româneascã este suitã-n în
galaxii, poetul sãrutã „mãtasea verbului înalt”.
Cuvântul ia dimensiune, ne amintim celebra sintagmã
din Floare albastrã „ca un stâlp eu stau în lunã”, într-un
fel nimic nou doar felul în care cuvântul ca fiinþã ascultã
de stãpân, poetul care-l alege ºi-l pune în rând cu altele.
Partea a doua din Iarbã ºi stele este o poezie de o
frumuseþe aparte:
„Mâine , ca ºi sfinþii , voi ajunge Þarã
mi-or cãlca nepoþii nopþile de grai
când pe fluturi luna, dãnþuind fecioarã
va lãsa deschise porþile spre rai.”
Dacã Dumnezeu va avea în vedere nu numai pãcatele
poetului Dumitru Pricop, pe care l-am auzit mãrturisindu-se ºi va þine cont ºi de dragostea lui de Cuvânt,
prima creaþie a lui Dumnezeu, sigur va gãsi porþile raiului
deschise.
Nu se poate ca marele Creator sã nu iubeascã pe cei
care repetã gestul în cuvinte atât de frumoase.
Scriu toate acestea cu bucurie. Am citit în ochii lui
Dumitru Pricop o bucurie de viaþã, o dorinþã de a
cunoaºte oameni noi, o profunzime a dragostei de semeni
pe care o exprimã ºi în poezia sa.
Cum perfecþiunea este pe cale de a fi perfectã ºi nu
încã departe de atinge acest orizont poezia lui
DumitriPricop este o poezie tristã. Dar pe noi nu ne
intereseazã tristeþea, avem ºi noi cantitãþi de tristeþe,
ne intereseazã motivele ei ºi mai ales felul în care este
transfiguratã.
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„NICIODATÃ SÃ NU ARUNCI CU PIATRA
ÎNTR-O PASÃRE CÂNTÃTOARE!”

PRO

La naºtere, Dumnezeu lasã câte o picãturã de
dumnezeire din mãreþia sa creatoare fiecãrui individ, dar
îl lasã pe el sã ºi-o descopere ºi sã ºi-o punã în valoare.
Aºa apar din furnicarul omenirii inventatorii (de la roatã,
hârtie, praf de puºcã, pânã la GPS) ºi creatorii de artã
(fie el sculptorul „Gânditorului” de la Hamangia, arhitectul
Piramidelor, Turnul de televiziune de la Ostankino, sau
Turnul Eiffel din Paris –dar sã luãm ºi câteva repere din
alte arte, precum Lucian Pavaroti, Michelangelo, Brâncuºi,
Sadoveanu,etc.
Un adevãrat creator de artã stoarce cât mai mult
aceastã picãturã, pânã ajunge la epuizare. Atunci
þâºneºte din noianul anonimilor marele sculptor, marele
pictor, marele muzician, marele dirijor, marele pilot de
Formula 1, marele prozator, marele poet, marele actor,
marele dansator, marele, marele…
Odatã cu aceastã picãturã de dumnezeire, mai
strecoarã fiecãruia ºi o picãturã de orgoliu, drept ferment
pentru creaþie. Astfel apare competiþia, fireascã între
creatori, pentru întâietate. În vârf, adicã aproape de
dumnezeire ajung puþini sau triumfã numai unul. Va mai
apãrea vreodatã o altã Mona Lisa, vreo Casa Poporului,
vreo Poartã a Sãrutului? Creatorii unor astfel de opere se
dezbracã de haina invidiei ºi, cu tenacitate, cu modestie,
cu mult har, temeinicesc ce-au început pânã când, cred
ei, au ajuns la desãvârºire. Sunt aidoma alergãtorului de
cursã lungã care nu-ºi pune problema celor care vin din
urmã, sã piardã timp întorcând capul. Bucuria victoriei
lui este de o clipã, dar mãreþia victoriei sau a creaþiei
dureazã o eternitate. Nu-mi iese din cap imaginea lui
Phidias al antichitãþii care, doar cu un ciocan ºi o daltã,
dezgroapã imaginea zeiþei adormite din blocul de marmurã.
Rãmâne doar s-o însufleþeascã.
Ceilalþi din urmã, porniþi în aceastã cursã, se
spioneazã, se jeneazã, întorc privirile înapoi, sã vadã
dacã mai sunt ºi dacã-i mai ajung din urmã ºi alþii. Încet,
dar sigur, cu cât înainteazã, îºi transformã picãtura de
orgoliu într-una de invidie care le frâneazã elanul ºi-i
alunecã în mediocritate. Jenându-se reciproc, rãmân ºi
mai în urmã. Cei din faþã se duc ºi mai în faþã. Acesta
este cazul ºi al lui Tudor Cicu, scriitor buzoian, dar cu
rãdãcinile în misterioasele ºi fascinantele stepe ale
Dobrogei, satul Tãtaru, com. Comana, având corzile
vibrânde ale sufletului frãmântate de neostenitele valuri
ale mãrii, dupã cum ne-o spun chiar volumul sãu de poezie
Cu marea în suflet(2005) ºi romanul Iarba de mare(2006).
Volumul de poezie mai sus amintit cere o cercetare mult
mai minuþioasã ºi atentã. Citez, spre edificare, un fragment din poezia Strâng soarele: „Tu îmi arunci toate
mãrile-n ochi/ Chiar toate þãrmurile-n pleoape/ ªi trec
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nechematul, sub plopi/ Trãgându-mi rechinii spre ape”
Poezia de pe ultima paginã a volumului este o
veritabilã„ars poetica” (Epistolã celui nenumit)…
Volumul Iarba de mare (Editura „Rafet”, 2006)
avertizeazã cititorul despre intenþiile sale de a-l transfera
înapoi la romantism, printr-un moto sugestiv: „Când viaþa
ta a fost ca un basm, atunci acest basm trebuie povestit
mai departe”. Romanul debuteazã cu câteva pagini rupte
parcã din poveºtile cu zâne ºi cu feþi frumoºi. Vraja
dragostei pune stãpânire pe prinþesa Marina ºi pe
sãrmanul bãiat Silivaº, crescut de bãtrânul pescar Ifrim.
Pentru cititor, povestea rãmâne vrajã ºi, pânã la un punct,
finalul este previzibil, dar scriitorul are forþa de a întoarce
destine, iar sfârºitul va fi cu totul altul, pe care-l las
cititorului sã-l descopere. Povestea este întreþinutã de
vraja cuvântului, de fineþea ºi de unduirea frazei: „Glasul
copilei pãrea purtat de pânza apei ce se retrãgea printre
ierburile de mare aruncate de-a lungul coastei þãrmului.
Semãna cu murmurul ce apele mãrii îl scot din adâncuri
la suprafaþã”. Când este vorba despre bãiat, fraza rãmâne
la fel de duioasã, susþinând misterul: „Mai jos, înspre
þãrm, zãrii o fãpturã firavã aplecatã peste pântecul unei
imense bãrci rãsturnate pe jumãtate în apa mãrii, la doitrei paºi de pânza subþire a apei… Minunea din basm
coborâse la picioarele ei. Se apropie atât de mult, cã
numai sã fi vrut sã întindã mâna ºi în palmele ei micuþe
apa sãratã ar fi pãrut o dulce mângâiere. Micuþul spiriduº
se aratã a fi de fapt un bãieþaº cu ochi negri, pãr cârlionþat,
îmbâcsit de alge, smoalã ºi iarbã de mare.” Citind primele
pagini din roman, am exclamat cu profundã bucurie: „Iatã
un scriitor care, în aceastã lume a scriiturii dominatã de
frãmântãrile ºi de angoasele omului modern, întoarce
literatura la romantism” Numai cã, mai mult de jumãtate
din roman, îl pluteºte pe cititor în lumea vrãjii ºi a
basmului, dar cealaltã (ºi asta este marea artã a
scriitorului!), îl aduce într-o lume a realitãþii dure care nu
vizeazã atât destinul cuplului, ci o variantã pentru destinul
lumii.
Predispoziþia lui Tudor Cicu pentru poveste (dar nu
în sensul clasic al cuvântului) este vizibilã ºi în volumul
de prozã Cãlãtor prin Valea Plângerii. Pentru el, povestea
înseamnã copilãrie, înseamnã satul dobrogean cu
amestecul de etnii, înseamnã mamã ºi tatã, înseamnã
adolescenþã, înseamnã mãrul pãdureþ din mijlocul
câmpiei, înseamnã salcâmul de lângã gardul casei,
înseamnã lãutarul satului, înseamnã câinele din curte
care-ºi face datoria faþã de stãpân pânã la moarte,
înseamnã coþofana care cântã a moarte, înseamnã
lubeniþa lui Lisandru, pepenele buclucaº al lui moº Ienuþã,
apoi Costea Colev – nebunul înþelept al satului, cavalul
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definiþia canonicã a eseului. Ca specii literare, atunci ce
sunt? Aici apare din nou originalitatea: sunt o specie
literarã nouã, cu un nume încã neinventat, întrucât au în
vedere o relaþie aparte între autor-narator-personaj ºi cititor.
Autorul biografic este Tudor Cicu, desprindu-se între doi
naratori: unul copilul inocent, celãlalt maturul copleºit.
Autorul abstract se detaºeazã complet de cel biografic
devenind un alter ego care plonjeazã în oceanul amintirilor,
în strãfundurile copilãriei ºi în lumea dispãrutã a satului,
povestind când la persoana întâi, amplificând emoþia, când
la persoana a treia, spre a se detaºa de ea, apropiinduse de cititor ºi de vârsta maturitãþii. În aceastã privinþã, e
conºtient cã are un antecesor redutabil: inegalabilul
Creangã, cel care a desãvârºit copilãria prin umor ºi
oralitate. Tudor Cicu are vocaþia tragicului. Creangã
mitizeazã copilul prin Nicã – Cicu mitizeazã copilãria,
cãci copilul sãu nu are nume. Nu spre întâmplarea ca
atare se îndreaptã cel din urmã, ci spre semnificaþia ei
tragico-moralã. Creangã transformã tragicul în umor, pe
când Cicu accentueazã tragicul conferindu-i adâncimi
morale. De exemplu, schiþa Bãtrânul fântânar are ca
laitmotiv propoziþia: „Povestea fiecãrei vieþi este povestea
unei înfrângeri” Copilul se uitã admirativ în ochii acelui
fântânar înþelept: „Priveam în ochii lui, vedeam cum viaþa
curge înainte, cum oamenii se zbat în aceleaºi drame
stupide”. Bãtrânul îl sfãtuieºte pe copilul care pleacã din
sat: „Dacã vei cutreiera multe þinuturi ºi nu-þi va fi de
folos la nimic, înseamnã cã þi-ai irosit viaþa zadarnic.
Acum du-te!” Copilul recepteazã sfatul ca pe un testament moral, dar mai târziu aflã cã bãtrânul s-a prãpãdit
cãzând într-o fântânã. Notaþiile naratorului matur sunt
cutremurãtoare, dezgolind un suflet rãvãºit, încã
necicatrizat, cãci noteazã în final cu durere: „De câte ori
încerc sã povestesc despre asta mi se usucã buzele ca
de o arºiþã cumplitã.” Creangã îºi scrie amintirile ca o
replicã fericitã la nefericirile vieþii, pe când Tudor Cicu îºi
scrie povestirile pentru a reinventa o copilãrie al cãrei
tragism, paradoxal, devine un balsam pentru o ranã
sufleteascã insuficient cicatrizatã.
Originalitatea schiþelor sale mai provine ºi din relaþia
pe care o stabileºte cu cititorul. El îºi alege ca þintã un
cititor instruit, trecut prin culturã, venind din aceeaºi lume
ca ºi el, mai mult chiar, care îmbrãþiºeazã aceleaºi principii artistice ºi morale, punându-l pe picior de egalitate,
pentru a avea aceeaºi vibraþie în comunicare. În felul
acesta, ºi-l asociazã, îl ia martor la întâmplãri, atrãgândul în capcana unor profunde reflecþii filozofice pe teme
dintre cele mai diverse, aºa cum se întâmplã în Nucul
din grãdinã. Aceastã „schiþã” debuteazã ex-abrupto cu
un citat din filozoful Seneca: „Unii trãiesc fãrã niciun ideal,
fãrã nicio þintã prin lume, ca niºte fire de paie pe un râu.
Nu merg ei, ci curentul îi duce”. Trece apoi, discret, la
Lopahin Iermolai, celebrul personaj din piesa „Livada cu
viºini” a lui Cehov, „aflat printre noi, care va ºti sã ucidã
visele abia începute în noi”. Ajunge astfel la povestea
tragicã a nucului de acasã, copacul în care „plesneau
visele copilãriei peste noapte”. Toamna, ciorile ºi graurii
erau atraºi de roadele acestuia, fãcând o gãlãgie
asurzitoare. Din cauza larmei pãsãrilor, tatãlui îi cãºunase
pe bietul nuc, leagãnul viselor copilului. Tot ameninþând
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fermecat al tatãlui, moº Cobuz – meºterul de pipe, mãrul
din grãdinã, viºinul din faþa casei sau bãtrânul fântânar
care-ºi gãseºte sfârºitul într-o fântânã. Mai înseamnã
autorul – narator ce se dedubleazã trãind deopotrivã
vârsta copilãriei ºi pe cea a maturitãþii, cãlãtor prin
copilãrie, prin adolescenþã, prin viaþã ºi prin iadul
maturitãþii, adicã printr-o Vale a Plângerii, asemeni prinþului
din capodopera literarã popularã Tinereþe fãrã bãtrâneþe…,
dupã ce a nesocotit interdicþia. Acest titlu este extrem
de inspirat. Autorul preia toponimul basmului ºi nu se
sfieºte sã previnã pe cititor asupra intenþiei sale de a
oferi cititorului o variantã proprie (dintre miile de variante
posibile) ale întâmplãrilor viitoare. Aceasta o face chiar
din prima „schiþã”, intitulatã Aºa începe povestea.
Povestea-capcanã, va descoperi cititorul mai încolo –
debuteazã chiar cu celebra propoziþie-promisiune a tatãlui
din basmul lui Ispirescu: „Taci, dragul tatii, zicea
împãratul, cã þi-oi da…” Propoziþiile acestea nu sunt decât
„vâsle ale unui cântec început tare de mult” Scriitorului,
acum intrat în pielea naratorului, rãtãcitor printre amintiri,
îi ajung la ureche vorbele speriate ale muzelor mãiestre:
„Ai trecut, nefericitule, în Valea Plângerii!”. Socoteºte cã
este momentul când trebuie sã se întoarcã la masa de
scris ºi, „sãltând capacul cufãrului din copilãria mult lãsatã
în urmã, sã constaþi cu amãrãciune cã pãrinþii au rãmas
doar niºte amintiri ºi, din pãcate, nici noi nu mai suntem
aceiaºi copii” Discret, îl transferã ºi pe cititor pe nesimþite
în aceeaºi lume misterioasã, îndepãrtatã ºi gravã, pentru
ca amândoi sã asculte „vântul amintirilor care suflã asupra
paginilor cãrþii, reînviind întâmplãri din viaþa oamenilor
risipiþi în câmpia unui sat dobrogean”. Originalã metodã
de a-l prinde pe cititor în capcana unei lecturi de care nu
poate sã se mai dezlipeascã.
În penultima schiþã din cele 28, intitulatã Omul cu
masca revine la motivul literar al prinþului care a pãtruns,
vânând iepurele ºchiop în Valea Plângerii ºi-l transformã
pe Don Quijote într-un Sancho Panza care pãrãseºte
tãrâmul iluziei convins fiind cã uneori „cuvântul este
uimirea omului de a intra în legãturã cu divinitatea”.
Scriitorul recurge, în construcþia fiecãrei „schiþe” la o
capcanã, care trebuie dezlegatã. El le numeºte schiþe,
dar nu intrã deloc în definiþia canonicã a speciei. Eu leaº numi, mai degrabã eseuri, dar nici aºa nu intrã în
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cã-l taie într-o zi, tatãl chiar trece la fapte, nãruind ºi
toate visele copilãriei, care zburau acum ºi dispãreau ca
frunza de nuc. Schiþa se încheie cu avertismentul
aceluiaºi Lopahin: „A dat Dumnezeu de a sosit ºi trenul”.
Urmeazã notaþia seacã a naratorului matur: „ªi acum,
rãtãcesc întruna, dacã nu cumva s-a aºternut peste toate
uitarea”. Naratorul este conºtient cã l-a prins definitiv pe
cititor în capcana amintirilor, silindu-l la o solidaritate
eternã, cãci noteazã cu sfãtoºenia unui om trecut printro experienþã zguduitoare: „Da, cititorule tu cel care te uiþi
acum la mine bãtând a mirare.”
Aceasta este schema tipicã de construcþie a celor
28 de schiþe-eseu. Se porneºte de la un citat sau de la o
maximã dintr-un autor ilustru care serveºte drept fundament filozofic solid pentru tema propusã, apoi vine cu o
sclipitoare întâmplare de viaþã sau cu un portret, realizatã
dintr-o singurã trãsãturã ºi încheie cu o reflecþie personalã,
de cele mai multe ori prezentatã aluziv, fãcând astfel
apel la inteligenþa cititorului, tocmai pentru a spori
greutatea tragismului ºi a-l conecta la trãirile legate de
acesta. Citatele ºi maximele sunt preluate dintr-o lungã
listã de autori din veacuri diferite ºi pe teme diferite, având
ca numitor comun tragismul vieþii: H.C. Andersen, Geo
Bogza, E.A. Poe, Seneca, Balzac, Hugo, Goethe, H.
Heine, N. Stãnescu, Jack London, L.N. Tolstoi, Mateiu
Caragiale, Panait Istrati, E. Simion, R, Rolland, M. Twain,
E. Cioran, A.P. Cehov, Ilya Ehremburg, Saint-Exupery,
Ernest Hemingway, G. Cãlinescu, M. Preda etc.
Citãm aici câteva dintre ele pentru a convinge cititorul
despre profunzimea ºi seriozitatea demersului autorului
care acum îºi dezvãluie intenþia de a instrui, povestind.
Transferã, astfel viitorului o experienþã unicã de viaþã.
Descoperim în el un povestaº desãvârºit a cãrui
sfãtoºenie nu mai trebuie demonstratã, ci doar asimilatã:
- E. A: Poe: „Dacã þi-e teamã de mare, de ce te sui în
luntre?”
- H. Balzac: „Spaima este un sentiment care te
îmbolnãveºte pe jumãtate”
- V. Hugo: „Poþi sã iei de gât ºi sã dobori o nãlucã?”
- H. Heine: „Pentru oamenii cãrora prezentul nu le mai
oferã nimic, s-a inventat cerul”
- H. C. Andersen: „Nemurirea e ca zãpada; mâine nu
va mai rãmâne nimic din ea”
- Geo Bogza: „Sã dai lumii cu sinceritate, astfel
întreaga lume ar putrezi ca un cadavru”
- Seneca: „Unii trãiesc fãrã nici un ideal, fãrã nicio
þintã pe lume, ca niºte fire de paie pe un râu. Nu merg ei,
ci curentul îi duce”
- I. W. Goethe: „Lumea nu este a celor care pot, ci a
celor care vor”
- J: London: „Credinþa faþã de om pare o lege a înseºi
fiinþei lui, mai puþin decât dragostea de libertate, de
seminþie ºi de rudenie”
- L. N. Tolstoi: „Omul e ºi zeu ºi porc”
- M. Caragiale: „Pentru pãcatele noastre, Dumnezeu
are cumpãnã deosebitã ºi înºalã la cântar”
- P. Istrati: „Dacã suntem fericiþi, e din întâmplare, iar
dacã suntem nefericiþi, e tot din întâmplare. În marea
asta plinã de stânci care e viaþa, barca noastrã e dusã în
voia vântului ºi , oricât am fi de iscusiþi, nu putem ocoli
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mare lucru”
- E. Simion: „Nu putem construi o lume nouã cu o urã
veche”
- R. Rolland: „Oricât e noaptea de lungã, tot vin odatã
zorile ºi se face luminã în toate”
- M. Twain: „Cel mai bun mijloc ca s-o scoþi la capãt
cu aºa oameni, e sã-i laºi în voia lor”
- Em. Cioran: „Orice femeie care plânge lacrimi în
singurãtate este sfântã. Lacrima e criteriul adevãrului în
lumea sentimentelor”
- A.P. Cehov: „Dacã îi chemaþi pe oameni sã porneascã
înainte, trebuie sã le arãtaþi calea pe care sã meargã”
- I. Ehremburg: „Furtunile vin mai pe urmã, când omul
doreºte, în sfârºit, libertatea”
- S. Exupery: „Cu viaþa se întâmplã ce se întâmplã
cu opaiþul; l-ai fãcut, l-ai dichisit, dar de luminat nu
lumineazã dacã nu-l aprinzi”
- E. Hemingway: „Când oamenii înfruntã cu atâta curaj
lumea, ca sã-i frângã, lumea trebuie sã-i omoare ºi, fireºte,
îi omoarã”
- G. Cãlinescu: „Trãim în lumea în care tot mai repede
mâine devine ieri”
- M. Preda: „Abia mulþi ani mai târziu aveam sã înþeleg
cã singurãtatea celor pãrãsiþi nu e chinuitoare din iubire,
ci din pricina chiar a acelei singurãtãþi”
Sunt maxime selectate cu mare grijã din noianul de
înþelepciune al omenirii de un înþelept care le foloseºte
ca pretext la întâmplãrile pe care le povesteºte trecute
prin filtrul amintirilor ºi al experienþelor de o viaþã, care
devine astfel o „vale a plângerii”. Surpriza pentru cititor
vine, de fiecare datã, în finalul fiecãrei „schiþe”. cãci o
cãdere de cortinã originalã, la fel de înþeleaptã, apare
sub forma unei maxime, avându-l pe scriitor drept autor,
îndemnând, de fiecare datã la reflecþie:
- „Nu poþi da altora decât ceea ce existã în tine însuþi”
- „O uºã interzisã ne stã tuturor în faþã; dar unde,
când, de ce anume, cred cã nu vom cunoaºte niciodatã”
- „Semenii mei trec încolo ºi încoace în deplinã libertate
ºi triºti. Ceva îmi spune cã sufletele lor sunt ca ºi corbul
Drãgãicii.”
- „Truda scriitorului pe acest pãmânt ºi în aceastã
lume de transformãri mi se pare comparabilã cu truda
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Fântânelele Sibiu (Morãrescu Dragoº)
Existã în volum personaje realizate cu mare acurateþe
ºi duioºie, Mama ºi Tata, prezente în toate povestirile.
Douã însã devin leitmotive: Vântul ºi Copilul. Vântul
devine suprapersonaj, ca în opera sadovenianã: „ªi vântul
suflã ºi aici, ca în stepele gogoliene, ca ºi în pãdurile ce
strãjuiesc malurile fluviului Mississippi din cãrþile lui Mark
Twain, ori pusta maghearã a lui Ady Endre. Iar în copilãria
mea, vântul sufla chiar a magie, aºa cum crivãþul sufla
odinioarã peste copilãria lui Panait Istrati” Copilul este ºi
el universal, n-are nume, dar trãieºte cu intensitate vraja
copilãriei inocente: „Acolo, în larga câmpie a Dobrogei,
întinzând praºtia dupã mierle ºi ciocârlii, m-am simþit
copilul dorit de ursitoare cu harul uimirilor care se aºtern
în urma cuvântului scris. ªi de câte ori mã aºtern la masa
de scris, înainte de a scrie ceva, închid ochii ºi aud
rãsunând în trecutul meu povaþa de aur a bunicului:
„Niciodatã, dar niciodatã, sã nu arunci cu piatra într-o
pasãre cântãtoare!”. Extraordinar mesaj pe care scriitorul
Tudor Cicu îl lasã posteritãþii, vizând relaþia acestuia cu
creatorul de artã!
Mai existã în povestiri un alt copil, cel pe umerii cãruia
s-au îngrãmãdit grijile, necazurile ºi loviturile vieþii ºi ale
destinului: naratorul matur – cel care se izbãveºte de
sub izbiturile vremurilor, cel încrâncenat care-ºi duce în
spate stânca spre vârful muntelui, o scapã tocmai când
e aproape sã ajungã, dar coboarã încã odatã (cu fiecare
poveste) sã-ºi reia urcuºul cu demnitate de la capãt, cel
cãruia vulturul îi ciuguleºte în fiecare zi ficatul, dar suportã
cu mãreþie pedeapsa eternã, cãci a descoperit minunea
minunilor lumii – terapia prin suferinþã, înlocuind-o prin
terapia scrisului. Fiecare dintre „schiþele” sale se constituie
într-o izbândã a unui om echilibrat, tãcut, înþelept, generos,
de o blândeþe ºi de o bunãtate desãvârºite.
În pesimismul meu ajunsesem la concluzia cã
ingratitudinea este rãsplata generozitãþii. Mã întrebam
dacã nu cumva gratitudinea este ea însuºi o povarã. Tudor
Cicu s-a ridicat deasupra acestor nimicnicii ale vieþii,
deasupra celorlalþi prin generozitatea actului creator, luândo în acest maraton al creaþiei, mult înaintea celorlalþi. E
pe cale de a deveni reper, etalon. Numai de l-ar mai putea
zãri cei din urmã sau de l-ar mai aºtepta cei care
cronometreazã finiºul. El face abstracþie de toþi,
desãvârºindu-ºi minuþios, cu tenacitate, cu talent ºi cu o
cutremurãtoare modestie, opera, asemenea lui Phidias
al antichitãþii. Rãmâne doar s-o însufleþeascã.
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furnicii pusã sã escaladeze muntele, dar fãrã a lãsa din
spate povara grea peste mãsurã”
- „Când omul a ales calea tãcerii, asta e poate bine
pentru odihna ºi liniºtea celor din jur, dar cu timpul calea
asta nu face decât sã surpe ziduri roase de caria vremurilor ori suflete închise fiecare în nepãsarea semenilor
noºtri”
- „Boala tristeþii ºi a singurãtãþii acþioneazã în sufletele
stinse ura nãprasnicã împotriva tuturor celor care încearcã
sã dea din apropiere mai frumos decât îngerul care se
viseazã cã este”
- „Povestea unei vieþi este ºi povestea pe care unii au
tãria s-o ducã cu ei în mormânt”
- „Mânia-i ca gheaþa, þine ºi ea pânã o da prima cãldurã
ºi se topeºte”
Tudor Cicu se dovedeºte un excelent cititor de
literaturã ºi mai mult decât atât, ca scriitor, posedã o
mare artã de a însera cu ºtiinþã ºi cu uºurinþã în textele
sale autori, opere literare din literatura românã sau
universalã, conferindu-i textului sãu greutate, iar cititorului
cultivat, plenitudine. Vibraþiile lui ºi ale cititorului ating
astfel, fãcând apel la memorie ºi la imaginaþie, corzi din:
Adio arme (Hemingway), Omul invizibil (H.G. Wels), La
Lilieci (M. Sorescu), Don Quijote (Cervantes), Pãdurea
nebunã ºi Desculþ (Z. Stancu), Viaþa ca o pradã (M. Preda),
Îngerul a strigat (F. Neagu), Gospodãritul ( Ion Druþã),
Moromeþii (M. Preda), Femeile savante (Moliere), Kira
Kiralina (P. Istrati), Apus de soare (Delavrancea), Fraþii
Karamazov, Idiotul (Dostoevski), „Groapa” (Eugen Barbu),
Cozma Rãcoare ºi Mitrea Cocor (M. Sadoveanu), Livada
cu viºini (Cehov), Hamlet (Shakespeare), Procesul
(Kafka), Ion (Rebreanu), apoi ungurul Ady Endre, ruºii
Maxim Gorki ºi Gogol, românii M. R. Paraschivescu ºi
Mateiu Caragiale, dar nu în ultimul rând Biblia ºi pictorii
Corneliu. Baba ºi Camil. Ressu.
Talentul de povestitor e înnãscut. Prozatorul, odatã
desfãcut de chingile pretenþioase ale eseului, comprimã
povestirea propriu-zisã între maxima de început, introdusã
de fiecare datã dupã altã metodã, niciodatã repetând vreun
model, ºi concluzia poeziei, astfel încât cititorul sã savureze atât scânteierile înþelepciunii dar ºi tâlcul întâmplãrii
pe care o dezbracã de inutile detalii, mergând la miez,
comprimând,de obicei, întâmplarea pe o idee, pe vreun
portret sau pe vreo descriere, ca de exemplu: „Noi ne
duceam la mãrul pãdureþ pentru a ne umple sânul cu
mere, pentru a le ronþãi mai apoi cât e ziulica de lungã!
Ne duceam mai degrabã la mãrul pãdureþ decât la
împãrtãºanie […] merele nu erau grozave, dar bucuria
de a le culege ºi de a înfige dinþii în poamele dulci-amãrui
nu cred sã o fi simþit la fructele culese din grãdina de
acasã”
Epitaful de pe crucea de pe mormântul lãutarului
Floricel: „Celui plecat sã-i cânte acum ºi lui Dumnezeu”
îi trezeºte amintiri despre vestitul lãutar: „În sunetele viorii
lui Floricel auzeam ºi plânsetul ºi jalea ºi optimismul. ªi
în visele mele vedeam vioara acea cum mã chema, mã
îndemna ºi sã întorc mâna, ºi astfel sã nu mai fie decât
a mea. Rãmâneam însã ºi în vis cu mâna întinsã dupã
acea vioarã, pentru care aº fi furat ºi eu, asemenea lui
Jean Valjean.”
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Dupã trei volume de cronici, eseuri, pamflete ºi interviuri destinate cu precãdere literaturii române contemporane – Reabilitarea ºi consacrarea valorii. Proza româneascã înainte ºi dupã comunism (2004), În rotonda literaturii. De la Mihai Eminescu la Marius Ianuº (2004),
Cultura noastrã cea de toate zilele (2005) –, Andrei Milca
ne surprinde cu o carte de versuri, Altare în vrajbã (Editura
Viitorul Românesc, 2005), constituind reversul medaliei
faþã de ipostaza autorului configuratã în cãrþile anterioare.
Descoperim aici lirismul unui idealist, tenace chiar ºi în
dezamãgire, care beneficiazã de o sensibilitate autenticã
ºi de posibilitãþi de expresie încântãtoare, deopotrivã prin
prospeþimea imaginilor ºi prin trimiterea livrescã, frecventã
dar deloc ostentativã.
Versurile din Altare în vrajbã, aduc în primul rând tema
modernã a identitãþii într-o tulburãtoare cãutare de sine a
poetului din perspectiva unei atitudini faþã de existenþã.
Într-un concis avertisment, poetul Andrei Milca înfruntã
nimicnicia cu superbia încrederii în virtuþiile imaginarului
ºi realizeazã o proiecþie enigmaticã, ce constituie o notã
recurentã a cãrþii: „Moartea-ºi þine-n ea zãvorul / Cheia e
la mine. / Sã adunãm de cu searã / poveºtile...” (Preludiu).
Lumea traversatã (sau proiectatã) de eul liric în cartea
de faþã este o lume aglomeratã, ca expresie a deschiderii
cãtre viaþã, a trãirilor puternice ºi plenare, fie cã autorul
omagiazã prin dedicaþii poeþi iluºtri spre afirmarea unor
afinitãþi definitorii („Esenin, Rilke, Lorca, Arghezi, Bacovia,
Nichita, Labiº, Blaga, Pãunescu, Sorescu ºi toþi ceilalþi”),
fie cã recurge cu naturaleþe, ca într-un dialog care ignorã
timpul, la intertextualitate.
Impulsionat de o cordialitate generoasã, care stã bine
tinereþii, ºi dotat sã trãiascã plenar, cu forþã, sentimentele,
Andrei Milca mãrturiseºte impresionant: „Mã trezesc în
orice zi / Cu aceeaºi poftã de nefericire / Din umerii
trecãtorilor / ªi totuºi cânt pe acest Pãmânt / Unde ºtiu
cã nu se poate sã mai fiu singur”. (Eu. Spre. Ce?) Iubind
extremele, Andrei Milca se întreabã retoric, uzând încã o
datã de intertextualitate pentru a declanºa înmulþirea
sugestiei: „Sunt oare cel mai frumos din oraºul acesta /
(Sau mãcar cel mai nebun?)” (Dorian.Gri). În ultimã instanþã, aici, ca ºi în alte cazuri, celebre, literatura ºi viaþa
poetului se identificã. Poetul Andrei Milca se raporteazã
la o tradiþie (încã un mod de a refuza solitudinea), cu
certitudinea afinitãþilor, dar ºi a singularitãþii sale: „Mã
apuc sã scriu iar poeziile lui Nichita, lui Marin, / lui Lucian,
/ lui Nicolae, lui George, lui Nichita, lui... / niciodatã pe
ale mele / fiindcã ale mele mã scriu ele pe mine. / Cea
mai reuºitã poezie a mea / sunt eu însumi (aþi mai citit
asta undeva, nu?) / Cel mai inspirat vers al meu / este
chiar omul andreimilca. Întâiul.” – suveranitate narcisiacã,
amintind atitudinea similarã din nicolae magnificul de
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Nicolae Þone. Confesiunile de acest gen sunt prilejuite
de o reflecþie îndelungatã asupra textelor ºi în cunoºtinþã
de cauzã în privinþa condiþiei literaturii. Unei lumi imaginare
aglomerate de poeþii de aici ºi de pretutindeni i se
potriveºte tentaþia autorului de a recurge la jocul /
procedeul intertextualitãþii, adeseori frapant, ca în „Unde
mai sunt cuvintele mele / de altãdatã?” (Restament), sau
„De parcã aproapele meu de ieri / ai fi tot TU, pe veci
pierduto, / veºnic adoratã, logodnicã de-a pururi, / soþie
niciodatã (...)” (Total eclipsã).
Aspiraþia uranianã îi conferã graþie universului poeziei.
Într-un „prolog” intitulat Credo, aceastã aspiraþie împrumutã tensiunea psalmilor arghezieni ai tãgadei, dar revelã
performanþa autorului: „Cai aleargã peste mine / Suflet
muºcã din înalt / Rãstignitã-n întrebare / Calcã buza prin
asfalt. // Aripile-n cui stau bete, / Caii se fac apoi de
lemn / Cerul moare pe-ndelete / ªi cu ochiu-i dau un semn
(...)” Formularea motivului vieþii ca suferinþã include
condiþia scriitorului în poemul Pahare goale, confesiv în
tonalitatea Odei în metru antic: „Cade sarea pe rana mea
veºnic deschisã, / plãgile sufletului meu, arsului meu /
trup rãstignit peste bolnava cãlimarã / i-au intrat spinii
petelor în sânge (...) Reflectat în toate aceste pahare /
care m-au locuit / mã rãsfrâng în fundul lor, în golul lor, /
haosul drag, unde cineva – poate zeul – / mã soarbe
infinit...”
Referinþa uranianã dã bune rezultate ºi în poemele de
dragoste (împlinitã sau nu), numeroase în carte ºi aducând
încã o ipostazã a autorului, care îºi contemplã / surprinde
/ inventeazã iubita când doarme „rãsturnatã pe o arcadã
/ de resentimente. // ªi nu va mai zâmbi niciodatã / cu
strãlucirea clipei de acum, / în care coapsa ei rãsfiratã /
freamãtã a Cer, nu a Scrum.” (Zgomot). Aventurile de
dragoste reinventeazã viaþa în exerciþiul unei hiperbolizãri
(Orgoliu, Tenebre) sau reintrã cu aplomb în scenarii celebre (Francescã ºi laurã). Transpunerea trãirii dobândeºte
vibraþie iar versurile ce adunã contrariile se reþin: „sunt
rãnitul dintre liniile pleoapelor tale obosite / soldatul sub
învãlmãºelile dintre gânduri din zbor. / Îmi pari aºa departe
/ ca o moarte foarte dragã / ce va veni sãrind peste bãtrâneþe.” (Irisuri. Sunt tânãr)
Cartea de poezie Altare în vrajbã, a criticului, cronicarului
ºi publicistului Andrei Milca, tânãr cercetãtor al Institutului
„G. Cãlinescu” ºi cadru didactic universitar, constituie o
surprizã atât prin performanþele stilistice dincolo de orice
înregimentare în vreo formulã la modã, cât ºi prin impetuozitatea cu care autorul izbuteºte sã aºeze întrebãrile sale
în atenþia cititorului, ca probleme care implicã lumea de la
cotidian la vastitatea cosmicã. Apreciem faptul cã un autor
fãrã inhibiþii în faþa hârtiei de scris ne transmite bunul sãu
sentiment în scrutarea existenþei prin înfãptuirea literarã.
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acelei vizite a noastre, Ion Irimescu, aflat atunci pe culmea
celor 90 de ani de viaþã, trecuse pe la Fãlticeni, înainte
de a pleca cu doamna sa într-o cãlãtorie de documentare
în Elveþia, ºi mai adusese câteva sculpturi, la care trudise
în ultimul timp. Nu numai cã le hotãrâse locul de expunere,
dar le ºi potrivise cu mâinile lui în fluxul expoziþiei, care
este, în articulaþiile cele mai fine, tot o creaþiune a Domniei
Sale.
Remarcile amicului meu flamand mi-au umplut sufletul
de mulþumire. Ce poate fi mai înãlþãtor pentru un neam
decât sã stârneascã entuziasmul strãinilor prin fructele
gândirii ºi simþirii sale înalte? Este tocmai ce reuºea atât
de minunat Muzeul „Ion Irimescu” de la Fãlticeni. Din
pãcate azi muzeul practic nu mai existã. Operele
Sculptorului, trecut nu de mult la cele veºnice, zac în
depozit. Lucrãrile de restaurare, începute în 2003 , s-au
poticnit în lipsa fondurilor, pe care onor Ministerul Culturii
nu catadixeºte sã le acorde. Opacitate birocraticã sau
neiubire pentru culturã? Sã fie românii din administraþia
tãrii mai puþin preþuitori ai acestui tezaur decât niºte
strãini? N-aº vrea sã cred ºi nici sã-i socotesc ca fãcând
parte dintre risipitorii ºi batjocoritorii darurilor noastre cele
alese. Trag nãdejdea unei cât mai grabnice treziri.

Flori gri (Sãliºteanu Ion)
PRO

Am cãlãtorit în urmã cu ani buni, timp de câteva zile,
prin Moldova, cu un grup de prieteni din Belgia, ca sã le
arãt unele din frumuseþile ce dau unicitate acestui colþ
de lume. Ne-am uimit laolaltã, eu pentru a câta oarã?, în
faþa frescelor mãnãstirilor Bucovinei, ale Voroneþului mai
ales. Am simþit cu toþii fiorul cel mistuitor venind din adânc
de vreme, din adânc de suflet omenesc, împodobit cu
simþul frumosului. La Bicaz respiraþia ne-a fost tãiatã de
mãreþia naturii, precum ºi de lucrarea îndrãzneaþã a ului.
Comparaþia cu Elveþia, o tarã a priveliºtilor mirifice, a
revenit ca un leit-motiv. Ceahlãul, cu ale sale creneluri
dãltuite nepereche, a smuls alte exclamaþii de admiraþie,
de trãire a unei emoþii parcã neâncercate. Prietenii mei
priveau ºi nu se mai sãturau privind. îmi spuneau cã rar
le-a fost dat sã regãseascã, reunite pe un spaþiu relativ
restrâns, atâtea felurite ºi sublime frumuseþi. „Peste
acestea, au þinut sã adauge mereu, domneºte curãþenia
sufleteascã. Oriunde am bãtut la uºã ni s-a deschis ºi
am intrat ca acasã la noi. ”
Unul dintre aceºti prieteni flamanzi, cu o formaþie
tehnicã, este un subtil degustãtor de artã. în casa lui din
Heule, o micã localitate de lângã Kortrijk, semnele acestei
pasiuni se vãd pe pereþii tapetetaþi cu pânze, ce atestã
bunul gust ºi priceperea într-ale frumosului artistic. Deºi
nu exteriorizeazã uºor, Daniel Gaevert nu ºi-a ascuns o
clipã starea de jubilaþie încercatã în acest periplu de patru
zile prin Moldova. Ajuns în Iaºi, el a dorit sã mi se
destãinuie: „M-au impresionat multe lucruri. ªi frescele
ºi plimbarea cu vaporaºul pe lacul Bicaz ºi Ceahlãul ºi
mãnãstirile cu tihna ºi puritatea lor. Dar eu situez deasupra
tuturor Muzeul „Ion Irimescu” de la Fãlticeni. „Am încercat
sã pun aceastã remarcã pe seama interesului particular
pentru artã al prietenului meu din Flandra. Desigur, poate
constitui o explicaþie, dar nu singura. Prin ce reuºeºte
oare sã impresioneze atât de puternic o colecþie de artã?
La întrebarea mea Daniel Gaevert a rãspuns fãrã ocoliºuri: „Senzaþia mea a fost acolo cã întâlnesc un lucru
viu ºi etern, totodatã. ”
Bronzul, marmora, ipsosul, ceramica, aluminiul,
vrãjite de sufletul, mintea ºi mâinile artistului, au pãrãsit
regnul mineral ºi au dobândit palpitul vieþii. Demiurgul
le-a dãruit nemurire prin condensarea în lãuntrul materiei,
în picãturi de eternitate, a însãºi vieþii. La aceasta se
mai alãturã ceva deosebit de important. Este arta
dispunerii lucrãrilor, de care artistul, ca un creator veritabil,
cãruia nici un amãnunt , cât de mic ºi aparent neînsemnat,
nu-i scapã din vedere, s-a îngrijit statornic ºi râvnitor. în
acelaºi timp a îmbogãþit continuu colecþia de la Fãlticeni
ºi a aºezat-o în spaþiu, procedând aidoma unui compozitor
care-ºi rânduieºte notele simfoniei pe o partiturã. în vara
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DREPTUL SCRIITORULUI LA OPINIE

Disputa istoricã romano-maghiarã, cu excesele ei
rãzboinice regretabile, cu tensiunile remanente din
mentalul colectiv, cu propaganda xenofobã cotidianã
bilateralã m-a întristat ºi exasperat dintotdeauna. Aceastã
metastazã istoricã intreþinutã abil ºi concertat de elitele
politice de la Budapesta ºi Bucureºti de-a lungul timpurilor,
reprezintã în fond o ofensã jignitoare la adresa bunului
simþ, convieþuirii si toleranþei reciproce multiseculare a
milioanelor de ardeleni, fie ei romani sau unguri. Paradis
terestru pentru ambele state – Ungaria ºi România,
Ardealul a simbolizat întotdeauna, EL-DORADO-ul, þinta
finalã a întregirii naþional-statale. Cred cã acceptarea
reciprocã a câtorva evidenþe istorice, ar putea fi pasul
decisiv al unei reconcilieri definitive dintre cele douã
naþiuni:
– inviolabilitatea frontierelor de dupã al doilea rãzboi
mondial, realitate ce va trebui acceptatã integral ºi de
societate în profunzimea ei, nu numai de guvernele celor
douã state, fapt ce va împiedica în faºã orice fel de
revansism, revizionism, iredentism sau instigare xenofobã:
– recunoaºterea asupririi naþionale ºi sociale a românilor în timpul Regatului Ungariei ºi Imperiului Habsburgic,
respectiv a dreptului demografic al acestora asupra
Transilvaniei
– recunoaºterea drepturilor colective ºi individuale ale
minoritãþii maghiare, conform normelor europene ale
secolului 21, inclusiv a unei autodeterminãri culturale ºi
administrative a regiunilor secuieºti, dupã modelul catalan
din Spania sau tirolez din Italia. Opinia publicã româneascã trebuie sã ajungã la o conºtiinþã europeanã, de la
cea vetust-naþionalistã a permanenþei ameninþãri a statului
naþional-unitar. La rândul ei, opinia publicã maghiarã
trebuie sã accepte senin, nu ca pe o tragedie naþionalã,
apartenenþa de drept, consfinþitã de tratatele internaþionale
a Transilvaniei la România.
– încetarea disputei cu privire la primatul cronologic
sau dreptul istoric al uneia sau alteia dintre pãrþi. Nici
românii, nici ungurii nu vor reuºi sã convingã eventualul
partener de dialog, în aceastã spinoasã chestiune,
indiferent de câte argumente istorice ºi evidenþe ºtiinþifice
ar putea demonstra. O stradã înfundatã, des frecventatã
de nostalgici, ºovini ºi istorici mercenari, pe care circulaþia
trebuie opritã pentru totdeauna !
– oprirea concursului protocronist, moºtenire a
regimurilor totalitare hortistã ºi ceauºistã, cu corolarul
strereotip al pastorilor primtivi, mâncãtori de mamaligã ºi
al barbarilor cãlare, mâncãtori de carne cruda.
Suspendarea desfiderii ºi ironizãrii civilizaþiei ºi culturii

celeilalte pãrþi. Ardelenii pot fi mândri de specificul cultural transilvan, un mozaic multicultural pitoresc, unic, în
care fiecare pietricicã etnicã îºi are originalitatea ºi
strãlucirea ei intrinsecã.
– tensiunile culturale, din sistemul de învãþãmînt ºi
din administraþia localã sã fie dezamorsate ºi rezolvate
exclusiv de ardeleni, fãrã demagogie sau imixtiune politicã
de la Budapesta sau Bucureºti, în spiritul constructiv al
regionalismului ºi tradiþiei de armonie interetnicã.
– nici un guvern român sã nu încerce o politicã de
asimilare forþatã, de limitare a drepturilor minoritãþii
maghiare, de provocare a emigrãrii în masã, de îngrãdire
a învãþãmântului în limba maternã, de schimbare prin
forþã a raporturilor demografice locale. Asemenea mãsuri
drastice sau extremiste n-au dus în trecut decât la
acumularea de resentimente, tensiuni ºi chiar conflicte,
total contraproductive pentru noua Românie democratã.
De altfel, se cuvine menþionatã, ca o realizare europeanã
notabilã, prezenþa UDMR, ca al treilea partid ca pondere
în Parlamentul României, ba mai mult prezenþa la
guvernare a acestui partid etnic al minoritãþii maghiare
din Transilvania.
– nici un guvern ungar sã nu încerce transferul diferendelor politice din Ungaria în rândul populaþiei maghiare
din Transilvania, sã nu o transforme într-un fel sau altul
în sursa de capital politic sau de minge de ping-pong
electoral. Acest export de marfã politicã perisabilã budapestanã se poate întoarce ca un bumerang, aºa cum s-a
întâmplat cu ocazia referendumului fortat din 5 dec.2004,
referitor la acordarea dublei cetãþenii, care n-a fãcut decât
sã adânceascã o rupturã mental-sufleteascã de pro-

Ferestre (Neamþu Cela)
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* Scriitor evreu de limbã maghiarã
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Scuzaþi generalitatea didactic-gazetãreascã a
platitudinilor de mai sus, dar ele-mi apar axiomatice în
noul context european, dupã secole de conflict mocnit
sau experienþe istorice tragice.Transilvania are toate datele
ºi ºansele economico-social-culturale ca în secolul 21
sã devinã un motor de dezvoltare a întregii regiuni central-est-europene, un model european de convieþuire
interetnicã, asemenea Elveþiei. Poate sunt niþel optimist,
dar dacã luãm în considerare drumul parcurs de la
Evenimentele din Tg.Mureº, din martie 1990, la nivelul
investiþiilor financiare, industriale ºi tehnologice fãcute
de importante state occidentale, SUA ºi Ungaria în
Transilvania, într-un climat de stabilitate politicã ºi
investiþionalã ºi mai ales aderarea României la UE în
2007, avem motive sã fim încrezãtori pe termen mediu.
De la ciomãgeala reciprocã ºi atmosfera de pogrom de
ev mediu, instigatã de elemente xenofobe ale fostei
Securitãþi ºi de extremiºti maghiari, s-a ajuns la inscripþii
bilingve, la Universitatea Babes-Bolyai, model de multiculturalitate ºi europenism, la Universitatea Maghiarã
Sapientia, la miniºtrii ºi vicepremier ungur, la Parcul
Reconcilierii din Arad, la 2 consulate ungare, la ziare ºi
reviste bilingve ºi la trecerea absolut liberã a frontierei
comune. Nu mai vorbesc de zecile de instituþii culturale
strãine ºi reprezentanþe comerciale ale unor firme de
renume mondial. Miile de burse, masterate ºi doctorate
ale tinerilor la prestigioase universitãþi strãine, internetizarea tineretului ºi accesul liber la informaþie mã fac sã

Oale (Neamþu Costin)
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cred cã oraºul Cluj, pre exemplu, dar ºi alte oraºe transilvane ºi nu numai, în primul rând cele universitare, vor
avea parte de un viitor mai bun, dupã decenii de
totalitarism, în care totuºi au reuºit sã-ºi pãstreze un
nivel european. Cu atât mai mult regret ºi mã revoltã
daunele pe termen lung pe care le-a produs primul
deceniu de tranziþie originala româneascã, în care fostele
structuri nomenclaturist-securiste, infãºurate în tricolor
sau stindard occidental n-au cãutat decât sã-ºi prezerve
dominaþia fanariot-mafiotã asupra societãþii româneºti.
Eu, ca evreu, de limbã maternã maghiarã, am încercat
în microcosmosul meu un rol de mediere diplomaticã între
cele douã comunitãþi istorice tradiþionale, de care sunt
legat. red ca sunt un favorizat al sorþii, deoarece m-am
înfruptat toatã viaþa din avantajele ºi alteritatea aestora.
Mai mult, regret cã bunicii nu m-au învãþat limba
germanã, cred dintr-un resentiment dupã Holocaust. Cu
acelaºi hedonism juvenil cu care am învãþat maghiara,
puteam deprinde ºi germana ºi astfel mi se deschidea o
poartã solidã spre marea culturã europeanã.
In schimb m-a lezat întotdeauna când în disputa
istoricã româno-maghiarã, modul de tratare al minoritãþii
evreieºti este folosit drept proiectil ºtiinþific pentru
desfiinþarea celeilalte pãrþi.In efortul meu de a depãºi
reacþiile viscerale, sensibilitãþile ºi traumele milenare
doresc sã evoc câteva evidenþe:
– atât în Imperiul Habsburgic cât ºi în România veche,
evreii ºi au avut un aport financiar ºi cultural însemnat la
formarea ºi dezvoltarea societãþilor moderne din ambele
state.
– în Imperiul Austro-Ungar, evreii au avut drepturi
cetãþeneºti depline, o parte deloc
neglijabilã asimilându-se fie naþiunii maghiare, fie celei
austriece, din proprie iniþiativã. O adevãratã „ epocã de
aur „ a emancipãrii sociale evreieºti.
– România a fost ultimul stat european care a acordat
cetãþenie românã, tuturor supuºilor evrei, odata cu
Constituþia din 1923. In plan social, practic,dupã participarea de voluntari evrei la Rãzboiul de Independenþã din
1877, discriminarea socialã e evreilor a fost minimã, dar
tot minimalã a fost asimilarea sau creºtinarea.
– pâna în 1938, odatã cu adoptarea pachetului de legi
antievreieºti a guvernului Goga-Cuza, prin care se
excludeau evreii din meseriile libere ºi din administraþie,
n-a existat un antisemitism de stat, democraþia interbelicã
româneascã respectând drepturile unei minoritãþi
însemnate numeric( cca. 780.000 evrei ) ºi nu numai.
Aceasta a avut parte ºi de reprezentare parlamentarã.
Antisemitism fundamentalist ortodox a existat încã din
anii 20, în aceastã „ mesianicã misiune „ ilustrându-se
Corneliu Zelea Codreanu ºi mai târziu Garda de Fier.
– în Ungaria, sub regimul hortist a existat un antisemitism de stat încã din anii 20, care i-a exclus treptat
pe evrei nu numai din viaþa publicã ºi politicã, ci ºi din
cea economicã,socialã ºi culturalã. In trei etape succesive, guvernele maghiare de extremã-dreapta au promulgat legi antievreieºti, al cãror simbol final a fost
purtarea obligatorie a Stelei galbene a lui David. A urmat
apogeul inevitabil: ghetoizarea, deportarea ºi nimicirea
fizicã a 600.000 de cetãþeni maghiari pentru simpla vinã
PRO

funzime între maghiarii din Ungaria ºi cei din Transilvania.
– dupa 85 de ani de la Trianon, maghiarii din Transilvania sã realizeze transformarea ireversibilã din statutul
de naþiune dominantã în cea de cetãþeni cu drepturi egale
a unei Românii democratice ºi europene, în care-ºi pot
prezerva ºi dezvolta tradiþiile, specificul naþional, cultural,
limba strãmoºeascã ºi legãturile preferenþiale cu Ungaria.
– dupã 85 de ani de stat naþional-unitar român, în ciuda
interludiului tragic de 4 ani al Dictatului de la Viena,
societatea româneascã sã arunce odata pentru totdeauna
la groapa de gunoi a istoriei fantoma duºmanului milenar,
al iredentismului perpetuu unguresc, a spaimei colective
de pierdere al Ardealului.
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de a fi de origine etnicã iudaicã.Aceasta, în condiþiile în
care Budapesta era deja asediatã de trupele sovietoromâne, cînd soarta fascismului ungar ºi german era deja
pecetluitã. Autorul moral ºi executantul acestui genocid
abominabil a fost regimul nyilasist a lui Szálasi, o coadã
de topor nazistã care a prefacut pe evrei în scrum ºi
Ungaria într-o ruinã. Prin aceste fapte eroice de arme,
fasciºtii unguri ocupã un meritoriu loc 3 în genocidul
evreilor din Europa, dupã Polonia ºi Rusia.
Deºi mi-am propus sã dau acestor fulguraþii un sens
cât mai personal, nu mã pot abþine sã nu atac subiecte
sensibile, ce þâºnesc irepresibil din conºtiinþa mea. Unul
din acestea ar fi propensiunea evreilor ardeleni spre cultura
maghiarã, mai pe ºleau spus apartenenþa evreilor
transilvãneni la comunitatea maghiarã. Reproºatã în speþã
de prietenii mei români, cred totuºi cã aceastã afinitate
are rãdãcini istorice fireºti. Pânã prin anii 60, dar cu atãt
mai mult în secolele trecute, populaþia majoritarã în oraºele
ardelene a fost cea maghiarã.In lungã ºi în justã perioadã
a lui Unium Trium Nationum, românilor în majoritate tãrani
iobagi, li s-a interzis sã se stabileascã la oraº. Abia spre
sfârºitul sec.19, elita intelectualã româneascã ( doctori,
avocaþi, notari ) a început sã se aºeze la oraº. Românii
ardeleni de viþã veche au fost, de asemenea, nevoiþi în
viaþa cotidianã, în contactul cu autoritãþile, în viaþa economico-financiarã, sã înveþe limba maghiarã. La fel s-a
întâmplat cu minoritãþile tradiþionale sãseascã, ºvabã ºi
evreiascã, pentru care era normal sã înveþe limba statului,
pânã în 1918 cea maghiarã. Deºi majoritari încã din 1902,
dupã recensãmintele oficiale ale autoritãþilor austroungare, românii au fost minoritari la oras, situaþie perpetuatã ºi dupã înfãptuirea Marii Uniri.
Afinitatea evreilor ardeleni spre comunitatea ºi limba

Peisaj (Neamþu Costin)
maghiarã se explicã ºi prin dorinþa acestora de a-ºi pãstra
o identitate diferitã faþã de majoritate, odatã cu abandonarea tradiþiilor iudaice si a limbii idiº.Preferinþa n-a fost
în nici un chip de ordine afectivã, mai ales dupa
Holocaustul organizat de autoritãþile hortiste, ci una de
conservare a unui soi de alteritate, de mic grup etniccultural situat între comunitãþile majoritare româneºti ºi
ungureºti. De mult doresc sã-i liniºtesc pe naþionaliºtii
extremiºti, xenofobi, ºovini ºi antisemiþi de pretutindeni
sã nu se precipite, agite ºi mobiliza prea mult, cãci
„moartea prin sãrut„ adicã procesul natural de asimilare
al minoritãþilor reprezintã o legitate istoricã ireversibilã.
In timp, chiar dacã îndelungat, orice minoritate, fie ea
cât de numeroasã, omogenã ºi închegatã istoric este
sortitã extinderii demografice, declinului cultural ºi al
tradiþiilor, dispariþiei geografice. Vorba lui Caragiale „aveþi
puþinticã rãbdare”, luptãtori neînfricaþi ai puritãþii etnice!

Mircea Radu Iacoban

TEOCTIST
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Ca întotdeauna, ni se relevã la modul dureros caratele
unei personalitãþi abia atunci când trece dincolo de
hotarele lumii acesteia ºi-i prea târziu! Nu m-aº mira sã
aprindã lumânãri întru cinstirea celui ce a fost patriarhul
trecut la Domnul ºi mulþi dintre cei care, în 1990, rãcneau
„Teoctist – anticrist”! Nu ºtiu sã i se fi cerut vreodatã
iertare – pe care Teoctist a dãruit-o oricum tuturor
contestatarilor ce s-au strãduit sã-l scoatã din scaunul
patriarhal. Îl încerca un singur mare regret, pe care mi l-a
împãrtãºit nu odatã: „oamenii ãºtia nu ºtiu cum s-a trãit
ºi prin ce am trecut.” Am avut privilegiul sã mã numãr
printre apropiaþii lui ºi sã-l cunosc în cele mai diferite
împrejurãri, ºi oficiale, ºi mai puþin oficiale. Ar fi mult
prea mult sã vorbesc despre o prietenie; proporþii ºi
distanþele se cuvin totdeauna pãstrate. Poate, mai
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degrabã de o anume amiciþie întemeiatã mai întâi pe visa-vis-ul celor douã importante instituþii ieºene (Mitropolia
ºi Teatrul Naþional), pe simpatia ºi interesul ce-l purta
artei în general, literaturii mai ales (sã nu uitãm cã a
absolvit ºi Facultatea de litere ºi filosofie), în virtutea
cãrora invita ades scriitori în palatul mitropolitan, pe
sumedenia de împrejurãri mai mult ori mai puþin
sãrbãtoreºti care, într-un oraº totuºi de provincie, adunau
ades mireni ºi feþe bisericeºti - pentru ca apoi sã ajung
a-i fi coleg de bancã: am stat unul lângã celãlalt, cu
numele gravate pe plãcuþele de pe spãtare, vreme de
aproape zece ani în sala rondã a fostei MAN. Astãzi,
sub imperiul preceptului „de mortui nihil nisi bene”,
evocãrile elogioase pot fi suspectate de apãsarea emoþiei
momentului. Motiv pentru care recurg la un text vechi ºi
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Casa Mihai Eminescu (Neamþu Costin)
candidaturii” presupunea, obligatoriu, deplasarea
prezumtivului deputat în toate satele circumscripþiei, spre
a se întâlni cu alegãtorii. (În cartea evocatã mai sus am
descris amãnunþit mecanismul „democratic” în temeiul
cãruia funcþiona MAN – a se vedea pag. 35-41) Mitropolitul
nu era scutit de ostenitoarea (ºi inutila!) procedurã. La
aceste „adunãri cetãþeneºti”, candidatul urma sã fie însoþit
ºi prezentat de cãtre un secretar al judeþului. Nu se
înghesuiau: una cã-i alarma perspectiva susþinerii unui
reprezentant al „opiului pentru popor”, alta cã nu se
simþeau deloc în largul lor în compania înaltului prelat,
cãruia nu puteai nici sã-i ceri un foc, nici sã i te adresezi
cu „dragã tovarãºe”, ºi, apoi, temându-se cã prezenþa
mitropolitului într-un dialog deschis cu sãtenii amãrâþi ºi
iritaþi ar putea conduce la cine ºtie ce situaþii incomode.
Aºa cã l-am însoþit pe Teoctist, vreme de douã sãptãmâni,
zi de zi, bãtând cotloanele Moldovei ºi fiind martor la
preschimbarea unei sarcini plicticoase ºi trudnice într-o
adevãratã sãrbãtoare: se „desfundau” satele, nu era nevoie
de nici o „mobilizare”, a trebuit sã mutãm întâlnirile afarã,
în curtea ºcolilor, ca sã încapã toatã suflarea. Þãranii
veneau cu flori, icoane ºi lumânãri la întâlnirea cu înaltul
ierarh ºi mai ales cu speranþa (ultimã!) cã Biserica va putea
determina, odatã ºi odatã, întoarcerea feþei Domnului cãtre
amãrãciunea lor eternã. Teoctist ºtia sã le vorbeascã;
vedeai chipurile luminându-se a nãdejde. Niciodatã nu neam putut încadra în timp, lumea nu voia sã plece, ba mulþi
veneau ºi a doua zi, la întâlnirea din satul vecin...
Ultima datã când am avut bucuria sã-l întâlnesc, iam dat o carte, mi-a dat o carte, ºi mi-a arãtat cu degetul
un paragraf din nu ºtiu ce gazetã: „Uite, se zice cã vorbesc
prea mult. Dar curând o sã tac... o sã tac...” Înþeleptul,
blajinul, rãbdãtorul, cãrturarul, bunul gospodar, bine
cinstitorul Teoctist s-a strãmutat în lumea tãcerii. Îmi
amintesc cum descria magia ce-o exercita, în copilãrie,
asupra celor 11 fraþi, imaginea turnurilor albe ale Voronei,
vãzute din mãruntul sat moldovenesc. De atunci ºi pânãn clipa ultimã, ridicarea lui Arãpaºu în scaunul patriarhal
românesc s-a petrecut ca-ntr-o o poveste cu zâne,
Cenuºãrese ºi Feþi-frumoºi. A fost odatã ca niciodatã.
PRO

reproduc din cartea „Puterea ingratã la români”, scrisã în
ianuarie 1990 (Ed. „Cronica”, 1990, pag. 27,28,29):
„Teoctist a îndurat foarte greu mizeria perpetuã a relaþiilor
cu acela ce se considera comandantul suprem ºi pe
tãrâmul bisericii... De câte ori mã invita în palatul
mitropolitan, mã conducea mai întâi <sã-mi arate>
paraclisul ce-l ºtiam pe de rost. Trebuia sã <mã mir>
iarãºi de ciudãþenina picturii lui G. Popovici, care se
strãduia sã imite reliefurile vechi; mai ales icoana Sfintei
Treimi lasã exact impresia de relief mãrginit ºi subliniat
de umbre alburii-cenuºii. Plimbarea prin paraclis îi
permitea însã mitropolitului (ºi apoi patriarh) sã-ºi verse
focul fãrã grija microfoanelor: „Ia te uitã, plouã în biserici,
am materiale, am meºteri ºi nu mã lasã sã le repar... Noi
nu obþinem autorizaþii pentru repararea mãnãstirilor, în
vreme ce toate sectele îºi construiesc ce ºi unde vor...
Iar s-au redus locurile la Seminar... Iar mi-au tãiat din
cota de hârtie... De doi ani cer sã mã primeascã în
audienþã ºi nu-mi dã nici un rãspuns... Nu mã lasã nici
sã încerc sã aºez mitropolit la Iaºi... Patriarhia a rãmas
ca o insulã... or sã ne dãrâme ºi pe noi...” Cel mai mult
l-a afectat faptul cã a fost pãcãlit fãrã ruºine: dupã încâlcite
ºi îndelungi tratative cu „stãpânirea”, constatându-se cã,
realmente, nu mai exista ºansa salvãrii bisericilor propuse
spre demolare întru alinierea coreeanã a Bucureºtiului,
Patriarhul obþine mai întâi promisiunea unor translãri ºi
apoi pe aceea cã pentru fiecare bisericã demolatã va
primi autorizaþie de construcþie a unui lãcaº nou, în marile
cartiere de blocuri sau în apropierea fostelor amplasamente. Sigur cã nu era acelaºi lucru: cum sã „schimbi” o
bisericã veche de 400 de ani pe o zidire nouã? Acum, e
uºor de judecat; în situaþia de atunci era, probabil, maximum ce se putea obþine. Ei bine, vechile biserici au fost
demolate ºi când s-au solicitat autorizaþiile de construcþie
promise, nimeni nu s-a învrednicit sã le semneze! Tipic
exemplu de fides punica! Cât despre dãrâmarea bisericii
Sf. Vineri, cu prea multã uºurinþã trecutã în responsabilitatea lui Teoctist, iatã ce mi-a spus, cu tristeþe ºi revoltã:
pentru a scãpa de opoziþia surdã a Patriarhului, Ceuºescu
„m-a trimis cu mesaj personal în strãinãtate ºi, când mam întors, am gãsit Sf. Vineri dãrâmatã.” Mesajul, paremi-se cãtre preºedintele Austriei, era, bineînþeles, apã
de ploaie!... Imediat dupã revoluþie, l-am, cãutat la
mãnãstirea Sinaia. Am revãzut, de curând, banca pe care
am stat atunci. Nu s-a cãinat, n-a arãtat cu degetul pe
nimeni, n-a învinuit, nu s-a apãrat. Considera cã se aflã
în faþa unei încercãri ºi atât: Domnul va hotãrî. De altfel,
niciodatã nu l-am auzit spunând o vorbã rea la adresa
cuiva; din când în când, câte un comentariu mai degrabã
amar însoþea cutare veste tristã adusã din Moldova...
Mã invita ades sã prânzesc la Patriarhie. Luam masa în
doi ºi aºtepta amãnunte despre cunoºtinþele de odinioarã.
Nu uita pe nimeni. „Domnul X, ce mai face? S-a operat?
Cum îi merge?” Se strãduia sã pãstreze, astfel, legãtura
cu oamenii unui oraº de care s-a simþit întotdeauna mai
legat decât de oricare altul... Cum îi moºtenisem
circumscripþia Hârlãu, scotea o listã ºi-ncepea sã-ntrebe
dacã s-a modificat mersul trenurilor dupã cum ceruserã
cãlãtorii, dacã s-a terminat electrificarea cãtunului cutare...
dacã...dacã... Înainte de 1989, protocolul „depunerii
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O LANSARE DE CARTE ÎN PROVINCIE
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Anunþatã cu solemnitate la ºedinþa ºefilor de scarã din
cartier ºi cu ajutorul unor afiºe viu ºi expresiv colorate pe zidurile
celor douã colegii din urbe (,,e discotecã, tu?!” a întrebat o
blondã pistruiatã, membrã activã a Sex-Clubului) lansarea de
carte a provocat mari emoþii bietului autor care nu mai ºtia de
unde sã facã rost de vin, sãrãþele, o mãslinuþã-douã („scump,
scump, dar meritã!!”) , poate chiar un sandvici apetisant; vine
ºi Criticul, Biciul lui Dumnezeu, Doamne, ce greu l-a convins,
poate vine ºi Prozatoarea de Talie europeanã (78-80 cm în
zilele bune)!!
În sfârºit, dupã telefoane repetate, conform principiului:
„Scoate-l din sãrite ºi va veni!”, dupã ce ºi-a mobilizat toate
rudele pânã la a cincea spiþã, deºi unora nu le era clar de ce
face atâta caz, dupã ce a obþinut promisiunea ªefului direct cã
va trece pe acolo, în drum spre Sala Sporturilor, a hotãrât– în
deplin acord cu Sine– cã surprizele sunt excluse, cã totul trebuie
sã meargã Bine, aºa, sã afle toþi cine e ºi cât valoreazã El „pe
piaþa spiritului”, sã intre în conºtiinþa publicã, pentru cã, nu-i
aºa?!, scriitorii adevãraþi, confirmaþi de Centru fac mândria
judeþului, a þãrii ºi, de ce nu?!, a Peninsulei Balcanice, cel
puþin!… Doar despre cãrþile sale au scris Corcodescu, Pinion,
ca sã nu mai vorbim de articolul fulminant al lui Vasile Covrig
Pajiºte, ce l-a impus definitiv… nu se ºtie unde!!
Iatã-i pe toþi adunaþi: Libelula, poetesa care a închinat o
divinã odã covrigilor ce nu ºi-au gãsit câinii corespunzãtori
(pentru a cutreiera în triumf Europa), Penetreanu, creatorul
unui limbaj erotic exploziv ce fãcea sã treacã prin toate culorile
(de la roºu aprins la vânãt) cititori de toate vârstele ºi categoriile
de iniþiere, Mocoflete, suavul cântãreþ al firului de pãpãdie,
I.M. Becillus, prozator de o virilitate impresionantã, Ana Graþia
Cristiana Dodo, nãscutã Pleºcaru, sonetistã incurabilã, Jubrac,
Meterez, Hapac, Vasile Culbec, Zurbavã, într-un cuvânt toatã
gloria Literelor Zonale, de se cutremura Parnasul de invidie;
unde mai pui cã sosiserã invitaþi (de seamã) din toate judeþele
învecinate. În prim-plan se aflã Criticul, proaspãt pomãdat,
grav, important, parcã puþin plictisit de toatã agitaþia din jur,
aranjându-ºi cu grijã fiºele, o datã ºi încã o datã (pe care nu le
va folosi un moment mãcar în timpul alocuþiunii)… îi ºtergea
cu privirea pe cei de faþã, întorcându-se, din când în când,
cãtre gazdã pentru informaþii suplimentare!!
– Domnilor, domniºoarelor ºi doamnelor, ne aflãm aici
(pauzã de efect) pentru a fi pãrtaºi la marea bucurie pe care o
trãieºte mai tânãrul nostru coleg care-ºi lanseazã astãzi cartea
de poeme cu un titlu covârºitor: Îmblânzitorul de iluzii în papuci
de casã!! (Aplauze; strigãte de admiraþie). Este deja semnul
unei mari poezii! Chiar dacã n-ar fi decât titlul (pauzã de efect),
poetul ne-ar fi convins!! (Aplauze prelungite. Se dusese vestea
între cei prezenþi cã inspiratul autor fãcuse rost – ad hoc – de
trei deca galbenã de Odobeºti).
Au luat apoi cuvântul Marele Poet (în timpul liber) Marius
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Zurbavã, strãbãtut de un amplu fior metafizic, cu pãrul rãscolit
de emoþie, indicibila prozatoare de Talie Europeanã, pe numele
adevãrat Vasilica Leancã, impetuoºii Vasile Culbec ºi Meterez
care se citeau unul pe celãlalt pentru a se putea bârfi mai bine
ºi mai…la, obiect, Hapac, autorul unui nemuritor poem dedicat
oieritului becalian, Jubrac, poet, prozator, dramaturg, eseist,
publicist, critic ºi istoric literar, conducãtor de cenaclu ºi de
Mercedes, toþi scriitori uriaºi, amintindu-ºi unul altuia cât de
mari sunt (sã nu cumva sã uite!) cât mai des, cu voce apãsatã,
sã se audã!
Copleºit, de fapt, zdrobit de emoþie, autorul a mai apucat
sã spunã:
– Vã mulþumesc!! Mesele de protocol sunt dincolo!…
Când ºi-a revenit, s-a trezit la o masã lãturalnicã, privind –
într-un moment de luciditate – cum consumã gloriile naþionale
economiile sale pe un an de zile!!
– Muzica, muzica!! … Sã ne trãiascã!!

Flori (Sorescu Marin)
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sferele înalte ale artei, în rest, confuzie generalã… de
valori, fireºte! Tot noi (fãcu o pauzã de respiraþie, dupã
care îngrãºã vocea)… tot noi punem aici temeliile culturii
române!!
Ceilalþi nu prea aveau nimic împotrivã!!
– Domnule Bombãnescu, vã cautã cineva, îi atrase
atenþia o distinsã colegã a cãrei inteligenþã penetrantã
era compensatã doar de mãrimea dioptriilor!!…
– Da, vã rog! În uºã apãruse un domn surâzãtor, plin
de bun simþ la cele ºase decenii bãtãtorite pe care –
sigur – le avea:
– Dacã vã deranjez… Pot sã mã retrag, vin mai târziu!!
– Se poate?!… Domnul Bombãnescu, criticul, se
prelinse voluptuos din fotoliul încãpãtor, ºi-l întâmpinã
pe noul venit în mijlocul încãperii.
– Vasile Doboºeru din Rujoanca! Romancier.
Consternare generalã.
– E o comunã în nord! Judeþul Vaslui. De acolo sunt,
îl lãmuri el. Ceilalþi continuau sã-l studieze de parcã
tocmai ar fi intrat pe uºã un urs polar cântând la chitarã
electricã sau François Villon mãrturisindu-ºi pãcatele!!
– Ca sã vã liniºtesc, am sã vã spun cã n-am venit
pentru publicare; n-am adus nimic. Am încercat asta cu
ceva ani în urmã. Acum nici nu ºi-ar mai avea rostul!!
Am venit pentru o curiozitate. Voiam doar un rãspuns la
o întrebare. Se poate?!?
Criticul cu Greutate fãcu un gest seniorial, ceea ce
însemna: „Dã-i drumul, nu te jena!”
– Ce semnificaþie ar avea cuvintele sãpate deasupra
uºii redacþionale, acolo, la intrare: „Voi, ce intraþi ici, lãsaþi
orice speranþã!!” Se referã cumva la provinciali?!
Criticul surâse subþire, schimbã câteva priviri complice
cu asistenþa, bãu puþinã apã mineralã, dupã care îºi începe
discursul astfel:
– Provincia, dupã cum am mai spus, a fost dintotdeauna un izvor nesecat de energii ºi talente…

Peisaj (Nedel Aurel)
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– Ce mai e prin provincie? a întrebat Criticul cu Multã
Greutate, privindu-ºi bonom –protector colegii de redacþie
ºi colaboratorii mai apropiaþi ai revistei. Cu douã-trei
excepþii, toþi cãpãtaserã câte un fotoliu confortabil în a
sa nemuritoare Istorie a literaturii române începând din
paleolitic (cu bibliografia aferentã) pânã în epoca pietrei
(mai) cioplite… cu 422 desene rupestre extrem de
reuºite!…
– Credeþi cã mai respirã vreunul ?! Dupã ce a apãrut
Cartea mea (pauzã cu efect calculat) a fost o
isterie generalã, mai ales în provincie, dupã care…
s-a fãcut liniºte !
Câteva zâmbete colegiale l-au încurajat sã continue!
– Scot ãºtia la reviste, domnule, de toate mãrimile ºi
pretenþiile!… lunare, bilunare, trimestriale, cu sau
fãrã colaboratori ! ªi, în lipsã de altceva, mã înjurã!!
Da, asta fac, mã înjurã!!
Nu mai zâmbea nimeni… Era foarte grav… adicã niºte
Neica Nimeni sã îndrãzneascã!!… nu se poate!…
Începurã toþi sã vorbeascã, întrerupându-se unii pe alþii,
citând, gesticulând, nuanþând, comparând, umplându-se
de o mânie devastatoare!… Apoi se oprirã brusc, ca la
un semn. Moment în care Criticul cu Multã Greutate zâmbi
superior comprehensiv:
– Nu meritã !… Vã spun eu, nu meritã!… I-am fãcut
praf, de-aia înjurã! Mai sunt ºi în provincie talente, nu zic
ba, doi-trei într-un judeþ, unu-doi în celãlalt, dar în rest –
niºte NULITÃÞI, n-au pic de talent, vanitãþi gonflabile!
Pe toþi i-am ras, parcã aºa se spune, nu?!… Numai am
„rãsfoit” cãrþile ºi verdictul a cãzut necruþãtor!… dar dacã
le mai ºi citeam?!?… Vã daþi seama?!…
Ceilalþi s-au scuturat îngroziþi la un asemenea gând!
– Ce sã mai discutãm?! Nu meritã!!… Deºi discuþia
aceasta avea loc aproape zilnic, cu mici variaþii de ton,
gesticã, epitete insolite ºi odihnite, dar…în esenþã, se
spuneau cam aceleaºi lucruri.
– Provincialul, când n-are ce face, scrie sau citeºte
„Euforica” (redactorii zâmbesc flataþi), chiar dacã nu prea
vor sã recunoascã asta!! Apoi iau atitudine!! Aºa e la
modã… sã iei atitudine, sã dovedeºti cã ai personalitate!!
– Sã recunoaºtem, comentã Cultisianu, avem câteva
reviste bune în provincie: Cluj, Timiºoara, Craiova, Sibiu,
chiar ºi la Iaºi, Bacãu!… Toþi sunt colaboratorii noºtri,
aºa se explicã!!!
– ªi scriitori mai sunt! Cam tot pe-acolo!! Câte-o voce
curatã la Sibiu, Baia Mare, Craiova, Cluj, Suceava, chiar
mai multe…
– La Bacãu – Nicã Tãtaru! La Botoºani – Vasile
Prigoanã, la Piatra Neamþ, uite cã nu-i… n-apare în
Carte!…
– Dar la Vrancea, acesta cu „Personajele de rezervã”,
ce har creator… cum aratã lumea în viziunea unui român
(pardon) „rupt în… posterior”!! Ce adâncime a gândirii!
Cât rafinament!! În rest, reveni Criticul pe pãmânt din

SAECULUM 10-11/2007

lector

Constantin Coroiu

TÂNÃRUL CRITIC, UCENIC LA CLASICI
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Modernul Ibrãileanu. Astfel îºi intitula un eseu publicat
în numãrul din martie, 2005, al revistei „Timpul”, criticul
ºi istoricul literar Liviu Leonte, în care autorul polemiza
elegant, cu argumente mai mult decât convingãtoare, cu
unii dintre cei care îl mai catalogheazã pe G. Ibrãileanu –
tradiþionalist, provincial etc. Îmi permit sã-i preiau aici
titlul. Sintagma exprimã perfect prima ºi cea mai
importantã concluzie ce mi se impune (ºi) la sfârºitul
lecturii cãrþii lui Antonio Patraº, apãrutã recent la Editura
„Cartea Româneascã” ºi consacratã marelui critic ºi
prozator – Ibrãileanu. Cãtre o teorie a personalitãþii. Eseu
despre literatura criticilor. Însuºi faptul cã acest volum
de aproape 250 de pagini despre autorul Spiritului critic
în cultura româneascã ºi al romanului Adela este semnat
de unul dintre cei mai învãþaþi ºi mai talentaþi critici ºi
istorici literari din generaþia tânãrã, universitarul Antonio
Patraº, mã determinã, mã obligã aº spune, sã pronunþ,
încã din titlu, sintagma amintitã ce mi se pare definitorie.
În treacãt fie spus, ce posteritate invidiabilã a avut ºi are
cel considerat de iluºtri contemporani ai sãi „Curtea de
Casaþie” în materie de literaturã! În 1927, din inima latinã
a Europei, de la ªcoala Românã din Roma, fondatã de
magistrul sãu, Vasile Pârvan, G. Cãlinescu, cel care avea
sã declare mai târziu cã la revenirea în þarã de la studii
nu-l interesa decât pãrerea a doi oameni din România –
G. Ibrãileanu ºi E. Lovinescu – scria în „Sinteza”: „Cu dl Ibrãileanu intrãm în domeniul mitologiei, al lui Neptun
vegetând printre alge în fundul Mãrii Egee, al lui
Barbarossa care doarme secular într-o peºterã, al
Bãtrânului din Munte, vãzut de Marco Polo, al duhurilor
invizibile ºi totuºi prezente, al numelor sonore
înfricoºãtoare. Fiind nevãzut, nu-l putem lãuda pentru
însuºiri pe care nu i le cunoaºtem. Dar îi acuzãm autoritatea ocultã ºi realã care vine în ecouri largi din Uralii
îndepãrtaþi ai „Vieþii Româneºti”, de la o divinitate pentru
noi de domeniul mitologiei...” Arc peste timp, iatã, la
exact 80 de ani de la apariþia portretului mitologic din
care am citat, un alt tânãr critic, cam de aceeaºi vârstã
ca a lui Cãlinescu de atunci, ne relevã, de pe un alt palier
al receptãrii critice, un Ibrãileanu modern, contemporan,
cum observa Liviu Leonte în eseul amintit, „nu în timp, ci
în spirit” cu criticii ºi eseiºtii din generaþiile care l-au urmat,
pânã astãzi.
Antonio Patraº a scris o carte al cãrei erou e o
personalitate de o complexitate pe cât de incitantã, pe
atât de derutantã. Dificultatea este cu atât mai mare pentru
un critic de azi, ºi încã unul tânãr, cu cât el are de înfruntat
ºi cliºeele, poncifele, ideile preconcepute, ca sã nu spun
primite, aici în sens total neproductiv, ori concluziile pripite
decurgând adeseori din lecturi tendenþioase ori superficiale
etc., din pãcate unele devenite aºazicând clasice. De-a
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lungul unui secol s-a scris mult despre Ibrãileanu: de la
Mihai Ralea la Al.Piru ºi Mihai Drãgan, de la Paul Zarifopol
la Alexandru Paleologu, de la E.Lovinescu ºi G.Cãlinescu
la Nicolae Manolescu, Ion Vartic, Marian Papahagi,
Nicolae Balotã sau Mihai Dinu Gheorghiu. Fiecare
comentator, exeget sau biograf a simþit, a intuit, mai mult
sau mai puþin, cã, dincolo de vehemenþa de moment ce
a însoþit faimoasele „Campanii” ale criticului de la „Viaþa
Româneascã”, dincolo de „lipsa de stil” ce i-a imputat-o,
în primul rând adversarul sãu E.Lovinescu, pe care , de
altfel, Ibrãileanu ºi-a asumat-o deschis, programatic
(repudiind aºa numitul scris „frumos”), dincolo de „criza”
intelectualului cuatrocenar Emil Codrescu, pe care chiar
dacã nu-l vom identifica abuziv cu autorul romanului, nici
nu-l putem despãrþi total de el, apele sunt mult mai adânci
ºi mai greu de explorat. Ibrãileanu însã le-a lãsat, între
altele, exegeþilor impresia unei cãi de acces facile cãtre
esenþa personalitãþii lui: aceea de a-i citi ºi a-i percepe
opera cu un ochi mereu aþintit la biografia sa
nespectaculoasã în aparenþã, însã atât de interesantã,
originalã ºi enigmaticã de fapt. Dar este aceasta o facilitate? Mai degrabã e o dificultate în plus. Pe care Antonio
Patraº a depãºit-o cu brio, analizând subtil, din perspective multiple, inclusiv cu o remarcabilã fineþe de psiholog.
Ibrãileanu ºi Cãlinescu l-au împovãrat pentru
totdeauna pe criticul român cu un complex care, teoretic
cel puþin, ar fi putut fi ºi catalizator, fecund. Cum era de
aºteptat, s-a dovedit inhibitor ºi frustrant. Criticul român,
dupã modelul recunoscut sau nu , al lui Ibrãileanu ºi
Cãlinescu, a vrut, vrea sã fie ºi scriitor. ªi nu atât poet,
cât prozator: începând cu E.Lovinescu („Mite” ºi „Bãlãuca”
sunt niºte lamentabile eºecuri) – care, aºa cum ne
aminteºte ºi Antonio Patraº, a mãrturisit cã „ar arunca la
coº toatã opera sa de critic, dacã ar dobândi în schimb
talentul de prozator” (nu l-a dobândit), pânã la Alexandru
Piru, Constantin Ciopraga sau Nicolae Manolescu. Nu
au reuºit decât cel mult niºte exerciþii de stil ºi de
imaginaþie epicã pe care e de presupus cã primul le-ar fi
salutat ca atare Cãlinescu însuºi. Excepþiile – îmi vin în
minte douã – Paul Georgescu ºi Mihai Zamfir cu romanul
epistolar „ Se înnopteazã. Se lasã ceaþã”, editat anul
trecut de „Polirom” – nu fac decât sã confirme, firesc,
regula. Antonio Patraº observã cu acuitate: „Eºecurile
literare ale unui critic cu personalitate intereseazã infinit
mai mult decât succesul unui autor mãrunt. ªi textele
ratate, poate chiar în mai mare mãsurã decât celelalte,
dezvãluie adesea lucruri nebãnuite despre omul din
spatele operei, cu temperamentul ºi gusturile, cu
dezamãgirile ºi dorinþele sale secrete. Dar eºecul nu e o
regulã. Adela sau Bietul Ioanide o demonstreazã suficient.
Nu vom ºti însã niciodatã de ce unii critici izbutesc sã
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scrie literaturã de valoare, pe când alþii nu”. La urma urmei,
nici nu vãd de ce ne-ar frãmânta prea tare o asemenea
problemã. O altã întrebare mi se pare mai legitimã: ce
resorturi îl fac pe un critic sã scrie, ba chiar sã ºi publice
literaturã? Pe el, care ar trebui sã fie cel mai exigent cu
veleitarismul. Dar poate cã nici nu e vorba de veleitarism,
ci doar de o aspiraþie, pânã la un punct , explicabilã, un
bovarism care îl înnobileazã, însã îl ºi alieneazã.
Ibrãileanu postula: „Salvarea criticului stã în tãria lui de a
deveni cetitor”. Dar ºi de a rãmâne cetitor, am putea
adãuga. O ºtia foarte bine autorul acelei cãrþi intrate în
fondul principal de valori al teoriei ºi esteticii literare:
„Creaþie ºi analizã”. El însuºi era, înainte de toate, un
mare cititor, unul dintre cei puþini care pot determina
scrierea unor mari opere, progresul unei literaturi.
Sadoveanu îi putea ignora pe critici, cum l-a ºi ignorat,
de pildã, distrugãtor, pe un H.Sanielevici, dar nu pe Cititorul
(cu majusculã) Ibrãileanu. La rândul sãu, acesta citea nu
doar texte, ci avea capacitatea de a citi ºi în suflete, în
cel feminin cu deosebire – aºa cum relevã ºi Antonio
Patraº. Condiþie esenþialã ºi pentru a scrie, la rândul sãu,
un roman de analizã psihologicã, o capodoperã. „Privind
viaþa” – operã de moralist neîntrecutã de nici un scriitor
român pânã astãzi –, admiratorul lui Turgheniev, dar ºi al
lui Proust, despre care a formulat judecãþi fundamentale,
sincrone cu cele ale criticilor din þara autorului „Timpului
pierdut...” (a se vedea volumul lui Liviu Leonte „În cãutarea
romanului modern. Receptarea operei lui Marcel Proust
în România”, apãrut anul trecut, în limba francezã, la
Editura Institutului European, pe care l-am prezentat aici
pe larg, la data apariþiei). Un truism: discretul, izolatul
Ibrãileanu a introspectat psihologii, dincolo de evenimente
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ºi de anecdotic. Psihologii din viaþã ºi din cãrþi.
Performanþa prozatorului pe aceasta se bazeazã înainte
de toate. „Elogiat aproape în unanimitate (Adela primeºte
cel mai important premiu naþional pentru prozã într-un an
în care s-au mai publicat opere precum Creanga de aur,
Patul lui Procust, Rusoaica sau Drumul ascuns), romanul
lui Ibrãileanu a câºtigat imediat ºi recunoaºterea celor
mai severe ºi mai prestigioase condeie ale epocii, printre
care trebuie sã menþionãm mãcar numele lui Lovinescu,
adversarul de o viaþã al criticului de la Iaºi”, despre care,
rememoreazã în continuare Antonio Patraº, marele critic
afirmã cã este „...un model de literaturã psihologicã
strãbãtutã de o poezie realã” care „se zbate între poem
ºi analizã, într-o comparaþie totuºi unitarã ºi armonioasã”.
Iar G.Cãlinescu îl considerã – „primul cu adevãrat roman
de analizã”. Aº aminti aici ºi opinia lui Alexandru
Paleologu (vol. Despre lucrurile cu adevãrat importante,
Ed. Polirom, 1998), conform cãreia în Adela, ca ºi în
Privind viaþa „se simte acea înfiorare în faþa feminitãþii,
acea uimire ºi compasiune pentru fragilitatea trupeascã
ºi umilinþa fiziologicã a femeii, acea obsedantã curiozitate
pentru sufletul femeiesc, care sunt proprii oricãrui artist”,
cãci – conchide Paleologu – „asta a fost în realitate
Ibrãileanu: un mare prozator, adicã un artist”. Cine
parcurge cartea lui Antonio Patraº, probabil va fi o clipã
surprins cã prima frazã a capitolului intitulat „Cherchez la
femme” se referã la studiul „Creaþie ºi analizã” (1926),
„textul cel mai dens în idei”, în care Ibrãileanu „încearcã
sã-ºi justifice „ºtiinþific” concepþia”. Va vedea însã cã
logica textului sãu este impecabilã. Autorul analizeazã
conceptele, termenii folosiþi (ex. „Pentru Ibrãileanu,
realismul e o formã de energetism ºi nu un curent literar
anume”), disocierile privind genurile ºi speciile litarare
(romanul este considerat cel mai complex) etc. ªi legat
de genul sau specia roman, Antonio Patraº, precum
Valeriu Cristea în Spaþiul în literaturã, nu trece cu vederea
– ºi bine face – o paginã antologicã, literalmente
memorabilã, unde criticul cedeazã locul Cititorului
„îndrãgostit”, dând frâu liber admiraþiei sans rivages pentru
Tolstoi: „ªi lãsând la o parte „teoriile”, ce creator cu totul
altfel decât toþi e acest rus genial! Cum ia el în piept
viaþa, chiar din prima paginã din Rãzboi ºi pace (...) O
lume întreagã e acolo, din societatea înaltã a
Petersburgului, atâþia bãrbaþi, atâtea femei, atâta viaþã,
atâta varietate. ªi atâta siguranþã în conducerea acestei
lumi... Ai uitat cã ai în mânã o carte, o operã de ficþiune,
cã-þi vorbeºte un scriitor. Ai plecat de acasã de la tine ºi
eºti aiurea. ªi pe urmã cartea te duce, dar fãrã sã bagi
de seamã cã ea te duce, la o petrecere de ofiþeri, într-o
societate de fete, la moºia unui general, la rãzboi la
Austerlitz, la o rudã a familiei Rostov, la un revelion întro noapte strãlucitoare de gheaþã, ºi iarãºi în societatea
de fete, ºi iarãºi la familia Rostov. ªi niciodatã, în viaþa
realã, n-ai fost într-atâta lume, printre atâþia oameni, pe
care sã-i cunoºti atât de bine. Cele ºapte zile cât stai cu
cartea în mânã, rudele tale nu mai au destulã realitate,
prietenii parcã sunt în trecut. Toþi sunt ºterºi de lumea
aceasta, mai vie, în care trãieºti acum. ªi dupã ce ai
isprãvit cartea ºi începi sã intri în lumea realã, simþi cã ai
venit de undeva, din o lume foarte populatã, ºi foarte vie,
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cã te-ai întors la ai tãi, cam depeizat între ei, ca dupã o
lungã absenþã...Aspiraþia cãtre cer a lui Dante, poezia
tragicã a vremelniciei lucrurilor omeneºti a lui Goethe
valoreazã oare mai mult decât aceastã creaþie superbã,
imensã, bogatã ºi calmã ca germinaþia grânelor în ogoare
ºi ca eternitatea, ºi mai vie decât viaþa?” Antonio Patraº
subliniazã „mai vie decât viaþa”, iar sublinierea valoreazã
cât un întreg comentariu. Închei prin a reaminti ce scria
Valeriu Cristea: „Nimeni n-a evocat ca Ibrãileanu – cel
mai mare cititor dintre criticii noºtri – paradisul lecturii...
Imaginea lui G. Ibrãileanu citind una dintre cele mai
frumoase cãrþi ale lumii, într-o odaie plinã de fum gros de
þigarã, în care umbrele ficþiunii rãtãcesc ca într-un mediu
propice, reprezintã, poate, cea mai tulburãtoare emblemã
a lecturii”.
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Antonio Patraº examineazã cu un ochi proaspãt
ideile, punctele de vedere, în fond concepþia esteticã a
lui G.Ibrãileanu, multe formulate în articole ºi eseuri,
apãrute mai întâi în „Viaþa Româneascã”, dar care, reunite în „Creaþie ºi analizã” (1924), sunt de o coerenþã
care ne determinã sã pronunþãm, chiar dacã într-un sens
mai larg, cuvântul sistem. Devenitã clasicã, la fel ca
„Spiritul critic în cultura româneascã”, „Creaþie ºi analizã”
conþine idei ºi observaþii ce nu ºi-au pierdut actualitatea
ºi care sunt definitorii privind personalitatea criticului ºi
prozatorului Ibrãileanu. El priveºte literatura românã de
pânã în anii 20 ai secolului trecut în context european.
Constatã, de pildã, cã literatura noastrã are, indiferent de
gen, un caracter preponderent liric, epicul apãrând abia
la Rebreanu ºi, într-o oarecare mãsurã, la Sadoveanu,
dramaticul lipsind cu desãvârºire, în afara operei lui
Caragiale, ce pare sã facã parte dintr-un alt tablou, dar
tot criticul de la „Viaþa Româneascã” afirmase cã e cel
mai naþional dintre scriitorii români. Este, de altfel, doar
una dintre propoziþiile fundamentale pe care le-a rostit
Ibrãileanu referitor la autorul „Scrisorii pierdute” ºi la alþi
clasici ai noºtri. Doar G.Cãlinescu a mai impus în
conºtiinþa criticã ºi în memoria colectivã definiþii atât de
memorabile. Fãcând o asemenea observaþie, Ibrãileanu
nu doar descria o stare de fapt existentã la acea datã, ci
intuia niºte tendinþe, niºte simptome ce aveau sã se
vãdeascã în evoluþia ulterioarã a literaturii române. E de
observat cã ºi în perioada de dupã Al Doilea Rãzboi
Mondial genul liric va fi cultivat, la noi, cu deosebire, în
prezent putând sã vorbim chiar de o inflaþie a liricului ºi,
dacã vreþi, a pseudoliricului. Constatând cã analiza ºi
creaþia coexistã, se îmbinã în orice roman, în orice
construcþie epicã populatã de personaje „vii”, criticul de
la Iaºi îºi devanseazã – remarcã Antonio Patraº –
contemporanii, considerându-l pe Marcel Proust o
excepþie, la care „analiza este creaþie”. Mai mult – scrie
Antonio Patraº – „Spre deosebire de Lovinescu,
Cãlinescu ºi mai toatã critica noastrã interbelicã (cu
excepþia lui Eugen Ionescu ºi, parþial, a lui Vianu ºi Camil
Petrescu), pentru care proustianismul nu înseamnã
altceva decât simplu dezmãþ, autoscopie, cazuisticã fãrã
sens, colecþie de banalitãþi, etc, Ibrãileanu a sesizat foarte
exact structura rotundã, arhitecturalã, a edificiului
proustian. Era printre puþinii, la acea datã, pe plan
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european, care înþelegeau lucrurile în felul acesta. Pentru
cã atunci, ca ºi azi, mai toatã lumea obiºnuia sã lege
numele prozatorului francez de triumful romanului
„subiectiv”, „la persoana I”. Ibrãileanu rãstoarnã cliºeele
acestea penibile ºi, cu remarcabilã inteligenþã, plaseazã
discuþia pe altã direcþie, a observaþiilor de amãnunt.
Rezultatele sunt surprinzãtoare.” În fine, pentru a ne mai
referi la un aspect, vorbind despre personajele feminine
ale lui Turgheniev, un scriitor atât de drag lui, Ibrãileanu
are prilejul sã emitã judecãþi cum puþini au reuºit în critica
româneascã. Ele sunt profunde ºi se aflã într-o strânsã
ºi fecundã unitate de conþinut cu Amintirile din copilãrie
ºi adolescenþã ºi cu reflecþiile ºi aforismele din „Privind
viaþa”. În primul rând, excepþionala intuiþie a sufletului
feminin. Criticul de la „Viaþa Româneascã” avea sã fie
confirmat fãrã rezerve, sesizeazã Antonio Patraº, de un
alt spirit fin, contemporanul nostru Alexandru Paleologu,
care, combãtându-l pe Constantin Noica, susþine cã
femeia „întrupeazã o esenþã de ordin metafizic”. Analizând
tipurile de femei ºi de bãrbaþi din perspectiva reprezentãrii
lor artistice – „Ibrãileanu schiþeazã ºi o foarte subtilã teorie
a lecturii, care va sta la baza construcþiei sale romaneºti.
„Creaþie ºi analizã” e, într-adevãr, laboratorul Adelei. Un
roman care „departe de a fi un produs al fanteziei
dezlãnþuite, pare mai mult o plãsmuire cu mizã teoreticdemonstrativã, un fel de mise en scene a aforismelor din
Privind viaþa ºi a reflecþiilor teoretice din Creaþie ºi analizã”.
Cum era ºi de aºteptat, Antonio Patraº consacrã acestei
capodopere capitolul cel mai întins ºi cel mai substanþial
al cãrþii sale. Analiza este dublatã ºi de examenul
procesului receptãrii în timp a romanului. Autorul observã
cã „deºi apare în 1933 odatã cu Patul lui Procust, Ioana

Portret Radu Lupu (Lerian Mircea)
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Cocostârcii (Lazãr Rodica)
îºi aratã întreaga mãsurã de mare artist, aºa cum îl calificã
pe drept cuvânt Alexandru Paleologu: „Am luat toate
obiectele scumpe ºi le-am pus în portofoliu lângã mãnuºã,
lângã biletele ei, lângã pana pitpalacului ºi lângã acul de
siguranþã cu care mi-a prins pelerina în munþii Varaticului.
Atâta rãmãsese de la ea. ªi, în odaie, patul pe care
dormise, scrinul unde-ºi þinuse pânzele subþiri ºi oglinda
care-i reflectase capul, ºi pieptul, ºi braþele, ºi zâmbetul
din dimineaþa de altãdatã”.
Inspirat, ca de atâtea ori pe parcursul eseului sãu,
Antonio Patraº comparã destrãmarea iluziei doctorului,
odatã cu plecarea Adelei, ºi, în consecinþã, despãrþirea
sa de munþi, de izvoare, de flori, cu momentul când „Don
Quijote, învins, pãrãseºte miraculoasa lume a cavalerilor
rãtãcitori ºi a graþioaselor domniþe”. Comparaþia sa
revelatoare mã tenteazã sã o prelungesc, speculând
bineînþeles, cã, precum marea carte a lui Cervantes,
provocatã ºi chiar generatã de mulþimea scrierilor
cavalereºti din epocã, s-a constituit într-o replicã genialã
la ele, tot aºa „jurnalul” lui Emil Codrescu, într-o vreme
de glorie a genului confesiv, s-a ridicat de la condiþia
acestuia la înãlþimea unui roman care a surprins prin
noutatea ºi originalitatea sa pe toatã lumea, inclusiv pe
ceilalþi doi mari critici ai literaturii române de la origini
pânã în prezent: E.Lovinescu ºi G.Cãlinescu.
Antonio Patraº îºi încheie cartea în termeni ce ne
duc cu gândul la Roland Barthes, adoptând ºi el un ton
confesiv, adecvat în acest context: „Fãrã sã rãspundã la
nici o întrebare, cartea se închide deocamdatã, firesc,
îngropând între copertele ei enigma doctorului Codrescu,
pe care avem speranþa cã paginile de faþã au pãstrat-o
intactã. Intenþia noastrã nu a fost sã dezlegãm mistere.
Dar am simþit cât de puternicã poate sã fie ispita. Am
preferat, totuºi, lectura îndrãgostitã, cu încredinþarea cã
Adela rãmâne o carte de re-citit”.
Ceea ce ºi era de demonstrat. Într-un eseu monografic
admirabil scris.
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sau Maitreyi (pe care, reaminteam în prima parte a acestui
comentariu, de sãptãmâna trecutã, le-a depãºit net din
punctul de vedere al interesului suscitat, fiind ºi premiat
– n.mea), Adela lasã impresia unei cãrþi vechi, din altã
epocã”. Mai important decât lexicul – conform unor
mãrturii, Ibrãileanu ar fi revenit asupra unor regionalisme
ºi expresii vechi, la ultimele corecturi ale cãrþii – este
„limbajul sentimentelor, camuflat în provocatoare falduri
victoriene”, romanul fiind greu inseriabil. ªi asta datoritã
amestecului original de elemente vechi ºi noi, pe fondul
unei sensibilitãþi de crepuscul”. Apreciind cã Adela
„pãstreazã în general tonul acela impersonal, cenuºiu fãrã
platitudine, de observaþie rece, care împiedicã efuziunile
ºi nu lasã deschisã nici o supapã pentru expurgarea
emoþiilor dospite”, Antonio Patraº menþioneazã cã, în
aceastã privinþã, modelul inegalabil rãmâne Flaubert, dar
precizeazã totodatã: „Oricât am cerceta posibilele izvoare,
e limpede cã nici unuia nu-i datoreazã prea mult romanul
criticului ieºean”. Despre izvoare sau modele autohtone
– mai trebuie spus? – nici nu poate fi vorba, Adela fiind
unanim recunoscut ca fiind primul roman românesc de
analizã, cu un destin canonic netulburat pânã astãzi.
Foarte interesante sunt, de pildã, consideraþiile ce s-au
fãcut privind poetica prozatorului Ibrãileanu care a optat
pentru formula diaristicã într-o epocã de înflorire a literaturii
confesive, în speþã a jurnalului. Eroul sãu, doctorul Emil
Codrescu, nu e un filosof, dar un „contemplativ cu
sensibilitate educatã” care citeºte fascinat un dicþionar,
meditând la lumea, la lumile pe care acesta i le revelã ºi
raportând totul la experienþa sa: „un roman în notaþii
sugestive”, într-un anume sens virtual, ca sã apelez la
un termen folosit obsesiv în zilele noastre, mai ales de
cei pentru care cartea aproape cã nu mai existã, cel puþin
ca obiect. S-a spus, ºi Antonio Patraº reia ideea, cã
romanul Adela se revendicã de la o poeticã ce ar trãda
„oboseala de ficþiune”. În volumul „Arca lui Noe”, Nicolae
Manolescu speculeazã ingenios, cu o expresie a autorului,
pe aceastã temã. Ficþiunea este efectul lecturii, cititorul
construind imaginar povestea pe baza a ceea ce i se
sugereazã. Desigur, nu e locul de a cita pe larg aici ºi, de
aceea, simplificând fatalmente, mã voi grãbi sã subscriu
la opinia conform cãreia Adela e – crede Antonio Patraº
– „un roman al lecturii, mai ales cã ºi iubirea tot un fel de
„lecturã” este”. Iar în Adela, în primã ºi ultimã instanþã,
iubirea este totul, chiar dacã „reveria ei nu se poate nota”,
nici mãcar într-un jurnal / roman. Dar se poate citi ºi reciti, încât „Adela este o carte a re-citirii îndrãgostite. Iar
Emil Codrescu, omul unei singure cãrþi. Cititorul perfect”.
Tulburãtoarea propoziþie din finalul romanului „În acest
moment începu trecutul” cade ca o cortinã punând capãt
„iluziei paradisiace”. Ce mai rãmâne din ea sunt doar niºte
obiecte care o evocã pe eroinã ºi care nu fac decât sã
amplifice dramatic starea doctorului Codrescu: „Am
impresia cã a murit”. Sentimentul sfârºitului capãtã
dimensiuni cosmice: „Dupã amiazã am rãtãcit pe ºosea,
afarã din sat. Acolo unde erau munþii, nu mai era nimic.
Neguri grele, mortuare, acopereau singurãtãþile”. Antonio
Patraº remarcã „desenul de o fineþe lampedusianã” în
care scepticul nemântuit, personajul mitologic din Uralii
„Vieþii Româneºti” – unde îl plasa tânãrul G.Cãlinescu –
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DOUÃ BIOGRAFII NEROMANÞATE
Motto: „Destinul începea sã-ºi facã simþitã prezenþa.
Simþeam cã mã priveºte drept în faþã, pe mine, pe
nimeni altcineva”. (Bob Dylan)

PRO

Fãrã îndoialã cã într-un clasament al muzicienilor secolului
trecut The Beatles ºi Bob Dylan vor ocupa douã dintre primele
locuri. ªi asta nefiind subiectivii ºi nici critici de specialitate,
dar valoarea lor artisticã este recunoscutã chiar ºi de cãtre cei
care nu agreeazã neapãrat stilul rock, cu inflexiuni british-pop,
în cazul celebrei formaþii din Liverpool, sau folk, dacã ne referim
la cantatorul american. Douã volume despre aceste legende
au apãrut în acest an la Editura „Allfa”, Viaþa mea cu Beatles
(Magical Mystery Tours), aparþinând bunului amic al acestora,
Tony Bramwell ºi Cronica vieþii mele (I), în fapt o autobiografie
semnatã de Bob Dylan, din care am extras ºi motto-ul. Ambele
cãrþi urmãresc explozivele apariþii ale celor ce au schimbat faþa
topurilor internaþionale, în Marea Britanie sau SUA, determinând
mode, nebunii, în cei mai frumoºi ani ai perioadei beat sau
hippie ºi constituind adevãrate fenomene culturale ºi în zilele
noastre. Chiar dacã din cei patru Beatles doi ne-au pãrãsit între
timp (John Lennon, ucis de un admirator fanatic în 1980 ºi
George Harrison, acum câþiva ani, rãpus de cancer) Sir Paul Mc
Cartney ºi Ringo Stars se pãstreazã în lumina reflectoarelor,
chiar dacã sunt sexagenari – ca ºi veteranul Dylan – iar din
când în când aceºti monºtri sacri mai lanseazã ºi albume. Mc
Cartney a fãcut-o recent – ºi tot el spunea acum vreo 5 ani:
„Dacã vrei cã afli ceva despre Beatles, întreabã-l pe Tony
Bramwell. Îºi aminteºte mai multe decât mine”. Autorul acestei
monografii despre cei patru bãieþi, Paul, John, Ringo ºi George,
este ajutat în experimentul sãu literar, de a reface din cioburi
agitata decadã Beatles, de Rosemary Kingsland ºi de o uluitoare
arhivã personalã incluzând ºi fotografii inedite.
Magical Mystery Tours. Viaþa mea cu beatles a fost publicatã
în Anglia în 2005, tradusã ºi la noi anul acesta (de cãtre Teodor
Fleºeru) ºi adunã «poveºti», multe de culise, de la începuturile
trupei din Liverpool, pânã la ascensiune ºi prãbuºire, în epoca
de aur a rock’n’roll – când Lennon ºi colegii sãi declarau
nonºalant cã sunt mai populari decât... Isus Christos! Urmãrind
excese ºi certuri, apariþia destructivã a lui Joko Ono, concerte
ºi droguri, faimã ºi melodii de top în contextul creaþiei lor,
volumul cuprinde un prolog – cu prima ieºire a Beatleºilor pe o
scenã în 1960 – ºi un epilog, cu o întâlnire Bramwell – Harrison,
din 1998, cu puþin timp înainte de moartea acestuia din urmã.
Cartea se structureazã, între agonie ºi extaz în câteva perioade:
cea a oraºului care i-a consacrat, Liverpool (1940-1963);
Londra (1961-1966); 1966-1967 – apogeul grupului; 19671970 (începutul sfîrºitului, în care iubitele cântãreþilor au avut
un rol esenþial în conflicte) ºi de la destrãmarea din 1971 pânã
în prezent, oprindu-se ºi la carierele solo ale celor patru. Amintiri
picante ori duioase, mai mult obiective decât anecdotice,
arãtând cã, deºi prieten al lor, Tony i-a „judecat” în egalã mãsurã
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cu acelaºi ochi, „rece” demitizând cumva statutul de idoli ºi
demonstrând cã pânã la urmã au fost ºi patru oameni pur ºi
simplu, niºte tineri care s-au vãzut în câþiva ani din anonimat
pe culmile gloriei ºi ale LSD-ului ºi influenþei buddhiste din
etapa finalã. Un „basm” fãrã happy-endul obligatoriu – dar
implicit o umanizare necesarã pentru cei patru muºchetari
„nemuritori” – scris cu sinceritate ºi talent tot o coborâre de pe
soclu practicã ºi Bob Dylan în chronicles – I (Cronica vieþii
mele – traducere de Dan Silviu Boierescu), arãtându-ne cã
dincolo de masca siguraticului cinic ºi dur muzicianul ae poate
redefini brutal de cinstit, demitizându-se ºi el ºi practic
reumanizându-se. Pornind tot de jos, din mizerie, cãtre piscurile
succesului deplin, recunoaºterea lui Dylan a fosi mai greoaie
decât a Beatles-ului, copilãria ºi tinereþea sa dreându-i destule
frustrãri, pânã la descoperirea de cãtre Joan Baez, cea care l-a
promovat. Însemnãrile pe o partiturã din acest volum, ce poartã
marca inconfundabilã a starului folk, trecând prin Woodstock
ºi iubire „Antologie” acidã despre american dream ºi „tãrâmul
pierdut”, povestea lui Bob Dylan spusã de el însuºi este mult
mai literarã, liricã ºi personalã, complexã la fel ca ºi
personalitatea cameleonicã a acestui „enfant terrible” al
generaþiei ’60.

Casa singuraticã (Grigore Ion)
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POETUL DIN FAÞA OGLINZII…
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nu face ironii fine).
În relaþia cu iubita, cuvintele devin, inevitabil ,
„excitate”, îi susurã în urechi, în timp ce mirosul ciudat
depistat anterior se metamorfozeazã, la rându-i, într-unul
„cald” , de ceai, ce se târãºte pânã-n camera comunã
„sã-ndulceascã mediocritatea oraºului”. Dacã ºi ochiul
„pleacã pe ascuns / sã se-nfingã ca o sabie / între
coapsele ei”, tot ce-i angelic îi devine familiar ºi,
instantaneu, se transformã în poezie :”lumina îi muºca /
din trupul / cãzut pe neaºteptate în poem”.
Când, însã, oglinzile „încep sã mintã”, ne îndeamnã
sã „ieºim din culise / precum cei doi prinþi muþi” ºi
sã-ncepem „simplificarea paradoxului”.Asta cu atât mai
mult cu cât schimbarea decorului ºi a tablourilor nu a
alungat „oboseala veacului”, trecutul fiind fãcut din „lucruri
fãrã conºtiinþã” , iar realitatea, ca un „bici de dresaj”, continuã
sã ne loveascã în faþã, cu argumentele ei trucate ca „niºte
coºmaruri” , ce se „rãzbunã / pe spinãrile noastre”.
Cu riscul ca poemul sã ajungã o „ranã vie”, nu mai
poate pãstra „imaginile / care dorm de mult în ochii mei
/ ca-n douã catedrale gotice” ºi atunci ne îmbie încã o
datã sã „schimbãm limbajul / poate ne trece teama”. O
teamã ce bântuie pe sub geamuri, ca ºi singurãtatea ce-i
dã adesea de furcã, provocându-i nesomn ori senzaþia
apãsãtoare de frig.
La 33 de ani era, totuºi, o victimã fericitã, rãstignirea
pe altarul poemului nediminuându-i mai apoi capacitatea
de a-ºi controla emoþiile, de a recunoaºte cã doar
„lacrimile sparg lanþurile conºtiinþei” ºi cã nici „certitudinile
nu cresc sub roþile maºinii”.
Fost cândva „amantul strãzilor cu castani” , îºi
busculeazã orgoliul pe „masa de disecþie / a suficienþei”,
convins cã „noroaiele nu sunt numai pentri unii”, dar ºi cã
„Întotdeauna mai existã / o teoremã de demonstrat”,
inclusiv cã un poem perfect poate fi ucis de un alt poem
(Pe aceastã hârtie / un poem perfect a fost ucis / de
poemul meu…).
Filtrându-ºi cu abilitate sentimentele, evitã momelile
„zilei strãlucitoare”, devine singurul „îmblânzitor de lupi”
ce dialogheazã cu poezia, aruncând o nadã ºi cititorului:
„Pe mãsurã ce intraþi / în uscãciunea poemului / eu ascult
la televizor / discursul apocaliptic / al unui individ oarecare
/ ºi-mi imaginez / cum veþi arãta ºi dumneavoastrã / dupã
ce-mi veþi citi poemul”.
Nevrând sã folosim „argumente trucate”, nu putem fi
decât încântaþi de acest debut matur, venit dupã o lungã
suitã de premii ºi apariþii în presa literarã, de originalitatea
limbajului ºi subtilitãþile intertextuale, aºteptând cu încredere sã-ºi scuture sertarele de poemele nescrise, cãci,
vorba lui, mereu „Mai rãmâne de adãugat un cuvânt…”
PRO

Nu ºtim dacã Ioan Botezatu ºi-a programat voit
debutul, la 47 de ani, aidoma lui Arghezi, dar aceastã
minunatã întâmplare s-a produs, iatã, graþie ºi insistenþei
mentorului sãu, scriitorul Gheorghe Izbãºescu, cel care
i-a fost nu doar profesor încã de la cursurile gimnaziale,
ci ºi dascãl în ale creaþiei literare ca îndrumãtor al Cenaclului „Zburãtorul”, din a cãrui primã promoþie a fãcut parte.
Plasându-l , în calitate de postfaþator, de data aceasta,
între optzeciºti ºi douãmiiºti, el îl atrage în acest demers
ºi pe liviu Ioan Stoiciu, un prieten comun, încântat la
rându-i de versurile oituzeanului, pe care îl percepe însã,
în prefaþa ce o semneazã, mai degrabã ca pe un
postobzecist ºi posttextualist, ce revalorificã, prin
conservatorismul sãu, ideile ºi formele de expresie
specifice optzeciºtilor.
Dincolo de aceste opþiuni generate de modul cum
fiecare în parte înþelege poezia contemporanã, ambii
constatã cã Moxa (Editura Psyhelp, Bacãu, 2007) e o
carte de luat în seamã, poemele grupate în cele trei cicluri
– Exerciþii de observaþie, Baloanele realitãþii ºi Emoþii
controlate – arzând asemãnãtor beþiºoarelor din tehnica
medicalã chinezeascã ce, indirect, i-a sugerat titlul,
eliberându-i sufletul de toatã încarcãtura acumulatã de-a
lungul existenþei.
Scoase de prin sertare, unde au „fãcut riduri”, acestea
nu par a mai fi fost cosmetizate, poetul fiind ferm convins
cã „harul nu e o monedã de schimb” ºi cã nu are nevoie
de „argumente trucate” pentru a intra în relaþie cu lumea,
ºtiut fiind cã „Întotdeauna pentru o dimie în plus / viaþa-þi
va cere diligenþe”.
Chiar dacã ºtie cã imaginaþia e un „cobai / pe care se
fac experimente” ºi oricând „glasurile corifeilor / pot
provoca o avalanºã” , cãlãreþul nocturn care este e cu
atât mai atent la cine trage „sforile iluziei” ºi la „
vulnerabilitatea tiparelor” , depistând rapid mirosul ciudat
ivit din „banalitãþile cotidiene” ce-ºi „aruncã balele în faþã
fiecãruia, / sub corsetul gipsat / unde provincia-ºi ascunde
fantoºele”.
Constatã, nu cu prea mare greutate, cã viaþa e o
„târfã / ce se ascunde în colþuri de dantelã”, dar ºi cã ea
nu face „ironii fine”, un motiv în plus ca exerciþiile sale de
observaþie sã se acutizeze, iar confruntarea cu prea
multele necunoscute sã ia forme aproape agresive:
„Dincolo de uºã se sfârºeºte o lume ºi-ncepe alta.//
Întunericul ca un inel / se aºazã în jurul gâtului./ Nu pot
dormi / ºi frigul mi-a intrat sub unghii.// Rãmân prea multe
lucruri necunoascute.// Viaþa nu face ironii fine / nu-þi va
face niciodatã / respiraþie gurã la gurã / poþi sã te duci
dracului de o sutã de ori. // Toarnã gaz în gâtul cuvintelor
/ ºi dã-le foc. / Aºa vor ajunge sã triºeze ºi ele.” (Viaþa
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