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Îmi plac regizorii – foarte puþini la numãr, de altfel! –
care ºtiu sã citeascã ºi care duc o luptã anevoioasã ºi
chiar bolnãvicioasã împotriva vanitãþii lor! Alexandru Tatos
se aflã printre ei, sau aºa îmi place sã cred, cã se aflã la
loc de cinste printre ei, din moment ce n-am putut observa
la el nicio urmã de îngâmfare vanitoasã sau de vanitate
blajinã!
Ne-am întâlnit pe scenã sau pe ecran de patru ori – ºi
de fiecare datã producþiile sale au fost strãlucitoare!
F.M.S.M.L.O. sau Lapte de pasãre jucatã la Teatrul Municipal din Ploieºti cu titlul Timp în doi (avându-i în
distribuþie pe Silvia Popovici, Corneliu Revent ºi Eusebiu
ªtefãnescu), Pasãrea Shakespeare, la Teatrul Naþional
din Cluj-Napoca (într-o distribuþie de zile mari!), Fructe
de pãdure ºi Duios Anastasia trecea… Într-un turneu al
Teatrului Naþional din Cluj-Napoca în Germania de Vest,
spectacolul lui Alexandru Tatos cu Pasãrea Shakespeare
s-a bucurat de o bunã ºi caldã primire la Hamburg. Duios
Anastasia trecea a obþinut la Festivalul de film de la
Karlovy-Vari, prin Anda Onesa, cel dintâi Mare premiu de
interpretare pentru actorii din România. Iar filmul, pânã
înainte cu o noapte de ziua înmânãrii distincþiilor, fusese
încoronat cu un Mare Premiu al Festivalului! A venit însã,
de la Moscova, domnul Serghei Bondarciuc (artist important, de altfel, dar partizan pânã în rãrunchi!), ºi-a dat
palmaresul peste cap într-o noapte sinistrã… (Acest lucru
poate fi probat prin mãrturiile participanþilor la acest Festival). Ce vreau sã spun? Nu cã s-a-ntâmplat ceva unic
în lume, ºi unic în lagãrul pãcii, nu, ci cã Alexandru Tatos
nu întotdeauna, în tot ce a realizat – totul a depins de el!
N-a fost pentru prima oarã, ºi nici pentru ultima oarã,
când o forþã din afara sa l-a împiedicat sã realizeze ce
voia ºi sã se bucure de ce voise sã realizeze. N-a fost,
desigur, un om indiferent, în agitaþia brownianã a istoriei.
Era un regizor – scriitor, un regizor excepþional, fiindcã
ºtia sã citeascã, repet, ºi ce scriau alþii! ªi sã înþeleagã,
desigur! ªi sã caute expresiile artistice majore pentru a
transpune o idee sau alta în teatru ºi film. În tot comportamentul sãu cotidian, nespectaculos, terestru, aº putea
spune, avea ceva din lumina discretã a Artei!… De parcã
se nãscuse iluminat lãuntric de o forþã supremã! În toate
montãrile sale exista o… coloanã infinitã, o axã a Universului personajelor lor! Sã dau douã exemple! În Pasãrea
Shakespeare decorul se constituia dintr-o mulþime de uºi
ce alcãtuiau, una lângã alta, un fel de semicerc… În
spatele acestor uºi se aflau personajele piesei, fiecare
cu încãperea sa, cu uºa sa, cu destinul sãu. În faþa
acestui decor – spaþiul scenic devenea un fel de altar (nu
o ghilotinã!) în care fiecare protagonist, mai ascuns sau
mai larg la gurã, se ducea, uneori aproape de bunãvoie,
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alteori, desigur, de nevoie, împins de energia propriei sale
judecãþi, la propria sa judecatã – de personaj, de obicei,
neînsemnat, înghesuit de istorie ºi de necumpãtarea sa,
de personaj, vasãzicã, nu neapãrat eroic!
În Duios Anastasia trecea, protagoniºtii, ascunºi în
propriile lor case, ca în niºte cetãþi, ca în niºte fortãreþe,
stãteau cu porþile închise ºi cu obloane trase în faþa istoriei
ce-ºi urma cursul criminal ºi pe uliþa lor! Laºitatea era
direct proporþionalã cu frica! Piaþa comunei – Duios
Anastasia trecea pleacã de la o poveste adevãratã
petrecutã în Clisura Dunãrii! – piaþa publicã, unde a fost
expus cu cinism sârbul împuºcat miºeleºte, ca sã se
vadã cum laºitatea devine o forþã colectivã în ineficienþa
ei umilitoare, piaþa asta devine un altar când Anastasia,
ca o sorã, ca o preoteasã îngroapã mortul pãrãsit, un
altar într-o bisericã universalã, în care omul este slava ºi
lumina lumii! În acest altar, însã, istoria parºivã mai comite
o crimã, ºi mai monstruoasã, parcã, decât uciderea
sârbului dibuit într-un copac, precum o pasãre: istoria
parºivã o ucide tocmai pe Anastasia, pe învãþãtoarea,
pe preoteasa înmormântãrii, cea care i-a redat pânã ºi
colectivitãþii laºe, prin gestul ei de o frumuseþe anticã, o
aurã de profund umanism! Uciderea Anastasiei într-o
latrinã, azvârlirea ei într-o groapã cu var, din incinta
altarului devenit cimitir, e groaznicã! Anda Onesa,
rãstignitã în laptele alb de var – ca un Cristos-femeie! –
ce scenã mãiastrã a putut realiza Alexandru Tatos!
Cei plecaþi sã omoare, în turmã, morþi în propriile lor
inimi, nu au decât profilurile unor figuranþi sângeroºi ai
istoriei, Tatos nu insistã asupra lor, dar îi lasã sã treacã
prin altar, tropãind cu cismele lor de lux, ca un semn al
perenitãþii Nemerniciei în ciocoii cei noi ai nemerniciei.
Tatos era un om al Prieteniei! Þinea la colaboratorii
sãi, la scenograful Vittorio Holtier, la ceilalþi scenografi ºi
pictori de costume… Þinea extraordinar de mult, ca la el
însuºi, la Florin Mihãilescu – în care vedea un mare
cineast, nu doar un iscusit operator!
Artiºtii, nu de puþine ori, ca sã nu spun de multe ori,
furaþi de valuri ºi de succese, uitã sã dea vieþii lor un
sens! Tatos a dat ºi carierei unor actori, prieteni de-ai
sãi, un sens extraordinar! În niºte figuranþi, bunãoarã, a
reuºit sã trezeascã speranþa cã timpul cel repede –
întotdeauna are o direcþie ºi nu este o repetare a unui
trecut fie el chiar glorios!
Dar magia regizoralã a lui Alexandru Tatos s-a vãzut
mai ales în eliberarea prietenului sãu Amza Pelea din
cercul marilor succese ale filmelor istorice, cu mare ºi
meritat succes la public, ºi plasarea evoluþiei sale într-o
realitate palpabilã, lipsitã de retoricã ºi de fluxul devastator al comediei, într-o realitate în care nãbãdãiosul ºi bietul
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Costaiche-Creon, din Duios Anastasia trecea, descoperã
cã o parte din el nu este în ordine ºi cã tragedia nu e
selectivã, ci este cu toþi cei întâlniþi în mersul ei istoric la
fel de nereflexivã ºi de oarbã. În Duios Anastasia trecea
– iertaþi-mi subiectivitatea! – datoritã lui Alexandru Tatos,
Amza Pelea desãvârºeºte, în gradul de sus, în rolul sãu
cel mai de sus, vocaþia personalitãþii sale inconfundabile.
Mi-l amintesc pe Alexandru Tatos ºi din verile când
venea la Neptun, pe malul mãrii, ºi zãboveam la taclale…
Nu în fiecare clipitã eram bântuiþi de marile întrebãri ale
lumii, fireºte! El îºi trãia viaþa în discreþie ºi niciodatã nu
m-am gândit, trebuie sã recunosc spãºit, cã el poate chiar
din acele clipe ºtia cã intrase într-o moarte conºtientã…
Am mai fost împreunã, cum am mai spus, ºi prin
Germania de Vest! Acolo, dupã câteva discuþii cu prietenii

sãi, pe care eu nu i-am cunoscut, Tatos m-a îndemnat
sã-i creionez subiectul unui scenariu de film, pentru care
avea o promisiune logisticã!… I-am schiþat – pe douã-trei
zile! – proiectul unui film ce se… desfãºura într-un mare
hotel! Un hotel uriaº, ca un loc de trecere, ca un spaþiu al
bucuriei, al îndoielilor, al morþii, ca o þarã a vieþii ºi a morþii!
Acel proiect, desigur, din varii motive, nu s-a realizat.
A venit apa cea mare ºi l-a luat pe Tatos. Alt pod între azi
ºi mâine, între azi ºi ieri, alt hotel, hotel-altar, nu se va
mai face, fãrã Marele Meºter, care s-a zidit în propria sa
Creaþie!
Pãcat cã aerul subþire din care s-a rãsucit firul Timpului
numit Alexandru Tatos, s-a rupt atât de nemilos!
Dar nu uitaþi! Tatos stã sub valurile vremurilor ºi ne
priveºte! Nu pângãriþi altarele, boieri dumneavoastrã!

Mircea Dinutz

„EU AM INTRAT ÎN POEZIE CA-N ALTAR”

2

raportul EU-LUME, ºi, nu mai puþin, între Eul creator ºi
Creaþia asumatã.
Nu puþine sunt textele în care Dumitru Pricop îºi
exprimã încrederea în puterile ascunse ale verbului, ceea
ce-l aºazã la „sacrul monument de limbã veche”. Cãutarea
identitãþii proprii este una din temele majore ale liricii sale
al cãrui sens ultim este recuperarea ingenuitãþii originare.
Poetul resimte apãsãtor obsesia pãcatului dintâi (vina de
a fi ucis / creaþia / moartea creatoare). Ispãºirea pãcatului
– sã-i spunem aºa – mioritic i se pare singura ºansã de a
accede la eternitate, acolo unde „cel jertfit rãsare ºi apune
/ cu lacrimile noastre pe obraz”.
Înaintaºii sãi vin din moarte, alãturi de mereu încercatul
cavaler al ultimei speranþe ce i-a mai rãmas: coala de
hârtie copleºitã de semnele suferinþei ºi ale creaþiei
(«Aceste pagini nu-s întâmplãtoare / Eu sunt alesul
împlinirii lor...”). Din peºtera noului Dumitru se estompeazã
lumea pãrelnicã a umbrelor ºi deºertãciunii, ºi apare cu
pregnanþã o alta a ideilor rãsucite într-un monolog ritualic,
situat între meditaþie ºi interogaþie îndãrãtnicã. Dacã
mijloacele folosite sunt – în genere – cele cunoscute, cu
minime surprize, sensibilitatea poetului vrâncean (în
ultimele douã-trei volume) este a unui modern pur-sânge,
cu vocaþia „vederii” dincolo de lucruri, fluent, sentimental-amar, tragic-discursiv, cu momente (rare) de revoltã
lucifericã, având gustul îndelung exersat al puritãþilor
celeste. În concluzie, Dumitru Pricop a luptat împotriva
curentului / curentelor, crezând nedezminþit în puterea
vindecãtoare ºi charismaticã a cuvintelor ridicãtoare la
Marile Ceruri ale Poeziei. De acolo, de unde este, Poetul
continuã sã oficieze cu har ºi milostenie.
PRO

Avea 64 de toamne ruginii ºi învolburate, ca vinul
rostogolit, din butoaie, 12 substanþiale volume de poeme,
între care douã antologii de autor, un prestigios premiu al
Uniunii Scriitorilor (1983), admiraþia ºi respectul miilor de
cititori, recunoaºterea moderatã a criticii, mulþi, foarte mulþi
prieteni, dar, ºi neprieteni; avea adâncimea ºi „patima
muntelui”, respiraþia calmã a podgoriilor Vrancei... Toate
datele ce þin de biografia sa exterioarã ºi interioarã se
topesc în aceastã spovedanie crâncenã, tulbure ºi
tulburãtoare, sprijinitã ºi motivatã de o poezie a marilor
teme consacrate satului („eu sunt þãran, am satul în tristeþe”)
ºi muntelui, þãranului ºi veºniciei; o poezie a ritmurilor
mioritice ºi sonoritãþilor îmbãtãtoare, convertitã adesea întrun discurs solemn, de aleasã nobleþe, obligând critica
sã-l înserieze ferm la „tradiþionaliºti”, fãrã ca acest lucru
sã fie decisiv pentru fizionomia realã a poeziei sale.
Dumitru Pricop (n. 21 mai 1943 - m. 29 iulie 2007) a
intrat în poezie cu umbra ºi rãcoarea pãdurilor, ameþit de
înãlþimi, cu talpa grea de pãmânt ºi vocea curatã a
sângelui prin care aleargã cu slobozenie Mãria Sa,
Muntele, ºi plânsetul stelelor de departe, nesfârºitul cerului
senin... Sub apãsarea „pãcatului dintâi” , poetul îºi ascultã
cu atenþie „lumile din strigãte, locuieºte lãturalnic în Oedip
sau în „lacrima arlechinului”, punându-ºi astfel poezia sub
semnul „pathosului” ºi al unui umanism autentic, vibrant.
În ciuda formelor limpezi, (aparent) calme ºi armonioase,
sonoritãþilor seducãtoare, rãmâne sã admirãm modernitatea scriiturii, sensibilitatea acut contemporanã a lumii
ºi eului, îmbogãþirea semnificativã a temelor, de la un
volum la altul, rafinarea mijloacelor de expresie, cu o
focalizare extremã a punctelor dureroase de impact în
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Radu Mihai Criºan

CÂT DE „RETROGRAD”
ESTE MIHAI EMINESCU?
Desigur, nu e o bucurie, dar nici un secret pentru nimeni,
cã timpul pe care ni-l putem permite a-l petrece hoinãrind prin
librãrii este din ce în ce mai puþin.
Aºa se face cã, atunci când reuºim sã ne vedem ajunºi
printre rafturile cu cãrþi, primele, ºi poate singurele, care ne
stârnesc curiozitatea sunt cele cu titluri incitante ºi coperte viu
colorate.
O astfel de prezenþã editorialã este ºi TTestamentul
estamentul politic
al lui Mihai Eminescu, lucrare apãrutã în aceastã primãvarã
la editura bucureºteanã Cartea Universitarã.
Îmi place sã sper cã dumneavoastrã, trãind ca ºi mine întro þarã în care încã din primele clase de ºcoalã ni s-a vorbit
mereu despre Eminescu doar ca despre un mare poet, nu mã
veþi judeca prea aspru dacã vã mãrturisesc ºocul sufletesc pe
care mi l-a provocat vederea acestei cãrþi: Adicã cum? Eminescu
sã se fi ocupat ºi de politicã? ªi încã nu oricum, ci chiar pe
tãrâmul elaborãrilor doctrinare? Poate fi cu putinþã aºa ceva?
ªi, dac-o fi, atunci de ce nici unul din dascãlii mei nu mi-a
pomenit niciodatã nimic despre asta?
Intrigatã, am pus mâna pe telefon ºi, dupã ce-am luat de la
Informaþii numãrul, am sunat la Cartea Universitarã, rugândui sã-mi înlesneascã un dialog cu autorul, domnul doctor în
economie Radu Mihai Criºan, prezent astãzi, alãturi de mine, în
studio.
– Domnule Criºan, aþi auzit tot ceea ce am spus ºi, cu
siguranþã, intuiþi rugãmintea mea… Aveþi cuvântul.
– Mai întâi, vã mulþumesc pentru invitaþie ºi vã mãrturisesc
cã emoþia îmi gâtuie glasul.
În foarte puþine cuvinte spus, consider cã lucrarea
Testamentul politic al lui Mihai Eminescu:
- este mesajul militant eminescian, alcãtuit din înseºi
cuvintele lui Mihai Eminescu, aºa cum le-a încredinþat el
eternitãþii, prin scrisul sãu jurnalistic;
- constituie, deopotrivã, atât o analizã lucidã a vieþii politice
din România, cât ºi o mãrturisire de credinþã fãcutã de Mihai
Eminescu neamului sãu;
- dezvãluie, fãrã menajamente, bolile politice ºi economice
care macinã organismul þãrii ºi formuleazã direcþii de acþiune
realiste, menite sã-l însãnãtoºeascã.
Rugându-vã sã judecaþi dumneavoastrã, permiteþi-mi sã
citez, la întâmplare, o singurã frazã:
„E clar cã un stat care cheltuieºte pentru pretinse necesitãþi
politice mai mult decât poate suporta producþia poporului va
ajunge, pas cu pas, la sãrãcie, pospãitã cu vorbe, dar din ce în
ce mai simþitoare prin trebuinþele miilor de indivizi pe care un
sistem fals i-a ridicat, prefãcându-i în exploatatori ai averii
publice”, precum ºi cã, „sãrãcia e un izvor de rele fizice ºi morale, care, la rândul lor, sunt cauze ale decadenþei economice”.

PRO

* Interviu acordat dnei Dr. Irina Airinei ºi difuzat pe postul
de radio România Cultural în ziua de 9 august 2005.
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I.
Domnule Criºan, vã mãrturisesc cã, personal, despre
Eminescu ºtiam cã a scris poezii ºi nuvele. Chiar de pe bãncile
ºcolii mi s-a întipãrit permanent expresia POETUL Mihai
Eminescu.
– Atunci, de unde ºi pânã unde îl scoateþi dumneavoastrã
autor de testament politic?
– Stimatã doamnã Airinei, gãsesc nedumerirea
dumneavoastrã ca deplin justificatã.
La rândul meu, pânã cu câþiva ani în urmã, nutream, victimã
a unei propagande pe cât de abile, pe atât de interesate în
falsificarea adevãrului, aceeaºi convingere. ªi ca noi, atâþia ºi
atâþia alþi semeni.
Spre norocul meu însã, începând din 1998, pe mãsurã ce
înaintam în cercetarea de doctorat, desluºeam, încet-încet, un
cu totul alt Eminescu. Aºa se face cã dupã contactul avut cu
publicistica eminescianã, sunt ferm convins (ºi argumentat
convins) cã personalitatea creatoare a lui Mihai Eminescu
înseamnã, cu nimic mai prejos decât poetul: un economist
profund ºi un sociolog de fineþe, în simbiozã deplinã cu un
geniu profetic ºi cu un român autentic.
ªi cum fireºte, sociologicul ºi economicul, în interdependenþa lor, determinã politicul, iar acesta, la rândul sãu, le
modeleazã pe amândouã, este de la sine înþeles cã orice
investigaþie a unei realitãþi naþionale e, prin însãºi natura
obiectului sãu, obligatã sã le integreze organic pe toate trei.
Aºa a ajuns Eminescu gânditor politic. ªi-n treacãt fie spus, tot
aºa a ajuns ºi economistul cãruia îi vorbiþi acum sã se
„vaccineze”, dacã acceptaþi expresia neacademicã, în sociologie ºi în politicã.
II.
– Aþi folosit o expresie care mã intrigã: «propagandã
abilã ºi interesatã în ascunderea adevãrului despre
Eminescu». Cine ºi de ce consideraþi cã ar avea interes sã
blocheze accesul publicului la scrierile, fie ele chiar politice,
ale lui Mihai Eminescu?
Vã numãraþi, cumva, printre adepþii teoriei omniprezentei
conspiraþii mondiale împotriva poporului român?
– Doamna Airinei, mai întâi, îngãduiþi-mi sã fac o precizare
legatã de expresia pe care mi-o atribuiþi:
Am spus, propagandã «interesatã în falsificarea», iar
nicidecum doar în simpla ascundere a adevãrului. Ceea ce este
ºi mai grav!
Explic. ªi îmbin totodatã explicaþia cu rãspunsul la cele
douã întrebãri propriu-zise:
Îmi place sã cred cã nu sufãr nici de mania persecuþiei, ºi
cã nici nu vãd pretutindeni doar complotiºti ºi comploturi. Iar
cuvintele dumneavoastrã îmi dau sentimentul cã sunteþi o
persoanã echilibratã, care gândeºte cu propriu-i cap ºi are mult
bun simþ.
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III.
– Domnule Criºan, în opinia dumneavoastrã, despre
Eminescu s-au rostit «blasfemii». Acesta este, dupã câte
ºtiu, un termen care þine de religie. Pot primi o astfel de
etichetare doar invectivele grave aduse Divinitãþii.
De când este Mihai Eminescu Dumnezeu?
– Doamna Irina Airinei, admir sufletul dumneavoastrã pios,
care recunoaºte ºi apãrã primatul incontestabil al Dumnezeirii.
Acestui suflet, ca ºi sufletelor tuturor semenilor care ne
aud, voiesc sã le precizez, din capul locului cã, prin ceea ce-am
spus ºi susþin cu toatã tãria, nu intenþionez sã contest câtuºi
de puþin mãreþia ºi atotputernicia lui Dumnezeu. De crima
spiritualã a desconsiderãrii Domnului, dusã pânã la negarea
existenþei Lui, s-a fãcut, prea destul, vinovatã Renaºterea. Iar
crima respectivã a fost aºa de limpede demascatã ºi de un
Eminescu, ºi de-un Petre Þuþea sau un Nae Ionescu, încât nare nici un rost sã insist asupra ei.
Vreau sã subliniez însã altceva, anume cã fiecãrui neam,
cãci Dumnezeu le iubeºte pe fiecare deopotrivã, Divinitatea îi
dãruieºte un mare luminãtor de conºtiinþã, întrupat din carnea
ºi din sângele naþiunii în slujba cãreia îi este hãrãzit sã- ºi
devoteze viaþa. Plãmada lui înmãnuncheazã, în chip organic,
cele mai de seamã calitãþi ºi însuºiri ale etniei pe care o
reprezintã. Asta îl face apt sã se identifice cu sufletul neamului
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sãu ºi sã-ºi poatã îndeplini misiunea divinã.
Iar întrucât, pentru naþiunea românã, marele luminãtor de
conºtiinþã hotãrât de Dumnezeu, avem toate temeiurile sã fim
încredinþaþi cã este Eminescu, înseamnã cã aceia care se
strãduiesc sã-i întineze imaginea, aduc, prin acþiunea lor, ofensã
lui Dumnezeu, adicã blasfemeazã.
ªi-atunci, ca sã exemplific, este sau nu este blasfem
acþiunea de-a cãuta sã discreditezi un astfel de om,
prezentându-l cu obstinaþie lumii drept «nebun», ºi fãcând, ca
sã-þi iasã pasenþa, în mod deliberat, abstracþie de faptul
(verificabil de altfel) cã, în miile de pagini ale operei sale de-o
viaþã nu existã nici o contradicþie logicã?; totul: publicisticã,
poezie, manuscrise, constituind un ansamblu organic ºi
armonios, de o coerenþã fãrã fisurã…
IV.
– Dupã cum cunoaºteþi, în România, discriminarea etnicã
este interzisã prin lege.
Atunci, dumneavoastrã, ca cetãþean român, cu ce drept
vã permiteþi sã vã situaþi mai presus de lege, ºi sã definiþi
naþiunea pe baza criteriului etnic, adicã rasial?
ªi doi: ce vã face sã fiþi atât de sigur cã Eminescu ar fi
«marele luminãtor de conºtiinþã hotãrât de Dumnezeu pentru
români»?
– Stimatã doamnã, onoraþi radioascultãtori, Într-adevãr în
România discriminarea etnicã este interzisã prin lege.
Dar, tot în România, ca de altfel peste tot în lume, realitatea
ereditãþii este confirmatã de ºtiinþa geneticii.
ªi-atunci, când, pe de o parte, însãºi sociologia din mileniul
INTERNET-ului atestã faptul cã “apartenenþa etnicã
configureazã identitatea persoanei”; ba mai mult chiar, cã
“orienteazã procesul cunoaºterii psihologice prin implicarea
noþiunilor de etnotip ºi conduitã etnicã”, iar pe de alta, în esenþã,
rasa din biologie este sinonimul etniei din sociologie ºi al
naþiunii din politicã, acuzaþia ce-mi aduceþi începe sã se clatine
serios.
ªi ca sã vã convingeþi cã este complet lipsitã de fundament, vã rog, servindu-vã de discernãmântul pe care v-am
mãrturisit cã vi-l admir, sã-mi spuneþi în ce mãsurã a recunoaºte
pur ºi simplu existenþa ca atare a unei realitãþi obiective (etnia
românã), este totuna cu a solicita sã fie discriminatã pozitiv,
adicã favorizatã, în raport cu alte realitãþi, la fel de obiective ca
ºi ea (etniile conlocuitoare).
Iar pentru cã m-aþi provocat prevalându-vã de legile þãrii,
care, cum just spuneþi, sunt obligatorii pentru toþi cetãþenii ei,
vã rog sã cumpãniþi un pic declaraþiile fãcute în presa centralã
chiar la începutul acestei veri, de cãtre un reprezentant al unei
etnii conlocuitoare, potrivit cãruia, membrii ei se considerã
îndreptãþiþi la discriminare pozitivã faþã de elementul românesc,
invocând o „privare de multe drepturi ºi o robie, suferite
amândouã din partea majoritarilor români”, dar fãrã sã explice,
totodatã, de ce bunãoarã, dacã erau într-adevãr atât de odios
trataþi aici, nici vitregiþii nu fãceau vreun demers sã pãrãseascã
þara, nici conaþionalii lor de peste hotare nu conteneau sã
imigreze în ea.
ªi, dacã tot veni vorba de reparaþii ºi de favoruri, de ce, de
pildã, ar fi oare etnicii români, sau chiar ºi alþi cetãþeni ai þãrii,
neîndreptãþiþi sã cearã statului român privilegiul de a fi
discriminaþi pozitiv, drept compensaþie pentru valul de dispreþ
pe care-l revarsã strãinãtatea asupra lor, urmare atitudinii
nedemne manifestate curent peste graniþe de mulþi dintre
membrii etniei revoltate? Etnie ce, culmea, în pofida notorietãþii
prejudiciului pe care atitudinea în cauzã îl provoacã României,
PRO

Deschizând o lucrare de strategie a rãzboiului, fie contemporanã nouã, fie chiar scrisã în antichitate (cum ar fi bunãoarã
cea a lui Sun Tzu), vedem statuatã ca esenþialã pentru dobândirea victoriei, identificarea ºi anihilarea centrului de greutate,
mai ales moral-psihologic, al adversarului.
Ei bine, mai ales când e vorba de neamuri, acest centru
este alcãtuit, cu precãdere, din valorile-simbol ale culturii
naþionale, alãturi de tradiþii ºi de credinþa religioasã.
Prin urmare, împotriva acestor elemente, agresorul duce,
permanent, o luptã pe cât de perfidã, pe-atât de necruþãtoare.
Iar agresiunea, se înþelege de la sine, nu trebuie sã fie neapãrat
nici declaratã ºi nici armatã, ba chiar e mai eficientã cu cât
victimele ei o conºtientizeazã mai puþin… Deh…altfel le-ar
putea încolþi în minte dorinþa sã se apere… altfel agresorul ar
putea suferi pierderi grele…
ªi-aºa stând lucrurile, când atât de frecvent, emisiuni
televizate, producþii radiofonice, filme, articole de ziar, sau chiar
persoane publice, se întrec în a împroºca cu noroi tot ceea ce
este specific românesc, de ce n-am fi îndreptãþiti, noi românii,
sã ne-ntrebãm dacã nu cumva agresiunea împotriva neamului
nostru este în plinã desfãºurare?
ªi, mai departe, dacã Eminescu, aºa cum o serie de
cercetãtori oneºti au demonstrat, reprezintã axa spiritului
românesc, cum sã interpretãm întemniþarea timp de zeci de ani
a scrisului sãu doctrinar, inclusiv a unei considerabile pãrþi din
opera poeticã, la fondul de carte interzis de cãtre o guvernare
dovedit- deznaþionalizatoare. Sau cum sã înþelegem mulþimea
de blasfemii puse în circulaþie pe seama lui, neadevãruri care
au otrãvit conºtiinþele atâtor generaþii la rând?
Sã ne mai mirãm oare cã, majoritatea semenilor noºtri, lipsiþi
de lumina mãrturisitoare a scrierilor economice, politice ºi
sociale eminesciene, îºi pierd busola autoapãrãrii intereselor
vitale, devenind prãzi uºoare ºi profitabile pentru oricine se
pricepe sã le speculeze deruta? Ori cã, ºi mai rãu, dând
necondiþionatã crezare calomniilor, ajung nu numai sã se priveze
de orice premisã mãcar de a-ºi recãpãta puterea combativã,
dar încep sã urascã ºi sã desconsidere chiar izvorul de la care
le-ar putea veni regenerarea?
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beneficiazã, dupã cum chiar ea recunoaºte public, atât legal
cât ºi efectiv, de privilegiul respectivei discriminãri… Hm… O
fi legalul întotdeauna ºi legitim?
ªi, de ce dacã revoltaþii sunt atât de mult pãtrunºi de spiritul
dreptãþii, continuã dezinvolt sã mãsoare cu mãsurã dublã,
prezentându-se în strãinãtate ca cetãþeni, dar solicitând în þarã
tratament de etnici?
Iar ceea ce iarãºi gãsesc a fi de o gravitate extremã este
sinonimia pe care legislaþia þãrii o face între cetãþenie ºi
naþionalitate, concepte care, de fapt, exprimã realitãþi diferite:
- cetãþenia: starea juridicã a unui om de a fi supus al unui
stat naþional;
- naþionalitatea: apartenenþa prin naºtere a unei persoane
fizice la o anumitã etnie.
Acesta este încã un motiv pentru care am rostit apãsat
cuvântul «cetãþeni». Cãci, atâta vreme cât, de pildã, pe fiecare
paºaport, indiferent de etnia titularului sãu, va sta scris
NAÞIONALITATEA: CETÃÞEAN ROMÂN, orice infracþiune de
drept comun comisã peste graniþã de cãtre persoane care fac
parte din orice altceva numai din naþia românã nu, va fi pusã
de strãinãtate în seama neamului românesc, care nu a sãvârºito… Mai mult, va fi exploatatã duºmãnos împotriva lui chiar
înlãuntrul þãrii, prin acþiunea dizolvantã a atâtor ºi-atâtor organe
de presã care, în relatarea evenimentelor, ignorã cu desãvârºire
esenþiala diferenþã de care-am vorbit.
Referitor la cea de a doua dumneavoastrã întrebare:
Dacã expresia folositã de mine marele
luminãtor de conºtiinþã hotãrât de Dumnezeu pentru
naþiunea românã, consideraþi cã este inadecvatã pentru
Eminescu, vã rog sã-mi sugeraþi dumneavoastrã cum s-ar
cuveni sã calific un om care, în doar douã vorbe spus:
- este pãrintele ideologiei naþionale moderne în evoluþia
noastrã;
- care dintre toate geniile neamului românesc rãmâne ºi azi
singurul care a investigat toate domeniile de activitate
fundamentale naþiunii ºi a avansat soluþii pentru propãºirea
lor;
- ºi care ºi-a întemeiat întregul sistem de gândire (strãbãtut
de la un capãt la altul, ca de un fir roºu, de primatul adevãrului
ºi al iubirii de neam) pe valorificarea organicã a raporturilor
dintre naþional ºi universal, conþinutul sãu potenþând
experienþa ºi tradiþia româneascã, prin ceea ce le este compatibil
ºi le-ar putea fi folositor, din marele izvor de înþelepciune:
omenirea.

PRO

V.
– Spuneþi-mi vã rog, dumneavoastrã susþineþi cã nu
sunteþi rasist.
Dar despre Eminescu ce pãrere aveþi în aceastã privinþã?
„Gurile rele” vorbesc mereu de xenofobia ºi de antisemitismul
lui…
– Mai întâi, ca sã fim siguri cã vorbim aceeaºi limbã, simt
nevoia unor precizãri terminologice.
Atât termenul «xenofobie», cât ºi cel de «antisemitism»
sunt actualmente folosiþi impropriu. Înþelesul lor autentic este:
1. xenofobia: fricã faþã de strãini – înþeleºi ca persoane
(inclusiv colective: neamuri) -, iar nicidecum de urã împotriva
lor. Obârºie: xeno – strãin ºi phobos – fricã;
2. antisemitismul: aversiune faþã de semiþi – înþeleºi tot ca
persoane. Cuvântul «semiþi» desemneazã toate cele mai bine
de 20 de neamuri descendente ale patriarhului biblic Sem,
care neamuri includ, ironia sorþii, ºi pe arabi, dar ºi pe evrei.
Spun «ironia sorþii» având în vedere adversitatea istoricã
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reciprocã dintre evrei ºi arabi, notorie de veacuri pe plan
mondial.
ªi-atunci, mã cutremurã urmãtorul gând: sã fie oare evreii
cei mai crunþi antisemiþi?!
De aceea, pentru a putea sã mã fac înþeles în societate,
folosesc cei doi termeni în înþelesul lor consacrat, deºi este
denaturat, dar, totodatã, îmi iau îngãduinþa sã sugerez ca forme,
chiar dacã nu desãvârºite, oricum mai proprii:
- pentru adversitatea contra strãinilor ca persoane:
«antixenie»;
- iar pentru cea împotriva evreilor ca persoane:
«antiiudaism».
Mai mult decât atât, nu vãd deloc necesitatea utilizãrii unui
termen distinct pentru aversiunea îndreptatã contra evreilor,
atâta vreme cât ei se aflã în raport de parte-întreg cu categoria
strãinilor, pentru resentimentele împotriva cãreia existã deja
statuat un cuvânt.
Totodatã, accentuez în mod deosebit, asupra distincþiei
esenþiale existente între a urî persoana în sine, ca fiinþã, ºi a
rãspunde îndreptãþit, chiar cu indignare, acelor atitudini ale ei
care îþi cauzeazã prejudicii. Mãrturie cã agresorii de rea credinþã
cunosc perfect respectiva distincþie stã înverºunarea cu care
aruncã asupra victimelor lor eticheta de reacþionari. Acest termen
este ºi el utilizat astãzi cu sens falsificat, lumea ajungând sã-i
considere, din oficiu, pe cei cãrora le este aplicat, ca pe niºte
ticãloºi. Autenticul sãu înþeles este însã cu totul altul: reacþiunea
certificã o stare perfect normalã, întemeiatã pe înseºi legile fizicii.
Amintiþi-vã elementarul principiu al acþiunii ºi reacþiunii. Sesizaþi
de îndatã cã reacþiune înseamnã reacþie, adicã rãspuns al unei
entitãþi la influenþa exercitatã asupra sa de cãtre o altã entitate.
Dealtfel, biologii, ºi nu numai ei, pot certifica oricând cã
reactivitatea este una dintre caracteristicile fundamentale ale
oricãrui organism viu ºi sãnãtos. Diminuarea ei este semn de
boalã, iar dispariþia ei atestã moartea… Fireºte însã, orice agresor
preferã ca atacul sã-i fie uºurat de inerþia victimei…
În ceea ce-l priveºte pe Eminescu, consider, aºa cum am
consemnat în lucrarea mamã a celei despre care discutãm acum
(intitulatã: Spre Eminescu. Rãspuns românesc la ameninþãrile
prezentului ºi la provocãrile viitorului), cã ambele acuzaþii ce i
se aduc (adicã atât cea de xenofobie, cât ºi cea de antisemitism)
sunt lipsite de legitimitate ºi cã provin, atunci când cei care le
formuleazã sunt de bunã credinþã, dintr-o pãrere lacunarã ºi/
sau deformatã asupra scrierilor eminesciene.
Aºa cum cercetãtori de variate specialitãþi relevã cu
prisosinþã în analizele lor, numele lui Mihai Eminescu a fost
foarte mult legat de teoria pãturii parazitare instalate la cârma
þãrii, interpretatã injust ca atitudine xenofobã.
De fapt, folosind un stil polemic, violent ºi
plastic (cãruia, fiind, mai întâi de toate, creator liric, i-a
accentuat, în mod firesc, nota emoþionalã pânã la patetism),
poetul nu ieºea din poziþiile sale economice.
Adversitatea sa declaratã ºi totalã faþã de aceºti spoliatori,
în majoritate strãini, n-a avut niciodatã un suport etnic, ci economic ºi social.
Nu prejudecãþi xenofobe ºi nici vreun naþionalism retrograd
l-au fãcut sã-i acuze de parazitism ºi cosmopolitism, ci
considerente de ordin economic, social ºi naþional-patriotic;
el ridicându-se, ori de câte ori i s-a ivit ocazia, împotriva
comportamentului paraziþilor ºi speculanþilor de orice etnie.
În materie de elemente strãine, în raþionamentele sale
accentul cãdea pe contribuþia pe care acestea o aduceau sau
nu la progresul þãrii, iar nicidecum pe apartenenþa lor la o etnie
sau alta.
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VI.
– Domnule Criºan, ºtiþi la fel de bine ca ºi mine cã moda
este asemeni unui magnet uriaº cãruia, cu cât cauþi mai
mult sã i te împotriveºti, cu atât te atrage mai tare. ªtiþi,
poate, de asemenea, adagiul practic cã cea mai sigurã cale
de a scãpa de o tentaþie este satisfacerea ei.
Ei bine, fiindcã este ºi la modã ºi pentru cã mã ºi tenteazã,
nu-mi pot opri întrebarea: Sunteþi antisemit?
– Doamna Airinei, personal vãd în modã ceva omenesc, ºi
în tentaþie, cu precãdere, o vioiciune a spiritului feminin. Iar
dumneavoastrã cumulaþi ambele calitãþi, sunteþi ºi om ºi
femeie… N-am ce face… Vã rãspund:
Dupã pãrerea mea, nu sunt nici antisemit ºi nici filosemit.
Sunt conºtient cã Mântuitorul Iisus s-a întrupat ca om în
sânul poporului evreu, consider practice învãþãmintele
Vechiului Testament, admir profunzimea cugetãrii rabinice ºi
nu-i consider pe evrei ca sursã a tuturor relelor lumii.
Totodatã, consider cã adevãrata lor misiune în lume este
sã ofere celorlalte etnii, ca model benefic pentru propãºirea
fiecãreia dintre ele, tãria coeziunii iudaice.
Aminteam puþin mai devreme cã soarta mi-a pus sub ochi
o serie de materiale documentare.
De aceea, în spiritul fidelitãþii faþã de obiectivitatea
ºtiinþificã, nu pot sã fac abstracþie nici de faptul cã în
consistentul dicþionar de personalitãþi evreieºti, scris numai
de autori evrei, tradus în româneºte de un colectiv condus de
o evreicã ºi apãrut în urmã cu patru ani la Editura
Hasefer – oficial evreiascã, Karl Marx este prezentat ca,
«descendent (atât dupã mamã cât ºi dupã tatã) al unei lungi
genealogii de rabini», iar o seamã dintre conducãtorii la vârf ai
loviturii de stat bolºevice ºi, totodatã, ai regimului comunist
sovietic, sunt ºi ei prezenþi.
De asemenea, în acelaºi spirit de onestitate ºtiinþificã,
promovat de altfel, cu multã elocinþã în toate luãrile de poziþie
oficiale evreieºti, vãzute, citite sau audiate de mine pânã azi,
nu pot nesocoti nici elemente precum:
- prezenþa în acelaºi dicþionar de personalitãþi iudaice, a
unei ample rubrici biografice dedicate bancherilor Rotschild;
- sau includerea în prestigioasa lucrare Iluºtri francmasoni
(apãrutã în 1999 la Editura Nemira), atât a lui Hitler cât ºi a lui
Mussolini, în contextul în care analiza comparativã a celor douã
culegeri biografice, reliefeazã prezenþa, deloc rarã, în lume, la
nivelul conducerii francmasonice superioare, a unor proeminente personalitãþi evreieºti.
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Prin urmare, la aflarea unor astfel de ºtiri, este oare
nejustificat din parte-mi, nu sã contest, ci sã manifest doar o
circumspecþie metodicã, descartianã dacã vreþi, asupra
veridicitãþii felului în care, manualele contemporane de istorie
ºi majoritatea mass-mediei oficiale, comenteazã, de exemplu,
realitãþi de rãscruce ale istoriei universale, cum sunt al doilea
rãzboi mondial, capitalismul ºi comunismul?
VII.
– Domnule Radu Criºan, pasionaþi amândoi de dialog,
nici n-am bãgat de seamã cum înainteazã timpul. Mai
dispunem doar de câteva minute.
Aºadar
Aºadar,, mulþumindu-vã pentru participarea la emisiune,
vã rog, lãmuriþi-mã douã lucruri:
- primo: De ce marele geniu al scrisului, Eminescu, dacã
a vrut într-adevãr sã lase posteritãþii un testament, nu ºi l-a
redactat singur
singur,, de-a ajuns acum necesar sã i-l întocmiþi
dumneavoastrã;
- secundo: Care este, pânã la urmã, „testamentul” politic eminescian?
– Dupã cum recunoaºteþi dumneavoastrã foarte just, Mihai
Eminescu rãmâne, fãrã îndoialã, un mare geniu scriitoricesc.
Cu siguranþã, orice mesaj ideatic ar fi dorit sã adreseze
semenilor sãi, el însuºi era cel mai în mãsurã sã-l formuleze.
Eminescologi ale cãror cercetãri consacrate vieþii ºi operei
sale, le consider vrednice de toatã atenþia, ne dezvãluie faptul
cã strategia de creaþie pe termen lung a lui Eminescu era ca,
mai întâi (adicã în anii tensionaþi ai muncii de redactor) sã-ºi
elaboreze întregul arsenal de idei, urmând ca, pe urmã, în partea
a doua a vieþii (pe care ºi-o dorea pe cât posibil mai tihnitã), sãºi asambleze ideile, închegând astfel cel puþin câte un tratat
ºtiinþific în fiecare domeniu pe care l-a aprofundat.
Destinul însã, l-a împiedicat sã-ºi poatã împlini a doua parte
a visului; în schimb, ne-a fãcut nouã favoarea sã fim beneficiarii
finalizãrii, pot spune depline, a celei dintâi.
Iniþial m-am strãduit sã înfãþiºez icoana unitarã a gândirii
sale economice ºi, cu vremea, avansând în lucru, am început
sã devin tot mai conºtient de interdisciplinaritatea ºi
organicitatea întregii opere.
Identificând în arhitectonica acesteia, economicul ca bazã
de raþionare ºi politicul ca loc geometric, am simþit cã ar fi
imoral din parte-mi sã nu împãrtãºesc semenilor aceastã
quintesenþã, sub formã de material unitar.
Aºa s-a nãscut, ca asamblare logicã de idei citate, cartea
despre care vorbim acum.
În privinþa rãspunsului la cea de-a doua întrebare, pentru a
mã încadra în puþinele clipe rãmase, cu permisiunea
dumneavoastrã, voi citi micul text eminescian de pe prima
copertã a cãrþii:
„Nu voim sã trãim într-un stat poliglot, unde aºa numita
patrie este deasupra naþionalitãþii.
Singura raþiune de a fi a acestui stat, pentru noi, este
naþionalitatea lui româneascã. Dacã e vorba ca acest stat sã
înceteze de-a mai fi românesc, atunci o spunem drept cã ne
este cumplit de indiferentã soarta pãmântului lui.
Voim ºi sperãm nu o întoarcere la un sistem feudal, ce nici
n-a existat cândva în þara noastrã, ci o miºcare de îndreptare a
vieþii noastre publice, o miºcare al cãrei punct de vedere sã fie
ideea de stat ºi de naþionalitate”.
– Vã mulþumesc la rândul meu.
PRO

Aºadar, munca împreunã cu valorile ei economice ºi morale constituie criteriul suprem prin prisma cãruia ºi-a elaborat
el judecãþile. Pornind de la necesitatea muncii, Mihai Eminescu
ajunge chiar sã formuleze o teorie socialã a compensaþiei,
stabilind drept obligaþie imperiosã, pentru toþi membrii
societãþii (atât indivizi cât ºi clase sociale), desfãºurarea, în
schimbul posibilitãþilor de trai pe care li le asigurã societatea,
a unei activitãþi utile ei.
De aceea, verbul lui de foc îi critica pe toþi cei care nu
depuneau o muncã socialmente- naþionalã productivã, care
trãiau din speculã (în special cu bãuturi spirtoase), care
urmãreau sã obþinã strãlucire ºi averi fãcând alpinism social
pe umerii claselor pozitive.
ªi tot de-aceea, caracterul etic-justiþiar al raporturilor sociale
este constanta inexorabilã a întregii gândiri eminesciene.
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Magda Ursache

OCOLUL PÃMÂNTULUI ÎN ZECE MII
DE CÃRÞI (II)
„Cartea e cea mai bunã provizie pe care am gãsit-o pentru aceastã cãlãtorie.”
Montaigne

PRO

Alexandru Deºliu: De ce aþi ales Iaºul? Nu era
mai aproape de Buzãu capitala?
A fost ideea tatei. A crezut cã pentru mine, cu
problemele mele de dosar, capitala Moldovei, mai
atemporalã, deci mai ieºitã din vremi, ar fi fost mai sigurã.
Era prieten cu ªtefan Bârsãnescu, eruditul pedagog
format de Ibrãileanu, Ion Petrovici, Philippide. Poate a
sperat în sprijinul lui. Numai cã profesorii de mare
autoritate erau marginalizaþi de politruci. Scos din
Universitate ºi întrebat de un discipol ce-o sã se facã,
Bârsãnescu a rãspuns:
„Merg la bibliotecã.”
Au mai spus-o ºi alþii, o repet ºi eu pentru generaþia
care n-a trãit sub comunism, cã trebuie sã ºtie: originea
socialã, apartenenþa de clasã erau esenþiale. Te nãºteai
„greºit”, fiu de preot, de negustor, de avocat, de chiabur,
n-aveai acces la urcuºul scãrii, erai avansat la lãsata
secolului, ocolit de posturi de rãspundere, de distincþii
sociale… Recrutarea pentru Academia „ªtefan Gheorghiu”
se fãcea pe bazã de dosar fãrã bube ºi zgaibe. „Tovul X
a fost delegat sã studieze la „ªt. Gheorghiu”, aºa se
spunea, cu respect. ªi asta dupã perioada ºcolii-materi,
din URSS.
Tata, care îl aºteptase destul pe Winston Churchilluitucul (uitase sã debarce-n Balcani; ºi ce butadã urâtã
a comis: „Istoria mã va judeca blând din simplul motiv
cã eu voi scrie acea istorie”), aºadar tata m-a avertizat:
„În cazul tãu, examenul n-o sã fie corect. Tu trebuie
sã ºtii nu de 8-9, ci de peste 10.”
În ’61 s-a „concurat” (concurs de împrejurãri politice)
pe loc rezervat. Adicã fiii de ceferiºti, de ºantieriºti, de
mineri, de colectiviºti, ca sã nu-i punem la socotealã pe
copiii aparatului, ai factorilor acceleratori de socialism,
aveau asiguratã intrarea în universitate. Examenul de
admitere era o formalitate, în baza avizului dat de Sfatul
Popular, glorificat în vers: „Îþi scriu cu bucurie, cu tocul
apãsat/ Cã sânt fruntaº în muncã ºi candidat la Sfat.”
Pentru ceilalþi se scotea la concurs un numãr infim de
locuri. O mulþime de candidaþi pe un loc, care reuºeau
fãrã loc. Copiii cu origine nesãnãtoasã au beneficiat de
un numerus clausus la admitere.
Fiºa fiecãruia se afla sub nasul vigilent al comisiei.
În cazul meu, fruntea kamisiei era Janeta Benditer, cãreia
Filologia îi era, cumva, subordonatã, un fel de paukeriþã
a Facultãþii de istorie. În ’62, se încheiase cu admiterea
preferenþialã, pentru clasa muncitoare. Nu l-am
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dezamãgit pe tata: am fost prima pe lista celor admiºi la
Facultatea de filologie, deºi eram copil de nemembru
PCR.
Am tot luat note de zece, chiar ºi la Claxonism, cum
îi spuneam cursului de Socialism ªtiinþific, þinut de altã
paukeriþã, tov. Gireadã, la fel de severã ca tov. Puha,
exponentã a doctrinei totalitoante (mulþumesc, Luca
Piþu!), ideologocratã mereu în scaun(e). ªi mai era Vama
Loghin, tov. Aurel fiind ºcolit la Moscova, la Moscova!
Numai la ALA am clacat. N-am fost în stare sã învãþ
componentele mãºtii de gaze, nici ale bombei atomice,
pe care „revanºardul” unchi Sam o pregãtea pentru
URSS, „bastionul pãcii”. Numai pace instalase ostaºul
sovietic „eliberator”, care veghea din vârful Copoului la
mir i sciasti, cu mitraliera în bandulierã.
Al. Deºliu: Revenind la anii de studii, de ce aþi
ales filologia?
Pãi n-am prea avut de ales. În societatea „egalitaristã”,
cei „fãrã partid” nu aveau drepturi profesionale egale cu
ceilalþi. Nu visai la Academia de Comerþ Exterior, la Drept
(tata ar fi vrut sã urmez Dreptul, fapt imposibil, din cauzã
de dosar), la Ziaristicã, fãrã dosar-cristal.
Mie mi-ar fi plãcut sã urmez Istoria (generaþia mea –
ºi nu greºesc – e împãtimitã de lecturi istorice), dar tata
m-a deconsiliat. Cât a putut, a fost un ecran protector,
s-a interpus ca un ecran protector între mine ºi politizarea
în exces a orice. Mi-a spus cã istoria e trucatã, falsificatã
ca sã „argumenteze” tezele comuniste:
– rãdãcinile, pe atunci slave;
– importanþa maselor, nu a oamnilor mari, a
personalitãþilor providenþiale, în evenimente;
– rolul PCR de conducãtor-vizionar în „fãurirea”.
Partidul comunist era intricat în toate ce-au fost, sunt
ºi vor fi. Era viitorul din trecut ºi trecutul din viitor. De
asta mã indispune atâta continua triºerie a unor istorici,
mereu nesinceri. În loc sã corecteze denaturãrile din
obsedantele decenii, relativizeazã ºi relativizeazã. Ieri,
cârpãceau cu minciuni, azi des-figureazã ºi re-figureazã
istoria. Forþeazã anume fapte, sã le iasã un anume
puzzle. Informarea corectã a rãmas iluzie. Iar consecinþa
datelor lacunare, aproximative, interpretabile e
deformarea aberantã.
S-a ajuns pânã acolo cã „Mihaiu cel Viteazu” a fost
etichetat paranoic ºi fecior de curvã; un colaborator al
lui Daniel Barbu a descoperit în Brâncoveanu un
protoºpãgar; marile bãtãlii sunt ridiculizate… Asta ca sã
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regele Mihai (dupã ce-ai citat rãzbit din opera lui
Ceauºescu!) ºi despre tatãl lui, Carol II „culturalizatorul”.
Deºi avem atâtea institute de studiat istoria recentã ºi
mai puþin recentã, repetãm cã nu-i momentul sã discutãm
cazul Mareºalului, cã nu-i politic clean.
Asistãm la o manipulare a memoriei colective care
are un singur precedent de asemenea proporþii: perioada
Roller, când istoria a fost scrisã de învingãtorii estici. Or
fi inconfortabile consideraþiile mele, dar le fac.
Ce sã mai întreþinem vie memoria, când brandul Bran
e atât de gustat de turiºtii englezi care se simt în Castelul
Groazei din Carpaþi ca-n Turnul Londrei?
Ingineriile financiare bat istoria realã. Nu-i cãlãuzim
pe cãlãtori spre Putna lui ªtefan, lãsãm sã i se stingã
candela de pe mormânt, dar ne bucurãm nevoie mare sã
scoatem ceva bani (doar n-au miros!) din Dracula. Ce
mai conteazã ce-a pãþit bietul Þepeº de la irlandezul
mincinos, Bram Stoker? Vedeþi ce se-ntâmplã când se
amestecã legenda cu documentul? Nu mai ºtii ce-a fost
ºi n-a fost. Domnitorul valah cãruia Sigismund de
Luxembourg i-a acordat, la 1431, Ordinul Dragonului,
pentru tehnica de luptã cu duºmanii Crucii, a fost prefãcut
într-un diavol. Bram Stoker i-a transferat personalitatea
maleficã a Elisabetei Bathory. Castelana austriacã
sacrifica fete tinere ca sã facã bãi de frumuseþe în
sângele lor. ªi cine-i mai monstru? Þepeº ori
contemporanul lui, Ludovic al XI-lea, care-i jupuia de vii
pe cei prinºi, îi pedepsea scoþându-le maþele, hãcuindu-i,
castrându-i, tãind mâini ºi picioare?
Asta o fi salvarea? Paralele obþinute pe bilete de
intrare în Bran ºi pe sejururi cu vampiri, de Halloween, la
Tihuþa, ca sã dovedim cã avem fabulospirit, când ne
lãsãm jefuiþi de aur ºi de tezaur? România a renunþat la
Tezaur (circa 38 miliarde de dolari); Suedia n-a renunþat
la o datorie de câteva milioane ºi a primit-o înapoi. Mai
galanton decât conu Ciumara, rar careva!
„Suntem moi.” E diagnosticul pus de Neagu Djuvara.
Îmi displace (mãrturisesc: sufãr ºi eu de idealism privind
destinul României ºi-mi repet povestea lui David), dar
trebuie sã-l aprob. Apelat dupã decembrie ’89 în privinþa,
Pactului Ribbentrop-Molotov ºi a tratatului cu Gorbaciov,
preºedintele Iliescu a decretat apoftegmatic: „realitatea
e realitate, iar istoria este cu totul altceva”. L-a secondat
ministrul de Interne de-atunci, Adrian Nãstase: „Trebuie
sã acceptãm ideea a douã state româneºti”. Halal idee!
A recunoscut vreodatã Germania Federalã „realitatea”
Germaniei de Est, ca stat?
Se învaþã în ºcoli istorie dupã ceea ce istoricul
Cioroianu numeºte „manualul post-eroic”. Ironizãm
victoriile militare care ne „gâghilã orgoliul”, vrem o history din trãdãri ºi din josnicii, nu ºi din mãreþii, sacrificii,
eroisme. În „Dilema”, se poate citi sub semnãtura lui
Lucian Mândruþã cã ªtefan cel Mare „e un Becali mai
nervos”. Cum sã-i respectãm Testamentul dacã nu facem
altceva decât sã cultivãm o psihologie de naþiune mereu
învinsã, de popor mic (nu în sens demografic, ci-n fapte),
ineficient, situat sub semnul pasivitãþii? Ca sã ieºim de
sub acest semn tragic, e de datoria noastrã – devoir de
mémoire – sã pãstrãm nealteratã memoria colectivã. S-o
salvãm de ceea ce Nicolae Iliescu numeºte istorie
PRO

de-mitizãm, cum cere ºcoala Boia, dar ºi sã re-mitizãm.
În contrapartidã, Ana Pauker apare ca zâna-zânelor; iar
Vasile Luca (alias Luka László), care a trimis în gherle
într-o singurã noapte 40.000 de þãrani, e deplâns cum
cã ar fi fost chinuit de Dej în închisoare. Silviu Brucan,
americanit la comandã, cum a fost ºi sovietofil, e
considerat de Cristian Teodorescu „un fel de muzeu viu”.
Sunt inocentaþi pe alese. Avem trecuturi, cum spunea
gura pãcãtosului. A unui moderator TV.
Al. D.: Un personaj al dvs., Iordana Marievici din
Rãu de România, spune cã n-o sã se îmbolnãveascã
niciodatã de Alzheimer pentru cã trecutul e prea viu
pentru ea, cã nu-l poate pierde.
Vã dau dreptate iarãºi, domnule Deºliu. Iordana e
cea mai apropiatã de biografia mea socialã, iar atuul cãrþii
e condiþia de martor, de trãitor în totalitarism. Geneza
acestui fenomen trebuie cunoscutã bine, ca sã ºtii sã te
aperi de el. Nu rãmâi liber fãrã o bunã memorie într-o
„societate de supraveghere”, cum îi spune Ovidiu
Hurduzeu.
N-avem nevoie de mituri, cum susþin adepþii Boia?
Dar tocmai mitul fundamenteazã, în culturile tradiþionale
ca a noastrã, conºtiinþa istoricã, modeleazã psihologia
colectivã. Paler a avertizat, cât a mai putut s-o facã:
„O þarã fãrã statui ºi fãrã trecut nu are viitor.”
În Tokio, existã un sanctuar al eroilor, al morþilor pentru
patrie, din 1853 pânã în 1945. În 1978, au fost aduºi
acolo ºi „Criminalii de Rãzboi Mondial”, condamnaþi dupã
încheierea luptelor ºi capitulare. Noi ne repezim mereu
sã dãm jos statui (a fost repus pe soclu doar bustul lui
Dobrogeanu-Gherea, prin strãdania lui Zigu Ornea) sau
sã le acoperim; le punem sub obroc sau le mânjim cu
spray-uri. Monumentul Independenþei din Craiova, ridicat
în 1913, l-au topit staliniºtii dupã abdicarea regelui Mihai.
Statuia Reântregirii, din Iaºi, din faþa Bibliotecii Centrale
Universitare, a fost demolatã într-o noapte.
Al.D.: Iar contemporanii noºtri lasã sã se
degradeze Mausoleul de la Mãrãºeºti.
Numai ungurii nu renunþã la sculptura lui Zala: cei 13
generali kossutiºti, numãr cu ghinion pentru românii
transilvãneni. Noi desfiinþãm case memoriale, le lãsãm
în paraginã (Ruginoasa lui Cuza, Soleºtii Elenei Cuza).
Voievozii – la colþ, ca sã intre-n prim plan, cf. trendului,
regii. M-am tot întrebat de ce-or fi urând unii atâta Unirea?
Li s-o fi trasat sarcina dezbinãrii? Dacã nu fãcea
„muieraticul ofiþeraº” Cuza Unirea de la 1859, peste ce
regat ar fi domnit Carol I? Ar mai fi ascultat tunurile care
bombardau Vidinul turcesc, dând replica istoricã…
Al.D: „Asta-i muzica ce-mi place!”
Mai exact: „Asta-i muzica ce place la eu.” În emisiunea
aceea debilã, Mari români, ni s-a tot spus cã el, Carol
întâiul, ne-a lãsat România, nu Cuza. Apãrãtorii regelui
ar fi fost în stare sã susþinã cã ºi ocaua tot a lui Carol a
fost. Cã tot Carol I ar fi înfiinþat Universitatea, nu Cuza.
Supuºilor le dãruia ceasuri, ca sã-i înveþe punctualitatea
– nota bene. Însã când un istoric se entuziasmeazã cã
în Jurnal nota menstrele soþiei Elisabeta, de unde
meritele: exact ºi meticulos, chestia asta-mi aminteºte
cum era elogiat scorniceºteanul.
E în moda intelectualã sã faci 19 documentare despre
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istericã.
Când orgoliul etnic mai dã în clocot, îmi repet cã nus autoare de gãuri în cer, dar calitatea de martor onest o
posed ºi n-am ce face.
Al.D.: Aº vrea sã ne întoarcem la anul intrãrii
dvs. în Universitate.
1962 mi-l închipui ca pe-o fiinþã beneficã. Mi-am
imaginat totdeauna anii (am scris despre asta) ca niºte
fiinþe malefice ori benefice. Anul 1964, ca un personaj în
carne ºi oase, mi-a ucis tatãl. Anul 1968 mi-a oferit,
generos, un post de redactor la revista „Cronica” iar 1973,
cartea de debut, A patra dimensiune. 1976 mi-a avariat
toate corãbiile. Am rãmas fãrã flotã.
Atunci în ’62, am dat în Biblioteca Universitãþii „Mihai
Eminescu” de un popor de cãrþi, cum spune poetul Adrian
Alui Gheorghe. Ajunsesem în Gutenland, cu capitala la
Gutenberg. Târgul, dulcele era acel Bybliopolis visat.
Începeam mai multe volume odatã, cum fac ºi acum.
Fãcusem rost de permis ºi la Biblioteca Judeþeanã „Gh.
Asachi”, sã pot obþine mai multe titluri decât cele trei
admise, ca sã-i servesc pe toþi cititorii din mine: pe
cititorul-învãþãcel, pe cititorul-critic, ba ºi pe cititorul-naiv.
Are dreptate Eliade. Sunt cãrþi de varã ºi cãrþi de iarnã.
Sunt cãrþi de solstiþiu, cãrþi de vreme rea sau bunã. Cãrþi
uºoare, de vacanþã ºi cãrþi de cãpãtâi, consistente, greu
de pãtruns. Lecturile dificile fac parte din lucrurile pe
care le urãºti ºi le iubeºti. A citi a fost raþiunea mea dea aºtepta zilnic un mâine, în perioadele cele mai negre.
Îmi permiteþi o parantezã poeticã? În ’91, când era
contestat vehement, atacat pentru prietenia cu Nichita
Stãnescu, Gh. Tomozei a publicat Bibliotecile fericite.
Un titlu de invidiat.
„cãrþi din care creºtea iarba,
cãrþi de apã, de piatrã ºi naftã,
cãrþi volatile ºi carnivore, (…)”
Harfa de iarbã din care creºte cu adevãrat iarba,
volatila Micul Prinþ, carnivorele lui Céline…
ªi enumerarea lui Tom a continuat:
„cãrþi-arce
pline de lighioane”
„cãrþi bolnave, cu teribile rãni putrefacte”
Mie-mi vin în minte cãrþile împuºcate de lunetiºti, în
’89. Cãrþile Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureºti
rupte, rãnite, arse, incunabulele murdãrite de praf de
puºcã ºi de cenuºã, pãtate cu sânge, cãrþile-cadavre,
mutilate ori fãcute scrum.
Am ºi eu, ca ºi Tomozei, micul apartament de pe
Copou înþesat de cãrþi ieftine, dar ºi de cãrþi preþioase
pentru mine. Pe Istoria literaturii române de la origini
pânã în prezent a profesorului Ion Rotaru am clãdit un
turn de cãrþi. E o carte de temelie, puternicã. Mã bucurã
lumina pe care o rãspândeºte învelitoarea de mãtase a
unei cãrþi de poezie (Goga, princeps), felul cum scânteie,
din alt teanc, Baladele lui François Villon, Zoharul sau o
enciclopedie aurie de doctrine mistice.
Deþin ºi eu cãrþile îngerilor ºi cãrþile tiranilor, cãrþi
friguroase, îngheþate ºi cãrþi fierbinþi, cãrþi mirosind a
pâine proaspãtã, a lapte, a mâl, cãrþi-ierbar, cãrþi cu istoria
animalelor…
Gata, nu mai râdeþi de mine, mã opresc aici.
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Al.D.: Înþeleg din asta cã nu vã place cartea
electronicã.
N-am sã citesc decât carte palpabilã, cu foi moi, nu
e-book. Am sã rãmân între ºi în cãrþi tipografice. Slavã
Domnului cã nu voi apuca sã trãiesc într-o lume fãrã
biblioteci sau cu biblioteci-muzee, cãrþile fiind trecute
pe suport electronic. ªi chiar mã bucurã faptul cã n-o sã
mã plâng ca Mallarmé: „Ah, carnea-i tristã, cãrþile le-am
citit pe toate”. O carte bunã amânatã, necititã încã, e ca
o speranþã.
Cea mai importantã parte a vieþii mele s-a întâmplat
cu cartea în mânã. Ferici(ti)rea (e patentul lui Mircea
Vasilescu) o cunosc ºi eu. „E pãcat sã trãieºti ca un
negustor într-o lume înstelatã de taine”, nu oboseºte sã
repete prietena mea Silvia Chiþimia, la Zodiac, pe Cultural
TV. Cartea nu este „un ingredient”, cum spunea un editor.
Fãrã ea nu exiºti. Fãrã Armani, da, fãrã Mayback, da,
pot; fãrã carte – nu. N-am bani ºi nici nu-mi pasã cã
n-am. Cititul e modus vivendi. Singurul.
Lui Gabriel Liiceanu îi era milã, într-o emisiune, de
cei care nu pot deschide „o uºe spre o lume minunatã”.
Din pãcate, nu mila tandrã a editorului de cãrþi cu preþuri
prohibitive rezolvã problema. Intelectualii de elitã ar trebui
sã fãcã grabnic programe pentru românul de rând, pentru
cititorul de rând, deja îndepãrtat de librãrie. Nu milã, ci
luare aminte la impasul lui, la condamnarea la inculturã.
Cinica indiferenþã a elitei ne va costa scump.
Eu nu cred (ca Þepeneag) cã nivelul cãrþii în anii
optzeci era ridicat artificial. Adicã nu se „dãdea” literaturã
de consum ºi nu se puteau citi decât cãrþi dense. Se
fãcea haz cã s-au vândut în România comunistã 42.000
de exemplare din Heidegger. „Citeau fãrã a ºti”. Dar poate
cã nu le-au cumpãrat numai activiºtii ºi frizerii snobi, sã
le aºeze-n rafturi, la metru. Or fi ajuns ºi unde trebuiau
sã ajungã. Categorii de lectori au fost ºi vor fi: unii citeau
Cireºarii ºi Winettou, alþii – Zincã ºi, eventual, Adrian
Pãunescu; mai puþini þinteau spre Dostoievski, spre
Nietzsche, spre Heidegger, spre Hartmann.
Un ins cu pretenþii culturale ºi cu voce cremoasã
demonstra, tot pe un canal TV, de unde bat toate relele:
indiferenþa faþã de culturã, horror-color (mulþumesc, Val
Gheorghiu!) de la ora 5, zilnica overdose de prostie,
vedetele lazaroave, muzica cãlãreaþã (îmi asum
cacofonia!), exhibiþia ºi nu mai avem mult pânã la snuff
(filmul unde actorii sânt uciºi de-adevãrat), aºadar pe un
canal TV un ins demonstra cã de acel ºanþ, de acea
prãpastie dintre generaþii e vinovat… cititul. „ªtiþi ce spun
tinerii?”, se inflama insul. „Cã pãrinþii noºtri au citit prea
mult; noi – nu!”. „Cititul îngraºã” râde-n strungãreaþã un
teleast ratingos, pe care Paler îl supranumea „Ciuma”.
În loc sã organizeze punerea pe carte a tinerilor, „elita”
noastrã a fost ocupatã sã-i acuze pe Modest Morariu,
pe Romulus Munteanu, pe Aurel Martin, pe Marin Preda,
pe Florin Mugur cã ar fi scos cãrþi de valoare sub
comuniºti. Iatã cã simbolul cultural Meridiane nu mai
este: doamna Natalia Solomon, noua directoare generalã,
e economist agrar ºi informaþia o am din presa anului
2006; Minerva, editura specializatã în ediþii de clasici,
s-a privatizat, iar editologia a cam apus. Cãrþile de
buzunar sunt ºi ele pentru buzunare pline, nu goale. Ar fi
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La serveuse du Bar aux Folies-Bergère
clasici ºi studiile unde erau comentaþi „netendenþios”. În
general tipãriturile fãrã probleme. Biblioteca documentarã
îi conþinea pe filosofi ºi pe oamenii de ºtiinþã, plus studiile
despre ei. Puteau fi consultate de profesorii universitari
ºi de studenþii lor (numai cu recomandare). Intrau aici
filosofii (Kant, comentat de Ion Petrovici), cãrþile de ºtiinþã
ale „criminalilor fugiþi în vest”, cãrþile de istorie ºi de
geografie unde apãrea cuvântul Basarabia, lucrãri aºazis cosmopolite, tratate militare (de exemplu, cel din
1916), cãrþi marxiste deviante, periodicele toate, minus
cele curente. Biblioteca interzisã cuprindea cãrþi
„colcãind” (verbul epocii, în asociere cu reptilele) de
fascism, ºovinism, anticomunism, antimarxism,
propagandã creºtinã. De-a valma, cãrþi poliþiste ºi de
aventuri (DOX), cãrþi porno, traduceri din anglo-americani,
din 1920 pânã-n 1945, cãrþi de vise, ocultisme, Statutul
Gãrzii de Fier, operele membrilor familiei regale (ºi
despre), manualele ºcolare anterioare anului 1947, hãrþile
României Mari. La index se aflau toate cãrþile considerate
ostile comunismului. Nu-l puteai cere pe Troþki, ereticul.
ªi tot speciale erau Analele Academiei, revistele
financiare, statisticile…
Dacã cereai o carte de la Fond special, te complicai,
cum mi-a spus un profesor de-al meu, vãzându-mã citind
Trilogia culturii . S-a înspãimântat. „Magda, evitã
complicaþiile. O sã ai necazuri dacã se aflã cã ai cerut
cartea asta.” Nu-l numesc din motive personale, poate
nu prea obiective. Era un bun pedagog.
PRO

normal, dar nu e: cu cât cartea-i mai ieftinã, cu atât
editorul sã se îmbogãþeascã. La noi, e invers. ªi, oricum,
editorul nu pierde nimic, niciodatã. Doar autorul. E chiar
mai rãu decât scria Arghezi în pamfletul din ’35, Un mare
contribuabil, poetul: „Hoþul de buzunare realizeazã un
profit sutã la sutã, scriitorul – zece la sutã”. Sistemul
nostru editorial funcþioneazã în detrimentul autorului,
dacã un corector e plãtit sã corecteze o carte, iar autorul
ei nu, chiar dacã-ºi corecteazã singur textul.
Repet: în cazul meu, dictatura Ceau a echivalat cu
„nenorocirea socialã”. N-am de ce sã fiu nici nostalgicã,
nici ostalgicã, dar în comunism m-am autoformat citind
ce trebuia sã citesc. Mi-am format o relaþie cu cartea
(sublinierea îmi aparþine) stabilã. „Memoria de hârtie.”
A. D.: Aþi luat sintagma de la Irina Petraº.
Da, din convorbirea cu dvs., scoasã de editura dvs.,
unde o sã aparã ºi cartea asta.
Al. D.: Regretaþi cozile de demult la cinema ºi la
librãrie?
Eu, da. ªi-i regret ºi pe cititorii de-atunci care
considerau cãrþile sursã de apã vie ºi cumpãrau tirajele
„astronomice” de 50.000, de 75.000, de 100.000 de
exemplare, care nu considerau literatura veche învechitã,
nici pe contemporanii lor (Preda, Breban, DRP, Buzura)
„epuizaþi”, ca cititorii de laptopiseþ.
De câte ori mã întâlneam cu Luca Piþu (înainte de-a
fi pus sub pazã de Securitate, arestat la domiciliu, dupã
ce-i arestaserã câteva cãrþi), urca sau cobora scãrile
BCU.
„Am mai cosit o bucatã din…”
Girard, Besançon, Jung, Durand, dupã caz. „Mereu
necravatat, mereu nesocialist” (e un portret par lui-même),
cu o carte interzisã în buzunarul de la geacã. Inteligenþa
lui istovitoare are-n spate câteva biblioteci.
Cum scrie Paul Aretzu, arând la citit. Am cosit la citit
ºi eu opuri inocolibile, cã mai bine decât Luca nu le-oi
putea zice. Realitatea socialistã putea fi evitatã prin
lecturi neconformiste par excellence. Cititul are ºi acest
avantaj: te ajutã sã treci cu vederea dacã te concentrezi
asupra lui, ce-i bine de trecut cu vederea. Prin 79-80 am
citit Orwell. Tema: schimbarea la faþã a istoriei din
motivele politice ale prezentului. Noi chiar trãiam ca-n
ficþiunea lui Orwell, iar minutele acelea de exersare a
urii le trãim ºi acum. Când am terminat romanul 1984,
þin minte cã am izbucnit în râs; fugeam de evenimentul
zilei în lumea asocialistã a cãrþii ºi taman cã re-intram,
prin Orwell, în plinã realitate a dictaturii. Culmea, Big
Brother a reapãrut, sub formã de reality-show.
Dar sã revin la anii studenþiei, în Iaºi – Bybliopolis.
Am dus povara cursurilor de Socialism ºtiinþific
(stereotipii, rezumate stupide, citate de bãgat la cap din
clasicii bãrboºi), dar aveam lecturile particulare.
Salvatoare în astfel de regimuri marxizante. E un adevãr
cu carate multe, oricât l-ar nega unii-alþii.)
Mã atrãgeau în câmpul lor magnetic tocmai cãrþile
interzise de la Fond S. Special sau Secret. Mi-a spus
Petru U., care a lucrat dupã absolvire doi ani la biblioteca
judeþeanã „Gh. Asachi” cã fondul era împãrþit în trei zone:
biblioteca liberã uzualã, biblioteca documentarã ºi
biblioteca interzisã. Biblioteca liberã îi cuprindea pe
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Fondul documentar s-a desfiinþat în ’68; cel secret,
abia la sfârºitul anului 1989.
Al. D.: Aþi ales pentru un personaj al dvs.
profesiunea de bibliotecar
bibliotecar..
Tocmai pentru asta. N-am vrut sã se uite, une fois
pour toutes, cã lectura a fost risc asumat. În Labirintul
exilului, Aura Christi scrie cã mãtuºa ei, Anastasia
Juºkov, a fãcut Siberie pentru o carte de literaturã românã
gãsitã în casã. Asta sub Stalin. Într-un roman de-al meu
un þãran e aruncat în temniþã fiindcã i se gãsise la
percheziþie cãrþi interzise. Erau ale fiului sãu, mort pe
front. El era analfabet, a învãþat în puºcãrie sã citeascã.
Cu voie sau fãrã voie (de la Secu), am citit tot ce-am
vrut sã citesc, ca ºi eroina mea Lily-Marleen din Strigã
acum…, cartea unei femei care aºteaptã ºi citeºte, nimic
altceva. Ce-a fãcut Andrei Makine, cu atâta succes.
Poate de aceea generaþia mea a avut capacitatea de
a-i admira pe autorii mari, pentru cã au fost interziºi. Dar
ce nu era titlu prohibit? Libri prohibiti erau semnate de
Blaga, Crainic, Eliade, Cioran, Ionescu… Au fost excluºi,
în lunga noapte sovieticã, din manuale ºi din biblioteci.
A fost o guilty pleasure sã-l citesc pe Blaga, care nu mi
s-a predat nici în liceu, nici în facultate. Profesorul
Ciopraga, întârziind în sãmãnãtoriºti ºi-n poporaniºti, n-a
mai ajuns atunci la Poemele luminii.
Alt adevãr cu carate multe: existã un moment
privilegiat, acela al descoperirii unei cãrþi-model, cu
funcþie de model. Între „momentele muritoare din care
se compune viaþa” (Proust) e cel important.
Am rãmas adolescentã, domnule Deºliu, în modul
de a-i citi pe Eminescu, Creangã, Caragiale. E ca-n
muzica simfonicã: asculþi, re-asculþi… Citesc, recitesc… ªi mi-e milã de omul recent, care nu mai ºtie
sã facã reverenþa la marii autori (ca aceea pe care o
fãcea Al. Philippide la statuia lui Eminescu, pentru care
zice-se cã a murit, de epuizare, sculptorul Anghel).
Dioscura mea de Argeº – pictoriþa Mariana ªenilãVasiliu, în sfatul cãreia cred – mi-a scris ºi spus: „Nu
mai fã temele!”, referindu-se la acel „mulþumesc, X!” al
meu. Ba da, fac, pentru cã îmi place sã recunosc ce
datorez altora, ce învãþ de la alteritatea lor, ce-mi vine
dinspre ei.
Cred cu tãrie cã tradiþia te îmbogãþeºte dacã ºtii s-o
foloseºti: toatã poezia modernã se obârºeºte (vorba lui
Ilarie Veronca) din Eminescu. „Seva” (tot Voronca!) lui
Eminescu i-a hrãnit pe cei trei mari B ai poeziei româneºti:
Blaga, Bacovia, Barbu, dar ºi pe Cezar Ivãnescu, oricât
ar nega asta eminescofobii. Cioran mãrturiseºte a
descinde direct din Rugãciunea unui dac . Nichita
Stãnescu a început omagiindu-l pe Eminescu:
„Sufletul meu îl întâmpinã, ave!
Calul meu saltã pe douã potcoave.
Coama mea blondã arde în vânt,
Soarele saltã din lucruri, strigând
clatinã muchiile surde ºi grave
Sufletul meu îl întâmpinã, ave!”
Nu s-a declarat necomplexat de Eminescu, nu l-a
gãsit „inert ºi ridicol, ca o statuie de metal goalã pe
dinãuntru ºi cu dangãt spart”…
Al. D.: Sunã a Cãrtãrescu!
SAECULUM 12/2007

N-a dispreþuit „cultul lui Eminescu”, „iubirea
eminescoidã” ºi alte blestemãþii ºi mãscãri.
Postsocialist, Petru Ursache a fost întrebat de o
membrã a Filialei scriitorilor din Iaºi: „Credeþi cã se va
mai citi Eminescu în 2000?” „Da, cucoanã! Dacã se va
mai citi, se va citi „Eminescu”. Era momentul când o
doamnã librar de la „Junimea”, Valeria Andreescu, îmi
spunea, cu amãrãciune, cã suportase atacul unui
cumpãrãtor, profesor de altfel: „Ia mai terminaþi cu obiceiul
comunist de a-i face, la 15 ianuarie, vitrinã lui Eminescu.”
Sã fi uitat combatantul „rãmãºiþelor comuniste” cã
„vitrina pentru Eminescu” era o replicã la aniversãrile
ceauºeºtilor, din 7 ºi 26 ianuarie?
Al. D. Ce modele v-au inhibat, v-au intimidat?
Niciunul. Mã simt foarte confortabil recitindu-le ºi mã
minunez de incredibila lor perenitate.
Pe Camus l-am gãsit graþie lui Ion Constantinescu,
tânãrul asistent de la Literaturã universalã. Nu te lãsa
niciodatã indiferent, chiar dacã te înºfãca ºi te obliga sã
citeºti o anume carte. Ca a poetului Vapþarov, pe care-l
descoperise ºi ni-l citea la un seminar. Fãcea ºi
comparaþii riscante (eram perplexã la apropierea FalstaffChiriþa). Dar ne provoca frumos. Seminariile lui erau ca
un filtru prea tare. Titulara Cursului de literaturã
universalã, Hertha Perez, îl poreclise Sturm und Drang.
Domnule Deºliu, nu-i aºa simplu sã înveþi sã citeºti,
dar ce bucurie când îþi corespunde o carte, când te
regãseºti în ea. Hugo Friedrich m-a dus la volumul meu
de debut, A patra dimensiune, în 1973. Dupã ce-am citit
Hãrþile timpului de José Cabanis în o mie nouã sute
ºaptezeci ºi cât? (îi ºtiu ºi capitolele: Jocurile nopþii ºi
Bãtãlia de la Toulouse), mi-am dorit sã scriu un roman ºi
l-am scris Astã-varã n-a fost varã… În vremea aceea,
citeam ºi reciteam ABC (Adolfo Bioy Casares) ca pe-un
lung poem ºi proezie de Mircea Ivãnescu.
Dacã existã vreun leit-motiv în romanele mele, acesta
e tirania dulce a cãrþii (la Borges, presiunea, pânã la
orbire, a bibliotecii). Un personaj favorit al meu spune:
„Ce plãcere sã ai la îndemânã citaþii pentru toate
amãrãciunile”. E o micã strategie defensivã aici.
Cred cã n-am sã ajung niciodatã la ceea ce nemþii
numesc ein Volksbuch, sã scriu o carte de circulaþie
mare, tocmai pentru cã personajele mele se conþin,
citesc ºi aºteaptã. Sunt mesaje de la o fiinþã cititoare la
altele; scriu, când nu mai citeºte lumea. Am trecut de la
perioada interzicerii unor cãrþi la alt Fahrenheit 451:
indiferenþa e mai rea decât focul. Momentul Mainz 1445,
când Gutenberg a fãcut sã funcþioneze prima tipografie
e, hã-hãt, în urmã. Bybliopolis va fi cetate moartã. ªi-mi
amintesc de titlul unei emisiuni de divertisment, intitulatã
Pusei mâna pe o carte (cartea e constant obiect de haz
pentru teleaºtii noºtri), unde operatorul muta satisfãcut
obiectivul de pe un chip ridat pe buricul gol al unei fete
care ar fi preferat sã-ºi bage mâna-n viermi decât între
filele unei cãrþi. Travelling educativ de pe mutra babei
pe chipul fetei: aºa pãþiþi dacã citiþi!
Numai cã fiinþa de hârtie (Roland Barthes) rezistã
mai bine decât cea în carne ºi oase.
Iaºi, 25 iunie, 2007
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PÃPUªA DE CÂRPÃ
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româneascã a lui Paul Alexandru Georgescu): „Dacã pentru o
clipã Dumnezeu ar uita cã sunt o pãpuºã de cârpã ºi mi-ar
dãrui un pic de viaþã, s-ar putea sã nu-i spun tot ce gândesc,
dar, în definitiv, aº gândi tot ce spun. Aº da preþ lucrurilor nu
pentru cât valoreazã, ci pentru ce semnificã ele. Aº dormi puþin,
aº visa mai mult, înþeleg cã pentru fiecare minut când închidem
ochii pierdem ºaizeci de secunde de luminã. Aº merge când
ceilalþi se opresc, m-aº deºtepta când ceilalþi dorm. Aº asculta
când ceilalþi vorbesc ºi ce m-aº bucura de-o bunã îngheþatã de
ciocolatã! Dacã Dumnezeu m-ar cinsti cu un crâmpei de viaþã,
m-aº îmbrãca simplu ºi m-aº arunca pe brânci la pãmânt. Lãsând
descoperit nu numai corpul meu, ci ºi sufletul. Doamne, dacã
aº avea o inimã, mi-aº scrie ura pe gheaþã ºi aº aºtepta sã
rãsarã soarele. Aº picta un vis de van Gogh, iar pe stele aº scrie
un poem de Bendetti. Un cântec al lui Serrat ar fi serenada pe
care aº oferi-o lu-nii. Aº stropi cu lacrimile mele trandafirii,
pentru a simþi durerea spinilor lor ºi sãrutul de sânge al petalelor
lor... Doamne, dacã aº avea un crâmpei de viaþã... N-aº lãsa sã
treacã un moment fãrã sã spun oamenilor cã iubesc. Aº
convinge pe fiecare femeie sau fiecare bãrbat cã sunt favoriþii
mei ºi aº trãi îndrãgostit de dragoste. Le-aº dovedi oamenilor
cât greºesc gândind cã înceteazã sã iubeascã atunci când
îmbãtrânesc, fãrã sã ºtie cã îmbãtrânesc numai când înceteazã
sã iubeascã. I-aº dãrui aripi unui copil, dar l-aº lãsa sã înveþe
singur sã zboare. Pe bãtrâni i-aº învãþa cã moartea nu vine cu
bãtrâneþea, ci cu uitarea. Atâtea lucruri am învãþat de la voi,
oamenii... Am învãþat cã toatã lu-mea vrea sã iubeascã pe culmea
muntelui, fãrã sã ºtie cã adevãrata feri-cire stã în forma
urcuºului spre culme. Am învãþat cã atunci când un nou nãscut
strânge cu micul lui pumn, pentru prima datã, degetul tatã-lui
lui, îl prinde pentru totdeauna. Am învãþat cã un om are dreptul
sã-l priveascã pe celãlalt de sus, numai când l-a ajutat sã se
ridice. Sunt atâtea lucruri pe care am putut sã le învãþ de la voi,
dar pânã la urmã nu au sã-mi foloseascã prea mult pentru cã
atunci când mã vor aºe-za în acel geamantan, din nefericire,
voi fi ocupat cu muritul...”.
Va fi primit acest text sfâºietor ºi Llosa? În orice caz, l-a
citit. Ce îi poate împãca pe cei doi? Publicarea fotografiilor?
Perspectiva sfârºitului? Amintirea estompatã de vreme a
Patriciei („varianta”, contemporanã, iatã, pentru Beatrice a lui
Dante ori Laura a lui Petrarca)? Nu ºtiu câte lucruri a învãþat
Márquez de la oameni; e sigur, însã, cã oamenii au învãþat
foarte multe lucruri de la Vargas Llosa ºi Garcia Márquez. Spre
binele lor: sã gândeascã tot ce spun, sã dea preþ vieþii pentru
ce semnificã ºi nu pentru cât valoreazã ea, sã se bucure de o
bunã îngheþatã de ciocolatã, sã-ºi descopere sufletul, sã se
îmbrace simplu, sã-ºi topeascã ura, sã iubeascã aproapele
pentru a nu îmbãtrâni, sã nu uite, ca sã nu moarã, sã-ºi adune
toatã inima în degetul prins în pumn de noul nãscut, sã nu fie
trufaºi: pentru ca pãpuºa de cârpã sã prindã viaþã.
PRO

Peruvianul Mario Vargas Llosa ºi columbianul Gabriel Garcia
Márquez sunt doi dintre cei mai importanþi prozatori ai veacului
trecut; unii spun chiar cã Garcia Márquez e cel mai mare prozator
din secolul XX. În orice caz sunt cei mai de seamã exponenþi ai
prozei latino-americane care, prin anii ’70, a fãcut o reformã
radicalã în literatura mondialã; cãrþi precum Rãzboiul sfârºitului
lumii, Oraºul ºi câinii, Conversaþie în catedralã de Vargas Llosa
ºi Un veac de singurãtate, Toamna patriarhului, Cronica unei
morþi anunþate de Garcia Márquez au fãcut istorie ºi au marcat
definitiv spaþiul cultural contemporan; Garcia Márquez a luat
Premiul Nobel pentru literaturã în 1982, iar Vargas Llose a fost
nominalizat de douã ori pentru aceeaºi distincþie a Academiei
suedeze. Deºi provin din aceeaºi culturã ºi au construit o nouã
paradigmã literarã – realismul magic –,cei doi nu ºi-au vorbit
niciodatã începând din 1976, când s-au întâlnit pentru ultima
oarã la premiera unui film în Mexico City. Toatã lumea a pus
„rãceala” dintre Llosa ºi Márquez (Vargas ºi Garcia sunt numele
de familie!) pe seama opþiunilor politice; primul, candidat la
preºedinþia din Peru, e un adept declarat al dreptei; celãlalt,
simpatizant al lui Che Guevara ºi prieten al lui Fidel Castro,
rãmâne un partizan al stângii. Aceasta era povestea din faþa
cortinei. Dar în spatele ei? Iatã ce spu-ne o recentã ºtire de
presã. Douã fotografii fãcute în anul 1976, în care Márquez
apare cu ochiul stâng înnegrit ºi nasul zgâriat, au fost publicate
în cotidianul mexican „La Jornada” ºi certificã faptul cã loviturile
au fost serioase. Bãtaia a avut loc în faþa unui cinematograf din
Mexico City, unde o mulþime de intelectuali sud-americani venise
la premiera unui film de excepþie. Fotograful Moya, care a fost
ºi el prezent la eveniment, povesteºte cã, la ieºirea din salã,
Garcia Márquez a venit zâmbind ºi cu braþele deschise spre
Vargas Llosa strigând „Dragul meu Mario!”. Dar Llosa, în loc
sã-i rãspundã, i-a tras un pumn drept în figurã ºi i-a ºoptit
printre dinþi: „Cum îndrãzneºti sã spui cã eºti prietenul meu,
dupã ce i-ai fãcut Patriciei, la Barcelona?”. ªi apoi s-a repezit ºi
l-a mai pocnit o datã, trântindu-l pe spate, chiar în faþa
cinematografului. Patricia era veriºoara primarã a lui Llosa,
pentru care acesta îºi pãrãsise în 1964 prima soþie, pe Julia
Urquidi. Mario se însurase apoi cu Patricia, în 1965. Márquez
era naºul celui de-al doilea copil al lor, Gabriel Gonzalez. ªi
totuºi, în timp ce Llosa alerga dupã o frumoasã suedezã, de
care se îndrãgostise nebuneºte, Patricia ºi-a gãsit consolarea
în braþele lui Márquez, iar acesta n-a avut „tãria” s-o refuze.
Clipele lor de dragoste s-au consumat la Barcelona, iar apoi
Patricia i-a mãrturisit totul soþului, care a înnebunit de ciudã.
În spatele cortinei, aºadar, se aflã o femeie, Patricia ºi,
probabil, înþelepciunea vârstei (acum, Márquez are 80 de ani,
iar Llosa, 71); a sosit vremea împãcãrii. ªi mai e ceva, poate
argumentul decisiv. În urmã cu câþiva ani, aflând cã suferã de
o boalã incurabilã, Márquez a trimis prietenilor sãi un poem în
prozã intitulat Pãpuºa de cârpã . Iatã-l (în traducerea
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„RESEMANTIZAREA” EFIGIEI
LUI DUILIU ZAMFIRESCU
Printr-un efort conjugat, rar într-un timp în care vântul
discordiei bate peste Prut, oameni ai cãrþii de la Biblioteca
municipalã „B.P. Hasdeu” din Chiºinãu ºi de la Biblioteca
judeþeanã „Duiliu Zamfirescu” din Focºani au realizat un
elegant „diptic” dedicat autorului Vieþii la þarã. Intenþia
mãrturisitã de domniºoara Teodora Fîntînaru, dinamica
directoare a bibliotecii focºãnene, a fost aceea de a
„resemantiza”, fie ºi fragmentar, efigia culturalã a scriitorului Duiliu Zamfirescu. Puþini au fost la noi autorii care
au crezut cu atâta consecvenþã în puterea hazardului ca
acest prozator pe care Ilarie Chendi îl condamna cândva
tocmai pentru cã-ºi întemeia intrigile pe jocul întâmplãrii.
ªi întâmplarea, care ascunde întotdeauna o cauzalitate
mai adâncã, ne spune cã între cele douã personalitãþi
tutelare ale bibliotecilor respective este o legãturã
simbolicã. În 16 februarie 1857 sosea la Iaºi, venind de
la Chiºinãu, tânãrul cãrturar Bogdan Petriceicu Hasdeu.
La 20 februarie 1918 ajungea la Chiºinãu, venind de la
Iaºi, diplomatul Duiliu Zamfirescu, „comisarul general” al
guvernului Averescu pe lângã „directorii” proaspãt
proclamatei Republici Democratice Moldoveneºti. În
anabasicul Hasdeu, însufleþit în copilãrie de „dorul de a
sãruta pãmântul României libere” (mãrturisirea îi aparþine)
ºi în catabasicul Zamfirescu, care-ºi purta spre Nistru
dorul unei Românii ideale, vãd aceeaºi stirpe de luptãtori
la frontierele spiritului românesc.
„Dipticul” tipãrit la Chiºinãu ne înfãþiºeazã însã ºi un
luptãtor la frontierele spiritului pur ºi simplu, fãrã limitãri
etnice. O face recurgând la o impresionantã bibliografie
zamfirescianã (pânã acum cea mai amplã din câte s-au
publicat!) ºi la eseul academicianului Mihai Cimpoi,
intitulat Duiliu Zamfirescu între Naturã ºi Idee*, retipãrit
în fine într-o ediþie creditabilã, chiar dacã nu-i lipsitã de
fatalele erori tipografice care obscurizeazã câteodatã
demonstraþia. Dupã capitolul consacrat de G. Cãlinescu
romancierului Comãneºtenilor în Istoria literaturii române
de la origini pânã în prezent ºi dupã Oglinda ºi modelele,
carte în care radiografiam ideologia literarã a lui Duiliu
Zamfirescu, eseul d-lui Mihai Cimpoi este cea mai convingãtoare tentativã de a-l analiza pe acest autor integrându-l
adevãratului sãu orizont estetic. Care a fost unul european,
cu dimensiuni ontologice ºi fenomenologice.
Pânã nu demult, Duiliu Zamfirescu a fost citit printr-o
grilã restrictivã. S-a exagerat latura sociologicã a operei
sale, subsumatã abuziv unui realism canonic (descriptiv
ºi comportamentist) ºi s-a restrâns scena ideilor.
Zamfirescu nu e întotdeauna un rãu mânuitor de idei,
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* Duiliu Zamfirescu – diptic. Mihai Cimpoi: Duiliu Zamfirescu între Naturã ºi Idee. Bibliografie, Ediþie îngrijitã de
conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, Chiºinãu, 2007.
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cum îl definea sarcastic G. Cãlinescu. Dimpotrivã, are o
ascuþime a spiritului, o înclinaþie naturalã spre dialecticã
ºi subtilitãþi analitice care a lãsat urme mai ales în proza
din etapa finalã. Privindu-l pe Duiliu Zamfirescu sub
aspectul lui „ontic”, Mihai Cimpoi vede în el „un caz tipic
de wagnerizare”, de „gâlceavã interminabilã” ºi irezolvabilã
între Real ºi Ideal, între Naturã ºi Idee. Evident cã un
intelectual cultivat, cu un voluminos bagaj istorico-literar,
precum domnul Mihai Cimpoi nu pleacã în aceastã situare
de la opera unui Grigore H. Grandea care (a se vedea
romanul Fulga sau Ideal ºi Real) fantaza discursiv pe
aceastã temã. Fundamentul ideatic e preluat temerar din
Friedrich Nietzsche care susþinea în Cazul Wagner cã
„omul modern reprezintã, din punct de vedere biologic, o
contradicþie a valorilor, este aºezat între douã scaune,
rosteºte dintr-un rãsuflet ºi da ºi nu.” Posturã perfect
ilustratã, crede criticul, de Duiliu Zamfirescu, a cãrui
„marcã ontologicã” este contradicþia. În al treilea capitol
al eseului, în care biografia ideilor înlocuieºte clasica
retrospectivã factologicã practicatã de N. Petraºcu, L.
Predescu, Al. Sãndulescu º.a., se face un portret în
miºcare al „omului contradicþiilor”, fixat „sub zodia instabilitãþii depline”. Voi enumera, la rându-mi, câteva dintre
ele. Despre prãpastia dintre aspiraþie ºi vocaþie, despre
nepotrivirea dintre prozatorul ce viseazã la monumentalitatea balzacianã ori tolstoianã, dar ale cãrui resurse
de observator sunt modice, s-a mai scris, de-ar fi sã-i
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amintim doar pe G. Cãlinescu ºi M. Gafiþa. Dar interesantã e opoziþia dintre luptãtor ºi contemplativ, mai
limpede spus, dintre omul politic ºi omul scrisului, care
încheie un pact cu diavolul, pãºind pe un teritoriu aparent
strãin preocupãrilor lui anterioare.
Nu e deloc un aspect secundar. Înregimentarea politicã
târzie într-un partid de facturã conservatoare ca Liga
Poporului întemeiatã de generalul Alexandru Averescu
n-a fost un „capriciu” (dezavuat de contemporani, dar ºi
de posteritatea criticã), ci semnul unei obsesii adânci ce
l-a marcat din tinereþe. Într-un substanþial eseu, Orizonturile politice ale lui Duiliu Zamfirescu, apãrut într-un numãr
recent al Convorbirilor literare, istoricul Gheorghe I.
Florescu semnala constanta seducþie exercitatã asupra
scriitorului de „scena politicã româneascã”. În flagrant
dezacord cu poetul romanþios din Fãrã titlu ºi cu romancierul „pornograf” (D.A. Sturdza dixit!) din În faþa vieþii,
acesta visa un fotoliu de deputat. „Pururea candidat la
asemenea treburi” (dupã propria-i mãrturisire), promitea,
20 de ani mai târziu, sã revinã în þarã pentru a „îndrepta
lumea cu umãrul”. Ceea ce a ºi fãcut în 1918, chiar dacã
nu stãpânea arta compromisului profitabil.
Urmãtoarea contradicþie e în directã legãturã cu
precedenta. Politica, aºa cum se practica de pe la 1880
în România, ºi cum se practicã ºi acum, e triumful plebeului, al parvenitului neatent la forme, ba chiar
dispreþuindu-le, spre marea satisfacþie a omului de rând
care admirã felul în care Tãnase Scatiu „le-o zice
ciocoilor”. În cazul lui Duiliu Zamfirescu existã însã o
mare discordanþã între originea socialã totuºi umilã ºi
ifosele nobiliare. Iar aroganþa aristocraticã, fumurile
birocratice, cãlcãtura de proprietar, pe care le semnaleazã
cu un surâs superior domnul Mihai Cimpoi, nu rimeazã
14
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cu „democratismul sentimental” afiºat în gazetãria anilor
din urmã. Aici eu aº fi pus mai hotãrât punctul pe i: Duiliu
Zamfirescu a fost un demofil, nu un democrat. A privit
spre popor, dar a evitat sã fie cu poporul. E încã una din
dramele ce-l urmãresc în posteritate...
Transferând apoi diagrama psihologicã în planul
activitãþii literare, Mihai Cimpoi semnaleazã contrastul
dintre jumãtatea dionisiacã ºi aceea apolinicã a
personalitãþii zamfiresciene. De aici pleacã o seamã de
observaþii despre „poetul de tranziþie” ce impune o
simbiozã ciudatã între convenþiile micului romantism,
micului simbolism ºi ale micului parnasianism.
Simbolismul, aºa cum am arãtat eu însumi cu altã ocazie,
l-a tentat mereu pe acest clasic care a gravitat iniþial pe
orbita lui Macedonski. Or, simboliºtii citeau La Revue
wagnérienne, pe care o scotea Eduard Dujardin ºi vedeau,
ca Macedonski, în wagnerism „poezia viitorului”. Lui Titu
Maiorescu, temperament mult mai clasic decât Duiliu
Zamfirescu, Wagner îi displãcea profund ºi asta explicã
suplimentar, cred, rezerva faþã de opera cea mai
wagnerianã a lui Duiliu Zamfirescu, romanul Lydda. Aº
adãuga cã aºezarea lui Duiliu Zamfirescu sub zodia
wagnerismului nu este una pro forma. Meloman fin, avizat,
acest european îl admira pe Wagner în deplinã cunoºtinþã
de cauzã. În foiletonul Noutãþi de tot felul, publicat în
România liberã din 23 iulie 1882, el comenta premiera
operei Parsifal (la teatrul din Bayreuth), socotindu-l pe
Wagner „cel mai mare geniu simfonist ce a existat
vreodatã”, un compozitor „cu adevãrat mare ºi sublim”, a
cãrui uverturã la Tannhäuser este „mãreaþã”.
Un suflu wagnerian e vizibil în Lydda, chiar dacã
personajele cãrþii îl invocã pe Beethoven ºi-l comenteazã
pe Platon. Pe analiza acestui roman, îndelung osândit –
cu câteva excepþii – de cãtre exegeþi, se bazeazã lectura
criticã întreprinsã într-una dintre cele mai bune secþiuni
ale eseului, mã refer la capitolul 6, Idee ºi Naturã. Dupã
Mihai Cimpoi, proza lui Duiliu Zamfirescu are douã mari
personaje: Lydda ºi Tãnase Scatiu, care sunt exponenþii
„antinomiei ireconciliabile” între polul idealitãþii ºi acela al
naturalitãþii.
Capitolul e înþesat de observaþii subtile. E, în primul
rând, o bunã subliniere a rãdãcinilor acestui idealism, a
cãrui matrice originarã este ideea, nu idealul. Un personaj
al lui Duiliu Zamfirescu, doctorul Vera din piesa eponimã,
credea cã „nimic din ceea ce e omenesc nu e trainic...
decât poate ideea”. Face casã bunã Ideea cu Viaþa?
Mihai Cimpoi constatã cã „Duiliu Zamfirescu concepe
Ideea ºi Viaþa nu ca proces, ci [ca] momente unice ideale.
Procesul este eliminat în favoarea armelor pure
platoniciene” (p.93). Tot Mihai Cimpoi identificã nu un „om
al extremelor” (cum s-ar deduce din citatul anterior), ci „o
fiinþã care lunecã lesne în zona alteritãþii, a contradictoriului ºi tranzitoriului” (p.54). Aºa stând lucrurile, revenind
la romanul Lydda, mã întreb: oare „idealitatea” Lyddei
nu e ºi o faþã a naturalitãþii ei, nu e o încercare de a da
Ideii rãdãcinile vieþii, de a împãca hegelian Ideea ºi Viul,
Reprezentarea ºi Voinþa?
Am pus întrebarea tocmai pentru a releva o dimensiune specificã a acestui eseu: capacitatea de a naºte
interogaþii, de a transforma cititorul într-un partener al
dezbaterii intelectuale. E semnul dintotdeauna al cãrþii
de valoare.
SAECULUM 12/2007
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Horia Gârbea

MAGICIENII DE LA CURTEA MOV*
Un împãrat disperat • Magie albã, magie neagrã • Vrãjitori sau ºarlatani? • Slãbiciunea împãrãtesei ºi paguba
visteriei • Temniþã, lanþuri, cãtuºe! • Ultimul zodier cinstit • Rãsplata pentru horoscop
În vreme ce Fãt-Frumos din Lunã era gata sã îºi punã
pielea în saramurã ca sã îi scape fetele, Mov-Împãrat,
care nu avea de unde sã ºtia asta era cuprins de disperare.
Nu se mai înþelegea nimeni cu el ºi nici cu împãrãteasa.
Ea mãcar, deºi se întremase la trup dupã nenorocire, cu
mintea rãmãsese puþin cam dusã. Ba râdea, ba plângea,
ba vorbea fãrã ºir, ba tãcea zile la rând.
Tot ce se strãduise împãratul sã afle despre fetele lui
încãpea în douã rânduri scrise mare. ªi de fapt, la o adicã,
se putea scrie într-un singur cuvânt: nimic. Trimisese
cercetaºi, spioni, iscoade. Totul în zadar. Rãscoliserã
oamenii lui tot pãmântul, ajunseserã prin insule unde nu
mai cãlcase nimeni. Vorbise împãratul sã se trimitã ºi un
satelit ca sã dea ocol Pãmântului ºi sã vadã de sus, din
Cosmos, vreo urmã cât de firavã a fetelor sale.
De unde sã ºtie sãrmanul cã fetele lui se aflau la
Samodivã, þinute sub lacãt, pe Tãrâmul Celãlalt. Apoi
împãratul se avea bine cu ºtiinþa ºi nu credea în alt tãrâm
decât în acesta, al nostru. ªi aici greºea ºi el ca atâþia
alþii, cât era de împãrat.
Împãrãteasa în schimb, cãzuse la farmece ºi vrãji.
Ea înþelesese cã dacã nu se dã de urma fetelor prin
mijloacele atât de mari ale împãrãþiei, trebuie sã încerce
pe alte cãi. Acest lucru era bun ca teorie, dar practica
era ca vai de lume. Aºa cã strânsese în jurul ei tot felul
de ghicitori ºi ghicitoare, vraci, vrãjitoare, prezicãtoare,
profeþi, spiritiºti, iluminaþi ºi magicieni ºi îi tot întreba ºi îi
tot îndopa cu bani.
Din câþi se adunaserã acolo, de nu mai aveai loc în
jurul palatului de ei, dacã vreo trei sau patru aveau har.
Restul erau oameni ca toþi oamenii ºi ºtiau despre viitor
cât ºtim ºi noi, iar despre fetele cãutate nici cât un bob
de piper. Dar, bãgând de seamã cã împãrãteasa îi þine
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* Fãt-Frumos din Lunã este titlul provizoriu al unui romanbasm pentru copii aflat în curs de elaborare. Sper cã va apãrea
la Editura Corint-junior, cea mai puternicã editurã dedicatã
cititorilor ºcolari ºi preºcolari. Aici au apãrut multe romane de
mare valoare, în traducere, încât pentru un autor român
apariþia la Corint-junior constituie o provocare. Am încercat
sã valorific ºi uneori chiar sã ironizez mai toate locurile comune
ale basmului tradiþional – copiii le cunosc desigur prea bine
– într-o poveste cu amprenta modernitãþii, distractivã ºi chiar
instructivã. Aºa cum e firesc, scriu în vederea unui cititor tânãr
dar exigent aºa cum, peste câþiva ani, va fi desigur ºi fiul
meu. Lui îi dedic povestea aceasta.
În capitolul al nouãlea vom afla cum, pe când fiul cel mai
mic al lui Albastru-Împãrat, pleca împreunã cu calul sãu
nãzdrãvan, murgul pintenog, sã le gãseascã pe fetele rãpite
misterios ale lui Mov-Împãrat, la curtea acestuia din urmã se
pripãºiserã numeroºi vraci ºi magicieni.
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bine, pe mâncare ºi bãuturã, se dãdeau învãþaþi. Umblau
cu magia albã, cu magia neagrã, cu ghiocul ºi cãrþile,
citeau în stele ca ºi în cafea, în bobi ca ºi în palmã. în
fiecare zi erau cu ºtiinþa tot de unde plecaserã, dar mai
pãgubeau visteria de niºte bani. Se învârteau pe lângã
Curtea Mov, cum se chema palatul împãrãtesc, ducând
cu ei ba mâþe negre, ba bufniþe albe, cranii de om sau
cranii lucrate în alabastru care luminau noaptea. Ore în
ºir îi povesteau împãrãtesei care ce visaserã peste noapte.
De-a dreptul nu-i spuneau nimic despre fete. întâi pentru
cã habar n-aveau. Apoi pentru cã, dacã ar fi spus ºi s-ar
fi dovedit cã fetele nu sânt acolo, îºi pierdeau porþia de la
curte, ori ei voiau sã lungeascã daravela cât mai mult ºi
sã se îndestuleze. Oameni ºi ei, nimeni nu zice, dar de
ce pe banii altora?
Sfetnicii împãratului i-au adus la cunoºtinþã acestuia
cã poporul a început sã cârâie. Se duc averile þãrii... Pe
ce? Pe gãzduirea vrãjitorilor? Pe þuicile bãute de toþi
scamatorii? Un vraci, doi pe la orice curte se mai îngãduie,
dar acum se strânseserã cu sutele. Nu mai aveau nici
loc sã doarmã, îºi întinseserã corturi în piaþa mare, mai
ºi furau, mai pãcãleau ºi pe alþii dintre supuºi. Semãna
locul acela, de la porþile palatului cu o ºatrã ºi, cum
ghicitorii erau cam nespãlat, începuse sã miroasã urât.
Îi spuserã deci credincioºii lui Mov-Împãrat sã-i mai
împrãºtie pe fãcãtorii de farmece. împãratului nu-i venea
prea uºor sã-ºi supere nevasta, cã atâta alinare mai gãsea
ºi ea, în minciunile magilor. Dar nici n-avea chef de
rãzmeriþe.
Ieºi în balcon ºi vãzu la porþi un fel de iarmaroc de
corturi ºi barãci unde se ghicea, se scotea argintul viu,
se dãdea boala pe câini ºi câte ºi mai câte. O coadã
mare de oameni cu pelerine fistichii ºi pãlãrii aiurite, de
te cruceai, se fãcuse la poarta micã. Erau astrologii ºi
ghicitorii care stãteau la rând sã fie primiþi la împãrãteasã
ca sã-i spunã ultimele lor minciuni, tot mai gogonate, ºi
sã ciuguleascã vreo câþiva galbeni în schimbul acestor
poveºti. Un val de zgomot ºi de putoare rãzbãtea pânã la
mãritele urechi ale lui Mov-Împãrat ºi la augustul sãu
nas. Destul ca sã-l mânie.
Odatã se repezi Mov-Împãrat pe coridoare spre
apartamentele mãritei sale soþii. Curtenii, care ºtiau cã
atunci când i se abate ia vitezã, stãteau smirnã, nu
clipeau, nu rãsuflau. Când intrã în iatacul împãrãtesei,
fãrã sã mai batã la uºã, cât era altminteri de politicos,
împãratul simþi cã îi vine rãu de la linguricã. Niºte vrãjitoare
aprinseserã mirodenii puturoase care otrãveau aerul, doi
magicieni se înghesuiau în împãrãteasã arãtându-i în niºte
globuri de sticlã vedenii. Chipurile i le arãtau pe fetele ei,
dar acolo ar fi putut sã fie orice. Încã vreo doi zãceau pe
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un divan ºi bolboroseau, cicã erau în transã ºi trebuiau
sã vadã cu spiritul unde erau fetele, dar dupã miros erau
beþi mangã.
Furia lui Mov-Împãrat, care ºi aºa era pânã la nori,
dãdu în clocot. Când izbi odatã cu topuzul împãrãtesc
într-o oglindã de Veneþia, o fãcu numai aºchii de sticlã.
Urmãtoarea loviturã o dãdu în capul unei babe care se
apropiase sã-i afume cu niºte beþiºoare de santal, cã pe
aia o luã sughiþul.
– Garda! urlã stãpânul þãrii.
În treizeci de secunde iatacul împãrãtesei, care oricum
nu înþelegea mare lucru, se umplu de ostaºii cei mai de
credinþã, care alcãtuiau garda împãrãteascã.
– Temniþã, lanþuri, cãtuºe! zbierã împãratul ºi oºtenii
nu mai întrebarã despre cine era vorba.
– Curãþaþi piaþa! mai ordonã el. Unul sã nu mai vãd.
Detergent, apã!
Gardienii se repezirã ca niºte vulturi ºi îi înhãþarã pe
vrãjitorii care spurcau iatacul împãrãtesei ºi îi mânarã cu
picioare în dos pe toate uºile ce se gãseau la îndemânã
ca sã îi ferece în fiare grele, cum sunase porunca. Încai
unul mai tânãr, care nu se obiºnuise cu feþele împãrãteºti,
o înºfãcase de subþiori chiar pe împãrãteasã ºi o târa
spre ieºire crezând cã face bine. Ea era atât de ameþitã
de miresme cã se lãsa dusã, sughiþând numai uºurel.
Noroc cã împãratul bãgã de seamã ºi îi croi neisprãvitului
un topuz între umeri.
– Pe ea nu! zise Mov împãrat.
Camera împãrãtesei se goli de magicieni ºi de gãrzi.
Rãmas cu soþia lui, Mov-Împãrat o aduse încet la simþiri.
Deschisese geamurile cu mâna lui sã se facã mare curent
ºi sã iasã mai repede mirosurile amestecate de buruieni
ºi de vraci nespãlat. De la un timp, sã fi trecut ore,
împãrãteasa începu sã se simtã mai bine ºi împãratul
izbuti sã îi explice cum ºi de ce a gonit din jurul ei ºi al
palatului toþi nemernicii care nu aveau ºtiinþã de nimic ºi
o sugeau de bani ca lipitorile.
Atunci se auzi o bãtaie în uºã. Nemulþumit, împãratul
deschise chiar el ºi îl vãzu în prag pe ministrul de interne
foarte stingherit.
– Ce s-a mai întâmplat? întrebã morocãnos stãpânul.
– I-am strâns pe toþi ºi i-am ferecat, Mãria-Ta. Dar
nu-þi face pãcate sã-i tai. Îi trimitem la urma lor, de unde
e fiecare.
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– Bine. Sã porunceºti sã nu se mai arate vreunul în
capitala mea timp de zece ani. Dacã prind pe careva, îl
trag în þeapã.
– Numai cã e unul care nu se lasã. Vrea sã vorbeascã
Mãriei-Tale.
– Nu mã priveºte. N-am vreme de prostii.
– Sã vezi, slãvite: toþi ºi-au luat bocceaua ºi zic mersi
sã plece, cã ºi-au fãcut suma. Dar ãsta nu ºi nu. Spune
cã are sã-þi vesteascã un lucru însemnat. L-am luat ºi cu
binele ºi cu bâta.
Împãratul oftã adânc. Vãzând ochii plini de speranþã
ai împãrãtesei care auzise ºi ea despre ce era vorba, se
înduplecã.
– Adu-l încoace pe furiº. Iar ceilalþi, pânã într-o orã sã
fie plecaþi. Rãspunzi cu capul.
Dupã o vreme, cât fusese nevoie sã se ducã la temniþe
ºi sã se întoarcã, ministrul veni din nou la uºa iatacului
însoþit de un moºneag înalt, cu barbã albã ºi îmbrãcat
într-un cãmãºoi de pânzã. Avea ochii sclipitori ºi se þinea
drept, ziceai cã e un sfânt. Dar câþi din ãºtia nu vãzuse
împãratul! Cã ei îºi luau înfãþiºare de mari vrãjitori ºi erau
niºte neica nimeni, puºi pe jecmãnealã.
– Ce vrei, ºarlatane? întrebã aspru suveranul.
– Nu sunt ºarlatan. Sunt astrolog. Am cercetat zodiile
voastre ºi ale fetelor voastre ºi vreau sã vã spun ceva
care poate o sã vã bucure.
– Spune, dar pe scurt. Iar bani n-o sã vezi de le mine.
– Nu-mi trebuie banii tãi. S-au dus în buzunarele unor
pãcãlici. Iar pe mine, care chiar am darul de a citi în
stele, nici nu m-au lãsat sã mã apropii de palat. Mãria-sa
împãrãteasa ºi slugile ei nu se pricep la oameni.
– Aºa este. Zise împãratul mai îmblânzit. Acum am
fãcut ordine. Spune. Unde sunt fetele mele?
– Unde sunt, eu nu ºtiu. ªtiu atât: cã sunt în viaþã, cã
le paºte o mare primejdie din partea unor vietãþi necurate.
ªi am mai vãzut cã un muritor, ajutat din fericire de puteri
mari, mai presus de lumea noastrã, încearcã sã le scape.
Dacã va izbuti sau nu, e greu de spus. Dar mãcar am ºi
vã dau ºi vouã speranþa cã într-o zi o sã le vedeþi din
nou. Atât am avut de spus.
– ªi noi ce putem face sã ajutãm omul acela care le
cautã?
– Nimic. Doar sã vã rugaþi la Cel de Sus sã îi dea
putere ºi pricepere. Asta am vrut sã vã dau de ºtire. ªi
acum plec.
Împãrãteasa, auzind, izbucni în plâns ºi îi fãcu semn
împãratului sã îl þinã pe omul acela. împãratul fu cam
încurcat, totuºi se întoarse cãtre zodier:
– Vrei sã rãmâi în oraº? Poate mã mai luminezi cu
câte un sfat...
– Nu, Mãria Ta. Nu vreau sã crezi cã sunt ca babele
alea care s-au îngrãºat pe banii tãi. Plec acasã. O sã las
adresa ministrului tãu, sã mã gãseascã la nevoie.
– Aº vrea sã te rãsplãtesc. Mov-Împãrat nu e un
nerecunoscãtor. Ce pofteºti sã-þi dau?
– Fie! spuse astrologul. Dacã s-o întâmpla minunea
ca omul acela sã-þi aducã fetele înapoi, sã mã inviþi la
nunta ta. Asta sã fie rãsplata.
Pânã sã mai zicã împãratul sau împãrãteasa vreo
vorbã, bãtrânul ieºi repede pe uºã ca ºi cum nici n-ar fi
fost.
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Daniel Dincã

ÎNTOARCEREA ÎNÞELEPTULUI ALB
(fragment)

Dirijaþi de gândul Înþeleptului Alb, cei douãzeci de
guvernatori urcaserã pe terasa de marmurã ºlefuitã. Se
aºezaserã pe scaunele rânduite în jurul unei mese ovale
ºi tãcuserã o vreme fiindcã nici unul nu îndrãznea sã
înceapã. Comunicau între ei prin gânduri, dar Înþeleptul
Alb le descifra pe toate. ªtia ce-ºi vorbesc, iar dincolo
de asta observase cã privirile tuturor se furiºau spre
Guvernatorul din Oraºul Soarelui, pe care hotãrâserã sã-l
aleagã Înþelept Alb.
Tãcerea se prelungise vreme îndelungatã, dar când
dimineaþa se pregãtea sã-ºi anunþe sfârºitul, Înþeleptul
Alb, care aflase totul din gândurile celorlalþi, rostise
ridicându-ºi mâna spre cer:
– Sã-i cerem Înaltului sã fie cu noi. Sã coboare în
minþile ºi inimile noastre fiindcã fãrã El, nu însemnãm
nimic. Sã-L rugãm sã ne dea gândurile bune ºi sã-ºi
opreascã o clipã privirea asupra noastrã.
– Aºa sã fie, îngânaserã ceilalþi, iar dupã câteva
momente de concentrare a gândurilor spre Înalt, Guvernatorul din Oraºul Soarelui rupsese tãcerea:
– Din nou suntem mai mulþi. Cum am spus ºi ieri,
cred cã încalci Legile din Cartea de Aur.
– N-are rost sã pierdem timpul cu repetiþii, rostise
Înþeleptul Alb, strângând-o mai tare pe Maya de mânã. Îþi
cunosc pãrerea Înþeleptule ºi la fel de bine ºtiu cã e
neschimbatã. Vrem sã auzim hotãrârea ta, deºi te rog sã
mã ierþi cã eu am aflat-o deja.
Intuind ce vrea sã spunã Înþeleptul Alb, ceilalþi Guvernatori schimbaserã între ei tainice priviri, fiind convinºi
cã la fel de bine a pãtruns ºi în gândurile lor.
– Îþi accept renunþarea, zisese reprezentantul din
Oraºul Soarelui. Te consider vinovat pentru cã þi-ai însuºit
Misterele ºi vrei sã pleci cu ele. Doar moartea ta va
îndrepta lucrurile. Votez pentru ea, prin ardere pe rug.
Nimeni nu clipise, dar o emoþie tainicã trecuse prin
toþi.
– Eu nu-þi accept renunþarea, dar dacã vrei sã pleci,
voi fi de acord cu tine, rostise Guvernatorul din Oraºul
Dimineþilor Noi. Eºti cel mai Înþelept dintre noi ºi chiar
dacã ai cunoscut Misterele ºtiu cã le vei folosi doar pentru
binele þãrii. Votez pentru libertatea ºi viaþa ta.
– Eu te consider vinovat, spusese alt guvernator.
Votez pentru moartea ta.
– ªi eu te consider vinovat, zisese urmãtorul când îi
venise rândul. Votez moartea...
– Eºti vinovat, argumentase altul invocând aceleaºi
motive. Trebuie sã mori...
*
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Aºa votaserã cei mai mulþi ºi dupã ce-l aleseserã
Guvernator General pe Înþeleptul din Oraºul Soarelui,
hotãrâserã ca Poseidon sã piarã în zorii urmãtoarei zile,
devorat de focul unui rug înãlþat pe vârful unui munte
ales de el.
– Sunteþi îngãduitori cu mine fiindcã-mi daþi
posibilitatea sã-mi aleg locul din care voi porni spre Înalt,
rostise Poseidon în vreme ce-ºi dezbrãca hainele albe,
dar nici un guvernator nu pricepuse dacã vorbele erau
adevãrate sau ironice.
ªtiau doar cã se va supune hotãrârii lor ºi în dimineaþa
urmãtoare îºi va lãsa trupul sã-i fie mistuit de foc.
Pentru ultima oarã, dimineaþa trecuse peste Oraºul
Norilor, luminându-l ca pe reºedinþã a insulei întregi.
Urmãtoarea dimineaþã avea sã gãseascã în locul capitalei
un simplu oraº ca multe altele, chiar dacã era mai
strãlucitor decât toate ºi din el guvernase þara înfloritoare,
aproape un sfert de veac, Poseidon Înþeleptul.
Îºi predase mantia albã ºi cheia de la Încãperea
Misterelor, care avea sã fie mutatã în Oraºul Soarelui,
devenit prin ridicarea guvernatorului sãu la rangul de
Înþelept Alb, oraº al Celor Patru Zãri.
– Odatã cu dispariþia mea, Oraºul Norilor va rãmâne
ºi fãrã guvernator. Pânã când voi pãrãsi palatul, daþi-mi
voie sã anunþ Consiliul Înþelepþilor sã-ºi aleagã un Înþelept
Portocaliu, rostise Poseidon ºi, fãrã sã aºtepte
încuviinþarea celorlalþi, comunicase prin gânduri Consiliului
din oraº, hotãrârea sa.
Tot cu puterea minþii adusese prin aer ºi cheia oraºului
pe care urma sã o predea noului ales, ºi îºi anunþase
bãieþii cã trebuie sã pãrãseascã palatul. Transmisese
aceleaºi gânduri dregãtorilor de la curte ºi întreg
personalului care-l ajutase în sfertul de veac sã guverneze
þara.
Chemaþi de gândurile lui, bãieþii urcaserã pe terasã,
iar în urma lor, dregãtorii înalþi veniserã în cea mai mare
grabã.
Uluiþi de schimbarea neaºteptatã rãmãseserã fãrã
cuvinte, fiindcã Legile erau sfinte pentru toþi, iar prezenþa
întregului Consiliu General, le dãdea de înþeles cã litera
lor fusese respectatã.
– Ce se întâmplã, tatã? rupsese totuºi tãcerea Atlan,
care se nãscuse ºi trãise la palat, dar înþelesese cã trebuie
sã pãrãseascã locul ºi sã se întoarcã în vechea locuinþã
de la marginea oraºului unde vieþuise pãrintele sãu în
vremea când nu era nici mãcar Înþelept Portocaliu.
– Trãim, Atlan, ºi respectãm Legile Înaltului, rostise
Poseidon. Iar prima dintre ele e Legea Schimbãrii. În
fiecare clipã, totul se transformã. Nimic nu mai e ca ieri,
ºi mâine va fi altceva decât azi.
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burþile lor coborau, într-o grabã ordonatã, oºteni înarmaþi
ºi care de luptã trase de patru cai.
Cu puterea minþii, Poseidon trecuse peste întinderea
insulei pe care n-o mai guverna ºi vãzuse cã toatã coasta
de rãsãrit era în flãcãri. Aºezãrile mari, dintre care cea
mai apropiatã era Oraºul Dimineþilor Noi, singurul vizibil
cu ochiul liber, nu puteau sã reziste invaziei. Nu aveau
ziduri de apãrare, nici arme ºi strategii de luptã, iar bãrbaþii,
educaþi într-o lume lipsitã de violenþã, nu ºtiau sã înfrunte
un asemenea pericol, deºi erau zdraveni ºi armonios
clãdiþi, fiindcã jocurile sportive aveau pe insulã un loc de
cinste ºi toþi participau la ele.
Invadatorii intraserã-n oraºe iar carele de luptã alergau
peste pavajul strãzilor înroºite de sânge. Prin lame de
sãbii ºi vârfuri de suliþe, moartea sosise în Insula Paradis,
iar în urma ei, focul venea s-o întregeascã.
Se adunaserã în grabã Consiliile Înþelepþilor, dar ce
puteau sã facã minþile paºnice în faþa rãului care nãvãlise
peste ei cu sãlbãticie? Alergaserã în pieþe, lângã cristalele
mari, dar în iureºul clipelor n-avuseserã vreme sã cerceteze viitorul. Dureros, prezentul îi îneca în sânge ºi le
ardea lumea cu flãcãri de iad.
Încercaserã sã-ºi ridice cugetele spre înãlþimile de
unde ºtiau cã îi vegheazã Marele Stãpân, dar nu primiserã
nici un rãspuns în gândurile zguduite ori în inimile
înfricoºate. Dinspre cer cobora doar tãcerea, sau poate
cã haosul prãvãlit pe neaºteptate peste vieþile lor îi
împiedica sã audã. Prin cristale, culorile luminii sparte
fulgerau în frânturi de clipe, ºi peste toate se împânzise
un roºu ca sângele vieþii. Nu mai sclipeau a bucurie ºi
pace, iar din miezul lor se auzea un zumzet de stup risipit.
– Tot þãrmul de rãsãrit a fost invadat, rostise Poseidon.
Oraºele ard ºi oamenii sunt uciºi în case ºi pe strãzi.
Toþi Înþelepþii Portocalii sã plece în regiunile lor! Cei de
pe þãrm sã transmitã acum Consiliilor care s-au adunat
deja, ordinul de retragere spre interiorul insulei! Sã fie
abandonate aºezãrile, iar dupã retragere sã se creeze cu
puterile minþilor, concentrate într-o singurã direcþie, baraje
invizibile care sã împiedice înaintarea invadatorilor! Pentru
asta am sã vã sprijin ºi eu de aici. Ceilalþi Guvernatori sã
pregãteascã în acelaºi mod apãrarea!
Vorbise dintr-o suflare ºi realizase cã lumea lor ziditã
cu trudã în milenii de istorie din cãrãmizi de luminã, e
într-un pericol uriaº pe care îl simþise cu o zi în urmã,
însã tulburat de propriile frãmântãri, nu ºtiuse sã-l
descifreze. Mai pricepuse cã dupã multã vreme, tocmai
el folosise un cuvânt ieºit din vorbirea civilizaþiei lor clãditã
pe înþelegere ºi iubire. Spusese...ordin.
– Nu! Doar Guvernatorii de pe þãrmul de rãsãrit sã
plece! rostise noul Înþelept Alb, care nu avea în minte un
plan de apãrare mai bun, însã voia sã aminteascã tuturor
ºi mai ales lui Poseidon, cine conduce insula. Sprijiniþi
retragerea ºi salvaþi cât mai multe vieþi! zisese mai
departe, ºi ca ceilalþi sã nu uite de schimbarea fãcutã cu
puþine ceasuri în urmã, adãugase: Veþi þine permanent
legãtura cu mine prin gânduri. Ceilalþi rãmân aici ca sã
alcãtuim planul de apãrare. Voi conduce rãzboiul de aici,
din Oraºul Norilor.
În clipa aceea, Poseidon, ºi împreunã cu el alþi
Înþelepþi, pricepuserã cã ameninþarea nu vine numai din
PRO

– Nu-mi place legea asta.
– Cã-þi place sau nu, ea existã întocmai ºi n-ai cum
sã i te împotriveºti. Poþi doar sã te amãgeºti cã trãieºti
altfel sau cã eºti deasupra ei. Dar ea te macinã ºi într-un
ultim ceas îþi reveleazã adevãrul peste care nici un muritor
n-a trecut.
– Eu voi trece, rostise Atlan cu o nesupunere a
gândului, care-i fãcuse pe ceilalþi Înþelepþi sã-l priveascã
intens, într-o adâncã dezaprobare.
– ªtiu, Atlan. Dar numai pentru o vreme, rostise
Poseidon, care vedea în viitor mai mult decât ceilalþi la
un loc. Dar atunci când vei crede cã ai trecut, lumea
noastrã înfloritoare îºi va schimba percepþia ºi va trece
prin foc. Va decãdea ºi va lua adevãrurile drept minciunã,
iar trufia va ridica minciuna la rang de adevãr.
– Vei fi izolat ºi îndepãrtat de comunitate, intervenise
noul Înþelept Alb, convins cã autoritatea rangului de curând
obþinut va avea un ecou cutremurãtor în mintea lui Atlan.
Lumea noastrã nu va permite niciodatã nesocotirea
Legilor.
– Lumea noastrã le-a nesocotit deja, ripostase Atlan.
L-aþi îndepãrtat pe Înþeleptul Alb dintr-un motiv pe care
nu-l ºtiu. L-aþi înlocuit, dar v-aþi întrebat vreo clipã dacã
cineva dintre voi e în stare cu adevãrat sã-i fie înlocuitor?
– Vei pieri în foc alãturi de el, rostise noul Înþelept
Alb, stãpânindu-ºi mânia. Nu vom permite niciodatã rãului
sã pãtrundã între noi. Oricine ar fi el ºi de oriunde ar veni.
– Deja aþi aprins focul, zisese Atlan, simþind mirosul
unui fum adus pe terasã într-o palã de vânt. E o grabã pe
care n-o înþeleg, adãugase, ºi în acelaºi timp îºi rotise
privirile peste întinderea oraºului ca sã vadã rugul aprins,
dar în clipa aceea se cutremurase mai mult decât atunci
când cineva i-ar fi cerut sã se arunce în foc.
În depãrtare, pe întinderea mãrii uºor de zãrit pentru
ochii lui tineri, sute de corãbii cu pânze întinse ori vâsle
veneau tot mai aproape de þãrmul insulei lor. Printre ele,
ardeau în flãcãri înecate de fum vasele pescarilor ieºiþi
înainte de zori. Pescuitul era cea mai importantã îndeletnicire a cetãþenilor care trãiau la margini de mare ºi bãrcile
lor se numãrau cu miile, dar la sfârºitul acelei dimineþi,
toate ardeau ºi fumul dus pe curenþii de aer urcase pânã
la înãlþimea terasei.
Veniþi la marginea balustradei toþi Înþelepþii vãzuserã
invazia flotei necunoscute, dar cum nu mai ºtiau ce
înseamnã violenþa, pricepuserã cã le va fi imposibil sã
se apere. Curtenii de ranguri înalte, instruiþi pentru
îndeletniciri paºnice se vedeau depãºiþi de situaþie, iar
noul Înþelept Alb nu ºtia ce decizii sã ia.
– Insula e atacatã de vecinii din rãsãrit, strigase un
alt slujitor sosit în grabã pe terasa palatului. Toate vasele
noastre de pescuit au fost distruse ºi au început sã
loveascã Oraºul Dimineþilor Noi.
În depãrtare fumul creºtea ca semn cã focurile deveneau tot mai mari ºi mai multe, iar privirea omeneascã
nu putea sã mai strãbatã prin el, însã Poseidon ºi ceilalþi
Înþelepþi, cu ochii minþii zãriserã prãpãdul venit peste ei.
Sãgeþile cu fãclii aprinse în vârfuri zburau prin aer ºi se
înfigeau în lemnul acoperiºurilor iar din urma lor, catapulte
uriaºe aruncau bolovani de piatrã care loveau zidurile
fãcându-le þãndãri. Corãbiile veniserã lângã þãrm ºi din
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afarã, de la niºte vecini doritori de aurul ºi smaraldele lor.
Simþiserã vanitatea noului Guvernator General ºi intuiserã
pericolul care se dospea ºi în interiorul fabuloasei
civilizaþii, al cãrei miez începea sã putrezeascã.
– Dar Oraºul Norilor nu mai are Guvernator, zisese
cineva, ºi toþi aºteptaserã cu diverse emoþii în inimi ca
noul Înþelept Alb, sã hotãrascã ce va urma.
Nu se ºtie dacã omul care vorbise îl vedea în faþã pe
Poseidon ºi spera ca el sã fie alesul, scãpându-l astfel
de moartea zilei urmãtoare sau chiar i-o dorea ºi voia sã
lãmureascã totul în clipa aceea.
– Consiliul Înþelepþilor sã se întruneascã acum în
Oraºul Norilor ºi sã-ºi aleagã reprezentantul, rostise
Guvernatorul General dupã o tãcere scurtã, în care nu se
auzise decât un vuiet îndepãrtat. Am ridicat o lume
perfectã fiindcã niciodatã nu ne-am încãlcat hotãrârile.
– Ai vorbit adevãrat Înþeleptule, murmurase Poseidon,
cu o liniºte care-i tulburase pe toþi. Acum voi pãrãsi
palatul, dar pânã mâine, când hotãrârea voastrã va fi
împlinitã prin foc, te rog, dã-mi voie sã ajut cu tot ce ºtiu

lumea noastrã care se clatinã.
– Însoþeºte-mã pe mine, Înþeleptule Alb! zisese rãspicat
Guvernatorul din Oraºul Dimineþilor Noi, care, deºi nu uitase
de schimbarea lui, îl numise intenþionat ca în vremea
trecutã, fiindcã în el credea cel mai mult, iar dincolo de
toate, votase altfel decât majoritatea. Oraºul meu arde ºi
dacã cineva îl poate ajuta cu adevãrat, acela eºti tu.
Vorbele lui trecuserã prin toþi ca niºte sãgeþi de foc,
pentru cã ceilalþi ºtiau în adâncurile lor imaculate, cã se
rostise un adevãr.
Plecaserã împreunã, ºi-n urma lor, o tãcere de gheaþã
se lãsase pe terasa întinsã, de unde, cu toþii simþeau în
inimi cã lipseºte cineva.
Ieºiserã dupã ei ºi ceilalþi guvernatori din oraºele de
la þãrm, iar confraþii rãmaºi veniserã la marginea
balustradei ca sã-l mai vadã o datã pe Înþeleptul Alb din
ultimul sfert de veac.
Îl zãriserã cum plutea pe deasupra treptelor cu Maya
de mânã ºi aproape toþi simþiserã cã în urma lui creºte
un gol nesfârºit ºi adie un searbãd vânt de singurãtate.

Mihai Antonescu

AMIN
Betabara. Limanuri albe cât cuprinde privirea. Câteva
tufe de finic rãspândite ici colo, sub mâna fãrã umbrã a
cerului .ªopârle aproape oarbe, prãjindu-se în soarele
fierbinte. Mai la vale, Iordanul lunecã sfârâind între malurile
joase. Dinspre casele mãruntei aºezãri ivite Dumnezeu
ºtie cum in deznãdejdea locului , aleargã însetate câteva
capre dibuind cu boturi încinse undele sãrace. În urma
lor, doi trei mãslini jalnici freamãtã scuturându-ºi ramurile
secãtuite. Betabara. Albia disperãrii înspre care mânã
totuºi o lume fãrã vise fãrã nimic, bãnuind o nouã zare
sub palmele ude ale Botezãtorului. Cãci, doar aici i se
îngãduie lui sã strige, numai de aici poate el certa
necredinþa celor ce calcã pãmântul lui Israel, fãrã sã-l
iubeascã. ªi pânã departe, glasul prevestitor neliniºteºte
sarea pietrelor, iar de unde nu se mai aude, cuvintele cad
ostenite pe nisipuri, ca niºte aripi frânte într-un zbor fãrã
ajuns.
– Doamne. De trei zile aºtept un rãspuns, iar Tu nu
mi-l dai. Ce sã afli în deºertul Iudeii, unde în afara ºerpilor
ºi a urii nestatornicilor trãitori acolo, nimic nu mai e. Tu,
între ai Tãi ai venit sã înalþi cuvântul mântuitor, iarã nu
pietrelor sã le Fii umbrã zadarnicã. Sã nu-mi fi mãrturisit
despre Tine prorocul Isaia pânã la capãt? Ori, noaptea
aia sã fi fost prea scurtã pentru un aºa vis dumnezeiesc?
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Ori, lumile...
– Nu voia lumii o împlinesc Eu mergând în pustie,
Botezãtorule, ci voia Tatãlui. Poporul lui Israel a umblat
patruzeci de ani prin pustia asta, iar Tatãl a vrut ca el sã
nu piarã. Ce înseamnã o zi la zece ani, pentru mine? Ce
a însemnat pentru tine o viaþã trãitã încredinþãri lipsuri,
aici, la vadul întâlnirii atâtor disperãri? Întrucât te-au
împuþinat ele? Dimpotrivã, Zic, multora le-ai fost
întoarcere din drumul pierzaniei, vorbindu-le despre
venirea Mea, iar numele tãu e scris in cartea binelui
împãrãþiei Mele, pentru vecie. Isaia þi-a spus cât trebuia,
iar visul acela din altã luminã s-a închegat. Am sã merg
in pustie, dupã cum e hotãrât. Cãci Eu, nu sã stric
împletitura dintre om fi fiarã am venit, ci, dimpotrivã, sã-i
înnoiesc porþile, sã dau trãinicie rosturilor.
– Sã mã ierþi, Doamne. Cum vãd eu, mulþimile nu
Te-au urmat încoa. Ucenicii…
Isus are ochii asemeni blândului amurg cãzând moale
pe întinsele limanuri, iar obrazul mai liniºtit ca duhul sãrii
aburind în pietre.
– E un botez anume, deºertul în patruzeci de zile, iar
acum, doar Mie îmi e poruncã ºi încercare. Pe ucenici.
Eu i-am oprit sã Mã urmeze. Au rãmas în grija lui Simon,
cãci ei sunt numai oameni deocamdatã, iar lucrarea la
care i-Am chemat nu-i uºoarã. Ei sunt copacii Mei tineri
abia umblãtori în calea vântului fierbinte dacã trebuie,
însã umbra duhului rãcoritor, nu le-Am dat-o încã.
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slobozind la schimb întunericul de prin cotloanele firii.
Hainele din piei sunã pe el, iar sunetul se face scâncet,
aºa cum numai lucrurile în pãrãsire mai scâncesc. De
unde liniºte? Poate, urlând sã o cheme, însã copiii
Betabarei s-au dus devreme la culcare, asemenea vitelor
puþine, învinºi cu toþii de nemiloasa încinsurã a deºertului.
Þãndãri s-ar face chinuita lor odihnã auzindu-l, ba,
neliniºtea asta i-ar cuprinde ºi pe ei, pe cei dintâi botezaþi.
Se uitã la apele mãrunte, la vadul prin care mulþimile
atâtor ani au trecut cu creºtetul pe sub palmele lui ude
mai întâi risipindu-se iar oriîncotro, cu o nouã nãdejde în
suflet. Toate i se par strãine cumva, aici, acum, pe
curgerea spre cea mai moartã mare a lumii.
„Dar, cine sã fi fost cãlãreþul din marginea înserãrii?
Al cui drum l-o fi aþinând, dacã nici dupã Isus nu s-a luat,
nici înspre Betabara n-a buiestrit? Au, nu a auzit el de
Ioan cel singur acum, ºi în pustie zadarnic urlãtor? În
pustie, da, fiindcã Ierusalimul are urechile înfundate cu
mãtãsuri ºi aur, iar gura îi e plinã cu toate relele ce se pot
închipui. Prorocii lui sunt pe jumãtate mincinoºi, plãtiþi
sã spunã numai ce convine Sinedriului fi lui Tiberiu
cuceritorul. Uscãciunea cetãþii lui David, e mai mare ºi
mai grea azi, decât toatã sarea mutelor þãrmuri, fiindcã
din lãcomia trãitorilor ei, vine. Curvia, vânzarea de pãrinþi
ºi de frate, stoarcerea gheºeftului pânã ºi din lacrimã,
uitarea de Dumnezeu, toate stau sub sceptrul
atotputernicului Mamona. Ori, poate tocmai de aia m-a
ales Dumnezeu pe mine sã fiu piatra despãrþitoare a
curgerii lumilor, cãci, vestindu-L pe Isus izbãvitorul, care
a ºi venit crugul timpului, altfel sã se întocmeascã pe
mai departe. Atunci, bucuria din visul cu prorocul Isaia, e
adevãrul ce mã apãrã ºi pe mine… Dar, vai, chiar dulce
ca mierea apa izvorului Siloe, Ierusalimul în necredinþa
lui, amarã o face, ºi o bea!” Undeva, latrã un ºacal. Câteva
lumini întârziate se sting în gãvanele ferestrelor Betabarei.
„Eh, oamenii sãrmanii, ascunzându-se cât pot mai bine
chiar ei înde ei, prin casele întocmite sã fie , ori sã se
spunã cã sunt” Între pieile seci ale vesmântului ºi carne,
s-a strecurat un frig subþire, rãu prevestitor. Latrã iar
ºacalul, dibuind între limanuri o lunã rotundã, alungând-o
cu îndârjire spre bolta cerului Pereii. Tot acolo sus, o
stea nepereche stã rãsucitã cu spatele la Botezãtor,
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Botezãtorul se împãrtãºeºte din liniºtea Domnului lui
ascultându-L, chiar dacã o îndoialã îl tulburã cumva, fãrã
sã-i înþeleagã rosturile. Pentru el, credinþa atâtor ani,
cãlãuzitoare întru venirea Fiului i-a fost hranã ºi adãpost,
însã viitorul omului care este, dupã ce va rãmâne iar
singur… A vrut, a sperat vãzându-L, cã El, venind aici la
apa Iordanului în pridvorul sãrman al Betabarei, sã-l preia
îndeletnicirea spãlãrii cu apã în numele Tatãlui, a primenirii
fiinþei întru Ajungere. Ori, barem o vreme sã fie doi, la
capãtul dinspre lume al noii credinþe.
Tresare speriat simþind ochii lui Isus deodatã aþintiþi
asuprã-i, dar în adâncurile lor fãrã hotar, nimic nu poate
desluºi. Undeva pe drumul Efraimului, necheazã fãrã
veste un cal. Tropotul scapãrã în piatra seacã,
rãtãcindu-se mai apoi înfundat printre dunele nemiºcate.
Domnul ridicã fruntea, ºi un surâs pornit numai El ºtie
din ce înþelesuri, îi înfloare colþurile gurii. „Nici tu nu Mã
poþi urma, Ioachime, spune în gând, cãci ºtie cine-i
cãlãreþul ascuns în umbrele serii, ºi dintr-a cui poruncã
Îi-dã târcoale. Nici tu nu eºti decât un om, iar voia celui
ce te-a trimis, nu-i ºi voia Mea, chiar dacã tot dintr-o
iubire izvorãºte”.
– Eu am sã plec, Ioane. E vremea.
Botezãtorul cade în genunchi, fãcând sã-i sune
veºmântul din piei, rãspândind la o aºa grabnicã miºcare
a trupului, un miros dulceag de mosc amestecat cu nard
ºi alte uleiuri þinute mult timp în dogoarea soarelui. Umbra Domnului s-a lungit încolo spre câmpia Moabului,
însemnând cumva drumul ce avea sã-l urmeze.
– Doamne. Curând se lasã întunericul. Unde mâine,
când strig la oamenii din deal sã-Þi un asin, sã-Þi care
sfântul trup.
– Multe nu înþelegi tu, Botezãtorule. Însã, cum din
iubire vin cuvintele tale, te iert. Merindea, apa, nu mai
sânt pentru Mine, acum. Iar asinul, nu i-a venit nici lui
timpul sã Mã poarte, încã. Va pãtimi odatã, cãci, om sau
dobitoc, numai îndurând pentru Mine, vor vedea porþile
cerului deschizându-se întru primirea la Tatãl.
Mâinile Lui adastã blând în pletele Botezãtorului,
înfiorând scaieþii cuibãriþi acolo. Fãptura-i firavã e numai
o boare, gata sã se destrame.
– Eu sunt liniºtea ce se aºterne în calea furtunii,
continuã Isus în ºoaptã. Sunt Pragul dintre singurãtate
ºi lumina lui Dincolo, legãmântul dintre Tatãl ºi lume, ºi
apa de sete pentru o aºa Cale, numai la îndemâna
cãlãtorului ostenind cu credinþã. Dar, Eu sunt mult mai
mult de atât, Ioane. Rãmâi... Ne vom vedea... altãdatã,
în alt loc.
Rãmas în genunchi, Ioan se uitã dupã Domnul lui,
patã albã micºorându-se din ce în ce în orizontul pustiei.
Tot pe acolo, într-o margine, un cãlãreþ învârtejeºte cercuri
de pulbere aurie, ca ºi când nu ar ºti încotro sã apuce.
Om ºi cal, altã rugãciune fãcuta degeaba Celui ce nu se
mai vede. Aproape, Iordanul curge molcom frecându-ºi
trupul de înserare ca un ºarpe înviat din morþi. Sub nisipuri,
pungi mari de aer se sparg închipuind vedenii haihui, cum
nici visul nu poate naºte. Botezãtorul încearcã sã le
rânduiascã pe înþelesuri ºi semne, pentru liniºtea lui, însã
liniºtea nu vine. Se înalþã rotindu-ºi privirea jur împrejur.
Lumina acelei zile coboarã tot mai mult în pãmânt,
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uitându-se în altã parte. Poate, în calea plecatului Isus,
încercând sã-I lumineze ajunsul. ªacalul urlã prelung, cã
pânã ºi apele Iordanului calcã tiptil între maluri, cum i se
pare. „Au venit sã mã ia.” Se scuturã, încercând sã alunge
din cusãturi puricii ori alte vietãþi oploºite acolo, sã nu-i
împãrtãºeascã nenorocirea. Câteva umbre mute ies dintre
pietrele mai înalte, alergând spre el. Necheazã sperios
niºte cai, târând o carigã hodorogitã sub lunã. Astrul nopþii
o cerne cu pulbere gãlbuie, fãcând sã-i scapere arama
cercurilor.
– Tu eºti Ioan Botezãtorul?
– Eu.
– Cine mai e, cu tine?
– Dumnezeu, ºi Fiul lui.
– Aºa ?! Pãi, parcã nu se vãd.
– Dacã nu se vãd, nu înseamnã cã nu sunt. Pe voi,
cine vã trimite la mine?
– Irod Antipa, mã. I s-a fãcut un dor de tine, habar
n-ai. Ti-a pregãtit un iatac regesc în beciurile palatului
din Tiberia, pe mãsura trupului ºi a renumelui tãu. O sã-i
fii oaspete acolo, pânã când…. Iatacul e gol acum, dupã
ce a stat o vreme în el ºi unul Matia, poate ai auzit.
– Îl cunosc pe Matia. Din mâinile mele a primit botezul
întru Hristos. Iar pe voi, nu Irod v-a trimis încoa, aºa
cum credeþi, ci însãºi rãsuflarea iadului v-a stins fãclia
minþii, dãruindu-vã cu întunericul veºnic.
– Ia auzi !? Pãi de aia venirãm noaptea, sã nu stârnim
cumva mânia pietrelor când le vãduvim de tine, cã pe a
oamenilor, nici atât. Pe ãºtia i-ai prostit destul turnându-le
Iordan în creºtet, în numele unei izbãviri, pe care nu vedem
cum le-ai putea-o da.
– Nu vedeþi, fiindcã nu aveþi cu ce. Dar, facã-se voia…
Harapnicele ºuierã izbind cu plumbii împletiturilor în
cel ce le stã dinainte. Durerea trece fulger prin pieile demult
muritelor capre, înfigându-se adânc în trupul firav, pânã
la urlet. Dar ºi urletul fu unul tot pe dinãuntru, fiindcã Ioan
nu vru sã-i dãruiascã pe cãlãii lui cu o aºa bucurie a
suferinþei. Îi rãsucirã mâinile la spate legându-i-le cu funii,
pe când alte lovituri cãdeau din toate pãrþile, orbindu-l
aproape. Oamenii ãia îºi cunoºteau bine îndeletnicirea,
dar când vrurã sã-l urce în cariga, caii se speriarã
vãzându-l, ºi o rupserã la fugã în pustie trântind micul
atelaj de toate pietrele aflãtoare în cale, pânã nu mai fu.
– Pe jos mergi la Tiberia, jivinã! Oamenii n-or sã te
mai vadã uitându-se în sus la tine, ci aplecându-se din
ºale, sã te afle printre zdrenþele nimicului care eºti! De
nu am avea poruncã sã te aducem viu, te-am da hranã
fiarelor chiar aici, sã þi se ºteargã sãmânþa din lume.
– Pãi daþi-mã, zise Ioan liniºtit. Îmi ajunge rãul ce-mi
faceþi rãbdându-vã pe voi, nu mã mai întristaþi cu prezenþa
lui Irod. Oricum, plata pentru osteneala voastrã, nu în
aur o veþi primi, ci în muºcãtura fierului. „Vã spun, a zis
Isus, nu vã bucuraþi de nãpasta aproapelui, cãci împotriva
voastrã se va întoarce”.
– Vorbe peticitule, vorbe goale, oricine le-ar fi rostit,
cu atât mai mult fiul teslarului, cãruia îi va veni ºi lui
rândul, n-ai grijã. Rãbdarea marelui Irod are o margine,
iar tu ai trecut primul peste ea. Sã-þi fie de bine dar nu
încerca sã ne sperii, cã-i degeaba. Iar ca sã înþelegi, na,
ºi miºcã!
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Harapnicele ºuierã lovind în omul prin gura cãruia însuºi
Dumnezeu a vestit trimiterea Fiului în lume, pe când
irodianii îl îmbrâncesc sã meargã, tot pe lângã apa
Iordanului în sus, adicã prin Pereea spre Decapolis,
ocolind þinutul Samariei de care, chiar bine înarmaþi,
rãpitorii se feresc. Astfel umblã noaptea întreagã lãsând
în urmã pustia Iudeii, iar în zori, pe când lumina se freacã
la ochi ne venindu-i sã creadã ce vede, ºapte inºi fãrã
inimã ºi un prins cu carnea umerilor sângerat-aburindã,
urcã împleticit printre steiuri ºi eucalipþi rãzleþi,
însemnându-ºi trecerea cu proprii a-le nefericire. În rarele
popasuri, cãlãii stau la umbrã mâncând ºi bând chiar
dinaintea privirilor sparte ale Botezãtorului, pe când el
aºteaptã de-a dreptul în arºiþã, priponit între steiuri ca
ultimul tâlhar. În fine, mai trece o zi, încã o noapte. Rãnile
nu prind coaje, plumbii nu ostenesc sã le împrospãteze.
În zorii altei dimineþi, Botezãtorul cade fãrã vlagã drept
în undele Iordanului, pe când îl traversau spre Galileea.
Irodianii îl trag iute pe malul celãlalt, un pic speriaþi la
gândul cã ostaticul ar putea muri tocmai acum, în preajma
ajunsului. Ba, hotãrãsc sã nu-l mai chinuie pânã la Tiberia,
deºi pierderea cailor lângã Betabara nu le-a stins încã
mânia. Acum, trântit pe ierburile malului, Ioan abia mai
rãsuflã. Prin pleoapele zdrenþuite un firicel de încã viaþã
îºi ia zborul spre creºtetul rotund împãdurit al muntelui
Tabor, nãzãrit în departele vederii. „Doamne, cum se
împacã omul cu nenorocul lui, ajungând, fie chiar prin
pânza lacrimii, la o aºa minunãþie! Cum ai ales Doamne
pustia, în locul raiului ãstuia, unde suferinþa e tot
binecuvântare? Uite, eu ºtiu cã Irod pentru o moarte mã
aduce la el, dar, fiindcã mi-e dat sã vãd ce vãd, voi muri
împãcat, iertând lumea în numele Tãu”. Aºa e, un cer
aparte bolteºte peste raiul ãsta pãmântean. Cãrãri subþiri
mlãdie prin zãvoaie, cu umbrare din tihna cãrora îºi iau
avânt papagali ºi mierle de tot albastre, florile de leandru
violet rãspândesc în jur parfumuri ameþitoare, iar tufele
mirtului leagãnã funigeii unei toamne ce nu se mai
sfârºeºte. Chiar irodianii par învinºi la trecerea prin
oglinzile firii ãsteia galileene, din moment ce au tãcut cu
toþii nemai lovindu-l, ne mai îmbrâncindu-l sã meargã.
Rãcoarea munþilor se aºterne pe rãni ca un balsam
vindecãtor, iar Botezãtorul mulþumeºte în gând bunului
Dumnezeu pentru tihna acelei clipe.
Au pãtruns cu toþii sub desimea codrului, miºcându-se
dupã semne numai însoþitorilor cunoscute, vrând poate
sã scurteze cumva…
– Dacã rãzbim în drumul Damascului, ºopti unul cu
sfialã, se cheamã cã am trecut primejdia.
Apoi, întorcându-se cãtre Ioan:
– Ne-o fãcuºi, peticitule. Din pricina ta scurtãm, altfel,
în carigã, þineam drumul înainte, nu umblam prin
fundãturile astea cu mâna pe fier. Da, lasã. O fi ea vremea
tâlharilor acum, însã nici noi nu ne speriem uºor.
„Pãi, tâlhar la tâlhar trage, nu?” cugetã Ioan înþelegând
pe loc de unde venea muþenia ãlora, la intratul în pãdure.
„Eu credeam, cã ºi ei pãºesc rugându-se... Va sã zicã,
se tem.” Nu-ºi sfârºi bine gândul, când, chiar dinainte a
lor, crescurã patru voinici numai arme lanþuri ºi inele,
aþinându-le trecerea. Nici ghinda stejarilor, nici seminþele
muºtarului cel iute înflorind nu i-ar fi putut naºte mai
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unei întâmplãri deloc neobiºnuite în timpul ºi prin locurile
alea. Pe înserat, dupã multe orbecãieli ºi cazne, nimeri
în drumul Damascului, ba în auz prinse chiar foºnetul
apelor dulci, mânând în cale-i mireasmã grea de mâl ºi
trestii ude. „Marea Galileii!” Apoi, luminile Tiberiei în
straºina vederii arãtându-i pe unde sã apuce, iar când
într-un târziu ajunse ºi la ele, strãjerii rãmaserã cu gura
cãscatã vãzând o asemenea dihanie-om, dinaintea
porþilor zãvorâte ale palatului regal. Unii aruncarã speriaþi
peste zid cu tãmâie aprinsã, însã dihania nu clinti.
– Ce vrei, mã ? Þi s-a fãcut de sãgeatã? Du-te cu
Dumnezeu, ºi lasã-ne.
– Ba, Dumnezeu tocmai încoa mi-a poruncit sã vin,
fãcu Ioan liniºtit. Deschideþi poarta, cã am o vorbã cu
Irod al vostru.
– Botezãtorul!? strigarã mai mulþi nevenindu-le sã-ºi
creadã ochilor. Daþi fuga, la…! Cum eºti mã, singur,
unde-s ãi de-au plecat sã-l aducã?
– Unde sunt ei acum, toþi ne ducem într-o zi. Mai bine
nu-i trimiteaþi, cã veneam eu ºi fãrã, dacã Irod m-ar fi
rugat.
– Marele Irod porunceºte mã, nu roagã! Ia deschideþi
frate, sã nu mai rãcnim unii la alþii.
Au deschis. L-au înºfãcat, îmbrâncindu-l într-o salã
cu fãclii aprinse ºi jilþuri în care luaserã loc Irod cu ai lui.
Toþi erau în cãmãºoaie lungi, albe, fãrã podoabe, cã
tocmai mergeau la culcare când le-a fost adusã vestea.
Irod nu prea era în apele lui. Acum, stãteau faþã în faþã
uitându-se în tãcere unul la celãlalt. Dar furia satrapului
Galileii se topise cumva într-o uimire ne ascunsã, aflând
cã Botezãtorul venise singur la el. Oare, nu înþelegea
ce-l aºteaptã?
– Ba înþeleg, murmurã Ioan uitându-i-se drept în ochi,
aflându-i uscaþi, fãrã urmã de omeneascã lacrimã. E voia
Domnului meu, ºi al tãu, Iroade. Însã, pânã vei da semnul
pieirii mele, mai am timp cât sã-þi amintesc ce strâmbã
îþi este viaþa, ce mult îl mânii pe Domnul curvind cu femeia
fratelui tãu, ºi ce pedeapsã grea te paº0te. Pustia nu-i
acolo unde strig de atâta amar fãrã sã mã auzi, ci în
inima ta. Iatã, m-am apropiat cât sã nu mai ai încotro,
fiindcã tu eºti acum, de fapt, adevãrata suferinþã de bunã
voie, pentru care orice rugãciune e degeaba. Cum sã afli
deschisã poarta cerului, când tu te îndrepþi spre el cu
spatele? Plânsul orfanilor Galileii nu te mai ajunge, iar
cãpãtâiul pe care-þi culci tâmpla în fiece zi, e braþul
strãinului fãrã Dumnezeu. Fiinþã mai hainã ca a ta, nu a
nãscut pãmântul, Iroade.
Astfel îl dojeni Ioan pe marele Irod pânã la întâiul
cântat al cocoºilor, iar acesta nimic nu zise, ascultându-l
cu toatã asistenþa împietritã de faþã, deºi seul sfârâia
neliniºtit în fãclii iar sãbiile gãrzilor scânceau mânioase
în teci, gata sã sarã din ele. Când, în fine omul învelit în
rãni ºi piei de caprã ca într-o armurã de nepurtat pentru
alþii tãcu, Irod se ridicã greoi din jilþ, îndreptându-se palid
spre iatacul lui.
– Aruncaþi-l în temniþã, zise, apoi daþi cu tãmâie ºi
smirnã în tot palatul. Iar în locul unde i-au stat adineauri
tãlpile, sã-mi scrijeliþi pardoseala pânã la þãrâna de sub
ea. Aºa, n-am sã-i uit prea curând vorbele, nici supãrarea
ce-mi aduse.
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spornic.
– Ia staþi, mã! tunã unul, precis cãpetenia, dupã
greutatea cerceilor din urechi ºi a multelor pumnale
plãseluite cu fildeº aurit. Au, nu vã mai priesc ochii lumii
pe largul drumurilor, de ne cãlcaþi sãlaºurile fãrã învoire?
Cum umblaþi hai-hui…
– Ba, trecem pe unde vrem, se burzuluirã irodianii
aflându-se mai mulþi cu trei decât îndrãzneþii vameºi ai
pãdurii. În þara lui Irod Antipa, noi suntem stãpânii. Faceþi
bine, daþi-vã în lãturi!
– Ei, dacã-i pe-aºa…!
„Iartã-mã Doamne. Eu, numai ce spusesem cã nu în
aur le va fi rãsplata chinuitorilor mei, ci în muºcãtura
fierului. Uite, se adevereºte, deºi în inima mea rãutate
nu e.” Dar, pânã gândul sã treacã în rugãciune pe scurtul
mers al clipei dintre cuvânt ºi faptã, în jurul lui Ioan lucirã
sãbii, clãnþãnirã a moarte pumnalele, pe când bãrbaþii
acelei cumpene intrau unii într-alþii hãcuindu-se fãrã milã
într-o baie de rãcnete ºi sânge. Vlãguit ºi speriat,
Botezãtorul cãzu în genunchi ridicând spre cetini mâinile
prinse în funii, cãutând acolo un sprijin, o minune în stare
sã ºtirbeascã tãiºul nenorocirii, cât încã nu era prea târziu.
Dar minunile nu se întâmplã la voia omului aflat în netihnã,
iar preþul urii e mult mai mare, când e sã renunþe ea la
tribut. Cât un oftat sã fi þinut încleºtarea, cât numãrul
viilor sã se împuþineze, cãci numai trei vameºi mai þineau
armele în mâini, pe când toþi ceilalþi zãceau în iarbã primind
în ei îmbrãþiºarea pãmântului a toate lecuitor. Dibaci, încã
tremurând dupã o aºa spetealã, învingãtorii se grãbirã sã
zmulgã podoabele învinºilor, salbe, cercei, arme, levitele
însemnate cu sânge pe unde le ajunsese ura pumnalului,
bani câþi erau, tot. La Ioan se uitarã, nu cu dispreþ, ci
numai un pic nedumeriþii aflându-l însemnat cu multele
dovezi ale „bunãvoinþei” lui Irod. Dintre cei rãmaºi, numai
unul îl ºtia. Acela îi dezlegã mâinile, cât încã le mai þinea
ridicate spre cetina mutã.
– Sã-l tãiem ºi pe ãsta. Sã nu ne vândã…
– Nicidecum, zise ãl de-l cunoºtea. El este „cel ce
strigã în pustie” dupã cum aþi auzit ºi voi. Precis Irod îi
vrea capul, dacã l-am gãsit între lepãdãturile astea.
Dumnezeu nu ne-ar ierta o aºa fãrãdelege. Întoarce-te în
Iudeea, omule. În pustia ta. Mai cu folos e sã strigi la
pietre decât la oameni, crede-mã. Na, þine dinarii ãºtia,
poate plãteºti o carigã ceva, sã te ducã.
Aruncã patru monezi de argint în iarbã, pe când fârtaþii
lui se fãceau nevãzuþi în codru, îndoiþi sub povara sculelor
vãmuite. Rãmas singur lângã atâtea leºuri, Ioan înãlþã o
rugã fierbinte cãtre milostivul Tatã, sã se îndure de sufletul
celor ce-l aduseserã pânã acolo, în pãdurile Galileti Iar
el, nu se va mai întoarce la Betabara. Dumnezeu a vrut,
ca misiunea lui acolo, sã se sfârºeascã. Mult mai aproape
e acum, Tiberia. Va merge la Irod sã-i aminteascã încã
odatã rãul pe care-l face tuturor ºi lui Dumnezeu, prin
necredinþa arãtatã. Ce aproape îi este iadul, ºi ce subþiri
sunt tãlpile lui pentru o aºa încinsurã.
Se rupse din înfricoºetoarea priveliºte ce-l înconjura,
pornind clãtinat spre încotro i se pãru cã ar putea ieºi la
o margine. În urma tâlharilor ierburile se ridicaserã
ascunzându-le trecerea, iar pãdurea vremelnic adâncitã
în muþenie prinse din nou glas, risipind în uitare vedenia
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UNEORI E BINE SÃ ªTIM CE CEREM
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Primul care se trezi fu tânãrul prinþ. Privi, printre genele
întredeschise, la troglodit, care ºedea liniºtit în capul
oaselor, rezemat de un perete, cu ochii aþintiþi într-o carte.
Simþind privirea lui Hitaiori asupra lui, ridicã ochii negri,
parcã fãrã iris – sau poate numai iris...
– Bun trezeam, frate la mine viteaz.
– Haugh! salutã Hitaiori, punându-se în genunchi în
faþa trogloditului ºi plecându-se cu fruntea pânã la podele.
– Tu fãceam mare cinste la sãrman Yulgur. Nu
meritam...
– Robul ãsta este scamã bãtutã de vânt în faþa
înþelepciunii ºi bunãtãþii tale, îi rãspunse Hitaiori, în
gipangu.
– Nevrednicul troglodit nu meritã cinstea arãtatã,
rãspunse Yulgur în aceeaºi limbã, fãrã a o stâlci ca pe
cea albenã. De unde a ºtiut mãreþul rãzboinic cã
netrebnica lui slugã îndrãzneºte sã foloseascã limba
vitejilor saturoi?
Hitaiori rãmase câteva clipe, mai curând minute,
scufundat în gânduri. Trogloditul aºteptã rãbdãtor ca prinþul
sã-i rãspundã.
– Nu am ºtiut, recunoscu în sfârºit prinþul. Nevrednicul
tãu ucenic nu a ºtiut cã a folosit limba învãþatã de mic
copil. Limba vorbitã de fraþii mei strãini este greu de
pronunþat, mã doare întotdeauna capul când încerc sã o
vorbesc. Îi mulþumesc fratelui meu mai mare pentru
bucuria adusã. De unde ºtii limba pãrinþilor mei?
– De când m-am pocãit de greºelile mele ºi am primit
învãþãtura Cãii Luminoase, nu pot sã mai mint. Mã bucur
cã pot face plãcere mãritului Hitaiori samu, vorbindu-i pe
limba lui.
– Unde a învãþat nobilul învãþãtor sã vorbeascã jîpangu, limba florilor de salcâm picurând pe prundul bãtut
de ape?
– Mã ruºinez sã folosesc cuvinte atât de necioplite în
faþa cuvintelor atât de pline de poezie ale tânãrului meu
stãpân.
– Umila ta slugã foloseºte cuvinte fãrã sã le înþeleagã.
I–au fost bãgate în cap în timpul scurs cãlãtorind spre
Apus. Meritul este numai al gheiºei care m-a însoþit. Dar,
rãspunde-mi la întrebare, te rog.
– Bunicul a fost în þara Jî-pin, trimis ca iscoadã de
cãtre Duºman, stãpânul troglodiþilor. A învãþat limba þãrii.
L-a învãþat apoi pe tata, încã de mic, iar acesta m-a învãþat
pe mine. Am fost iscoade din tatã în fiu, în Þara
Rãsãriturilor Aurii. Te rog sã ierþi duºmãnia purtatã de noi
poporului tãu.
– Nu gãsesc cuvinte sã rãspund la rugãmintea ta.
Sluga ta este un idiot, toþi îþi pot spune asta. Chiar tata
m-a alungat de acasã, pe meleagurile astea îndepãrtate,
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cu limba greu de pronunþat, ca sã mi se piardã pânã ºi
vestea...
– Cer iertare cã trebuie sã-l contrazic pe fratele meu
cel viteaz. Acum vorbim între noi ca doi oameni care au
sã-ºi spunã cuvinte însemnate. Aproape ca orice curtean
de la palatul mãritului Shingen-suma, mãreþul tatã al
prietenului meu mai tânãr.
– Numai þi se pare, prietene, pentru cã nici tu nu ai
educaþia cerutã. Fac ruºine tatãlui meu, familiei mele ºi
chiar þãrii mele. De aceea, am fost trimis printre strãini,
sã mi se uite numele...
– Boriwassa, Înainte-mergãtoarea Cãii Luminoase,
spunea cã frumuseþea diamantelor luceºte în pupila
privitorului, iar urâciunea cloacei înnegreºte irisul acestuia.
În ochii mei eºti cel mai desãvârºit curtean jî-pangu.
– Pupila ta priveºte cu bunãvoinþã spre mine. Ea
reflectã bogãþia inimii tale.
– Fii curtean atunci, cu mine ºi cu prietenii care privesc
cu dragoste, sã îl gãseascã pe Hitaiori cel viteaz ºi bun,
dacã nu cu cei care cautã în acesta un idiot.
– Yulgur este fratele meu mai mare, se aplecã din
nou prinþul cu fruntea pe podea. A spus cã moartea îl va
cãuta în curând. Moartea va gãsi pe Hitaiori în calea ei
spre tine! Hough!
– Atunci, ca un frate bun îþi cer sã-þi reverºi dragostea
ta asupra lui Felimon. Nici el nu este ce pare a fi, este
demn de preþuirea fratelui meu.
– Hitaiori va respecta rugãmintea fratelui sãu mai
înþelept. Felimon va fi fratele meu.
– Mai am, atunci, o rugãminte, la care þin mai mult
decât la viaþa mea.
– Spune. Dorinþa ta va fi mai puternicã decât o poruncã
pentru umilul tãu frate. Consider-o împlinitã!
– Dacã va veni clipa sã alegi între viaþa mea ºi cea a
lui Felimon, te rog sã o alegi pe a lui. Eu voi trãi prin viaþa
dãruitã lui.
– Bunãtatea ºi uitarea ta de sine îþi fac cinste ºi mã
ruºineazã pentru micimea mea. Vei trãi, deci, prin viaþa
lui Felimon, dacã nu voi putea opri moartea în drumul ei
spre tine. Deie Borissawa ca voi doi sã trãiþi prin viaþa lui
Hitaiori!
– Nu spune asta, frate al meu. Te dezleg de vorbele
acestea ºi te leg sã rãmâi viu pentru clipa când îi vei da
viaþã lui Felimon.
– Sã fie, atunci, precum zici! Hough! Prinþul pecetlui
jurãmântul cu o nouã plecãciune ceremonioasã.
– V-aþi trezit? se auzi glasul vesel al celui discutat de
cei doi. Vãd cã vã faceþi gimnastica de dimineaþã. Ia sã
fac ºi eu ceva miºcare, dacã mi-o da voie burta...
Se plecã ºi el, cu greutate, pe rând, cãtre cei doi,
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care îi rãspunserã veseli. Nu peste mult timp, se trezirã
ºi restul cãlãtorilor, vraciul – cu niºte strãnuturi care
cutremurarã încãperea.
– Eºti sigur cã nu ai mirosit niºte alune din cutia
unchiului tãu? îl tachinã Eroul. Zildir îl privi vinovat, parcã,
dar nu rãspunse la aceastã întrebare.
Cu aceastã ocazie, Eroul îºi dãdu seama cã nu mai
are cutia lui Zivnir cu el. O fi uitat-o în iatacul lui Hitaiori...
Era în planul jocului sã fie aºa, sau aceastã uitare urma
sã aibã repercusiuni asupra destinului lor? Îngândurat,
întrebã:
– Ce facem acum? Încotro o luãm?
– Nu puteam ieºit, îi atrase atenþia Yulgur.
– Vrei sã spui cã vom sta aici toatã viaþa noastrã?
rãspunse de data asta vraciul. Nici vorbã de aºa ceva!
Sã mâncãm numai verdeþ?
– Þie iar þi-e foame, vraciule! spuse Eroul.
– ªi mie mi-e puþin foame, recunoscu, umil, bucãtarul.
Eu dacã nu mãnânc pâine, parcã nu mã satur... încercã
el sã se dezvinovãþeascã.
– Zin nu aduceam pine, îºi ceru iertare trogloditul, de
parcã Felimon dãduse vina pe el, de lipsa pâinii. Când
veneam acuº-acuº, ceream la el pâine.
– Crezi cã vine curând? întrebã vraciul. Poþi sã o
chemi?
– Nu puteam. Venim când voim, plecam când voim...
Sãrman Yulgur nu ºtiam.
– Asta ne-a lãmurit buºtean! îºi strâmbã Zildir buzele.
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Mai e ceva verdeþ?
– Nu eram. Muncam cât Yulgur trei zi...
– Dar poate cã Zâna nu mai vine trei zile, se sperie
vraciul. Ce mâncãm pânã atunci?
– Numai la mâncare te gândeºti, vraciule, se burzului
Eroul. În loc sã discutãm ºi de-ale noastre...
– Eu nu pot gândi cu stomacul gol.
– Cum? Stam mereu la burt gol? îndrãzni trogloditul.
– Ei! Mã supãr! se bosumflã Zildir. Pânã la burtã! Când
am burta goalã, încep sã fac prostii...
– Când ai capul gol, ce faci?... Sau nu conteazã ce ai
gol? piui ºi bucãtarul.
– Voi chiar vreþi sã-mi aduc ceva mâncare din vãzduh?
se încruntã vraciul. Asta îi fãcu pe ceilalþi sã-l lase în
pace, îngânduraþi.
– Zin spuneam când nevoi aveam, rugam. Rugam!
gãsi Yulgur o soluþie.
– Cui ne rugãm? Ei? Cum o cheamã?
– Nu ºtium Yulgur. Zin frumoz ºi tinãr eram. Eu rugam
la Cale Luminos. Voi rugam cum vream... Acestea zise,
trogloditul se lãsã pe genunchii noduroºi ºi începu sã se
roage în tãcere, sau poate sã mediteze. Singurul care îl
imitã fu Hitaiori, care luã o poziþie asemãnãtoare – poate
rugându-se la aceiaºi zei, poate doar imitând din
bunãcuviinþã gesturi care i se pãreau „locale”. Nu ar fi
fost pentru prima oarã...
Bucãtarul cãutã o poziþie mai comodã, pe canapea,
ºi închise ºi el ochii. Poate se ruga, poate adormise...
Eroul se aºezã ºi el pe un capãt al canapelei, aºteptând
sã vadã ce urma sã se întâmple. Era sigur cã se va
întâmpla ceva. Jocul trebuia sã continue, într-un fel sau
altul.
Numai vraciul nu-ºi gãsea liniºtea. Tãcut, strãbãtea
din câþiva paºi încãperea destul de îngustã, întorcându-se
pe cãlcâie exact în momentul în care ai fi crezut cã se
va propti cu nasu-i lung de perete. Pe când Eroul se
pregãtea sã-i spunã sã stea jos, cã-l doare capul privindu-l
mergând aºa, dus-întors, Zildir explodã:
– Mi-e foame!!!
Cei doi, care stãteau în genunchi, deschiserã ochii,
în timp ce burtosul tresãri violent – dovedind astfel cã el
îºi continuase somnul, profitând de momentele de liniºte.
– Dacã nu o aduci aici pe Zâna aia, nu ºtiu ce fac!
– Yulgur rugam frumoz, Zin nu veneam. Ce fãceam?
Rugam.
– Tu nu ai decât sã te rogi, eu nu mai aºtept!
– Frate la mine, meditat ºi liniºtit eram, îl sfãtui
Hitaiori, calm.
– Da’ tu de când ai început sã dai sfaturi? Te ºtiam
idiotul satului...
– Rãu ºtiut. Hitaiori nu ºtiut obicei ºi needucat estem,
dar gândit. Obicei la Albi nu ºtiut nici oameni bine. Hitaiori
fãcut ca ei, rãu fãcum. Acum fãcut cum fraþi la Hitaiori
învãþãm.
– Care fraþi? Parcã erai singur la Shingen...
– Singur eram la Shingen-o-samu. Frate la Yulgursima, la Felimon-sima, la Erou-sima, la Zildir-sima. Se
apleca pe rând în faþa fiecãruia când îi rostea numele,
aceºtia rãspunzându-i la fel de ceremonios. Numai Zildir
nu îi rãspunse la închinãciune.
SAECULUM 12/2007

prozã

PRO

– Mulþumim pentru cinste, mormãi totuºi vraciul, în
barbã. Dupã care reveni la ce îl durea: Cum facem cu
Zâna?
– Mergeam rugam la Templu, veni Yulgur cu o propunere. Dacã nu auzeam bine rugat aici, auzeam mai
bine la templu.
– Are zâna templu? se mirã Eroul. Cine sã fi fost
zâna sau zeiþa cu templu subteran?
– Nu zin aveam. Nu ºtiam cine aveam. Pustiu eram
Templu de mii de ani, ohooo! Mergeam acolo, luam oglind
ºi sticlã.
Cu aceste vorbe, se ridicã ºi luã sub braþ o oglindã,
latã cam de-o palmã ºi cam tot atât de lungã, ºi un flacon de sticlã albãstruie, înalt ºi gros cam cât un deget
de-al trogloditului – mai lung ºi mai gros decât cel
omenesc.
– Mergeam cu mine. Nu atingeam nimic, nu luam
nimic, nimic. Blestem mare eram, pedepseam cu moarte
eram. Nu putem rãbdam, nu mergeam.
– Mergeam, mergeam, îºi pierdu vraciul rãbdarea. Nu
atingeam, nu luam... Cine luam, bãgam la sac,
pedepseam! se uitã el încruntându-se fioros la ceilalþi,
mai ales la bucãtarul care încã nu spãrsese nimic în
dimineaþa aceea. Auzi, Felimoane? Poate dã nãpasta ºi
strici ceva pe acolo, cã te-ai pus rãu cu mine!
– Aud, aud... Þineþi-mã la mijloc, nu mã lãsaþi sã pun
mâna pe ceva. ªtia el ce ºtia...
Nu merserã mult. Pãrãsirã încãperea pe o uºã din
spate, ieºind pe un coridor destul de întunecos, luminat
acum de sticluþa purtatã de troglodit. În încãpere nu
observaserã, dar aceasta radia o luminã albãstruie,
blândã, destul de puternicã sã lumineze la câþiva paºi.
Trecurã de câteva uºi ºi rãscruci, dar Yulgur nu intrã
niciunde, nici nu schimbã direcþia. Se opri, la un moment
dat, în faþa unei uºi masive. De o parte ºi alta a ei, era
câte o pisicã uriaºã din piatrã, mai înaltã de un stat de
om, poate chiar mai înaltã decât trogloditul, aºezate pe
câte un piedestal paralelipipedic – Pisica avea o coadã
înfoiatã înfãºuratã pe dupã picioarele din spate, o coroanã
din argint pe cap având o semilunã aurie chiar în frunte,
ºi purta un vas ca un lighean, din argint, sprijinit pe labele
superioare, întinse înainte. Trupurile pisicilor erau sculptate
dintr-o piatrã neagrã, finisatã cu mare artã – suprafaþa
statuii dãdea impresia pielii fine ºi negre, ca cizelatã în
abanos, a unei africane. Fiecare pisicã avea sâni frumoºi,
feciorelnici, care li se zãreau printre lãbuþe.
– Templu al Lunii, îºi dãdu Eroul cu pãrerea. Îmi
amintesc de sculpturile egiptene...
– Nu ºtiu pe nimeni sã fi construit astfel de temple,
zise uimit Zildir. Nu am vãzut niciodatã statui ca acestea...
Hitaiori nu zicea nimic, stãtea ca prostit în faþa uºii.
Lui Felimon îi dãdurã lacrimile...
– Tu de ce boceºti, Felimoane? se rãþoi vraciul, mai
mult ca sã-ºi ascundã emoþiile.
– Îmi amintesc de un vis... De fetiþã... Au ochii fetiþei,
completã, arãtând spre statui.
– Ochii la zân semãnam, îi întãrii spusele trogloditul.
Intram, pãzeam acum, nu fãcum rãu.
Deschise încet uºa uriaºã. Era din lemn îmbrãcat în
foiþã de cupru, frumos împodobitã. Prezenta ºiruri de pisici,
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unele în patru lãbuþe, altele ridicate în douã, unele
înfãþiºate în mers, altele cãrând diferite obiecte – probabil
ofrande – altele fãcând tot felul de munci... Modul în care
erau realizate desenele, cu pieptul din faþã ºi capul din
profil, îi amintea Eroului tot de picturile egiptene...
Templul era modest. Trei coloane uriaºe însoþeau, de
ambele pãrþi, o alee care ducea pânã în faþa unui altar
din piatrã cenuºie. Din spatele altarului, câteva trepte
urcau la o platformã din dale albe pe care se ridica un
tron uriaº, din aceeaºi piatrã albã, pe care stãtea o pisicã
aidoma celor de la intrare, neagrã, cu o coroanã din aur
cu semilunã din argint pe cap.
De data aceasta, statuia nu purta nici un vas, labele
anterioare ale pisicii stãteau sprijinite pe braþele de piatrã
ale tronului. Ligheanul din aur nu lipsea, însã, ci era aºezat
exact în centrul mesei din piatrã, care constituia altarul.
În momentul în care lumina slabã ºi calmã, albãstruie,
ce izvora din sticluþã, cãzu pe el, vasul se umplu cu o
apã strãlucitoare, parcã, fãcând sã aparã pereþii pânã
atunci invizibili, ascunºi dupã coloane. Erau din piatrã
cenuºie, nefinisatã, fãrã luciu.
– Cine o fi fãcut aceastã minune? se întrebã vraciul
cu o voce joasã, plinã de respect. Nu credeam cã existã
aºa ceva pe lume, nici mãcar marile statui din vechime,
de la Romula, nu se comparã... Te face sã te închini în
faþa ei...
ªi chiar se închinã, fãrã a produce uimire între tovarãºii
lui. Toþi, cu excepþia lui Yulgur, se închinarã, la rândul lor.
– Yulgur nu puteam închinãm la idol, Cale Luminos
nu dam voie. Nu supãram, statui frumoz la pisica...
La picioarele altarului erau aruncate, fãrã o ordine
aparentã, o grãmadã de obiecte, ofrande depuse de-a
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supãram ºi ea eram. Acum nu veneam, Felimon nu mai
vedeam fetiþ...
– Am vãzut-o, frate Yulgur, pufãi acesta trist, încercând
sã se þinã aproape de ceilalþi. În vis, de-o viaþã. Acum þin
în mânã pãpuºica ei... ªtiþi, eu i-am dat aceastã
pãpuºicã, o gãsisem în dulap când am cãutat prãjiturile.
Se vede cã nu a þinut-o cu ea, a aruncat-o...
– Nu aruncam pãpuºic, dam la zeiþ. Împlineam
rugãciun. Pãpuºic cel mai de preþ lucru la fetiþ, inima la
inima la ea!
Se retrãgeau grãbiþi din faþa fumului mortal, având
grijã sã nu-l lase în urmã pe burtos. La prima rãscruce o
luarã la întâmplare, spre dreapta. ªtiau cã, mergând
înapoi, în camera lui Yulgur, nu ar mai fi avut scãpare.
ªuviþele de fum îi urmarã, însã, ºi în acest coridor,
prinzând chiar vitezã... Dupã o vreme, ajunserã la capãtul
tunelului, în faþa unei uºi. Încercarã sã o deschidã, fãrã
prea mult succes.
– Ce facem acum? întrebã destul de liniºtit Eroul, în
faþa uºii încuiate. Fãrã nici o explicaþie, simþea cã aventura
nu se va încheia aici.
– Rugam! gãsi trogloditul soluþia lui obiºnuitã.
Aºezându-se pentru a treia oarã în acea dimineaþã, în
poziþia lotusului, înainte de a închide ochii, mai privi o
datã spre fumul negru ºi ameninþãtor, care se apropia.
– Rugam tu, eu nu mai pot aºtepta! gâfâi vraciul, care
se simþea ca un ºobolan prins în cursã. Deschid eu uºa!
– Ai promis cã nu faci vrãji, sãri Eroul, îngrozit.
– Acum ce mai conteazã? În câteva minute suntem
morþi, oricum.
ªi zicând acestea, se concentrã, îndreptã toiagul spre
uºã ºi începu sã bolboroseascã pe sub nas. Rezultatul
nu se lãsã aºteptat prea mult. Din toiag se ridicã un fum,
parcã la fel de negru ca cel care tocmai îi ajungea din
urmã. Dupã care, un fulger þâºni din vârful toiagului. Uºa
dispãru instantaneu din balamale, iar cei cinci nu mai
vãzurã nimic din cauza fumului negru care-i acoperise.

Monet pictând în barcã

PRO

lungul timpului, în vechime probabil. Bani din aur ºi
giuvaieruri, obiecte simple, jucãrii... Tot ce fusese drag
cuiva ºi acesta îl jertfise zeiþei-pisicã, în negura timpului.
Cine ºtie dacã aceasta ascultase rugãciunile celor ce
depusese ofrandelele, dacã le împlinise dorinþele...
– Aºteptam, rugam! zise trogloditul ºi se lãsã din nou
pe podea, cu picioarele încruciºate sub el, cu mâinile pe
genunchi cu palmele întoarse în sus, într-o poziþie carei amintea Eroului de clasica poziþie zisã a lotusului.
Tãrâmul acesta se dovedea a fi o reflecþie a lumii din
care venise, deºi uneori mult distorsionatã. Se aºezã ºi
el într-un genunchi ºi lãsã capul în piept, gândindu-se la
Domnul. Ceilalþi îi urmarã exemplul, numai Hitaiori
adoptând poziþia trogloditului.
Nu se rugarã mult timp. Nu pentru cã apãruse zâna,
aºa cum sperau cu toþii, mai ales vraciul. Nici pentru cã
obosiserã rugându-se, ci pur ºi simplu pentru cã din
ligheanul plin de luminã începuse sã se ridice un fum
negru-albãstrui care avea, greu de spus de ce, un aspect
ameninþãtor.
– Asta ce mai e? întrebã vraciul, primul care observase
fumul. Trãgând cu coada ochiului sã vadã momentul
apariþiei zânei, pentru cã tot nu credea el în rugãciuni
fãcute zeilor dispãruþi în negura timpului, nici nu-i fusese
greu sã observe norul.
Yulgur întredeschise ochii ºi tresãri. Dupã care se
ridicã, înfricoºat, în picioare.
– Asta moarte eram! Cine supãram la zeiþ pisicã?
Spuneam atins nimic!
– Nu am luat decât asta, bâigui brutarul, arãtând o
pãpuºicã din cârpã, cât un degeþel. Este a fetiþei, sunt
sigur de asta...
– Tu nu ai înþeles sã nu pui mâna pe nimic?! Animalul
ãsta þi-a vorbit omeneºte, nu pe limba lui! Glasul isteric
al vraciului se transformase în tunet, mai ales din cauza
fricii care îi încleºtase inima. Recunoscuse în norul negru
una dintre cele mai cumplite arme folosite de vrãjitorii
negri, numitã de aceºtia, în mod poetic, dupã obiceiul
lor, „îmbrãþiºarea fãrã de sfârºit”. ªtia cã arma e greu de
produs, doar prin vrãji cumplite, ºi cã nimeni nu putea
opri „îmbrãþiºarea” odatã stârnitã. Se consuma singurã,
în timp, dar numai dupã ce consuma tot ce era viu în
preajma ei. Auzise cã o astfel de „îmbrãþiºare” omorâse
toate fiinþele vii dintr-un sat: oameni, animale, plante...
Locul rãmãsese complet sterp, trebuiserã sã treacã douã
generaþii pânã începuse sã creascã ceva din nou. Vracii
trãiau mult, ºi îºi aminteau ºi mai mult! Teama de
„îmbrãþiºarea fãrã sfârºit” era înscrisã în inima lui Zildir,
împreunã cu porunca sã nu producã niciodatã aºa ceva.
– Acum ce facem? întrebã Eroul, speriat ºi el de faþa
albã a vraciului.
– Fugeam! îi trase trogloditul de mânã, dupã el. Ajunºi
de partea cealaltã a uºii masive, se oprirã dupã ce mai
fãcurã câþiva paºi, privind plini de speranþã înapoi. Dar,
nu peste mult timp, firiºoare subþiri de fum începurã sã
se strecoare prin crãpãturile din jurul uºii.
– Fugeam!!! strigã din nou trogloditul.
– Unde fugim? Nimic nu opreºte fumul morþii! Dacã
nu vine zâna ta sã ne scoatã de aici, suntem terminaþi!
– Zin nu veneam, zise trist Yulgur. Supãram zeiþ, zin
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Ruxandra Cesereanu

AM URECHI „POLIFONICE” ªI SUNT
„MULTILINGVÃ”
Convorbire realizatå de Lucia Dãrãmuº

PRO

– Dragã Ruxandra Cesereanu, dialogul nostru
fiind pe internet, voi încerca sã suplinesc privirea
printr-o voce caldã, astfel cã prima parte a dialogului
va conþine întrebãri mai generale, mai lejere. Când
aþi debutat ºi ce linii urmãreºte scriitura dumneavoastrã?
– Am debutat de când lumea (adicã de prea mult
timp, ca sã ºi recunosc acest lucru). În ce priveºte
scriitura mea, cred cã e arborescentã ºi jungloidã, aºa
cã sã o descurce cine poate, dar nu neapãrat eu. Sunt
ºi o grãmadã de rãspântii, unde nici eu nu ºtiu exact pe
ce cale am luat-o sau am de gând sã o iau...
– Care ar fi masca identitarã a poeziei – femininã,
masculinã sau forma perfectã ar trebui sã se
regãseascã în poetica hermafroditã?
– ªtiu ºi eu? La începuturi, voiam sã scriu o poezie
masculinã, sã fiu poet ºi nu poetã. Dar timpul mi-a dovedit
cã e foarte bine cã sunt femeie ºi cã scriu ca o femeie.
Ca o femeie tare, nãdãjduiesc eu. Hermafroditismul scriiturii nu mã prea ispiteºte, mai degrabã... androginismul
scriiturii. Nu am o poeticã explicitã: dar cred cã poetul
autentic trebuie sã fie o „bestie” faþã de sine însuºi în
primul rând (acest lucru este valabil ºi pentru prozator,
deºi aici mai conteazã ºi altceva, anume vocaþia „arhitectonicã”...) ºi sã aibã curajul sã meargã pânã la capãt.
– Percepþia imediatului, realului constituie una din
obsesiile poeticii Ruxandrei Cesereanu sau vã
urmãreºte oniricul. Putem ocoli, cât de cât, prin
intermediul literaturii, formele Prostiei care, cã vrem
sau nu vrem, ne dã târcoale din când în când ca
fiinþe bipede?
– Scriu ºi despre realitate, ºi despre inconºtiente
(întrucât existã mai multe tipuri). Metafora mea preferatã,
cunoscutã deja, este aceea a “submarinului scufundat
ºi inundat”, cu care plonjez în locurile pe unde scotocesc:
în creier, în trup, în suflet, în inimã, în piele etc. ªi apoi
ies la suprafaþã ºi istorisesc (în versuri ori prozã) ce am
gãsit prin strãfunduri...
– Scrieþi poezie, eseisticã, prozã. Câte voci are
scriitoarea Ruxandra Cesereanu sau, altfel spus,
cum auziþi lumea ca apoi sã o redaþi în scris?
– Am urechi „polifonice” ºi sunt „multilingvã”: glumesc,
fireºte, dar vorbesc ºi serios. Vocile mele nu se suprapun,
ci sunt distincte. ªi mi-ar plãcea sã fie acceptate toate,
fãrã sã fiu parþializatã, fãrâmiþatã... Nu vãd nimic rãu în
a scrie bifurcat, ca sã zic aºa, pe mai multe direcþii, pe
SAECULUM 12/2007

mai mulþi versanþi... Sper cã sunt un schior adecvat,
indiferent de pantã...
– Sunteþi o personalitate multiplã?
– În acest punct ar fi amuzant, poate, sã improvizaþi
o comisie alcãtuitã dintr-un doftor (psihiatru), un
cosmetician, un actor, un regizor ºi un bucãtar (pot, la
fel de bine, fi puºi ºi la feminin), care sã mã judece,
analizeze. Glumesc, desigur.
– Care ar fi biblioteca obligatorie a unui scriitor
scriitor,,
ce ar trebui sã deþinã el, cum aratã cãrþile citite de
dumneavoastrã?
– Am zis-o ºi o tot zic: pe insula mea greceascã
(unde sper sã mã retrag cândva) aº lua vreo sutã de
cãrþi, jumãtate de poezie, jumãtate de prozã. În mod
obligatoriu, pentru cã sunt maniacã, se ºtie deja, aº avea
alãturi de mine Maestrul ºi Margarita de Mihail Bulgakov.
Pe lângã poezie ºi prozã, ar fi ºi câteva cãrþi sfinte în
biblioteca din insula cu pricina.
– Sunteþi fericitã? E o întrebare extrem de banalã
pentru unii, dar eu cred cel mai mult în ea. De ce?
– Sunt fericitã îndeajuns, dar fericirea este un cuvânt
prea greu pentru lumea noastrã. Aº zice mai degrabã cã
sunt bucuroasã de viaþã ºi am poftã de viaþã. Ceea ce
nu înseamnã cã nu am etapele mele pigmentate cu
nevroze, obsesii ºi alte trebuºoare lãuntrice.
– Gândindu-mã la Femeia-Cruciat, cum aratã
povestea femeii în viziunea scriitoarei de acum? E
aceeaºi „femeie scrib” transformatã în „femeia
cruciat” de Magister?
– Da, existã în continuare o femeie-scrib (care e mai
ales prozatoarea din mine), dar mai importantã decât
aceasta este femeia-cruciat (care nu e o feministã), a
cãrei questa lãuntricã încã mã marcheazã (indiferent cã
este vorba despre poetã sau prozatoare). O femeie nu
poate înceta sã fie femeie-cruciat, probabil cã ar trebui
sã rãmânã toatã viaþa aºa ceva.
– În Oceanul Schizoidian am descoperit forþa
distrugãtor-creatoare a Medeei antice. Câte paliere
imaginative are cartea, personal, vãzând în ea poetul
nenãscut, poetul care înoatã în apele abisale, poetul
schizoid, poetul lovit de fragilitate, poetul îngeroi,
poetul lovit de debilitatea vieþii... Scufundat în aceste
existenþe, cât din experienþa incipientã a morþii putem
uita?
– Oceanul Schizoidian este cartea nevrozei multiple,
dar ºi a catharsisului, a vindecãrii. Existã acolo multã
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al Electrei). El mi-a dat sã citesc poezie foarte bunã (ºi
prozã) ºi m-a sfãtuit sã merg pânã la capãt cu tãria mea.
A fost esenþial. A ºi crezut de la început în poezia mea.
Figura mamei a fost la fel de importantã în viaþa mea,
chiar dacã nu la nivel de cãlãuzire spiritualã, ci într-un
sens mai concret, sã spunem.
– Retrãiþi fragmente din imaginarul tatãlui? Sunteþi
o scriitoare cu extrem de multe paliere atât livreºti,
cât ºi creative, de aceea vã ºi întreb în ce mãsurã
teoria freudianã cu privire la figura paternã, în
viziunea cãreia agape nu e altceva decât eros, se
regãseºte în imaginarul dumneavoastrã, eventual
al nostru, dacã e sã proiectãm asupra teoriei
caracterul valabilitãþii absolute, deºi eu nu cred în...
– Nu prea pot sã retrãiesc fragmente din imaginarul
tatãlui, pentru cã imaginarul meu este mult mai violent
ºi pãtimaº decât al lui. Tatãl meu este un individ senin
ºi clasic, care mocneºte doar pe dinãuntru.
– ªtiinþa a evoluat. Pentru continuitate nu mai e
nevoie de cele douã figuri (paternã, maternã), pentru
cã avem clonarea, e drept cã în forma ei incipientã,
pusã în discuþie din punct de vedere etic, dar o avem.
Mai e valabilã simbolistica tatãlui ca recunoaºtere a
unitãþii dintre sexualitate ºi spiritualitate? Asistãm la
o nouã punere în paradigmã a valorilor culturalºtiinþifice?
– Este o întrebare mult prea complicatã ºi
îmbârligatã, la care ar trebui sã vã rãspundã, poate,
psihanaliºtii. Sau specialiºtii în clone. Eu nu sunt nici
una, nici alta.
–T
atãl divin (?). Ce rol joacã în culturã aceastã
Tatãl
sintagmã, de vreme ce religia mozaicã e fundamentatã pe altã relaþie decât cea paternã, pentru
cã lui Moise i se spune: „eu sunt cel ce sunt, ehyeh
hasher
hasher,, ehyeh”. În cazul facerii elementul patern
este suprimat, introducându-se verbul – bara -, mai
apoi fãcându-ºi apariþia tatãl. Aºadar
Aºadar,, un paradox.
Yahve nu este tatãl, dar Y
ahve este tatãl. Din
Yahve
perspectiva diferitelor niveluri de realitate cum este
perceputã cultural imaginea tatãlui? În cãrþile
dumneavoastrã despre comunism, aþi analizat
aceastã matrice psihologic-religioasã ca o constantã
a netrãdãrii?
– Din nou îmi puneþi o întrebare îmbârligatã. ªi, din
nou, rãspunsul meu este foarte simplu: Dumnezeu
(indiferent cum este el proiectat de unii ori alþii ºi indiferent
de puzderia de nume avute) este esenþial în viaþa noastrã,
a tuturor. Dar el nu trebuie impus cu forþa ºi nici prin
manipulare.
– Undeva, nu ºtiu unde, existã o moarte – a
Tatãlui – care restructureazã întreaga fiinþã. Cum
se reflectã aceasta în imaginarul mental ca prim
impuls pentru creaþie?
– Nu prea ºtiu ce sã vã rãspund. Întrebarea este cam
înspãimântãtoare.
– În ce mãsurã tema tatãlui, dar ºi cea a morþii,
pentru cã prin asumarea morþii tatãlui existã
continuitatea, vã bântuie creaþia?
– În mãsura în care figura tatãlui a fost esenþialPRO

moarte ºi suferinþã psihicã, existã o traumã ramificatã.
Dar, slavã domnului, existã ºi mângâiere, existã, totuºi,
ieºirea din subteranã. Mã flataþi teribil atunci când vorbiþi
de o ipostazã de Medee a vocii poetice. Sper sã fi
tãmãduit, însã, Medeea din mine.
– În Kore-Persefona mã regãsesc, poate, cel mai
mult. Aici ºi dincolo, ruptã ºi unitarã, îngereasã ºi
demon. Poezia dumneavoastrã face lungi incursiuni
culturale. Mie îmi sunt extrem de dragi, însã credeþi
cã poemul cu rezonanþã culturalã este înþeles? V
or
Vor
înþelege cititorii de ce aþi ales eriniile, de ce gorgonele,
ce-i cu zbuciumul Medeei, al Korei?
– Kore-Persefona este, la rându-i, parþial, o carte a
nevrozelor ºi a vindecãrii, în acelaºi timp. De aici
metafora femeii care trãieºte o parte din viaþã la suprafaþa
pãmântului, iar altã parte, în infern. ªi nu e doar metafora
femeii, ea fiind valabilã ºi pentru bãrbaþi, ºi pentru orice
fãpturã omeneascã, indiferent de sex. Fireºte, este
riscant sã utilizezi chestiuni prea livreºti ºi culte în poezie
(dar Ezra Pound a fãcut-o, totuºi, cu succes). Îmi asum
acest risc: poezia are oricum astãzi, în general, puþini
cititori. Kore-Persefona este o carte pentru gurmeþi, sã
zicem.
– De unde atâta delir? El poate fi real, dar ºi jucat.
În cazul unui scriitor
scriitor,, atunci când ºi-l varsã pe hârtie,
ar fi bine sã fie asumat. Existã însã pericolul de a
nu fi înþeles. Vi s-a întâmplat vreodatã sã cãdeþi în
propriile dumneavoastrã versuri, adicã sã fiþi luatã
drept rãtãcitã de cei care v-au citit, desigur
neînþelegându-vã?
– „Delirul” trebuie pus între ghilimele: realitatea lui
este una lãuntricã, nu una exterioarã. Conþinutul “delirului”
îl leagã pe poet, în special, de cele mai adânci substanþe
ºi straturi psihice ºi sufleteºti ale sale. Este ceva
incantatoriu sã reuºeºti sã îþi aduci delirul dinãuntru pânã
la suprafaþã. Este ca un exorcism. Este o muncã teribilã,
nu o joacã. Eu sunt cu adevãrat impresionatã de poeþii
care fac aºa ceva.
– Ernesto Sábato, în Eseuri, spunea: „literatura
ar trebui învãþatã invers, începând cu creatorii vremii
noastre, pentru ca mai târziu elevul sã ajungã sã fie
pasionat de cele scrise de Homer sau Cervantes
despre iubire ºi moarte, nefericire ºi speranþã,
singurãtate ºi eroism.” Cum vede scriitorul, dar în
primul rând profesorul de la Litere aceastã
problemã? De unde ar trebui sã se înceapã studiul?
– Ipoteza celebrului scriitor argentinian este ineditã
ºi îºi are logica ei: de ce nu? De la Jack Kerouac (Pe
drum) la Odiseea lui Homer, de la Rushdie (un mare
povestitor) la Cervantes (cel mai mare povestitor, poate),
de la Prânzul dezgolit al lui Bourroughs la Satyriconul lui
Petronius. Cred cã se poate învãþa ºi aºa, chiar dacã
este un drum invers. M-ar ispiti un asemenea demers.
– Sã vorbim în continuare despre imaginea
Tatãlui. Ce rol a jucat T
atãl, tatãl dumneavoastrã,
Tatãl,
posibilul tatã, tatãl Oedip în devenirea Femeii,
indiferent de ipostazele ei? Sã fi uitat vreun tatã?
– Tatãl meu a fost un excelent sfãtuitor ºi cãlãuzitor.
Nu am avut niciun complex oedipian (sau vreun complex

SAECULUM 12/2007

dialoguri

PRO

formatoare pentru mine, desigur cã el existã mai cu seamã
în poezia mea. Dar între figura tatãlui ºi moarte nu este
vreo relaþie. Cu moartea îmi am bãtãliile individuale ºi
neîndurãtoare. ªi nu împart tema morþii cu nimeni ºi
nimic: trebuie sã o soluþionez singurã.
– Este la nivelul devenirii... Cum aratã figura
tatãlui în „Oceanul Schizoidian”, „Kore-Persefona”,
Femeia Cruciat”, „Submarinul iertat”?
– În poezia mea existã tatãl-dumnezeu ºi tatãl de
carne, zãmislitorul. Mai existã tatãl-cãlãuzã ºi tatãl
dement. Cred cã sunt destule ipostaze, ajung pentru o
viaþã întreagã...
– Arheologia tatãlui s-ar putea defalca în frate,
iubit, idol etc. în vreuna din cãrþile dumneavoastrã?
– În literatura mea, figura iubitului este foarte distinctã
de cea a tatãlui (nu au nimic în comun, nu seamãnã
deloc). La fel figura fratelui. Iar idoli nu am.
– Aþi vorbit în scrierile dumneavoastrã în special
despre Femeie. Dacã ar fi sã vã rãsturnaþi identitatea, privindu-vã prin toate cioburile de oglinzi
posibil masculine, cum ar arãta figura tatãlui într-un
poem semnat Ruxandra Cesereanu?
– Voi traduce pentru mine însãmi întrebarea
dumneavoastrã. Cred cã ceea ce doriþi sã aflaþi de la
mine este cum aº fi eu ca bãrbat într-un poem semnat
R.C. Ei, bine, cred cã aº fi un bãrbat destul de ispititor,
psihic vorbind, poate chiar un seducãtor...
– Cartea Nebulon reprezintã o serie de poveºti
fantastice, suprarealiste, extrem de proaspete, cu
inflexiuni culturale, uneori e crepuscularã, alteori
luminoasã. E adâncã ºi înaltã, greu de definit. Cum
s-a nãscut?
– Nebulon s-a nãscut din plãcerea mea de a rosti
poveºti ºi de a asculta poveºti (doar prin poveºti viaþa
mai poate fi aromitã, mângâiatã ºi hârjonitã). Este o carte
hrãnitã din arta povestirii, la care am ucenicit îndeajuns.
ªi, în ultima parte, s-a nãscut din obsesia pentru
chestiunea Graalului.
– ªtiu cã aþi cãlãtorit mult (cu mintea ºi la modul
faptic), aþi întâlnit oameni interesanþi, ei înºiºi, dacã
nu scriitori, atunci romane vii. Aveþi o vocaþie a
cãlãtoriei? De ce cãlãtoriþi; din plãcere, sã cãutaþi
ceva, sã vã descoperiþi, sã descoperiþi, sã evitaþi
viaþa, s-o întâlniþi; de ce?
– Cãlãtoresc ca sã ajung la mine însãmi ºi altfel decât
prin cãrþi. Existã ºi alte cãi de a te scoborî în lãuntru
(decât prin erudiþie ºi lecturã), iar una din aceste cãi e
alcãtuitã din cãlãtorii.
– Care vã e cea mai dragã destinaþie?
– Grecia, respectiv insulele greceºti. Dar cred cã m-aº
sãlãºlui pe orice fel de insulã din spaþiul mediteraneean
(de pildã, aº dori foarte mult sã ajung pe insulele Eoliene,
din nordul Siciliei). Cândva, la senectute, sper sã chiar
locuiesc definitiv într-un asemenea loc.
– Îmi povestiþi, vã rog, cum l-aþi cunoscut pe
Ernesto Sábato ºi ce impresie v-a lãsat?
– În 2005, la Buenos Aires aflându-mã, am ajuns,
datoritã simpatiei vicepreºedintei Fundaþiei Sabato, la
celebrul scriitor acasã, împreunã cu Corin Braga. Pânã
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acum, probabil cã a fost întâlnirea vieþii mele: am întâlnit
un Sabato bãtrân, dar ghiduº, în faþa cãruia (el nevorbind,
ci ascultând) nu mi-a rãmas decât sã rostesc un soi de
delir omagial.
– Aº vrea sã revin la Nebulon. Basmele
suprarealiste din carte le percep ºi ca pe un drum
nesfârºit, parcurs cu mintea prin sferele sufletului,
prin cele ale minþii, cãlãtorii culturale în care-i regãsiþi,
pe Boris V
ian, Henry Miller
Vian,
Miller,, vrãjitoare, Ieronim,
Salvador Dalí etc. Cum i-aþi întâlnit pe aceºtia pentru
prima datã?
– Nebulon este o carte livrescã, dar este, mai ales, o
carte despre plãcerea narativã. Toate personajele celebre
ori mai puþin celebre din cartea mea sunt niºte actanþi
epici ºi niºte fanteziºti spectaculoºi, care încearcã sã
facã lumea mai bunã prin ºi cu poveºti. Eu nu am fost
decât manipulatoarea inspiratã, sper, a acestor poveºti
ºi a personajelor cu pricina.
– Ultima întrebare, ºi cea mai frumoasã sau,
poate, bizarã, dar eu o pun. Ce jocuri jucaþi în
copilãrie; erau clasice, inventate?
– Jucam de toate: de-a v-aþi ascunselea; prinsa sau
mâþa; reginã, reginã, câþi paºi îmi dai; un, doi, trei, la
perete; omul negru; partizani; laptenis; ping-pong (nu mi
le amintesc pe toate). Dar m-aº mai tot juca ºi acum...

Portretul doamnei Manet (Lectura) (fragment)
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Aurel Pop

„DORUL DE CASÃ MISTUIE... EU MAI
CRED ÎN SPUSELE LUI BLAGA...”
Convorbire realizatå de Adrian Botez

...Prãpastia dintre autorul de carte ºi cititor dupã 1989
s-a adâncit tot mai mult. (...). Lansãrile de carte au loc în
crâºme, fiindcã bibliotecile sunt închise, întrucât spaþiile
sunt revendicate de foºtii aºa-ziºi proprietari(...).
A.P.:- Dupã 1989, în majoritatea domeniilor de
activitate s-a venit cu tot felul de experimente, astfel cã
nici domeniul cultural nu a fãcut excepþie de la regulã.
Dacã în politicã am venit cu aºa zisa “democraþie
originalã”, în domeniul culturii s-a încercat, ºi în mare
parte s-a reuºit, a se crea grupuri ºi grupuleþe constituite
pe baza unor interese care sã-i avantajeze pe cei care,
tacit, au aderat la acel grup. Un exemplu ar putea fi
acordarea acelor premii literare, în cazul cãrora numai
valoarea nu era ºi nu este, din pãcate, criteriu de bazã
care sã cântãreascã în balanþa juriilor constituite în acest
scop. Distanþa în timp de la bãdiþa Cârþan, care ºi-a pus
30

cãrþile în traistã în pelerinajul sãu la Roma, la scriitorul
din ziua de azi, care încearcã sã-ºi promoveze cartea
sub diferite forme, e mare – dar ca modalitate nu prea
diferã, doar cã a înlocuit traista cu diplomatul. Prãpastia
dintre autorul de carte ºi cititor dupã 1989 s-a adâncit tot
mai mult. Dacã o carte bunã a unui scriitor cu ºtaif înainte
de ’89 se vindea pe bazã de tabele ºi tabelaºe întocmite
de mai-marii culturii din judeþe, cu aprobãri din eºalonul
doi, azi acelaºi scriitor abia cã îºi poate scoate cheltuielile
de editare, asta în primul rând cã desfacerea la nivelul
judeþelor e defectuoasã, cã în spaþiile, care aveau ca
obiect de activitate vinderea cãrþii, azi se vinde tot ce
vrei ºi nu vrei numai carte nu. Poate cã voi fi acuzat de
nostalgia acelor vremuri dar trebuie sã fim realiºti, sã
deschidem ochii ºi sã privim în jurul nostru. Lansãrile de
carte au loc în crâºme, fiindcã bibliotecile sunt închise,
întrucât spaþiile sunt revendicate de foºtii aºa-ziºi
proprietari, (caz concret: Biblioteca judeþeanã din Satu
Mare) ºi acest fapt se datoreazã aºa-zisei descentralizãri.
Librãriile nu au un spaþiu stabil datoritã chiriilor ce se
schimbã în funcþie de creºterea ºi descreºterea monedei
europene la care ne înghesuim sã aderãm, de parcã leul
nostru, cãruia îi schimbãm înfãþiºarea ºi valoare în funcþie
de cine vine la guvernare, n-ar mai fi pe placul românilor.
Domnule Botez, cazul Adjudului nu e singular, cu regret,
dar ºi în aceastã parte de þarã sunt oraºe care nu au
spaþii destinate vânzãrii de carte, sau, chiar dacã sunt,
cãrþile stau alãturi în raft de alte produse ce au cu totul
altã destinaþie. APLER-ul (Asociaþia Publicaþiilor Literare
ºi Editurilor din România) la care revista „Citadela” a aderat
zilele trecute încearcã sã menþinã acea centralizare dar
nu ºtiu în ce mãsurã o sã ne rezolve problemele. Cât
priveºte agenþia citatã de Dvs. sincer sã fiu nici eu nu
am auzit de existenþa ei, poate o fi undeva pe vreo hârtie
înghiþind bani publici ºi doar atât.
2. A.B.:ªtiþi cã am apreciat elogios frumoasa dvs.
carte, apãrutã în anul 2007, Sonete din regatul disperãrii...:
„În gând de satul natal mi-e dor”...; „Strãbat regatul
disperãrii cu maºina”... Ce nostalgic, pânã la exasperare,
evocaþi dvs. satul românesc, care înceteazã, pe zi ce
trece, de a mai fi tradiþional, contrazicând tot mai flagrant superba sintagmã poeticã blagianã „eternitatea s-a
nãscut la sat”... Eu auzisem, de la pãrinþii mei, de la
profesorii mei, despre revistele interbelice, care se
tipãreau cu zecile, special pentru luminarea spiritualã a
oamenilor satului, dar tipãrite ºi cu scopul discret ca,
PRO

A.B.: Stimate domnule AUREL POP – am primit
vestea cã, între 8 ºi 9 noiembrie, revista „ASTRA” de la
Braºov organizeazã un Simpozion cu tema „Revista de
culturã ºi provocãrile descentralizãrii” (n. red: interviul este
luat pe 6 octombrie 2007). Eu zic sã le-o luãm puþin înainte
celor de la „ASTRA” ºi sã punctãm câteva dintre aberaþiile
provocate de aºa-zisa „descentralizare” a culturii
româneºti, nu doar a revistelor... Este absolut inadmisibil
ca scriitori valoroºi, cei mai mulþi dintre ei consacraþi –
sã ajungã (dupã ce ºi-au trimis, în plicuri poºtale, pe la
prieteni, câteva zeci, hai, o sutã...!!!, dintre exemplarele
cãrþii scoase de editura X...) a-ºi pune rucsacul cu cãrþile
proprii în spinare ºi hai-hai, ºi hai-hai, prin „geografia”
patriei noastre... Adjudul, spre exemplu, pânã în 1989,
avea douã librãrii... – dupã 1989, a devenit municipiu, ºi
nu mai are nicio librãrie!!!... Doar papetãrii ºi chioºcuri de
ziare... dar ferit-a Sfântul sã primescã sã vândã, vreun
chioºc, cãrþile scriitorului Y-grecescu... Descentralizaredescentralizare, dar am ajuns sã nu ne mai cunoaºtem
între noi nici mãcar doi scriitori din acelaºi oraº... Ori mi
s-a stricat mie „mansarda”, ori ãsta seamãnã, de-acuma,
a haos ºi a de-culturalizare / de-spiritualizare... Iar editurile,
aproape 90% dintre ele, se implicã extrem de puþin, anemic ...(sau chiar deloc!), în promovarea cãrþilor pe care
le tipãresc...Se mulþumesc cu câºtigul sigur al scoaterii
de carte sponsorizatã, ºi apoi, gata!!! Vreo Agenþie
Naþionalã de Publicitate a Cãrþii Româneºti... – adicã,
pentru cãrþile românilor...nu?... – sã nu fi auzit eu de ea,
oare...?!
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scoþând în evidenþã valorile spirituale excepþionale ale
satului românesc, sã-i determine pe sãteni sã nu-ºi
pãrãseascã vatra natalã... Buuun, comunismul a cam
dat cu satul românesc de pãmânt, nãscând „navetismul”,
ºi þãranul român a început sã nu mai fie nici cal, nici
mãgar... Dar, totuºi, s-au construit, în comunism, cãmine
culturale (...acum sunt, în locul lor, baruri/cârciumi...)...
O fi fost „Cântarea României” o caricaturã culturalã, dar,
dacã suntem oameni oneºti, nu putem nega cã, într-un
fel sau altul, anumite valori spirituale ale satului (chiar
dacã, într-un fel, pervertite, prin exhibarea caricaturalã...)
s-au afirmat... Unii cântãreþi populari autentici au fost
„scoºi în faþã”, spre neuitare, de un Adrian Pãunescu,
oricât de contestatã a fost ºi este personalitatea
acestuia... (eu, personal, am destule motive sã-l admir!
– a fost singurul intelectual român de vazã care s-a implicat
în avertizarea asupra pericolului manualelor alternative
dez-naþionalizante!!!). Dar azi, azi... – ce ºansã mai are
artistul popular, de a se afirma artistic...dacã nu vine,
aleatoriu/miraculos, un Grigore Leºe, prin satul lui...?!
Ce ºansã au copiii noºtri de sãteni, de la Grupul ªcolar
„Gheorghe Balº”, de a se afirma artistic, când satul este
uitat...?! ... ºi pâinea cea de toate zilele cam dispare de
pe masa þãranului român... ºi Italia, Spania, Irlanda,
Patagonia etc. absorb, în goana dupã „parale mai multe”,
toatã spiritualitatea ruralã care, altãdatã, în regimuri foarte
criticate, rãmânea, totuºi, sã dea luminã de DUH þãrii
noastre... literaturii ºi artelor noastre... (Maramureºul
Dacilor Eterni s-a golit de þãrani, în proporþie de cca.
80%!!!... cam cât ºi Bucovina cea Sfântã...). Cum s-or
mai naºte un Brâncuºi ori Eminescu, din Hobiþele ºi
Ipoteºtii zilelor noastre...???!!!... Deocamdatã, observ cã
„italienii” ºi „spaniolii” noºtri (þãranii întorºi, adicã, de pe
la muncile din Italia, Spania etc.) nu mai ºtiu decât sã-ºi
dureze vile cu turnuleþe multe ºi sã-ºi ia „maºini tari”...
Cam la atât se mai reduce „cultura ruralã”, în multe locuri
din România contemporanã... greºesc, oare, catastrofal
de mult?!

...Dorul de casã îi mistuie, mulþi pe care nu i-am
cunoscut îmi ºtiau numele de pe Internet, bucurându-se
cã au posibilitatea de a conversa cu mine. Iertat sã-mi
fie, dar cel puþin la noi, în acest spaþiu al Vetrei Chioarului,
lucrurile stau cu totul altfel faþã de alte zone, rolul principal îl au preotul, dascãlul ºi doctorul care trãiesc cu toþii
în rând cu sãtenii, nu îºi exercitã profesia între douã
autobuze dupã mersul acestora(...).

PRO

A.P.: – Vã mulþumesc pentru aprecieri. Preocuparea
pentru aceastã oropsitã pãturã socialã a stat ºi stã mereu
în atenþia mea. Am fost invitat în aceste zile în þinutul
meu de baºtinã, cu ocazia întâlnirii fiilor satului. Am trãit
clipe de întristare dar ºi de bucurie. Sã le iau pe râd: de
întristare, deoarece cãminul cultural aratã ca dupã
bombardament – incredibil, dar adevãrat. De bucurie,
fiindcã am întâlnit oameni care sunt preocupaþi de
renaºterea tradiþiilor, graþie scriitorului ºi prietenului meu
Gavril Alexa Bâle care prin natura profesiei (doctor
veterinar) face eforturi deosebite de a pãstra cât se poate
tradiþia locului. Am luat parte la sãrbãtoarea Cuvioasei
SAECULUM 12/2007

Portretul mamei lui Manet, în grãdina Bellevue
Parascheva, hramul bisericii din Cetãþele-ªiºeºti, jud.
Maramureº, la care a luat parte ºi episcopul care a fost
adus dupã tradiþii cu caleaºca trasã de 4 cai, însoþit de
consãtenii mei îmbrãcaþi în costume populare specifice
zonei Chioarului. Dupã slujba religioasã, a fost organizatã
o masã comunã la care au participat aproximativ 1400
de oameni, cu toate cã localitate are cam 200 de fumuri.
Seara am luat parte la Jocul de la ªurã, acompaniat de
un taraf cu instrumente specifice zonei (ceterã, ºi
gordunã). Toþi localnicii au venit la joc în costume
populare, inclusiv preotul ºi preoteasa care au deschis
jocul din faþa ºurii, dupã care au intrat în joc: diacul cu
soþia, învãþãtorul satului cu soþia, doctorul cu partenera
lui de joc, urmat de restul participanþilor. Ce dovadã mai
bunã de respect faþã de spirit, decât atunci când vezi cu
ochii tãi respectul faþã de intelectualitatea satului, dat de
acei oameni simpli, cei care a doua zi se întâlnesc ºi îi
sprijinã spre rezolvarea multiplele lor probleme. Am întâlnit
aici în acea zi ºi fii ai satului care sau întors din Italia, din
Spania, ºi din alte locuri exotice, care fotografiau ºi filmau
de zor spre a duce cu ei realitatea satului românesc. Toþi
aveau o mâhnire în suflet, regretul despãrþirii de plaiurile
natale, dar tot ei mi-au spus cã mai stau sã facã ceva
bani ºi vin acasã, lucru care m-a bucurat nespus de mult.
Dorul de casã îi mistuie, mulþi pe care nu i-am cunoscut
îmi ºtiau numele de pe Internet, bucurându-se cã au
posibilitatea de a conversa cu mine. Iertat sã-mi fie, dar
cel puþin la noi, în acest spaþiu al Vetrei Chioarului, lucrurile
stau cu totul altfel faþã de alte zone, rolul principal îl au
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A.P.: – Încercarea de a vã scoate din încurcãturã e
cam dificilã ºi totuºi o sã dau crezare ambelor variante:
a. limba româneascã o sã devinã una dintre
principalele limbi de circulaþie mondialã, dar nu datoritã
investitorilor strãini, ci datoritã nouã românilor care
mergem pânã în cele mai îndepãrtate þãri ale lumii. O
statisticã publicatã recent în Noua Zeelandã aratã cã
comunitatea româneascã de la antipozi e a doua dupã
cea ruseascã (ªi de!... Rusia, mama noastrã de altãdatã,
cât e de mare...). Iar exemplele ar putea continua.
b. da, e posibil sã devenim o “culturã minorã” doar în
cazul în care ne lãsãm pe tânjalã, ori românul a ºtiut
întotdeauna sã iasã din impas. Cu toate cã vom deveni
un “fenomen provincial” în structurile europene vom fi
mai apreciaþi ºi mai bine cunoscuþi cu individualitãþile
noastre, cu tradiþiile noastre cu “particularul” nostru, vorba
unui confrate.

preotul, dascãlul ºi doctorul care trãiesc cu toþii în rând
cu sãtenii, nu îºi exercitã profesia între douã autobuze
dupã mersul acestora. Stimate Domnule Botez, eu mai
cred în spusele lui Blaga ºi, dupã cele vãzute, cu toatã
influenþa Occidentului, copiii acestor locuri au ºanse reale
de a duce mai departe tradiþiile specifice zonei.
A.B.: Poate vã va veni greu sã credeþi ceea ce vã voi
zice mai la vale... – dar zilele astea era sã mor „de foame”
vizionarã, ca mãgarul lui Buridan, între cele douã cãpiþe
de fân perfect egale... – eu, între douã opinii perfect
contrare:
a. cineva (un scriitor important contemporan) spunea
cã, dat fiind faptul cã investitorii strãini sunt din ce în ce
mai mulþi în România, va fi determinant procesul de
creºtere exponenþialã a importanþei limbii române, în
concertul limbilor lumii...limba româneascã devenind, dacã
nu principala, atunci una dintre principalele limbi de
circulaþie mondialã... – deci, gata cu complexul de
inferioritate lingvistico-culturalã al românilor...!!! –
b. alt mare important scriitor, fireºte cã tot contemporan, cum altfel..., susþinea, fãrã sã ne dea nici cea mai
micã speranþã, opinia „cioranescã” despre „cultura
românã-culturã minorã”... – deci, precum cã scriitorii
români vor ieºi complet din circuitul cultural-literar cultura-literatura românã devenind un fenomen provincial... ceva ca un „idiom expresiv” al boºimanilor/
hotentoþilor... Vã rog mult sã mã scoateþi „dintre cãpiþe”...

(...) limba româneascã o sã devinã una dintre
principalele limbi de circulaþie mondialã, dar nu datoritã
investitorilor strãini, ci datoritã nouã românilor care
mergem pânã în cele mai îndepãrtate þãri ale lumii (...).
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(...) Sunt de acord cã ardelenii publicã în vest ºi cã
stau de multã vreme la masa Europei, dar sã nu uitãm
cã fenomenul globalizare i-a înghiþit. Dar, dacã stãm ºi
analizãm situaþia, trebuie sã fim realiºti ºi sã recunoaºtem
deschis: oare de unde vin marile personalitãþi ale literaturii
române, ale artei, ale muzicii? Oare care provincii
româneºti i-au dat pe Eminescu, pe Brâncuºi, pe
Enescu?...
A.P.: - Nici vorbã. Înainte de aderarea României la
Uniunea Europeanã se vorbea pe „la colþuri” cã România
va intra în U.E. prin Transilvania. Cât e de adevãratã
bârfa nu ºtiu, cert e cã am intrat, dar nu cã am avea noi
nevoie de ei ci ei au nevoie de noi. In timp ce „regãþenii”
se bãteau cu turcii, ardelenii se plimbau prin Europa, ºiau fãcut relaþii, au luat contact cu marile culturi ale Europei
pe care le-au menþinut pânã în zilele noastre. Sunt de
acord cã ardelenii publicã în vest ºi cã stau de multã
vreme la masa Europei, dar sã nu uitãm cã fenomenul
globalizare i-a înghiþit. Dar, dacã stãm ºi analizãm situaþia,
trebuie sã fim realiºti ºi sã recunoaºtem deschis: oare
de unde vin marile personalitãþi ale literaturii române, ale
artei, ale muzicii? Oare care provincii româneºti i-au dat
pe Eminescu, pe Brâncuºi, pe Enescu ?... Am enumerat
doar câteva vârfuri ale culturii româneºti.
A.B.: Sunteþi, ca ºi mine, un fidel al revistelor
electronice ARP (Asociaþia Românã pentru Patrimoniu),
ale dlui dr. Artur Silvestri – cel care acordã, cu atâta
generozitate, spaþii imense exprimãrilor culturale
româneºti. Ce pãrere aveþi: virtualitatea electronicã a
revistei oferã, cumva, o ºansã alternativã (...faþã de „neîncãputul” scriitorului provincial, în paginile revistelor „de
PRO

Le Café-concert

A.B.: Ardealul, zona unde vã desfãºuraþi dvs. misiunea
apostolic-culturalã, este mai occidental/occidentalizat
decât „Regatul”, adicã... Moldova, Muntenia... Am prieteni
ardeleni care publicã, de multã vreme, în reviste, „de
hârtie” ºi electronice, din Germania, Belgia, Franþa,
Anglia... Au, oare, Ardealul ºi scriitorii ardeleni, ºanse
nemãsurat mai mari de afirmare a personalitãþii lor cultural-artistice, decât „regãþenii ”noºtri de pe-aici?
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hârtie”, dar exclusiviste, formate ºi trãind pe criterii de
clan...), scriitorului zilelor noastre, rãstignit pe crucea a
tot felul de umilinþe, provincialisme, complexe de
inferioritate, neîmpliniri, nerecunoaºteri, sufocat de
imposturi ºi de impostori, ignorat, de multe ori, de semeni
ºi de Inspectoratele de Culturã...?! Vã întreb asta, chiar
dacã ºtiu cã împãrtãºiþi cu mine respectul faþã de
„Galaxia Gutenberg” ºi faþã de suprafaþa realã a paginii
de hârtie, suprafaþa de meditaþie/reflecþie... – o, cât de
elegantã ºi zemuind de sensuri adânci este ctitoria dvs.
revuisticã, „CITADELA”, de la Satu Mare... – ºi nu sunteþi
„fanul” isterizat / fãrã rezerve al ecranului fosforescent al
calculatorului / Internetului...

(...) Cred cã e cazul sã se simtã ºi în sânul breslei
scriitoriceºti actul de purificare. Cã, Doamne, mulþi au
mai cântat în struna regimului totalitar, ºi culmea cã tot
ei sunt la ora actualã tari ºi mari ºi gospodãresc banii
publici dupã bunul lor plac(...).
A.P.: - Da, am un respect deosebit „faþã de suprafaþa
realã a paginii de hârtie” am dovedit-o prin strãdania mea
ºi a confraþilor mei prin „ctitoria” revistei „Citadela”, dar
domnul dr. ARTUR SILVESTRI ne-a dat ºi o altã
alternativã de a ajunge mai repede în contact cu cititorii.
Revistele electronice ale ARP-ului înlãturã orice barierã
din calea afirmãrii tinerilor, iar noi avem posibilitatea de a
ne exprima, deschis, orice punct de vedere, fãrã a fi
cenzuraþi, fãrã a fi umiliþi ºi fãrã complexe, de orice naturã
ar fi ele. Generozitatea Domnului Silvestri ar trebui sã o
îmbrãþiºãm cu toþii, ºi astfel Marele Cititor ar avea numai
de câºtigat. Dar, din pãcate, aºa dupã cum afirmaþi ºi
Dvs., scriitorul zilelor noastre trece prin grele momente,
asta datoritã ºi birocraþiei de care încã nu ne-am dezis,
dar ºi datoritã unor scriitori, dacã-i pot numi aºa, care
pun mai presus orice, pentru a-ºi atinge scopurile. Trist,
dar adevãrat. La una din ediþiile „Zilelor Poesis”, ce au
loc anual la Satu Mare, Dorin Sãlãjan, fie-i þãrâna uºoarã,
s-a ridicat ºi-a spus-o deschis, cã a sosit timpul sã se
facã „curãþenie” prin Uniunea Scriitorilor. Cred cã e cazul
sã se simtã ºi în sânul breslei scriitoriceºti actul de
purificare. Cã, Doamne, mulþi au mai cântat în struna
regimului totalitar, ºi culmea cã tot ei sunt la ora actualã
tari ºi mari ºi gospodãresc banii publici dupã bunul lor
plac. Poate cã CNSAS-ul ar trebui sã facã luminã, sã
scoatã cât mai repede dosarele celor care sunt încã printre
noi, sã-i ºtim odatã pe toþi, cei care ne-au fãcut zile fripte
vreme de aproape 50 de ani.

multor reviste literare din þarã. Când am vãzut plicul trimis,
pentru care vã mulþumesc încã o datã, am avut impresia
cã mi-aþi trimis din greºealã altã revistã. Abia dupã ce
am scos-o din plic am constatat cã e vorba de revista pe
care o pãstoriþi, dar accentuez, nu e mai prejos faþã de
alte reviste literare cu ºtaif ce apar la ora actualã(...).
A.P.: - Am un respect deosebit faþã de revistele
ºcolare, drept dovadã aici, în Nord, organizãm un Concurs de Creaþie Literarã „În dulcele stil... modern”, care
cuprinde un premiu pe care îl acordãm revistelor ºcolare
din judeþ. Nu cred cã existã scriitor român care sã nu fi
trecut prin acea sitã a revistelor ºcolare sã nu aibã în
CV-ul sãu la loc de cinste revista ºcolarã în care a
debutat, precum ºi mentorul sau coordonatorul cenaclului
ºi al revistei care l-a modelat. Mulþi scriitori au evocat
prin scrisul lor Omul care le-au îndrumat paºii spre
literatura de performanþã. L-aº puncta doar în treacãt fie
spus pe marele Sadoveanu, ºi lista poate continua cu
mulþi alþii. ªi în zilele noastre, revistele ºcolare îºi menþin
rolul de pepinierã a literaturii. Nu vreu sã vã flatez, dar
CONTRAATAC-ul adjudean se ridicã la înãlþimea multor
reviste literare din þarã. Când am vãzut plicul trimis, pentru
care vã mulþumesc încã o datã, am avut impresia cã
mi-aþi trimis din greºealã altã revistã. Abia dupã ce am
scos-o din plic am constatat cã e vorba de revista pe
care o pãstoriþi, dar accentuez, nu e mai prejos faþã de
alte reviste literare cu ºtaif ce apar la ora actualã. Eu
primesc multe reviste scoase cu trudã de elevii din licee
sub îndrumarea profesorilor care pe lângã multiplele lor
obligaþii ºcolare mai au puterea sã îndrume viitorii scriitori
ai literaturii. Am aici un exemplu concret: scriitorul Ioan
Nistor care, pe lângã obligaþiile ºcolare, mai are puterea
de a scoate revista „Miradoniz” la ºcoala unde îºi
desfãºoarã activitatea. Cu câtã trudã îºi îndrumã “ucenicii”
e de neimaginat. Am un respect faþã de munca acestor
dascãli. Dacã la nivelul unui judeþ ar fi câþiva ca Dvs. ºi
ca el, altfel ar sta situaþia la baza literaturii. Daca unul
din sutele de elevi care scriu în aceste reviste o sã-i
urmeze pe mentorii lor, vom putea vorbi în timp de unul
care calcã pe urmele unui Breban, Buzura, Liviu Ioan
Stoiciu..., literatura românã va fi în câºtig.
A.B.: Mulþumiri ºi expresia stimei depline!

A.B.: Ce pãrere aveþi despre aportul revistelor ºcolare,
la cultura româneascã, acum ºi pe viitor?! ªi, caz particular, fireºte, mã refer la Contraatac-ul adjudean (...evident, ºi la alte reviste ca ea – adicã, reviste care sã fie
realizate ºi cu sprijinul unor elevi/tineri liceeni talentaþi,
de prin micile oraºe – „provincia provinciei”, cum le zic
eu... – sau, chiar, de prin sate prizãrite ale patriei
noastre...), ...Contraatac pe care, e drept, aþi avut ocazia
de a-l cunoaºte doar în ultimul timp ºi destul de puþin...
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(...) Nu vreu sã vã flatez, dar CONTRAATAC-ul
adjudean pe care îl editaþi dvs. se ridicã la înãlþimea
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„AM AVUT SURPRIZA SÃ DESCOPÃR CÃ PRESA
DANEZÃ E ATENTÃ LA O MULÞIME DE SEMNALE
CARE VIN DINSPRE ROMÂNIA”
Convorbire realizatå de Graþian Cormoº

* Flavia TEOC (n. 13 mai 1971, Cluj-Napoca). Poet,
publicist. Facultatea de Filosofie a UBB Cluj. Masterat în
Filosofia Culturii. Debut absolut cu poezie în Steaua (1989).
Volume: Înzeire, versuri, 1992; 1997; Semn ctre cetate,
versuri, 1994; Din casa lui Faust, versuri, 1998; Trestie ºi
plumb, interviuri, 2001; Bracul pierdut, versuri, 2001; Din
capitala provinciei, interviuri, 2002; Cronograf, versuriantologie, 2004, The Dice, proz, Norcross-USA, 2005;
Povestea lui Theodor, 2006. Prezent în dicþionare ºi antologii
de poezie
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la nordici. Cum sunt danezii la ei acasã?
– Existã o „nostalgie a risipei de gesturi ºi cuvinte”, o
nostalgie pe care o simþi de la danezul de rând care
munceºte 8-10 ore pe zi, cu viaþa bine organizatã între
familie, bisericã ºi cãlãtoria anualã în Italia, pânã la
emigrantul care are cetãþenia danezã, e integrat în sistem,
plãteºte taxe ºi cãlãtoreºte vara în þara lui de origine. ªi
iatã, mã sprijin din nou pe o referinþã livrescã, amintindu-mi
de atitudinea criticã pe care Kierkegaard o avea faþã de
biserica danezã, pe care o acuza de formalism, reproºându-i acesteia normele rigide care se prelungeau pânã
la reglementarea relaþiilor de familie. (Binecunoscute sunt
ºi reproºurile cãrora filosoful a trebuit sã le facã faþã atunci
când dizertaþia sa în filosofie a fost consideratã prea
stufoasã ºi prea literarã pentru o tezã de filosofie). Tot pe
seama acestei nostalgii poate fi pusã una din descrierile
pe care un jurnalist le fãcea poporului danez, numindu-i
„latinii nordului”, adicã generoºi, veseli, mândri pânã la
exagerare de istoria lor dar, dincolo de toate acestea,
educaþi într-un context protestant, ale cãrui virtuþi le
cunoaºtem de la Max Weber încoace, cu conºtiinþa clarã
a propriei identitãþi în raport cu ceilalþi.
– Ce se ºtie acolo de România? Cum suntem
vãzuþi?
– Sigur cã m-a interesat felul în care este vãzutã þara
noastrã, mai ales acum de la integrarea în instituþiile
Uniunii Europene. M-a interesat dacã existã un orizont
de aºteptare ºi dacã acesta se sprijinã pe o experienþã
care precede acest eveniment. Am avut surpriza sã
descopãr cã presa danezã e atentã la o mulþime de
semnale care vin dinspre România. Subiectele sunt variate, colorate, nici ei nu pot uita cã Dracula ºi Adrian Mutu
sunt români, cã avem muuuuuuuulte case de copii,
politicieni corupþi ºi cã homosexualii nu pot sã mãrºãluiascã liniºtiþi fãrã sã se arunce cu ouã în ei, dar am
gãsit ºi articole elogioase despre Corneliu Porumboiu,
Cristian Mungiu ºi Nicolae Matei, scriitorul român rezident
în Danemarca publicat ºi studiat în manualele de liceu.
Clujeanul Nicolae Matei este membru ºi în Uniunea
Scriitorilor din Danemarca, aºa cã danezii îl numesc fãrã
ezitare „scriitor danez de origine românã”.
Unul dintre articolele pe care l-am primit tradus în limba
englezã fãcea o comparaþie între regimurile fiscale dintre
PRO

– Dragã Flavia, ºtiu cã þi-ai petrecut o parte a
vacanþei de varã prin strãinãtãþi: Danemarca, Turcia...
Sub ce auspicii s-a derulat contactul tãu cu prima
dintre ele?
– Am vizitat Danemarca la adãpostul unor prejudecãþi
livreºti. La început, credeam cã acestea mã vor pãrãsi
sau cel puþin se vor rearanja din moment ce nu era pentru
prima datã când puneam piciorul pe tãrâmul prinþului
Hamlet. Dar prejudecãþile au fost mai puternice decât
amintirile primei cãlãtorii, aºa cã o datã ce am coborât
din tren în Padborg, prima oprire în Danemarca, i-am
zâmbit ofiþerului care pãzea o frontierã imaginarã cu
bucuria cãlãtorului care l-a citit pe Andersen, Karen Blixen,
Kierkegaard ºi poate sã înºire câteva evenimente din
istoria lor de care orice danez respectabil se mândreºte
pe loc. Din Padborg am urcat în trenul spre Fredericia cu
entuziasmul uºor temperat de atitudinea rezervatã a
funcþionarului. Apoi, mi-a trebuit câteva zile ca sã mã
dezbar de atenþia ce îmi furniza clipã de clipã „food for
thoughts”: frânturi de propoziþii, mici întâmplãri, detalii
care mi se pãreau unice ºi definitorii pentru þara în care
mã aflam. De pildã, ploaia care începuse sã cadã în prima
zi peste câmpiile geometrice presãrate cu baloþi înºiraþi
într-o ordine necunoscutã, ca într-o scriere runicã, m-a
dus cu gândul la mãrturisirea pe care Karen Blixen o fãcea
în jurnalul ei: „De fiecare datã când plouã aici, în
Danemarca, mã întreb dacã plouã ºi peste plantaþiile de
cafea din Kenya”. Emoþia acestei nostalgii s-a domolit
iremediabil când în primele zile patru zile de ºedere în
Danemarca a plouat în continuu.
– Circulã multe mituri mai noi ºi mai vechi cu privire
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România ºi Danemarca, iar tonul adoptat de jurnalist era
belicos, aproape invidios construind urmãtorul clasament:
þara cu cele mai mari taxe pe profit este Danemarca, de
unde se cobora cu Suedia, Olanda, Finlanda, Belgia, etc.
continuând apoi cu Cipru, Bulgaria, Estonia, Slovacia ºi
România unde evident se plãtesc cele mai mici taxe.
Concluzia jurnalistului, previzibilã dealtfel: orice danez
care doreºte sã-ºi protejeze venitul ar trebui sã investeascã în România, dacã nu se teme de Dracula, îi place
usturoiul ºi este expert în mânuirea crucilor de lemn. Sã
nu uitãm însã cã Danemarca rãmâne þara cu cel mai
mare venit pe locuitor, fapt care nu-i scuteºte de unele
naivitãþi, cum este gestul neinspirat al ministrului culturii
de a-ºi cere scuze Iralndei pentru raidurile vikingilor fãcute
în urmã cu 1200 de ani. Pentru asta a fost ridiculizat
câteva zile în diverse emisiuni ºi în presa scrisã.
– Rememoreazã, te rog, pentru cititori o întâmplare care sã poatã „traduce” atmosfera locurilor
nordice.
– Poate cã sunt puþine locuri în lume spre care ne
îndreptãm fãrã sã fim ghidaþi de amintiri livreºti. O
experienþã ineditã ar fi fost sã vizitez una dintre cele 76
de insule nelocuite presãrate prin marea Nordului sau sã
vãd o fermã obiºnuitã în care se pãstreazã un mod de
viaþã tradiþional danez. Am vizitat în schimb „Oraºul vechi”
din Aarhus, un muzeu în aer liber reconstruit tocmai pentru
turiºtii care doresc sã cunoascã o societate danezã în
diverse momente ale dezvoltãrii ei. Casele pot fi vizitate,
sunt mobilate cu obiecte originale ºi sunt populate de
manechine printre care se învârt actori costumaþi, gata
sã-þi povesteascã despre micul-dejun servit în dimineaþa
zilei de 10 august 1812, despre oaspeþii la cinã pe care
i-au avut cu o searã în urmã, despre programul zilei de
mâine când vor trebui sã alerge cu ºareta, la Skanderborg
sã ridice un colet. Mãrturisesc cã am intrat în joc. Pentru
cã pe strãzile oraºului vechi ploua, am intrat într-o casã
cu douã caturi, pe a cãrei plãcuþã scria: casã reconstruitã
din material original, aparþinând începutului de secol XIX.
So far so good. Am intrat în vestibul, apoi în sufrageria
în care douã manechine se priveau tandru în faþa unor
ceºti cu ceai aburind, am traversat dormitorul în care o
slujnicã de cretã legãna un prunc de porþelan ºi m-am
oprit în bucãtãria din spate, unde bucãtãreasa fierbea
cafea. Era cald, mirosea bine, m-am aºezat pe un scãunel
ºi-am aºteptat. Ea s-a rotit de câteva ori pe lângã mine
foºnindu-ºi fustele, a aranjat tacâmurile într-un sipet de
lemn ºi-apoi m-a întrebat ceva în limba danezã. „I don t
speak Danish”. „Oh, would you like a cup of coffee?”
„Da, mulþumesc”. Cafeaua era adusã din Stockholm de
cãtre bunica ei. Tocmai plecase acasa cu diligenþa de
11.00 „Oh, mi-aº fi dorit sã o cunosc”. Am întrebat-o ce
gãteºte pentru masa de prânz ºi ea m-a întrebat de unde
sunt. Veneam din Transilvania anului 1620, iar ea gãtea
clãtite cu carne ºi n-a cãlãtorit niciodatã la sud de
Danemarca. Apoi m-a rugat sã-i spun o poveste din anul
1620. I-am spus cã am venit pe urmele lui Martin Opitz
care, refugiat din faþa invaziei spaniolilor în Germania,
se întâlnea chiar în acele clipe, în inima Jutlandei, cu
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prietenul sãu danez, Hamilton. Hamilton descoperise de
curând o piatrã veche pe care apãrea cuvântul
„Blachumen”, posibil o referire fugarã la strãmoºii mei.
Am bãut împreunã o ceaºcã de cafea aromatã, am trimis
salutãri bunicii din Stockholm ºi ne-am luat la revedere
pentru totdeauna.
– Dar de la Constantinopol ce amintiri ai pãstrat?
– Nu existã spaþiu ºi timp mai plin de imaginar decât
cãlãtoria. Am citat din memorie ºi nu mã grãbesc sã-mi
amintesc autorul acestei aserþiuni. Important este cã e
adevãratã, ºi prin aceasta ne aparþine tuturor. Cred cã
am întâlnit-o într-un studiu despre imaginarul medieval,
care speram sã mã pregãteascã pentru vizita în bãtrânul
Constantinopol. Sigur, Istanbulul de azi e cosmopolit ºi
modern, un oraº strãlucitor de la un capãt la celãlalt.
Locuitorii oraºului, care nu sunt negustori, ºoferi sau agenþi
de turism au o calitate nemaiîntâlnitã de mine pânã acum:
sunt nevãzuþi. În drumul spre Eminomu, cartierul în care
se aflã centrul vechi al Constantinopolului cu Hagia
Sophia, locul vechiului Hipodrom, Cisterna Yerebatan,
Palatul Tokapi, am vãzut turiºti, vânzãtori de baclava ºi
ceai dulce, vânzãtori de aur, am vãzut mormane de haine
împrãºtiate pe tarabe (vânzãtori ambulanþi cu afaceri
înfloritoare chiar ºi în afara celebrului Bazar), dar
sentimentul meu a fost cã omul de rând, care nu trage
foloase personale din prezenþa turiºtilor, trãieºte într-un
oraº aerian, inaccesibil mie. Ca sã cunoºti un loc nou,
trebuie sã cunoºti ºi oamenii locului. Despre turci ºtim
cã au o istorie grandioasã ºi tulburãtoare; au fost un popor
de rãzboinici ºi comercianþi, au construit un imperiu ºi lau pãstrat sute de ani. Dar azi sunt altceva, sunt o naþiune
care îºi doreºte sã se integreze în Uniunea Europeanã,
ºi poate cã e singura naþiune ale cãrei argumente nu se
sprijinã pe apartenenþa istoricã la o identitate europeanã,
ci pe ceea ce va aduce ea nou acestei identitãþi. Cutreierând în mai multe rânduri strãduþele care duc la Hagia
Sophia, care te duc ºi te întorc la þãrmul Bosforului,
încercând sã retrãiesc amintiri care preexistau în mine,
Istanbulul de azi a devenit astfel cel mai familiar dintre
locurile strãine pe care le-am vizitat pânã acum. La palatul
Topkapi, în spatele unei vitrine bine securizate am vãzut
sabia lui ªtefan cel Mare ºi-am petrecut minute bune
strãduindu-mã sã observ fiecare zgârieturã, fiecare
ciobiturã sau semn încrustat pe ea; am trecut pe sub
Înalta Poartã pe unde trebuie sã fi trecut atâþia soli ºi
domnitori români; m-am preumblat prin sala Divanului:
locuri care au legãturã cu noi ºi cu istoria noastrã.
Amintirea acelor zile este încã puternicã ºi covârºitoare.
M-am abandonat total acestei cãlãtorii ºi mã întreb dacã
voi reuºi sã-mi ignor aceastã patimã care-mi cere sã mã
întorc.
– Cred cã aceastã experienþã a strãinãtãþii s-ar
putea reflecta ºi într-unul din volumele tale viitoare.
Te-ai gândit la ceva în acest sens?
– Deocamdatã continuu lucrul la romanul început în
primãvara acestui an. Plasat în Evul Mediu timpuriu
românesc, umbra Constantinopolului mã va însoþi pânã
la sfârºit.
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Constantin Carbarãu

LITERATURA AFRICII NEGRE.
DE LA GLANCOURT LA NOBEL*

* Din volumul Literatura Africii negre. De la basm la roman, în
curs de apariþie.
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Senghor, volum de referinþã în istoria ºi în evoluþia literaturii
continentului. Apreciat în moci deosebit de Jean Paul
Sartre, care în prefaþã (eseul Orphée noir) evidenþiazã,
între altele, sensibilitatea poetului negro-african, dorinþa
acestuia de regãsire a sa ºi a lumii continentului, precum
ºi valenþele „negritudinii”, volumul cuprindea 16 poeþi din
Antile, Africa Neagrã ºi Madagascar. între care Léon
Damas, Aimé Césaire, Birago Diop, Senghor, J.J.
Rabearivelo ºi J. Rabemananjara. Despre aceastã
Antologic cercetãtoarea Lilyan Kesteloot afirma cã a
reprezentat „un veritabil manifest al Revoluþiei negre contra opresiunii politice ºi culturale a Occidentului... un act
de independenþã”. Antologia, adaugã cercetãtoarea, a
constituit totodatã, „actul oficial de naºtere al unei literaturi
de limbã francezã radical diferitã de literatura francezã ºi
neasimilabilã de cãtre ea. Act de naºtere care era, mai
întâi, un act de divorþ faþã de Europa”. Anthologie négroafricaine, pg. 132).
Ecoul stârnit în lumea literarã occidentalã de amintita
Antologie, precum ºi primul Congres al scriitorilor negri
desfãºurat în 1956, la Paris, au creat o atmosferã încurajatoare pentru slujitorii literelor africane. Nu-i vorba cã ºi
contextul social-politic euro-african – intensificarea eforturilor popoarelor continentului pentru dobâdirea independenþei, sprijinul internaþional de care se bucurau aceste
eforturi – era favorabil Africii negre, inclusiv în plan spiritual, artistic. În consecinþã, în anii ’50-’60 ai veacului trecut
un ,,freamãt” literar strãbate continentul, publicându-se
lucrãri de valoare ºi afirmându-se scriitori de talent.
În acest freamãt literar, neobositul cercetãtor al
literaturii continentului – la ale cãrui lucrãri ne-am referit
des în aceste rânduri (ºi la care se referã mulþi) – Janheinz
Jahn, întocmeºte, în 1969, o statisticã a autorilor din
Africa Neagrã ºi a lucrãrilor publicate de aceºtia. ªi, în
temeiul cercetãrilor efectuate, Jahn scria: „În Agisymba
existã 970 de scriitori. Dintre aceºtia mai mult de jumãtate
scriu în limbi europene, ceilalþi (460) în limbi africane.
Existã circa 900 de opere scrise în limbile europene, circa
500 în limbi africane” (Istoria literaturii africane., pg. 48).
Peste aproape douã decenii, în 1986, un scriitor
african, adicã poetul, prozatorul ºi dramaturgul nigerian
Wole Soyinka obþinea premiul Nobel pentru literaturã.
Potrivit aprecierilor Academiei suedeze, preluate de presã,
opera lui Soyinka înfãþiºeazã „într-o vastã perspectivã
culturalã, îmbogãþitã cu rezonanþe poetice, o imagine
dramaticã a existenþei”. Literatura negro-africanã
dobândea astfel o consacrare internaþionalã pentru cã,
aºa cum afirma laureatul, premiul primit este, înainte de
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Dacã geneza târzie a literaturii culte negro-africane
reprezintã o caracteristicã a acesteia, o trãsãturã care o
deosebeºte de alte literaturi ale lumii, credem cã aceleaºi
aprecieri se pot face ºi despre rapida ei evoluþie, despre
prodigioasa sa dezvoltare, adicã ºi acestea sunt aspecte
care o particularizeazã, îi conferã un statut specific, singular. De altfel, asupra acestui specific se opresc ºi
numeroºi istorici ºi critici literari, africani sau neafricani,
dându-i fel ºi fel de interpretãri, abordându-l din cele mai
diferite unghiuri. Într-o discuþie avutã cu mai mulþi ani în
urmã, la Dakar, cu istoricul ºi literatul de origine guineezã,
dar stabilit în capitala Senegalului, Djibril Tamsir Niane,
acesta îmi spunea cã, dacã aºa cum afirmã unii critici,
literatura începe cu basmul, cu fabula ºi se terminã cu
romanul, atunci zona din lume unde aceastã evoluþie a
fost cea mai scurtã ar putea fi Africa Neagrã. Cunoscutul
romancier ºi-a susþinut ideea dându-mi drept exemple nu
numai existenþa unui numãr mare de scriitori, apreciaþi
atât pe continent, cât ºi dincolo de graniþele acestuia, ºi
a unor opere de valoare, ci ºi diversificarea literaturii
negro-africane, maturizarea ei ºi, mai ales, cristalizarea
unor literaturi naþionale.
ªi, într-adevãr, dacã efectuãm, cum se zice, o
„coborâre” în istoria literaturii negro-africane, constatãm,
destul de lesne, cã observaþiile de mai înainte se
confirmã. Astfel, în deceniul trei al secolului trecut, douã
erau volumele care reprezentau, în mod satisfãcãtor,
literatura negro-africanã, atât de expresie francezã cât ºi
englezã: romanul Batouala al lui René Maran, publicat în
1921 ºi încoronat cu premiul Goncourt, ºi romanul istoric
Chaka - apãrut în 1925 – al sud-africanului Thomas
Mofolo. (Romanul Chaka a fost scris, de fapt, în 1908,
fiind considerat ca una dintre primele opere ale literaturii
moderne negro-africane.) Atât ºi nimic mai mult. În
deceniul urmãtor alte douã romane – devenite opere
clasice ale literaturii africane – vedeau lumina tiparului:
Karim, al senegalezului Ousmane Soce, în 1935, ºi
Doguicimi de Paul Hazoumé, în 1937. În anii care au
premers mijlocul veacului se afirmã Leopold Sédar
Senghor cu celebrul volum de versuri Chants d’ombre,
1945, Birago Diop cu povestirile din culegerea Les Contes
d’Amadou Koumba, (1947) iar, peste un an, în 1948,
apãrea cunoscuta Anthologie de la nouvelle poésie nègre
el malgache de langue française” realizat[ de L.S.
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toate, un premiu pentru Africa.
Aºadar, în 60 de ani, de la doi scriitori ºi de la douã
romane (Batouala de René Maran ºi Chaka de Thomas
Morolo) – romane care nu erau expresia unei literaturi ci,
în exclusivitate a talentului autorilor – Africa ajunge nu
numai sã câºtige un premiu Nobel, ci – aspect mult mai
important – sã afirme ºi sã prezinte lumii o poezie, o
prozã, o literaturã de o mare bogãþie ºi originalitate.
Lesne de înþeles cã vertiginosul avânt al literelor
africane nu a seãpat atenþiei specialiºtilor care l-au analizat
pe larg, l-au cercetat cu meticulozitate, în prezent
existând o bogatã bibliografie consacratã acestuia. Normal, pãrerile diferã, în unele cazuri chiar se contrazic,
dar sunt câteva aspecte, câteva elemente pe care toþi
cercetãtorii le considerã esenþiale atât în evoluþia propriuzisã a literaturii africane, cât ºi în explicarea acestei
evoluþii. În ce ne priveºte apreciem, în concordanþã ºi cu
alte opinii, cã pentru a înþelege evoluþia fenomenului literar
negro-african – ºi nu numai al acestuia trebuie avute în
vedere, în primul rând, unele mutaþii economice ºi social-politice precum ºi unele schimbãri culturale petrecute
la începutul secolului XX ºi în prima jumãtate a acestuia,
în Africa ºi în Europa, mutaþii care stau la originile trezirii
conºtiinþei popoarelor continentului, ale declanºãrii luptei
pentru independenþã, ale înfiripãrii acelei renaºteri quasiculturale în care se regãsesc ºi începuturile literaturii
africane contemporane. Dintre aceste fundamentale
mutaþii, cu impact major asupra lumii africane, amintim
doar douã: pe de o parte, unele schimbãri petrecute în
viaþa societãþii africane ca urmare a mãsurilor luate de
administraþia colonialã dupã 1885, adicã dupã împãrþirea
continentului între marile puteri ale vremii (Franþa, Anglia,
Germania etc.) ºi definitivarea cuceririi Africii, iar, pe de
altã parte, unele evoluþii intervenite în opinia lumii
extraafricane ºi, în primul rând, a Europei, privind istoria
ºi valorile popoarelor negro-africane.
În primul caz, quasi-totalitatea studiilor – fãrã a pierde
din vedere efectele negative ale dominaþiei coloniale –
pun în evidenþã reversul acestei dominaþii, respectiv faptul
cã, preocupate sã exploateze eficient bogãþiile zonei ºi
forþa de muncã africanã, puterile coloniale au fost nevoite
sã procedeze, la începutul ºi în prima jumãtate a secolului
al XX-lea, la introducerea în teritoriile pe care le
stãpâneau, a unor elemente ale progresului tehnic, la
dezvoltarea unor cãi de comunicaþie, la o anumitã
urbanizare a aglomeraþiilor umane din centrele miniere
etc., acþiuni care au determinat o oarecare modernizare
a lumii africane.
[…] În al doilea caz, aceleaºi studii remarcã interesul
pe care, la începutul secolului trecut ºi în deceniile
urmãtoare, lumea europeanã a început sã îl arate aºaziselor civilizaþii exotice, între care ºi civilizaþia popoarelor
din sudul Saharei. Cercetãrile unor specialiºti ca Maurice
Delafosse, Robert Delavignette, Leo Frobenius, Georges
Hardy, Théodore Monod ºi alþii au dezvãluit existenþa unei
lungi istorii africane, a unei bogate culturi, a unor societãþi
bine organizate, bine structurate. Theodore Monod scria
în prefaþa unuia din primele romane ale literaturii negroafricane (Karim de Ousmane Soce): „Negrul nu este un
om fãrã trecut, el nu a cãzut alaltãieri dintr-un copac.
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Africa este plinã de vestigii preistorice... ºi ar fi absurd
sã o privim ca o tabula rasa pe a cãrei suprafaþã s-ar
putea construi ex nihilo orice”. (Cr. Jacques Chevrier,
Littérature nègre, Armand Colin, Paris, 1984, pg.36) În
acelaºi timp, descoperirea de cãtre o serie de artiºti
europeni a plasticii ºi muzicii negro-africane, precum ºi
preluarea ºi prelucrarea unor motive ºi teme aparþinând
acestora au contribuit direct la fertilizarea creaþiei artistice
europene ºi mondiale ºi, indirect, la impunerea în plan
internaþional, în conºtiinþa opiniei publice mondiale, a ideii
existenþei unei civilizaþii negro-africane, la „omologarea”,
cum se exprima Eugen Schileru, realizãrilor plastice,
muzicale ºi literare ale popoarelor africane ca creaþii
artistice. ªi este evident, deºi o serie de artiºti au evitat
un rãspuns afirmativ, cã opera unor creatori ca de pildã
Picasso, Matisse, Derain, Braque s-a aflat, într-o anumitã
mãsurã ºi într-o anumitã perioadã, sub influenþa beneficã
a contactului cu plastica negro-africanã. Celebrul tablou
Domniºoarele din Avignon al lui Picasso, spun istoricii
de artã, ar fi fost inspirat de o mascã aparþinând etniei
baule din Camerun, „Originile cubismului – noteazã Jean
Cassou, trebuie cãutate... în tendinþele ce au fost imputate
descoperirii artei negre”. (Jean Cassou, Panorama artelor
plastice contemporane, Ed. Meridiane, Buc. 1971, vol.
1, pg. 182) La rândul sãu, Michal Sobeski, analizând arta
negro-africanã ºi evidenþiind trãsãturile ei ca, de exemplu,
tendinþa spre simplificarea formelor, spre o geometrizare
a lor (aspecte sesizate ºi de Jean Cassou) scria cã toate
acestea „au fãcut ca arta neagrã sã joace un rol atât de
important în secolul nostru, în formarea cubismului care
tindea în mod conºtient spre reducerea obiectelor la
formele lor geometrice ºi stereometrice esenþiale. La fel
deformãrile din arta neagrã, care au drept scop atingerea
unei tensiuni magice maxime în formele de expresie ºi
care se apropie, adesea, destul de mult de limita
abstracþiunii, au exercitat o influenþã rodnicã asupra
expresionismului contemporan...”. (Michal Sobeski, Arta
exoticã, Ed. Meridiane, Buc., 1975, vol. I. pg. 35)
Pe de altã parte muzica negro-africanã, prin filierã
negro-americanã, prin blues ºi negro-spirituals, prin jazz
– a cãrui esenþã, scria André Hodeir, se gãseºte în spiritul
negru – a marcat creaþia unor compozitori ca Darius
Milhaud, Claude Debussy, Dvorak etc. În sfârºit, în plan
literar influenþa creaþiei artistice negro-africane se face
simþitã – aºa cum arãta universitarul senegalez Amadou
Mahtar M’Bow – în poezia suprarealiºtilor, care ºi-au
reînnoit creaþia prin apelul la literatura oralã africanã. (Le
nouveau dossier Afrique, Marabout Université, Verviers,
1972, pg. 22). De fapt la suprarealismul – nativ am putea
spune – al creaþiei populare africane, suprarealism care
se deosebeºte de cel european. pentru cã – scrie Claire
Céa în prefaþa la volumul ,Tchicaya U Tam’si: Arc musical – Epilomè (Oswald, Rouen, 1970, pg. 15) – în suprarealismul african verbul precede imaginea, verbul
numeºte ºi numind creeazã. Poetul african este stãpânul
verbului, poetul occidental e condus de verb. Pentru cã –
noteazã în continuare Claire Céa – amândoi poeþii coboarã
în inconºtient, dar europeanul pentru a se regãsi pe sine,
în timp ce africanul pentru a întâlni sufletul comunitãþii.
În sfârºit, ca sã-l citãm pe Senghor – pentru cã „supra37
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negritudinea reprezintã „simpla recunoaºtere a faptului
de a fi negru ºi acceptarea acestui fapt, a destinului nostru
de negru, a istorici noastre ºi a culturii noastre” (cf., Lilyan
Kesteloot, op. cit, pg. 80). Pentru Senghor negritudinea
este „personalitatea colectivã negro-africanã”, „ansamblul
de valori culturale ale lumii negre, felul în care ele se
exprimã în viaþã, în instituþiile ºi operele negrilor” (L.S.
Senghor, De la Negritudine la Civilizaþia Universalului”,
Ed. Univers, Buc., 1986, pg. 16-17). Chiar dacã amintitele
definiþii nu îl exprimã în mod direct, acestea presupun,
includ ºi un anumit militantism: recunoaºterea faptului
„de a fi negru”, de a avea o culturã sau afirmarea existenþei
unui ansamblu de valori aparþinând lumii negre însemnând
ºi a acþiona pentru dezvoltarea personalitãþii negrului,
pentru susþinerea valorilor sale. Concret, o asemenea
atitudine înseamnã, pe de o parte, denunþarea tentativelor
de denigrare a negrului, condamnarea acþiunii coloniale
care i-a distrus valorile, iar, pe de altã parte, evidenþierea
istoriei ºi a tradiþiilor africane, a unei existenþe specifice
ºi a unui univers specific negrului. Aceastã atitudine
ambivalentã ºi-a gãsit o expresie artisticã în creaþia a
numeroºi poeþi ºi prozatori negro-africani, în acea literaturã
a negritudinii care s-a afirmat dupã cel de al doilea rãzboi
mondial ºi pânã prin deceniul ºapte al secolului trecut, în
special în þãrile francofone. Astfel, ideile negritudinii au
îmbrãcat o formã artisticã, literarã în primul rând, în
poezie, aceasta exprimându-le mai lesne ºi mai direct,
dând glas mai uºor suferinþei, nedreptãþii, revoltei.
Confirmã acest fapt numeroasele volume de poezie
apãrute în anii 1940-1960, unele dintre ele beneficiind de
o largã apreciere internaþionalã, ca de pildã Chants
d’ombre (1945), Hosties noires (1948) ºi Ethiopiques
(1956) de Senghor, Afrique debout! (1950) de ivorianul
Bernard Dadicé, Mauvais sang (1955) ºi Feu de brousse
(1957) de congolezul Tchieaya U Tam’si sau Coups de
pilon (1956) de senegalezul David Diop. Romanul nu a
întârziat nici el sã se afirme – axat, evident, tot pe
ideologia negritudinii –, în amintita perioadã fiind publicate
creaþii literare considerate astãzi opere clasice ale
literaturii africane. Între acestea, romanele camerunezului
Mongo Beti (Ville cruelle – 1954, Le Pauvre Chist de
Bomba – 1956, Mission terminée – 1957), L’enfant noir
(1953) de guineezul Camara Laye, Climbié (1953) ºi Un
nègre à Paris (1958) de ivorianul Beruard Dadié,
L’Aventure ambiguë (1961) de senegalezul Cheihk Amidou
Kane, Soundjata ou L’Epopée mandingue (1960) de
guineezul Djibril Tamsir Niane sau Contes d’Amadou
Koumba (1947) ºi Les Nouveaux contes d’Amadou
Koumba (1958) ale senegalezului Birago Diop. Un freamãt
literar, cum ne exprimam înainte, are loc ºi în Africa
anglofonã, fãrã ca aceasta sã stea sub umbrela vreunei
ideologii, deºi au existat ºi aici teorii, precum „panafricanismul” sau „personalitatea africanã”, dar la care literaþii,
fãrã a le respinge, au aderat destul de puþin. Aºadar, în
þãrile de limbã englezã, vãd lumina tiparului cãrþile
nigerienilor Amos Tutola (The Palm-Wine Drunkard – 1958
ºi My Life in the Bush of Ghost – 1954, Cyprian Ekwensi
(romanul People of the City – 1954 ºi Burning Grass –
1962), Chinua Achebe (Things fall apart – 1958), Gabriel
Okara, Lohn Pepper Clark, Okigbo Christofer (volume de
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realismul occidental este empiric, pe când cel african
este mistic”, participant la acea forþã vitalã care stã la
temeiul lumii.
Fertilizând, aºadar, arta europeanã, oferindu-i prin
originala sa expresie artisticã. prin inedita viziune despre
om ºi lume care o implica ºi pe care o ilustra, posibilitãþi
de reînnoire, creaþia plasticã, muzicalã ºi literarã a
popoarelor africane îºi deschidea implicit drum spre
afirmare, spre redobândirea locului ce i se cuvenea în
patrimoniul cultural-artistic mondial. Acest împrumut artistic precum ºi dezvãluirea de cãtre o serie de specialiºti,
pe baza cercetãrilor întreprinse pe teren, a faptului cã
lumea sud-saharianã are o istorie ºi o culturã au avut ca
revers creºterea încrederii intelectualitãþii africane în
valorile continentului, amplificarea efortului acesteia de
a le afirma ºi face cunoscute.
În aceste condiþii, intelectualii negri, atâþia câþi erau –
ieºiþi din ºcoli colonialiste ºi fãcându-ºi studiile în
metropolã – încep sã descopere istoria ºi arta neagrã,
propriul lor trecut ºi al popoarelor cãrora aparþineau. „Când
Orfeu coboarã cãtre Euridice – zice Maurice Blanchot –
arta este puterea prin care se deschide noaptea! (Spaþiul
literar, Editura Univers, 1980, pg. 109). ªi, într-adevãr,
arta, cultura au reprezentat începutul alungãrii nopþii
coloniale, dând la ivealã tezaurul de valori al continentului.
[…]
În consecinþã, considerãm cã naºterea ºi dezvoltarea
literaturii negro-africane nu pot fi desprinse de lupta pentru
independenþã desfãºuratã de popoarele continentului, cã
aceastã luptã a reprezentat terenul propice pentru ca ea
însãºi, potrivit modalitãþii prin care societatea ia cunoºtinþã
de ea însãºi, potrivit sociologului Traian Herseni – sã se
dezvolte amplu ºi rapid. „Artã conceptualã”, cum spune
acelaºi sociolog, cu „posibilitãþi funcþionale inepuizabile”,
putând aborda ºi dezbate „fãrã nici o îngrãdire problemele
societãþii, ale vieþii, ale culturii! (Sociologia literaturii,
Editura Univers, 1973, pg. 271), literatura a rãspuns cum
nu se putea mai bine nevoii de auto-definire a neamurilor
africane, preocupãrilor acestora de a-ºi afirma specificul,
personalitatea.
În acest context se cristalizeazã la Paris, în anii ’30
ai secolului trecut, miºcarea „Negritude”, miºcare cu o
contribuþie fundamentalã la promovarea ºi afirmarea
culturii africane, în special, a literaturii continentului.
Fondatorii miºcãrii sunt trei intelectuali negri, respectiv,
doi antilezi – Aimé Césaire ºi Léon Damas – ºi
senegalezul Léopols Sédar Senghor, aflaþi, ca ºi alþi tineri
din coloniile franceze, la Paris, pentru continuarea formãrii
lor profesionale. Termenul de „negritudine” îi aparþine lui
Césaire, însã principalul susþinãtor ºi promotor al miºcãrii,
al ideologiei ºi acþiunii negritudinii a fost Senghor. În esenþã
ºi dincolo de definiþiile ºi interpretãrile, mai mult sau mai
puþin sofisticate de care a beneficiat, negritudinea
înseamnã refuzul asimilãrii coloniale, revolta împotriva
dispreþului cu care era tratat negrul ºi erau desconsiderate
valorile sale – negru cãruia nu-i lipsea nimic din ceea ce
„omeneºte îi aparþine” ºi ale cãrui valori nu erau cu nimic
mai prejos, axiologic vorbind, decât altele, ci numai diferite
– ºi afirmarea personalitãþii negre, la nivel individual ºi
colectiv. În concepþia celui ce i-a dat numele, Césaire,
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poezii), kenyenilor Joseph Kariuki (poezie) ºi Ngugi wa
Thiongo (romanul Weep not Child – 1964), în sfârºit,
ghanezilor Michael Dei Anang ºi Efua Theodora
Sutherland (volume de poezie). Chiar dacã în þãrile
anglofone s-a bucurat de mai puþin succes, chiar dacã a
fost criticatã, mai ales dupã obþinerea independenþei, când
o serie de þãri au adoptat doctrina marxistã, care nu era
de acord cu interpretarea „rasistã” datã de Senghor
negrului, negritudinea – expresie cultural-artisticã a luptei
africanilor pentru o identitate proprie ºi demnitate – a avut
o contribuþie esenþialã la dezvoltarea creaþiei literare culte
în Africa.
Un alt .factor deosebit de important care a contribuit
la vertiginosul avânt literar cunoscut de Africa, la
spectaculoasa evoluþie a literaturii africane este solida
bazã popularã de la care aceasta porneºte ºi pe care se
întemeiazã, respectiv bogata creaþie oralã, creaþie ale
cãrei teme ºi motive stilistice au fost preluate de scriitori,
se regãsesc din abundenþã în poezia ºi în proza
continentului. Prin conþinutul sãu, precum ºi prin forma
sa, marcatã, în special, de ritm ºi de o permanentã
împletire între fantastic ºi real, creaþia tradiþionalã a fost
ºi este unul dintre factorii esenþiali ai avântului literaturii
sud-sahariene, ai originalitãþii acesteia.
Evidenþiind rolul creaþiei populare în dezvoltarea
literaturii culte africane, trebuie precizat cã aceastã
creaþie este produsul unei societãþi lipsite, în aproape
toatã istoria sa, de practica scris-cititului, vorba
cunoscând o lungã ºi atentã ºlefuire ºi, mai ales, fiind
întotdeauna la mare cinste. De aici importanþa ºi valoarea
cuvântului rostit, eficacitatea ºi autoritatea acestuia,
respectul acordat de individ ºi de grup unei înþelegeri
verbale, unor formule solemne spuse în anumite ocazii.
În sfârºit, tot datoritã acestei importanþe, prestigiul
deosebit de care beneficiau cei ce ºtiau sã mânuiascã
vorba – grioþii, acei neasemuiþi povestitori ai unor mari
evenimente istorice, cântãreþi ai unor eroi de legendã,
pãstrãtori ai unor lungi ºi întortocheate genealogii ºi chiar
„purtãtorii de cuvânt” ai unor suverani. Grioþii, cu talentul
ºi prodigioasa lor memorie, bãtrânii, cu […]
Un tezaur care a început sã fie cunoscut mai bine în
primul deceniu al secolului trecut. când, la Berlin apare
(1910) celebra culegere de folclor Decameronul negru
realizatã de Leo Frobenius ºi cãreia i-au urmat zeci ºi
sute de alte culegeri, toate vizând punerea în valoare a
bogãþiei ºi diversitãþii literaturii populare africane (un
cercetãtor aprecia cã numãrul basmelor ºi poveºtilor
populare africane ar fi aproape de un sfert de milion.) Un
tezaur care se caracterizeazã, între altele, prin vechime,
printr-o mare varietate, precum ºi printr-o deosebitã
importanþã socialã. Pentru cã – în primul caz – fiind
transmis de zeci sau poate sute de ani elin generaþie în
generaþie, acesta are valoarea unei atotcuprinzãtoare
arhive istorice în care societãþile care s-au succedat sunt
înfãþiºate în aproape toate aspectele lor. Prinþi, prinþese,
eroi, legende, genealogii, reguli de comportament, ritualuri
religioase ele, se regãsesc în aceste vechi ºi nescrise
arhive. Apoi, pentru cã diversitatea evenimentelor, a
faptelor surprinse de creaþia popularã a generat ºi o
diversitate a modalitãþilor de exprimare artisticã: basme,
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poveºti, legende, mituri, proverbe, ghicitori etc. Totodatã,
transmise prin viu grai, modificate, mai mult sau mai puþin
ºi de la caz la caz (genealogiile, de pildã, trebuie
respectate cu stricteþe), prin fantezia fiecãrui povestitor,
acestea au o· impresionantã bogãþie stilisticã – metafore,
comparaþii, epitete –, cu un adjectiv sau o sintagmã
caracterizând delinitiv un personaj, o situaþie. În sfârºit,
în cazul celei de-a treia trãsãturi, pentru cã prin legende,
mituri, basme, proverbe, ritualuri norme morale etc.,
creaþia popularã a avut o puternicã influenþã educativã
asupra individului ºi comunitãþii, a contribuit la pãstrarea
unitãþii grupului, a coeziunii în jurul unui conducãtor etc.
De menþionat cã, în ciuda fragilitãþii sale, precum ºi în
ciuda dispreþului manifestat de administraþie – dispreþ
arãtat ºi fatã de limbile care o vehiculau – creaþia oralã
africanã a rezistat ºi în perioada colonialã, afirmându-ºi
vocaþia ei educativã ºi, mai ales. capacitatea de liant al
diverselor comunitãþi.
În prezent, creaþia tradiþionalã continuã sã supravieþuiascã în lumea continentului deoarece societatea africanã
– despre care nu se poate, totuºi. spune cã ar fi o societate
„agro-alfabetizatã”, ca sã folosim formula lui Ernst Gellner
(Naþiuni ºi naþionalism, Ed. Antet, 1977), ci în curs de
alfabetizare – este încã dominatã de oralitate, vorba având,
În special, în mediul rural – forþa legii. Totuºi, pãtrunderea
rapidã ºi largã a radioului ºi televizorului ºubrezeºte temelia
oralitãþii, în general, pe cea a creaþiei populare, în special.
Din aceastã cauzã ºi susþinuta campanie desfãºuratã de
numeroase state africane, precum ºi de cãtre diverse
organizaþii internaþionale de culegere ºi conservare a
folclorului literar african. Ca sã nu mai amintim interesul
permanent acordat de numeroºi scriitori creaþiei orale.
interes concretizat lie în simpla culegere ºi publicare a
acestuia, fie în prelucrarea unor texte, în sfârºit, fie în
utilizarea unor teme sau motive artistice în propria lor
creaþie. Se numãrã printre aceºtia – ca sã dãm câteva
exemple – Amadou Hampate Bâ, nigerianul Boubou Hama,
camerunezul Benjamin Matip, ciadianul Joseph Brahim
Seid, sau scriitorii amintiþi mai înainte, Bernard Dadié ºi
Ousmane Soce. De reþinut cã numeroºi scriitori ºi-au
construit chiar unele din principalele opere pe tradiþia
popularã, pe datele istorice pãstrate de memoria grioþilor,
aceºti rapsozi ambulanþi ai Africii negre, pe prodigioasa
informaþie a celor bãtrâni. De pildã, romanul istoric
Doguicimi scris de Paul Hazoumé ºi care relateazã viaþa
din regatul Danhomê (azi Republica Benin), În prima parte
a secolului al XIX-lea, este inspirat direct din legendele þi
poveþtile populare. Scriitorul guineez Djibril Tamsir Niane
a scris romanul Soundjata ou l’Epoppée mandingue în
temeiul spuselor unui celebru griot din Guineea. „Toþi cei
care s-au inspirat din folclorul literar sau au adaptat creaþia
popularã, citim în Littératures francophones d’Afrique de
l’Ouest (Nathan, Paris, 1994) au respectat, adesea, ritmul
economia, expresiile savuroase” ale povestirii populare ºi
chiar „arhitectura” acesteia, structura ei (pg. 171). Scriitorul
Hampate Bâ procedeazã în acest fel în romanul l’Etrange
destin de Wangrin, apãrut în 1973, roman care „urmeazã
logica narativã foarte codatã a povestirii ºi tradiþiei populare”
(pg. 171). ªi asemeni lui, ºi Birago Diop în volumul de
povestiri Contes d’Amadou Koumba. Fidelitatea fatã de
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acestora este, incomparabil, mai mare. Creºterea
numãrului celor ce fac literaturã la sud de Sahara trebuie
înþeleasã sub douã aspecte, din douã unghiuri: pe de o
parte, înmulþirea creatorilor în þãri despre care se poate
spune cã au deja o tradiþie literarã, o literaturã cultã,
precum Nigeria, Senegal, Congo, Kenya etc., iar, pe de
altã parte, afirmarea unor scriitori – poeþi, prozatori, eseiºti
– în þãri ca Burkina Paso, Burundi, Sierra Leone ºi altele,
care în urmã cu 3-4 decenii nu aveau asemenea creatori,
nu se putea vorbi nici mãcar de un embrion de literaturã
autohtonã cultã. Datoritã acestei modificãri cantitative,
dar mai ales faptului cã în operele lor scriitorii se
cantoneazã – ºi este normal sã fie aºa – tot mai mult în
perimetrul þãrii cãreia îi aparþin, dau expresie artisticã unui
trecut ºi unui prezent, sã-i zicem, togolez, camerunez,
guineez etc., a avut loc o mutaþie fundamentalã la nivelul
fenomenului literar negro-african, o „naþionalizare” a
acestuia. Mai precis, pânã în anii ’60 ai veacul uit trecut,
adicã pânã la independenþã ºi pânã la o cercetare mai
aprofundatã a fenomenului, se vorbea de o literaturã negroafricanã în mod global, general, pentru cã. se pornea de
la ideea unei culturi comune întregii Africi. Ba, mai mult,
se vorbea de un colonialism comun, fãrã a avea în vedere
stilul asimilationist francez, iar, pe de Elitã parte, metoda
„indirect rule” folositã de britanici, practici, evident, diferite
ºi cu consecinþe diferite în evoluþia popoarelor
continentului. Dupã independenþã. dupã dispariþia marilor
conglomerate coloniale, dupã apariþia a numeroase state
tinere, fiecare având mai mult sau mai puþin un anumit
specific, inclusiv cultural, faza globalã – „monoliticã”, cum
o numeºte Jacques Chevrier _ a fost depãºitã, apãrând
ºi fiinþând numeroase literaturi naþionale, unele dintre
acestea destul de bine conturate. Indiscutabil, procesul
este încã la început ºi – desfilºurându-se în condiþii politico-economice ºi social-culturale diferite – diferã ca
amploare ºi profunzime, de la o þarã la alta. Dovadã faptul
cã, pe lângã þãrile În care s-a afirmat deja o literaturã
naþionalã, sunt multe altele în care aceasta abia se
înfiripã, stã sub semnul debutului.
Ceea ce am dori sã precizãm, apropo de afirmaþia lui
Jacques Chevrier, este cã, într-adevãr, caracterul
„monolitic” al literaturii africane a dispãrut, dar atributul
de „national” acordat creaþiei din diferite þãri acoperã o
realitate de dimensiuni reduse ºi destul de fragilã.
[…] acestea constituind, dacã nu singura, atunci
principala sursã de inspiraþie a literaturii pe care o
practicã. În Nigeria, Soyinka povesteºte, cu predilecþie,
despre etnia sa, yoruba, iar Achebe despre populaþia ibo
din care provine, în Coasta de Fildeº, Kourouma se
raporteazã la etnia malinke cãreia îi aparþine ºi scrie întro francezã malinkizatã, în Burkina Faso, scriitorul Nazi
Boni descrie numai experienþa istoricã a tribului bwamu
º.a.m.d.
În ciuda preferinþelor de tipul celor mai înainte amintite
– ea sã nu mai vorbim de amalgamul etnic ce caracterizeazã þãrile continentului – procesul de cristalizare
naþionalã, inclusiv la nivelul creaþiei literare, continuã ºi
are ºanse certe de finalizare.
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stilul creaþiei populare se explicã prin nota de originalitate
pe care acesta o poate conferi unei nuvele sau roman,
precum ºi prin potenþiala dozã de succes la publicul
african, public care se hrãneºte, încã, din tezaurul creaþiei
populare.
Evidenþiind, pe scurt, lupta pentru afirmarea unei
identitãþi proprii, pentru independenþã dusã de popoarele
continentului sau bogata creaþie popularã, ca factori
importanþi în dezvoltarea literaturii africane, credem cã
nu trebuie pierdut din vedere un al treilea factor, poate la
fel de important ca ºi ceilalþi din respectiv puternica
influenþã a literaturii universale, în special, a literaturilor
francezã ºi englezã asupra scriitorilor africani. Aceastã
influenþã a avut loc, în primul rând, datoritã prezenþei
strãinilor, în special a europenilor, în Africa. Într-un articol
intitulat L’alterité comme enjeu champ littéraire africains
ºi publicat în culegerea Les champs littéraires africains
(Karthala, Paris, 2001, pg. 214-227), Florence Paravy de
la Université III, Paris, referindu-se la aceastã influenþã
strãinã scrie: „Dacã toate literaturile ºi toate culturile
suportã, în grade diferite, influenþe strãine, literatura
africanã se parc cã. în aceastã privinþã, este un caz special, datoritã circumstanþelor istorice care au determinat
apariþia ei. La toate nivelurile domeniului literar african se
vede, într-adevãr, influenþa extrem de puternicã a elementelor alogene...” ªi continuã autoarea „...literatura africanã
contemporanã s-a nãscut din întâlnirea cu altul, cu
strãinul...”. O întâlnire care are ºi astãzi consecinþe literare
– ºi nu numai literare –, limbile strãinului fiind pe mai
departe utilizate de majoritatea scriitorilor, dar ºi de
milioane de oameni, iar o specie literarã cum este romanul
ºi care aparþine patrimoniului european beneficiazã de
un larg interes atât în rândul creatorilor, cât ºi al cititorilor
de pe continent.
Desigur, pe lângã aceastã influenþã, trebuie reþinut ºi
contactul direct avut de mulþi scriitori africani, în timpul
studiilor fãcute în Europa, cu mari le opere ºi marii creatori
ai literaturilor francezã, englezã, germanã etc. ªi tot în
Europa a avut loc ºi întâlnirea cu scriitorii de culoare din
SUA, cu literatura acestora, în special a celor grupaþi în
miºcarea Negro-Renaissance (1918-1928) – Langston
Hughes, Claude Mac Kay, Countee Culllen º.a. – întâlnire
care a influenþat geneza literaturii africane.
Aºadar, în condiþii de dependenþã sau independenþã,
într-o mãsurã mai micã sau mai mare, dar în mod permanent, arta scrisului în Africa a fost în contact cu moºtenirea literarã a umanitãþii, cu cãutãrile din domeniul poeziei,
cu tendinþele apãrute în evoluþia romanului, cu
experimentele teatrului contemporan. ªi cine urmãreºte
literatura negro-africanã de la începuturile sale, adicã din
deceniul trei al secolului al XX-lea ºi pânã prin anii ’60 ai
veacului trecut, poate sesiza cu uºurinþã amintitele
aspecte, amintitele influenþe.
Dacã în deceniul trei al secolului trecut, doi scriitori ºi
douã opere reprezentau Africa în peisajul literaturii
universale, dacã, în 1969, existau cca. 1000 de autori ºi
aproximativ 1500 de lucrãri, astãzi, la începutul celui de
al treilea mileniu, evident, numãrul creatorilor ºi al operelor
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Ana Dobre

REINTERPRETARE ªI POLEMICÃ ÎN DESTINUL
LITERAR AL UNUI PERSONAJ – MITICÃ POPESCU

PRO

Aproape toþi marii scriitori au avut ºi au manifestat o
înclinaþie spre teatru, pe care într-un fel sau altul, au ºi ilustrato. Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Liviu
Rebreanu, Mihail Sadoveanu etc. sunt câteva exemple. Aceastã
înclinaþie se manifestã chiar ºi la Ion Creangã, fiind vizibilã în
plãcerea cu care, ca povestitor, joacã toate rolurile pe imensa
scenã care este opera lui.
Camil Petrescu apare ca un om de teatru complet,
afirmându-se ca autor dramatic, dar ºi ca teoretician, regizor,
cronicar, un adevãrat teatrolog cu o plãcere a ideilor
inepuizabilã. Are o culturã dramaturgicã impresionanatã,
fãcându-ºi ucenicia la marii clasici – Shakespeare, Ibsen,
Schiller, Gogol, fãrã a dispreþui sau ignora, în sincronie, autorii
contemporani – G.B.Shaw, Pirandello sau Barbu Delavrancea,
Mihail Sorbul, Lucian Blaga, atent ºi la noua artã care se insinua
printre artele tradiþionale– cinematograful.
La aceasta se adaugã predispoziþia pentru reflecþie,
capacitatea de a integra problemele existenþei într-o viziune
filosoficã prin care dobândesc coerenþã, semnificaþie,
expresivitate ºi devin inteligibile.
Modalitatea esteticã a teatrului (1937) este opera
fundamentalã în care ideile risipite cu generozitate în cronici
dramatice, articole ocazionale sunt integrate unei structuri
unitare ºi unei viziuni ordonatoare. Autenticitatea,
substanþialitatea sunt principii cãutate febril ºi în dramaturgie
nu numai în prozã, Camil Petrescu fiind de o consecvenþã
intelectualã uimitoare ceea ce relevã participarea, trãirea intensã
a fiecãrei idei pe care o scrie ºi în care crede necondiþionat:
„Atât cât putem sã ne arãtãm bãnuiala despre cele ce se vor
realiza, credem cã o explicaþie a unui obiect artistic, nu atât de
complex ca o reprezentaþie dramaticã, dar nici mãcar un fragment scenic, ori un tablou-creaþie adevãratã, nu se va obþine
niciodatã prin cercetãri de specialitate, ci se vor deduce numai
din structura organicã a unei viziuni integrale despre lume, din
acea solidaritate semnificativã, care dã elementelor înþeles din
înþelesul totului. Vrem sã spunem cã explicaþia fenomenului
artistic nu poate fi decât o parte din lãmurirea sistematicã
unitarã a lumii” (p. 180).
Teatrul se leagã de viaþã, cãci fiind literaturã, la Camil
Petrescu într-o mãsurã chiar mai mare decât la alþi dramaturgi,
rãmâne „o întâmplare cu oameni”. De aceea, a respins
întotdeauna considerarea teatrului sãu ca „teatru de idei”, chiar
dacã personajele sale sunt intelectuali legaþi indisolubil de
miºcarea ideilor, chiar dacã eroul preferat ºi reprezentativ „a
vãzut idei” ºi a rãmas un halucinat platonician al ideilor absolute.
Într-o cronicã dedicatã piesei Fapta de Lucian Blaga, Camil
Petrescu, reproºând acestuia dansul ideilor în dauna
reprezentãrii vii a vieþii, afirma: „...teatrul nu este ºi nu poate fi
altceva decât o întâmplare cu oameni. Orice operã care s-a
abãtut de la acest principiu a fost menitã pieirii... Întâmplãrile
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ideilor împãrtãºesc soarta ideilor. Se învechesc ºi se
demodeazã...ªi pe urmã câtã lume se intereseazã de întâmplãrile
cu idei? Un cerc restrâns de pasionaþi, deci un autor de piese
de idei se mãrgineºte de douã ori: în ceea ce priveºte durata în
timp ºi în ceea ce priveºte auditorul” (Fapta de Lucian Blaga în
”, p.330). Nici absolutul în teatru nu este privit
„Teze ºi antiteze”,
altfel, deºi „Realizarea absolutului luatã ca temei în artã, se
loveºte de o condiþie liminarã, de irealitatea obiectivã a
absolutului, în sens transcendent. Nicio catedralã, nicio dogmã
nu realizeazã valoarea absolutului, sensul rãmâne doar transcendental, deci în conºtiinþã ºi atunci scapã de sub legislaþia
absolutului transcendent. În ordine imanentã, aceastã nãzuinþã
spre absolut nu e mai mult decât a spune termenul ºi se înscrie
deci pe scara care urcã de la precara sugestie la plenitudinea
creaþiei, neputându-se considera ca valoare numai prin
”,
caracterul ei de aspiraþie” (Panait Istrati în „Teze ºi antiteze”,
p.142).
Existã un absolut psihologic la care aspirã ºi care duce la
„arta psihologicã”, definindu-se mai ales ca teatru al
cunoaºterii, cum sublinia Marian Popa în monografia pe care io dedica în 1972, ideea fiind implicitã în lucrãrile teoretice: „O
literaturã de cunoaºtere presupune o anumitã consecvenþã, o
anumitã rãspundere a scrisului. Un divorþ de toate prejudecãþile
literare. ªi pe urmã presupune ce sã cunoºti”. (Teatru de
). Importantã este drama
cunoaºtere în „Teze ºi antiteze”,, p. 166).
individului ca dramã de conºtiinþã, ceea ce face ca viaþa
personalã sã fie determinatã de existenþã ºi nu de vreo idee
preexistentã.
Refuzat ca element exterior, absolutul este acceptat ca
„ipotezã a interioritãþii” (Marian Popa), în conºtiinþã, generând
confruntarea între sferele conºtiinþei pure: „Nevoia de absolut
este...întoarsã de la exteriorul teoretic, la conºtiinþa în ea însãºi,
absolutul dorit ca necesitate fiind cãutat în interior, ºi aceastã
necesitate interioarã apãrând ca însãºi generatoare de conflicte.
Numai în acest sens drama fiind autenticã” (Addenda..., p.
505).
Personajele nu sunt, aºadar, caractere având un
comportament previzibil în scheme tipice în funcþie de o
premisã sau alta, ci cazuri de conºtiinþã. Conflictul se mutã din
exterior în interior, compensat de intensitatea situaþionalã, de
tensiunea dramaticã, de intensitatea trãirilor: „Câtã conºtiinþã,
atâta pasiune, deci atâta dramã”.
Prin urmare, teatrul sãu este un teatru de probleme,
de situaþii ºi mai puþin de evenimente, de caractere, un teatru
al esenþelor pure care preced existenþa impurã, un teatru nutrit
de adieri platoniciene.
Dramele sale Jocul ielelor, Suflete tari, Act veneþian au în
comun înþelegerea modului de a trãi la nivelul conºtiinþei toate
faptele de existenþã, febrilitatea, freamãtul ideilor, refuzul unei
lumi pentru a pãstra propria lume. Inadapabilitatea personajului
e un semn al incapacitãþii de a adera la un concret impur.
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Curse la Longechamp
disponibilitãþile extraordinare ale tipului Miticã, omul capabil
sã-ºi modifice atitudinea în funcþie de un sistem de referinþã.
El poate fi poltron, fanfaron, mincinos, în viaþa de toate zilele,
în sensul unui balcanism derizoriu ºi negativ, dar erou în rãzboi,
gata oricând sã-ºi ajute familia, gata oricând sã-ºi ofere generos
ajutorul altora. E un tip al contrastelor, oximoronic – harnic ºi
leneº, dur ºi laº, agresiv ºi timid.
Introdus în schema socialului, în relaþia sãracbogat(bãrbatul sãrac iubind o femeie bogatã cãreia dintr-o
pudoare orgolioasã nu-i mãrturiseºte), el devine un caz
ilustrativ pentru simbolica demnitãþii: el, omul sãrac dar nobil,
e pus sã se confrunte cu meschinãria celor din clasa „de sus”.
Pentru patroana sa, el a fãcut „un gest de prinþ”, ceea ce-l
aºazã alãturi de Andrei Pietraru din Suflete tari. Ca ºi Andrei
Pietraru, patroana cu nume imposibil – Georgette Demetriade
– e un absolut, un ideal îndepãrtat: „Eu te iubeam aºa...ca pe
un lucru îndepãrtat, îi spune el, fãrã speranþã... pânã atunci
erai departe de mine ca stelele, pe urmã dintr-o datã erai atât
de aproape, la un pas, mi-a venit rãu când am vãzut pe
Valtezeanu lângã stelele mele”.
Pe acest fond superficial, oarecum schematic ºi, de aceea,
caricatural, Camil Petrescu introduce trãsãturile intelectualului
inadaptat, contaminând pe Miticã Popoescu, balcanicul, cu
Gelu Ruscanu, Andrei Pietraru sau Pietro Gralla. Aceeaºi oroare
de maculare a idealului prin micile cochetãrii erotice, prin
snobismele impuse de tabieturile protipendadei. Dragostea
este pentru el un absolut ca pentru toate personajele lui Camil
Petrescu ºi aici, prin aceastã profunzime, se desparte definitiv
de personajul caragialian: „Dumneata eºti ceva... Nu ºtiu cum
sã-þi spun... un lucru fãrã pereche... ca mine sunt nenumãraþi...
toatã strada... de ce sã mã iubeºti pe mine?”. Aºa cum subliniazã
ºi Marian Popa, Miticã, personajul lui Camil Petrescu, este „un
erou al absolutului inversat, o disponibilitate absolutã, cel care
nu vrea sã opteze pentru a nu fi deziluzionat de eºecul opþiunii”.
Preluând un personaj tradiþional, constituit în literaturã prin
cumul de trãsãturi care fac din el prototipul superficialului, al
balcanicului cu predispoziþii spre ironie, zeflemea, maliþie, Camil
Petrescu îl trece prin filtrul modernitãþii ºi obþine un Miticã
interbelic apropiat de personajul comediilor tragice, cu
puternice accente romantice integrat alãturi de personajele lui
Mihail Sebastian, Victor Ion Popa ºi chiar G.M.Zamfirescu sau
de personajul comediilor cinematografice, Charlot, de exemplu.
Camil Petrescu nu poate vorbi decât în nume propriu în
opera epicã sau în cea dramaticã. Indirect, toatã opera lui este
autobiograficã, iar Miticã Popescu este una dintre ipostazele
lui ca-ntr-o liricã a rolurilor sui generis, relevând predispoziþiile
ludice în cel mai pur spirit modern.
PRO

În acest context, comedia Miticã Popescu îºi aflã locul sãu
deosebit, fiind una dintre „piesele plãcute”. Scrisã în anii 19251926, piesa pãrãsea atelierul de creaþie în 1928 când un fragment apãrea în „Viaþa literarã”, nr. 72, pentru a fi jucatã în
1938, în 1945, în 1947. Scopul autorului era polemic: intenþiona
sã dea o „replicã de aprofundare” prin „unilateralizare” a unui
model anterior – Miticã, personajul tipic bucureºtean, vulgar
ºi poltron, neserios, cu predispoziþii logoreice, demagogice ºi,
uneori, erotice, de Don Juan de periferie. Este eroul înviat de
satira lui Nicolae Filimon, de umorul sarcastic sau maliþios al
lui I.L.Caragiale. Camil Petrescu vrea un altfel de Miticã, fiind
convins cã personajul are dreptul la o ºansã de reabilitare, cãci
omul se cântãreºte dupã fapte, nu dupã vorbe. Miticã al sãu
adoptã deliberat vulgaritatea fiind mijlocul sãu de autoapãrare
– „El are pudoarea marilor lui sentimente ºi de aceea se
autocalomniazã”, afirmã el în Addenda...
..., Miticã fiind „poezia
însãºi”.
Polemica avea ºi un alt reper, anume piesa lui Liviu
Rebreanu, Apostolii, reprezentatã în 1926 la Teatrul Naþional.
Miticã Ionescu al lui Rebreanu este o palidã imitaþie a
personajului lui I.L.Caragiale, propus ca tip al regãþeanului
linguºitor, vicios, labil ºi libertin, având, aºadar, toate relele
unui balcanic, un „ciocoi nou”, un parvenit. Miticã Popescu al
lui lui Camil Petrescu este o replicã la acest Miticã ºi la toþi
miticii de dinainte. Ideea e generoasã ºi, mai târziu, Mircea
Eliade însuºi va crea un Miticã al lui, pe Gavrilescu din nuvela
La þigãnci, din aceleaºi predispoziþii polemice.
Prin Miticã Popescu, Camil Petrescu urmãrea sã obþinã acest
lucru aproape imposibil de conceput prin prejudecatã literarã
– balcanicul însetat de absolut, individul profund, inadaptatul
superior care se confruntã cu neînþelegerea celorlalþi. Creândul pe Nastratin Hogea, ca prototip al balcanismului literar, Ion
Barbu avea aceleaºi motivaþii polemice dorind reinterpretarea
unui personaj pentru a scoate balcanismul de sub povara
conotaþiilor negative.
Artificiile de compoziþie învãluie personajul într-o aurã
psihologizantã. El, de fapt, nici nu se numeºte Miticã Popescu,
e un funcþionar obscur ºi banal la o bancã falimentarã, apãrutã
dupã Primul Rãzboi Mondial, primind acest nume prin reducþie
la un tipar creat de prejudecata publicã sau literarã. Rãmâne,
aºadar, un anonim în viaþã, este anonimul din literaturã trecut
printr-o curã de des-caragializare.
Salvând de la faliment banca prin ajutorul unui camarad de
rãzboi cãruia-i salvase viaþa, ajuns acum secretar ministerial,
Miticã Popescu e pus, dintr-o datã, într-o altã luminã: este
erou – a salvat printr-un act de curaj, pe cineva în rãzboi, este
generos – doneazã concesiunea pe care o obþine în nume
propriu pentru a salva banca, dovedindu-se capabil de acte
gratuite. În aceastã decizie, se relevã o altã predispoziþie, cea
metafizicã – iubirea, cãci, în secret, el îºi iubeºte patroana.
Conflictul erotic e dus la limita absurdului. Femeia îl iubeºte
ºi ea ºi, voluntarã, îl cer în cãsãtorie crezând cã, din timiditate,
sau dintr-o pudoare insolentã nu o face el însuºi. El refuzã
afirmând, loviturã de teatru, printr-o minciunã, de asemenea,
absurdã, cã este însurat. Bolnav mai mult timp, e regãsit ºi
evenimentele au happy end ca-n comediile romantice, nu
înainte ca dramaturgul sã epuizeze toate încurcãturile care
creaserã suspansul.
În aceastã lume a birocraþiei mai mari sau mai mici, Camil
Petrescu realizeazã un joc de lumini – de saloane ºi de birouri
– punând în centru o eroinã gen vãduva veselã. Pe acest fond
al contrastelor, urmãrind integrarea conjunctului, sunt relevate
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Toma Barbãroºie

Of, toamna!…
Alarmã în cobalt. Nevoie de sublim ºi fier.
Liturgic cheamã verbul în valuri de bravadã.
Tãcerile zãpezii? – un chip în rugãciune,
În cinci se-nchide ceasul de crâncenã monadã.
Un corp nedefinit. E toamnã. Ce caut? E punct.
Pe înserat din nou vom încropi trei ºoapte blues.
Nu dispera naiv! Prezentu-acesta delirant
Va reveni necontenit, mai hâd, ºi mai confuz.
Stãm peste timp. Un crin ºi trei cadenþe mã numesc.
O artã convertitã-n recviem adoarme.
E obositã clipa, înghite greu cuvântul –
Prin noapte surd respirã un zãngãnit de arme.
Tentaþie ºi larmã în culori, proscris halou.
Convinºi de rock ne vom gãsi prin largul literar,
ªezi blând de-un iamb! E toamnã iar. ªi vezi-þi de trecut!
Dã vreun bãnuþ la ,,Sfântul Ion,, de of ºi sãrindar!

Balada unui FI scadent
Eu nu contest gerunziul…ºi unghiul se topi.
E varã în idee ºi plouã-n azimut,
Femeia din culoare se despleteºte-n gri
Într-un halou organic, celest, sublim, tãcut.

ªi plouã iar acustic pe-asfaltul gãunos.
În toamna zãpãcitã de-ai sã zãreºti un slut
Tu fã-i un semn cu mâna, porneºte-n H pe jos,
E-n scripete concave un spaþiu involut.
Ah, cântecul acesta, sumbru metal latent
Ce-mi strigã frenezia în sfere creoline,
Stã veacului putere dinamic complement,
Parfum de veºnicie din noaptea care vine.

Trãire
Un lung istoric trudeºte în mine.
Ochi ºi virgule cresc
haotic peste rãsãritul crem
al ordinei de ieri. Astrul zilei
citeºte psalmi din odiseea clipei.
E liniºte.
O luntre cu cifre dureroase pluteºte
în amurg.
E somn. E cub. ªi-n vizibile creºteri
de arcuri, lumea cuvintelor
revine
plângând
peste punct.

Singurãtatea oarbã lângã un punct pierdut,
Poema ºaolinã (convoiul revanºard),
Esenþe retractile, curaj de vers acut
Ivit în punct coleric de gest dinamitard.
Irumpe nostalgia de vremuri viitoare,
De cerc îºi face-n stradã un trei factorial;
Plecat pe-o varã-ncinsã contrar-evocatoare,
Ascute-n clipa surdã un sunet de-animal.

PRO

* S-a nãscut la 11 ianuarie 1962, com. Milcov, Vrancea.
Absolvent al Liceului „Unirea”, promoþia 1982. A debutat în
„Revista V” nr.4/1998, patronatã de Florin Muscalu. A mai
publicat în „Salonul literar”, „Oglinda literarã” etc. A apãrut cu
texte poetice în cele douã antologii editate de Asociaþia
Culturalã ,,Duiliu Zamfirescu”: Al Evei trup de fum (Focºani,
Ed. Zedax, 2003) ºi O antologie literarã (Râmnicu-Sãrat, Ed.
Valman, 2007). Textele publicate aici fac parte din volumul
aflat în pregãtire: BALADA UNUI FI SCADENT.
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Portretul Irmei Brunner (Femeia cu pãlãrie neagrã)
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poesis

Nicolae Grigore Mãrãºanu*

SONETE
Imparul
Imparul meu nu-i hiacint în glastrã,
nici nu sucombã în perfecþiune;
e zbor în timp, nuntiri, comuniune-i,
Topite într-o ardere mai vastã.
Din lava lui fecundã, ce minune,
Sticlar, am smuls o magicã fereastrã,
Am frãmântat o lume dintr-o Coastã,
Sã ne privim în ea pe noi ca lume.
Imparul naºte logosul din sine,
Miereºte mit (al Turnului din Pisa?)
E verb sonor, mirabil trunchi de tisa,
Din care Pan ciopleºte iambi ºi rime.
Cioplesc demult sã vã dau chip absenþe!
Ce-am modelat? Splendori? Poate esenþe?

În þâfna dintre Scylla ºi
Charibda
(vârtej)
Creºte-n mânia drumului vârtejul –
ce vijelie, arbore de praf!
Leagã-mi de gleznã Elvi un canaf.
Cã se înfrântã mugurul cu vrejul.
Astupã-n horn, propteºte-n uºã grinda,
cã de ne prind ne-nvârt ca pe mosor.
Rãmâi! Eu ies cu ei sã mã mãsor
în þâfna lor moartea adunã stol.
Tulburã apa îngeru-n pristol,
betegi ºi orbi se-aruncã-n ea întruna.
Nu te-ntrista de sânger cu taifunii,
nu poþi lega furtunile în funii.

Ahoe!

Ne întrupãm în codrul de cristal –
din vegetal transcendem în splendoare;
razele-dãlþi sculpteazã în opal
Din boare chipul regnului. ªi doare
fecunda convertire de minuni
din mov în alb, din unghi în heptaedru..
Rãsunã corul magilor goruni
în catedrale cu nervuri de cedru
în care-nsum ºi eu sonetul meu,
Inel pe al Fecioarei sacru deget!
Cu-o rãstignire, suflete ateu
de-i fi dator pe cruce n-am sã preget
pentru splendoare cuiele sã-nduri
precum toporul – mândrele pãduri!

*Din volumul Imparele aflat sub tipar la Editura Grai ºi suflet
– Cultura Naþionalã”, Bucureºti
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Ai dedicat sonete cu duiumul,
Slãvitu-i-ai pe Shakespeare, Rilke, Dante,
cu iambi în ham alegro ori andante,
ªi altor lari le-ai vârfuit uiumul.
Ermit, te-ai hârjonit cu tonþi, cu clerul,
pe adevãr ai cheltuit tot harul;
Iar când rânzoºii þi-au vãrsat paharul,
ai fãcut chef mocnit cu temnicerul.
Dar azi, când descifrez veacul în voie,
Cu coaptã mintea mea ºi pe de-a-ncetul,
razã în spadã-þi fulgerã sonetul;
cu glas de tunet ne saluþi: AHOE!
ªi cum hirsut te ºtiu, sã îl desfete,
lui Dumnezeu în cer îi scrii sonete!

Mãririle în mine se ascut
(priveliºti)
Eu fug în deal, pãdurea curge-n vale
cu duhul cinegetic miez în ea,
când ghem de foc, când verde catifea,
PRO

Fecundã convertire de minuni
(transcenderi)
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Altarele din noi sã le prãvale.
Mirãrile în mine în mine se ascut –
ce ispãºiri potrivnice ne-aleargã
Pe ea-ndãrãt, pe mine-n lumea largã,
ºi când iubirii spini i-au fost crescut,
de nu-nþelegem care e reversul
Priveliºtii de dincolo de tren?
Din sferã, douã coarne mari de ren
împung în burtã roºu Universul.
Nu-s coarne, ci sunt braþele pãdurii
ce le reteazã fulgerul securii.

NadirulOchi-Oranj
Nadirul! ochi-oranj pulseazã-n zare –
închide ºi deschide o pupilã
din care se-ntrupeazã o copilã
Seraficã; eu, pur, îi dau crezare
c-ar vrea în doi sã naºtem o idilã,
iubirea sã n-o scoatem la vânzare
Pe treizeci de arginþi de fiecare.
Dar rodia îmi pare prea agilã
ºi îndoiala naºte oarecare
Melancolie vagã, calofilã,
încât rãmân în mima mea subtilã;
ºi ocultat ca în predestinare,
o lume de pitici mi se nãzare,
trãgând de-un mit cu barba la spinare.

Sonetul Grasei de Cotnar
(cupã)
Azi voi slãvi licoarea sacrã
ce-mi spalã firea de amar;
divina Grasã de Cotnar
Ce în sonete mã consacrã!
În schimb, prinos îþi voi aduce,
rubinã, inima-n pahar,

PRO

Sã bei (e Grasã de Cotnar)
când plâng iubirile pe cruce.
Cu-arome alte, pulsatorii,
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Rozrubinii, pal chihlimbare,
umple-vom Graalul din altare.
ªi în jertfirea cea mai linã
fi-voi mereu o cupã plinã
damnaþilor din Purgatorii!

Ca vinul din butoi bãtând
în doage
Vine la mine magul Diogene
cu torþa lui de seu arzând în mânã;
nepetrecut, spune, de-o sãptãmânã,
Cu-n somn de plumb ce-i spânzurã de gene.
Catã un om cum inima i-l cere...
Eu tocmai stam în Isoscel, la cinã,
ªi-i zic. Pofteºte! Harfe de luminã
sunã într-o molatecã tãcere.
Mã oglindesc în el ca-n zãri celeste,
Îmi cântãresc virtuþi, trãdãri clar-sumbre
ºi le întreb pe toate rele umbre:
din mine curg osândele aceste?
ªi drept rãspuns, încãtuºat în doage,
ca un buboi pãcatul lumii rage!

Magul fântânar
În ciutura cu apã vie plinã
vãd magul fântânar cum se închinã;
ning peste el luminile-izvoare
Redându-ni-l din moarte în splendoare!
ªi parcã-i este somn... fântâna-l doare
în revãrsata lui transfigurare.
Dar nu se-nfaimã, nici rãsplatã cere
pe unda ce ne vindecã viscere.
Urmaº ignobil, gând prin gând nu-mi trece
Ce sã-i jertfesc – fântâna sã nu sece!
Ci spectrul lui blajin mã ia de mânã
ºi-mi cere în cuvânt sã sap fântânã...
Sap ºi tot sap... ºi-ntr-un târziu mã doare
urcuºul meu din moarte în splendoare.
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Ion Roºioru

Niciunde n-o sã se mai simtã sub cerul liber ca sub cort
I-amuºinã nu numai urma ci ºi cãrarea viitoare
Cu bãrbi jivrate ies din moarte centurionii la raport
Ortava-i dã ca niciodatã ghes diabolic s-o prepare
I-amuºinã nu numai urma ci ºi cãrarea viitoare
Întru izbânda lui spectacularã se-adunã-n ultimul efort
Otrava-i dã, întâia oarã, ghes diabolic s-o prepare
Þara de baºtinã-l reneagã, cea adoptivã-l vrea doar mort!

Pantum
Capãt isomniei mele numai moartea o sã-i punã
Aº dori ca radioul negru sã transmitã jazz
Prin ºindrila zdrenþuitã-a morii sã se cearnã lunã
Clopotarul beat sã spargã ghiaþa verde de pe iaz

Pantum
Iau, paroxistic, elefanþii în piept ninsorile alpine
Fanatici mercenarii-n urma convoiului atipic mor
Doar jurãmântul rãzbunãrii în cea mai bunã formã-l þine
Victoria se profileazã în ochiul lui scânteietor
Fanatici mercenarii-n urma convoiului atipic mor
Stã gata sã se prãvãleascã emblema gloriei latine
Victoria se profileazã în ochiul lui scânteietor
Republicii romane-i bate amarnic ceasul de ruºine
Stã gata sã se prãvãleascã emblema gloriei latine
Izbânda pritoceºte-n tainã cu sârg eºecul viitor
Republicii romane-i bate amarnic ceasul de ruºine
Istoria-ºi asumã stoic destinul veºnic schimbãtor
Izbânda pritoceºte-n tainã cu sârg eºecul viitor
Blestemul smulge verighete din zeci de degete strãine
Istoria-ºi asumã stoic destinul veºnic schimbãtor
Iau, paroxistic, elefanþii în piept ninsorile alpine!

Pantum

Aº dori ca radioul negru sã transmitã jazz
Dintr-o minimã decenþã vorbe mari sã nu se spunã
Clopotarul beat sã spargã ghiaþa verde de pe iaz
Adevãrul sã se rupã categoric de minciunã
Dintr-o minimã decenþã vorbe mari sã nu se spunã
Calul cu valtrap sã sarã furios peste zaplaz
Adevãrul sã se rupã categoric de minciunã
Lacrimile tale limpezi sã se zvânte pe obraz
Calul cu valtrap sã sarã furios peste zaplaz
Aspre vãmile pustiei sã le trecem împreunã
Lacrimile tale limpezi sã le trecem împreunã
Capãt insomniei mele numai moartea o sã-i punã!

Pantum
Lanul de rapiþã-mi evocã planeta care o sã fie
Nicicând nu ne vom reîntoarce dupã caietele uitate
În brazii putrezi se vor stinge nezãmislitele sicrie
Din stâlpii porþilor pãmântul se va-nfrupta pe sãturate
Nicicând nu ne vom reîntoarce dupã caietele uitate
Izvoarele se vor dezice de trâmbiþata veºnicie
Din stâlpii porþilor pãmântul se va-nfrupta pe sãturate
În lipsa oricãrei miresme nici briza n-o sã mai adie
Izvoarele se vor dezice de trâmbiþata veºnicie
O vreme vor sclipi doar oase de-a lungul vãilor secate
În lipsa oricãrei miresme nici briza n-o sã mai adie
Singurãtatea va atinge un numãr maxim de carate

Mai mult ca propria-i ruºine oprobiul comun îl doare
Niciunde n-o sã se mai simtã sub cerul liber ca sub cort
În van i-e dor de fanatismul armatei sale mercenare
Cu bãrbi jivrate ies din moarte centurionii la raport

O vreme vor sclipi doar oase de-a lungul vãilor secate
Peste ce-a fost se va aºterne universala amnezie
Singurãtatea va atinge un numãr maxim de carate
Lanul de rapiþã-mi evocã planeta care va sã fie!
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PRO

Þara de baºtinã-l reneagã,cea adoptivã-l vrea doar mort
Mai mult ca propria-i ruºine oprobiul comun îl doare
Îºi pregetã sã mai vâsleascã pe marea fãrã niciun port
În van i-e dor de fanatismul armatei sale mercenare
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Pantum
Se cuibãreºte-n mine teama
Forþat cireºele se coc
Pustiu-ºi înteþeºte vama
Se stinge visu-n busuioc
Forþat cireºele se coc
Aleea s-a golit de mama
Se stinge visu-n busuioc
Mireasa-ºi sfâºie marama
Aleea s-a golit de mama
Þiganca fluierã-n ghioc
Mireasa-ºi sfâºie marama
Arunci scrisorile pe foc
Þiganca fluier-n ghioc
Spre moarã seceta dã iama
Arunci scrisorile pe foc
Se cuibãreºte-n mine teama!

Pantum
Singurãtatea-mi dã târcoale
Destinul are gene lungi
Trãiesc frustrãri medievale
La nuntã n-o sã mai ajungi
Destinul are gene lungi
Cãrãrile spre rai sunt goale
La nuntã n-o sã mai ajungi
Sub paºii mei se face vale
Cãrãrile spre rai sunt goale
Þâþâna iadului o ungi
Sub paºii mei se face vale
Mor cei din urmã nibelungi
Þâþâna iadului o ungi
Presimt sfârºitul karmei tale
Mor cei din urmã nibelungi
Singurãtatea-mi dã târcoale!

Pantum
Sãdiserã vecinii-n poartã un brad ºi-au tot murit pe rând
Azi gardu-i povârnit ºi curtea de bãlãrii e invadatã
Moºtenitori de-a noua spiþã apar ºi casa veche-o vând
Vin alþi moºtenitori mai lacomi ºi-i dau pe primii-n judecatã

PRO

Azi gardu-i povârnit ºi curtea de bãlãrii e invadatã
În foiºor niºte fantome au fost vãzute de curând
Vin alþi moºtenitori mai lacomi ºi-i dau pe primii-n judecatã
Foºtii cumpãrãtori vremelnici se duc în lume blestemând
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În foiºor niºte fantome au fost vãzute de curând
De nucul putred din livadã s-a spânzurat cândva o fatã
Foºtii cumpãrãtori vremelnici se duc în lume blestemând
Un prun s-a prãbuºit pe mica povarnã ani în ºir mascatã
De nucul putred din livadã s-a spânzurat cândva o fatã
La necropsia necesarã au prelevat un fãt miºcând
Un prun s-a prãbuºit pe mica povarnã ani în ºir mascatã
Sãdiserã vecinii-n poartã un brad ºi-au tot murit pe rând !

Pantum
Satu-ºi recâºtigã cerul uzurpat subtil de plopi
Drumul învrâstat de umbre intrã brusc în amintire
Îmi repugnã jubilarea turmei de edili miopi
Clopotul netras de nimeni bate lung la mânãstire
Drumul învrâstat de umbre intrã brusc în amintire
Totu-i trist precum o carte de poeme fãrã tropi
Clopotul netras de nimeni bate lung la mânãstire
Roua îmi perleazã ochii cu puzderia-i de stropi
Totu-i trist precum o carte de poeme fãrã tropi
Orice cale trage-n moarte o poveste de iubire
Roua îmi perleazã ochii cu puzderia-i de stropi
Înãlþarea poartã-n sine iminenta prãbuºire
Orice care trage-n moarte o poveste de iubire
Aº dori sã plângã frunza când o fi sã mã îngropi
Înãlþarea poartã-n sine iminenta prãbuºire
Satu-ºi recâºtigã cerul uzurpat subtil de plopi !

Pantum
Greuceanul fãrã paloº parcã nici n-ar exista
Cei mai mulþi se tem teribil c-ar putea ieºi din gloatã
Cititorului de gânduri îi repugnã soarta sa
Vai de casa aºezatã pe-o comoarã blestematã
Cei mai mulþi se tem teribil c-ar putea ieºi din gloatã
Dacã-ncerci sã fugi de soartã, soarta se va rãzbuna
Vai de casa aºezatã pe-o comoarã blestematã
Chiar ºi cel ce are totul îºi doreºte altceva
Dacã-ncerci sã fugi de soartã, soarta se va rãzbuna
Teama germineazã-n nunta cu mireasã vinovatã
Chiar ºi cel ce are totul îºi doreºte altceva
Demonul pânã þi-n faþa sfântului altar se-aratã
Teama germineazã-n nunta cu mireasã vinovatã
Viu rãmâne doar trecutul, viitoru-i mort deja
Demonul pânã ºi-n faþa sfântului altar se-aratã
Greuceanul fãrã paloº parcã nici n-ar exista !
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Ion Gheorge Pricop

Altul era Dumnezeu,
cu altfel de ochi se uitare,
când fu ca sã treacã-n cântare
darul ce ni-l fãcu;
ce bonòm
ºi blajin, ne vãrsã,
de soare-n fertil ºi respire,
de dealuri ºi munte,de om,
de mame ºi taþi,de ploire!
Pe care-n hrisoavã le arde
cu semnãturã de lacrimi ºi sânge;
ºi altele,setea ºi foamea,
dorinþele noastre bastarde,
ºi altele legile sacre
prin care de el ne lega,
alte-nzoriri peste culme ºi brumele
toamnelor, alte,
când strugurul viei pe coardã
a ofrandã ºi dor spânzura;
ºi-ncalte
atâta umblam peste câmpuri cu ochii þintiþi
înspre stele,
ºi-atâta în umbrã de nouri domnul din cer s-arãta,
cã podul de flori de iubire în marea
de sus infinire nu gândul,ºi fapta,ºi dorul,
ci moartea ne-nflãcãra;
ºi-atât ne ºtiam de
aproape de locul schimbãrii în aer,
de clipa predãrii ºtafetei în marele
cerului rond,
cã gata eram pentru þarã,
prietenul scump sau idee,viaþa ºãgalnic-aprinsã
pe câmpuri de foc sã ne-o dãm,
nimica fiindu-ne-n fond;
Vai,mie,dar cum se puturã
axa luminii,în slavã,haotic
sã se rãsuceascã,rãnind cu fâºie
de sânge apusul ºi rãsãritul
ºi scãrile naltului,albe,
ca scame astfel sã se rupã,
încât între noi ºi slãvitul
distanþa de ani luminã
hãu de neliniºti astupã ?
Din copii de sclipire de lunã,
în putrezire ne facem lãcaºe,
regi ai crepuscului suntem,
pe-o lume de mãrgini ºi iascã,
48

sugem din râuri uscate mãduva astei planete,
pe care privirea-mbuibatã
nu poate de-a drept s-o priveascã,
ne ungem gândirea cu râie,
banu-i sãgeata lui àmor,
conºtiinþa-i nojiþe la ghete…
He, timigeni,din pãcate,
deºi odrasle-ale verdei
câmpii rãsucitã-n descântec,
alergaþi ca lunatici spre hora
ce totul resoarbe în pântec,
lãsându-vã-n urmã biserci,
italici deveniþi ºi iberici,
cu-amintirile-n psalmi,ºi tocate
ºi supte ca ploi de-aurora.

Acasã
De dimineaþã-n apus,
de la unde-am venit
pânã la unde m-am dus,
de toate bolile lumii sunt
contaminat:
de umplut,de vãrsat;
de noapte-a-n amurg,
pânã dimineaþa în zori,
de la pacea-n mãslini pânã la
fum în rãzboi,
racilele toate mã cuprind:
molime,tumori,
pe dinainte,pe dinapoi;
din nord pânã-n sud,
de la urât la frumos,
mã ia frigul,pe jos
sau nu vãd,nu aud;
de pe pãmântul pufos
pânã la portocalele astre
pe la mijloc mã prind cãldura
ºi bolile galbene-albastre,
pe la picioare mã-ngheaþã cu ura;
de la craiova la iaºi,
din amiezi în amiezi
sunt somnambul ºi amnez
ºi-n trezie-acela’ºi;
respir sufocat
sau pe-o singurã narã respir
de la femeie la bãrbat,
de la zenit la nadir;
PRO

Lume nouã…
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numai acasã,aici
boalele negre-mi dispar,
de la poartã la pârlaz,
rumenealã-n obraz,
de la uºã-n gârlici
dor de fugã-n picior,
somn greu,de vise furat ºi uºor,
bucurie ºi râs în rãspãr
de la parã la mãr,
de la prunã la nucã;
o greaþã costelivã,bolnavã ºi micã
nu mai este a mea
ºi zici cã-i pisicã,
ce nu mai apucã
nimic din nimicã.

Posibile soþii
La nici unul din rãzboaiele
lumii n-am participat decât
apucat de iluzia cãrþii
pe dupã gât,
la nici una dintre rãscoale,
merindele toate fiind
la taþi ºi bunici,pe front,
noi acasã rãmânând cu maþele goale;

iar eu mã pãstram pe poziþie,
în post,
nu deveneam nimic din ce
nu fusesem cu rost,
tot un fel de oºtean cu ochi
în cãtare,
þintind virtualele lor
logodnice în punctul
când fiinþau ca odoare;
urnã de frumuseþi
nealterate, potire
fãcându-mã,câteodatã ºi mire,
pentru timigeanca ajunsã bãtrânã
ºi fatã,
pe patul de moarte,
cu ochii încercãnaþi de-aºteptare
ºi scurºi într-o patã
demenþial lunecând pe podele…
Oh, posibile soþii de eroi,
toate aþi fost iubitele mele!…

la nici una dintre revoluþii,
bastilii legate cu aþã de canurã,
ghilotinãri albastre
ºi albe execuþii;
de-o ºchioapã fiind
ºi pânã la gãligãnie
am strâns licori din ochii
ardenþi în doriri ai fetelor
timigene ºi mi-am prelins în farfurie
de-am mâncat,hulpav,cu mãmãliguþã,
cu pâine
trupul lor încãrcat cu promisiuni,
dar urmîmd a fi fecundat
de un mâine
care întârzia ca ploaia bonomã,
mãnoasã,
fiindcã flãcãii lor uitau
sã se mai întoarcã la vetre,
pe-acasã.

PRO

pe-acolo, pe front,
în urali sau în tatra,
îºi gãseau crucea-femeie
sau pur ºi simplu piatra,
de care se legau tot logodnã
de nuc sã le fie,
numindu-se iarba-uitãrii,
brusture sau pãpãdie…
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Sorin Roºca

Inima iubitei e-n ascultare,
visele-i sunt rãsfoite paginã cu paginã,
oamenii Preºedintelui iubesc
doar în permisie...
Deodatã trece o lebãdã
ca o nãscocire a neprevãzutului
prin aerul interzis.
„E o pasãre, domnilor,
doar o pasãre!”
foºneºte cel dresat sã înfloreascã
sub fereastra primei doamne
asemeni unui cais.

Înalþ biserica acestei cãrþi
pe cãtarea lunetistului
cum m-aº împrejmui cu o aurã,
n-ai cum sã împuºti lumina,
cuvintele apãrã!
De la facerea lumii ele n-au somn
ºi nici teamã.
Lunetistul e o rubedenie a trãgaciului,
o invenþie a neputinþei
guvernînd sub acoperire,
dar glonþul sãrutã mana cuvintelor
ºi cade-n genunchi,
moartea n-are încotro
ºi se-ncuie într-o pasãre albã,
pe umãrul meu
moartea se înºirã acrã pe-un cântec
ºi îmi ciuguleºte din palmã

Oamenii Preºedintelui
Oamenii Preºedintelui pipãie-n zori
pîntecul cerului care va naºte.
Ei sunt pe aproape,
nevãzute ramuri în prelungirea liniºtii,
cristale aparent somnoroase.
Oamenii Preºedintelui învaþã piatra
sã existe în neclintire.
Rar îºi trag peste pielea-n alertã
cãmaºa de-o noapte a dragostei.
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Iubirea în rostogolire
Ea îºi rotea surâîsul
goalã în faþa oglinzii,
sãlbãticiune tânãrã
ºi numai chemare,
cerul s-a topit într-o pasãre
cum pielea îngerului
între aceste file
ºi-n ochiul ei cu înserare
m-a ferecat printre lumini copile.
Vârtej de alb culorile-mpreunã
fugeau pe coapsa-i
cât luna pe din douã,
rãzboinici sînii în rotire
tãiau felii subþiri de aer
prin care timpul nu pãtrunde,
ci doar iubirea
în rostogolire.
Goalã în faþa oglinzii,
cum se-adîncea în mine
fãrã de vinã dulce mirare,
ea juca pe degete lumea ºi cerul,
reginã ºi sclavã
triumfãtoare

PRO

Glonþul sãrutã mâna
cuvintelor

De regulã,
oamenii Preºedintelui pipãie-n zori
lumina cea afurisit de lunecoasã.
Uleiul din candela zorilor
le scapã mereu printre degete...
Chiar ºi aceste cuvinte-s nevãzute ramuri
în prelungirea neliniºtii lor.
Eu sunt lunetistul cãlare pe noaptea
cristalelor aparent somnoroase...
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Aurel Albu

PAªI PRIN CATEDRALA LACRIMEI
paºi prin catedrala lacrimei
pe aici a trecut
ºi Iisus

mâhnit întunericul
se trage la margini
pe rouã calcã ultima stea

*
*
o femeie
urcã încet seara
urmele ei pulbere de stele

din orice parte ai privi
drumul ce trece e drumul ce vine
ºi invers

*
*
searã
muntele va orbi în întuneric
cu toate cãrãrile pe umeri

golul perfect
când tu nu mai vii
nici dinspre vise

*
*
un început de sfârºit
pe orice uºã aº intra
ies

viaþa fãrã Dumnezeu
un deºert
înviorat de iluzii

*
*
timp dat înapoi
roata intrã în copac
ºi înfloreºte

zarurile
încã rostogolindu-se
mai poþi spera

*
*
albul întuneric
de pe luciul oglinzii
în care priveºte un orb

alb pretutindeni alb
lumea cum
nu s-ar fi scris încã

*
*
atâta tãcere
încât nu mai poþi
ºi strigi în urechea ecoului
*
zile albe zile negre
sau viaþa
ca o tablã de ºah
*
în vântul iernii
frunza
rãmasã fãrã anotimp
*

PRO

* Din volumul În ritm de haiku aflat sub tipar la editura „EX
PONTO”.
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George Vigdor

Absenþa ta

În templul...

Absenþa ta – o cicatrice în aer.
O mângâi, cu degetele pline de lacrimi
ªi-o acopãr cu balsamul cuvintelor.
Din pridvorul paradisului
Îmi faci semne de adio,
De parc-aº pleca la rãzboi.
Nu te teme!
Am murit
Lovit în plin
De glonþul fericirii
Ce l-ai tras
Din spatele icoanei tale.
Sunt un vers,
Poate unul mai lung,
Ori poate unul mai reuºit
Din strofa monotonã
A plutirii tale peste anotimpuri.
Nu sunt decât o peliculã
Cu secvenþe spulberate
Ce-þi bântuie cu buchete de umbre,
Lutul încins în incendiile altor veri
ªi crãpat în gerul atâtor ierni.

În templul celulelor
Rãsunã veºnicia
Gâfâielile muºchilor,
Gâlgâiala secreþiilor
Amuþesc sub mângâierea luminii.
În zadar încerc sã ascult ecoul infinitului.
Zidul cãrnii,
Tot mai putred, îmi stã în cale.
Rãmân în antecamara absolutului,
Condamnat sã mã suport.

A pogorât îngerul
Peste cartea întredeschisã
A speranþelor noastre strivite,
Presãrate printre paginile albe
Ale iubirilor risipite.
Eternitatea îºi numãrã firimiturile.

Mã orbeºte...
Mã orbeºte noaptea albã.
Metaforele ard de vii
Pe rugul întunericului.
Poemul e o mare de cenuºã
Pe care navigheazã cuvinte rãtãcite.
Talente în derivã ºi destine eºuate
Plutesc pe infinitul deºertãciunii.
Ziua ce vine miroase a ars.
Fila incendiatã a acestui secol
Nu mai are nici o parte albã.
Aceastã filã 20 trebuie ruptã
Din registrul plãcerii lumii
ªi rescrisã la fila 21,
Cu toate cele cinci miliarde de nume,
Având fiecare drept de semnãturã.
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Se surpã lumina
Torentul Estoriei
Dezintegreazã capetele pãtrate
Ale chipurilor cioplite
Ce fac umbrã pãmântului.
Incertitudinea lui unu
Cutremurã altarul clipei.
În catedrala sufocantã a materiei
Aerul e încãrcat de înjurãturi
Restul e poezie....

Roata viselor...
Roata viselor
Se-nvârte în sens invers
Al acelor de ceasornic.
Izbit de crivãþul clipelor,
Împart noi manifeste.
Trãieºte! ªi dã-l mai departe!

Plouã
Plouã cu minciuni corozive
Peste trupul întunecat
Al oraºului industrial.
Vântul poartã semnãtura
Pulberilor de metal.
Cresc petale de ruginã,
Cad frunze de oþel.
Se înalþã boscheþi de sârmã
ªi arbori înalt aliaþi.
Cad cuvinte de fontã
Peste sufletele de tablã
Ale oamenilor industriali.

PRO

A pogorât îngerul

Se surpã
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Mircea Dinutz

STRIGÃTUL DE LUPTÃ AL LUI ADRIAN BOTEZ
PENTRU O CRUCIADÃ ÎMPOTRIVA CELOR „CIUNGI
DE NEIERTARE”, NEMERNICI ªI CALPUZANI

PRO

În doar zece ani, Adrian Botez a publicat ºapte volume de
poezie, un volum de Basme… (ºi nu prea), un volum de analize
mito-poetice, douã masive ºi substanþiale volume de
hermeneuticã; un total de 11 cãrþi într-un veritabil discurs
torenþial despre vulnerabilitatea ºi mãreþia fiinþei umane aflate
– acum – în afara sacrului ºi a credinþei în Divinitate. Cu doar
trei ani în urmã îl învesteam „cavaler al Graalului”, fãrã sã am cu
adevãrat conºtiinþã de castelan ºi puterile unui nobil medieval.
Am fost doar convins cã trebuia sã o facã cineva, pentru a
atrage atenþia asupra „cruciatului” singuratic ce-ºi strigã –
zadarnic – suferinþa (asumatã) în numele umanitãþii (de mult)
rãtãcite din calea luminii. Fireºte, nu vreau sã spun cã n-ar mai
fi, ici ºi colo, asemenea cavaleri bântuiþi de lumina credinþei,
nici cã e cel mai îndreptãþit sã îmbrace armura luminoasã a
Cavalerilor Graalului, pentru simplul motiv cã nu i-am citit pe
toþi care aspirã la o atare titulaturã, ci doar cã – fãrã îndoialã –
vocea sa curatã ºi puternicã s-ar cuveni ascultatã ºi respectatã,
întrucât vine din adâncurile fiinþei, din glodurile aurifere
argheziene sau din rãscolirile unui spirit ce ºi-a asumat cu o
lucidã încrâncenare tragedia „rãstignirii” pe crugul ceresc, în
vederea ºi-n derâderea celor ce n-au poposit vreodatã la
„fântânile nopþii”.
Noua apariþie editorialã (Nu mai ridicaþi din umeri!, Râmnicu
Sãrat, Editura Rafet, 2007) este o carte de poeme ce întãreºte
edificiul liric al unui autor ce-ºi confirmã – ad infinitum – vocaþia
credinþei ºi a mistuirii în Frumos, dar ºi identitatea crescutã din
iubire (Areté), singura posibilã, într-un joc abia îngãduit de
umbre ºi lumini, nuanþe ºi contururi, cu o uimitoare varietate
de ton ºi atitudine, în numele unei altitudini spirituale mai mult
râvnite decât atinse cu adevãrat: rugã decentã, cârtealã pioasã,
uimire, lamentaþie, resemnare, revoltã, cu spectaculoase ruperi
de ritm, într-o suferinþã confraternã cu cel Singur ºi Întunecat:
«ajutã-mã – Doamne – sã trec cu mine însumi cu tot – / prin
apele tulburi: l-am întâlnit / (cu mult mai îngândurat era decât
/ în noaptea aceea – ºi mult mai trist – mult / mai trist) – pe /
fratele ºi semenul vieþii – Satan».
Volumul, aflat în atenþia noastrã, este structurat în patru
cicluri: I Nu mai ridicaþi din umeri! (38 de texte), un vibrant apel
pentru ieºirea dintr-o blamabilã ºi pustiitoare indiferenþã, un
discurs aspru ºi sever (uneori), patetic ºi incendiar (alteori); II
Elegii (9 texte) despre moartea sacrului în lume: «nu-i nicãieri
bisericã: / doar o pãdure de hohote vaste de plâns / ºi slinoasã
batjocurã»; III Balade, doine ºi cântice de ne-mbãtrânit (10
texte) organizate ca o mãrturisire despre zãdãrnicia a toate, cu
momente de o muºcãtoare satirã, în sonuri ºi ritmuri seducãtor
folclorice: «nici prin cer – nici pe pãmânt / nu adulmecai vreun
sfânt»; IV Alte sonete cruciate (15 texte) care vorbesc, pe tonuri
la fel de înalte, despre trãdare ºi iubire, despre iluzie ºi realitate,
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despre puterea poeziei ºi credinþa în Divinitate. La acestea se
adaugã un Post scriptum despre „teribilul vis” al comuniunii
Munte – Mare, adânc – înalt (nesfârºit).
«Creaþia, ca ºi iubirea, nu poate fi impusã ºi nu se supune
normelor», spunea Nikolai Berdiaev (Sensul creaþiei, Bucureºti,
Ed. Humanitas, 1992). În ambele (creaþie, iubire) se fortificã ºi
se verificã esenþa umanã, se elibereazã spiritul ce tinde sã se
apropie cât mai mult de transcendenþa divinului. O conºtiinþã
scindatã între finit ºi infinit, timp ºi eternitate, fiinþã ºi voinþã,
lumea eticã ºi absolut stã mãrturie a nevoii noastre de
certitudine, întrucât – fãrã îndoialã – nu poate exista cu adevãrat
credinþã fãrã certitudine interioarã. Aceasta este motivaþia primã
a demersului iniþiatic la care participãm, alãturi de autor, într-o
singularã experienþã religioasã ce nu poate fi decât poeticã ºi
atemporalã.
Omul, creaþia cu ambiþii de creator, repetã gestul Rãstignirii,
rãsturnând – astfel – raporturile Om – Divinitate: «sângerând
de pe / Cruce-în Sfântul Pocal al / Privirii-Þi: „mai crezi în mine
/ Doamne?”». Eul liric suferã din cauza vidului spiritual ce-l
înconjoarã, vocea sa devine mai aprigã, acidã, vituperantã:
«serviþi-mã pe tavã-laºi snobilor lovelei / circul alimentaþi-l – ºi
secta manivelei / sunt snaga celulozei – ºi victima pubelei / de
ziua naþionalã – cântaþi imn zugrãvelei», cu sãgeþi bine þintite,
mai la fiecare vers, spre cotidianul sufocat de „pãduchi ºi
demonie”, arginþii sunãtori ai trãdãrii sub tutela autoritarã a
unui „Crist bugetar”. Douã câmpuri semantice antinomice
alimenteazã generos fie un imaginar demonic (rât, copite,
beznã, infern, otravã, zvârcolire ºerpeascã, venin, bãlãrii, dans
de bacanale), fie un imaginar angelic-celest (crini, luminã,
apostoli, cer, înger, Sfântul Duh, Marea Tainã, Dumnezeu). De
la umilinþã la revoltã nu e decât un pas, fãcut adesea de singura
fiinþã din Univers supusã progresiv unei degenerãri
monstruoase, în absenþa Luminii Divine care sã-l cãlãuzeascã:
«au mai rãmas culorile cenuºii / o – Doamne – unde-i – undei rana uºii?/ a mai rãmas un crin în bãlãrii -/ degeaba mor – cãci
nici nu-l vrei – nici ºtii». Sã fie acesta un semn cã transcendenþa
este interzisã omului?
Motivul labirintului (accesul la Centrul spiritual este îngãduit
doar iniþiaþilor) se asociazã – firesc – cu sentimentul amar al
zãdãrniciei: «Mor oameni ºi mor amintiri – mor, mai ales
speranþe…/ Ai vrea sã ieºi din labirint – dar uºile n-au clanþe…/
Þi-ai smuls, pe rând, galoane vechi ºi orgolii rãsuflate, / Implori
un Dumnezeu placid: degeaba harfa-þi zbate…». Confruntarea
semanticã este, ºi de aceastã datã, violentã: monarh, vultur,
munþi, focuri, îngeri, zei, Olimp, pe de o parte ºi, pe de altã parte,
galoane vechi, orgolii rãsuflate, un Dumnezeu placid (flegmatic,
pasiv), gunoier, ciont al firii, munþi, „pitiþi în cizma lumii”, neamuri
adormite, îngeri cãzuþi „din geruri” ºi Domnul Iisus scurgându-ºi
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Gara Saint-Lazare
aºteptate ºi râvnite, cu tonuri ºi modulaþii ce ne aduc în minte
cunoscuta Doinã eminescianã: «când suna-va – sus la Putna
– în clopotniþa din geruri/ ceasu-acela cu-nfricare – abia
pomenit de slove/ El va strânge – alai de flãcãri – toþi arhanghelii
din ceruri/ ºi-or porni sã ardã pleava umilitei lui Moldave». În
faþa lehamitei (obosealã, plictisealã, dezgust) generale, Poetul
– înnobilat de ºansa Rãstignirii sau – de ce nu ?! – a unei
Cruciade invincibile în numele Graalului, face ferme ºi acide
evaluãri asupra lumii, „paiaþelor” ce s-ar împãrþi în douã mari
tabere: producãtorii de prostie ºi, evident, consumatorii, în
egalã mãsurã de condamnat. Resemnaþii ºi învinºii au devenit
relicve, surogate, niºte „orbi mofturoºi”, iar noi toþi (de data
asta, acuza e colectivã) «suntem / rânjitori complici la
transformarea rinocerului» în condiþiile în care lumea a ajuns o
tarabã unde totul se cumpãrã sau se vinde, toreadorul învinge…
pãduchi; la „bursa candelei”, chiar ºi lumina se vinde, iar
„Serviciul de Vidanjare a sufletelor” prosperã.
Fãrã sã schimbe temele, poetul schimbã – firesc – tonul ºi
vibraþia poemelor în ciclul de Elegii unde memoria însãºi,
departe de a întreþine reveria romanticã, devine aici „spaþiu de
torturã”. Acesta se aratã înspãimântat de incertitudini, care îi
pun la încercare credinþa, dar mai cu seamã se aratã tulburat
de întâlnirea cu „fratele ºi semenul vieþii – Satan”. Tinereþea ºi
Moartea sunt doar promisiuni; poetul este doar „vioara –
fragilã” ce freamãtã de cântul tinereþii veºnice: «cu seninãtate
– fãrã riduri de grijã pe suflet/ v-aºtept». Confesiunea se aºazã
– de aceastã datã – în gesturi catifelate ºi limpezime opalinã:
«Rege lângã Reginã – vom pãºi în/ tainã ºi vis împreunã/ strâns
îmbrãþiºaþi». Noul Orfeu coboarã în Infern în speranþa (deºartã)
cã Eurydice îl va urma. Rugãciunea de acum enumerã între
pãcatele grele ale umanitãþii (asumate) ºi ignorarea Poeziei,
pãcat care se adaugã trãdãrii, mercantilizãrii excesive, degradãrii
sacrului: «ºi nu ne iartã nouã/ nimic – Doamne – cãci suntem
ciungi de/ neiertare – ologiþi de/ uitare de lirã». Doar luciditatea
Morþii îl frustreazã de Lumina Înþelegerii, înaintea sfârºitului.
Oricum, Spiritul Poetic rãmâne agent al formei ºi generator
de sens, conservând un intact potenþial de conectare, de
transgresare ºi transcendere a realitãþii imediate pe tema
„Curajul de a urla”. Aceastã insolitã artã poeticã se organizeazã
ca un discurs ce mizeazã mai mult pe forþa ideii, ºi, mai puþin
pe imaginea artisticã. De o parte se aflã «urlãtorii de meserie –
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sângele – în mod inutil – „printre cremeni”. Între voinþã – credinþã
ºi putinþã se naºte o prãpastie, pentru cã noua realitate (hibridã
ºi informã) aproape a anulat sacrul ºi a stins orice urmã de
moralitate: «hãrãzit eºti ºi strivit în dans de bacanale». Rãmâne
ºansa întoarcerii spre luminã alãturi de sãracii lumii, întrucât
doar prin ei «se scurge iertarea lui Hristos».
Poetul îºi asumã funcþia christicã, pãcatul crimei (în planul
umanitãþii) ºi al indiferenþei (în plan filozofic), prin vorbã ºi
faptã. Discursul vaticinar creeazã ºi susþine un amplu ºi sensibil
spaþiu al reflecþiei ºi al întrebãrilor ce-ºi cautã rãspunsul. În
faþa proliferãrii fariseismului ºi „filistinilor tarabei” – judecatã
ºi pedeapsã neîndurãtoare. Aºa se nasc vocabulele dure,
expresia vehementã, venite dintr-o suprasaturaþie a abjecþiei
ºi pornirilor demonice. Nu existã libertate în aceastã lume a
tenebrelor. Abjecþia, mizeria, suferinþa maculatã ºi moartea
îngãlatã a spiritului sunt feþele/ipostazele aceleiaºi condiþii
umane damnate. Limbajul se încarcã de o subtextualitate
neobiºnuitã creaþiilor profane ºi cu o reflexivitate de intensã
coloraturã gnomicã, iar structura poematicã capãtã inflexiuni
social-psalmodice. Gestul este, nu o datã, vindicativ ºi definitiv:
«blestemaþi pe vecie / trãsniþi vor cãdea de pe ºubreda / Scarã
– drept în botul cãscat / foc de urgie-al Dragonului».
Alteori, tonul devine – dintr-o datã – robust ºi reconfortant,
energic ºi solemn atunci când cheamã la luptã în numele
Credinþei: «Osàna! – fãrã preget venim cu toþi – Hristoase/
gravi cavalerii firii – asceþi miri ai luminii/ topim – în ordalie –
toþi – morþile frumoase:/ de-acum – în locul nostru – vãntâmpinã chiar crinii». Mãºtile eului liric sunt lesne de
identificat: Hristos, mirele luminii, misticul Satana, când lucid,
ignorant, când resemnat ºi plicticos, în dialog villonian cu
Moartea: «sã te ia naiba - cucoanã» ºi, recalcitrant scoicar, «ai
merita sã mã dau cu / Dumnezeu –ºi sã-þi fac cu tifla – din /
eternitate». Degradarea ineluctabilã a sacrului/mitului aduce
totul la proporþiile derizoriului: «apostolii din cer /rânesc la
rinocer», nimfa (de existã) are „greþuri”, iar într-o aceastã altã
realitate inflamatã de eros «sudori de afroditã/ pe morþi bagãn ispitã». N-aº spune cã toate versurile îmi merg la inimã, pentru
cã unele (ce-i drept, rar) sunt forþate/icnite, iar altele dau
impresia de „joacã” (NU „joc”) a sonoritãþilor, fãrã a obþine
efectul dorit de zeflemea superioarã: «mã frec în libertate/ pe
burtã ºi pe spate/ un urlet zâmbãreþ/ m-apucã de hârleþ» º.a.m.d.
Asemenea versuri se aflã departe de aspectul îngrijit, de efectele
atent drãmuite, de rafinamentul dovedit din plin în „Crezuri
creºtine” (spre exemplu). Nici nu regãsim vigoarea poemelor
din Eu, barbarul, de naturã sã ne menþinã la aceeaºi tensiune
(ideaticã) ºi la aceeaºi cotã a expresivitãþii. Inegalitãþile (câte
sunt) se explicã, probabil, prin caracterul pripit, grãbit cu care
au fost grupate textele: unele remarcabile, piese de antologie,
altele aproape eboºe… De aici o regretabilã impresie de
provizorat, la nivelul ansamblului.
Convingãtor este, cu adevãrat, Adrian Botez atunci când îºi
asumã, grav ºi responsabil, pãcatele omenirii, într-o inspiratã
spovedanie cristicã; vocea i se încarcã de amãrãciune, reproºuri,
capãtã inflexiuni tragice sau metalic sonore de chemare la luptã,
iar verbul are – în asemenea momente – incandescenþa ºi
substanþa textului biblic originar, persuasiv ºi muzical-cuceritor,
poetul dãruindu-ºi trupul în numele Marelui Vis: «dar eu vã
dau libertate aprinsã cu Sângele/ meu proaspãt», «luaþi ºi
mâncaþi-mã – beþi-mã /ºi strigaþi – curat – orbitor - numele/
celei care se dã tuturor/ arºilor de Visuri – pururi Fecioarei/
libertate». Sau atunci când oferã speranþa unei Renaºteri mult
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cei care-ºi ºtiu profesia» (sarcasm strivitor) ºi „urlãtorul de
durere” (la ce bun?!). Nu putea lipsi de aici imaginea caricaturalã
a Poetului – potaie care «se culcã în patru labe ºi /dispãru – la
comandã/ cuminte cu coada-ntre picioare». Nesfânta câiniadã,
alcãtuitã din maidanezi – „mercenarii urlãtori”, este opusã
Sfintei Cruciade ce exprimã adevãrata opþiune a creatorului.
Acesta este motivul pentru care „Elegia mãrturisirii” (ce anunþa
altceva prin titlu) se transformã într-o diatribã ce vizeazã un
anumit mod de A EXISTA în afara moralei creºtine „frãmântul
lor de a fi / bogaþi”. Or, „paradisul putrefacþiei” este un oximoron
(reuºit) ce exprimã ºi motiveazã dezgustul eului liric, dupã cum
indiferenþa îl revoltã, îi declanºeazã „impulsul tigresc”, toate
aceste «sclifosite norme de/ ipocritã civilizaþie – în contactul
nemijlocit cu/ viii ºi veninoºii nemernici – fojgãind pe sub
aºternutul meu -/ din aceastã lume care stã – senil – sã
adoarmã/ noapte bunã – dar…/ pãzea!». Avertisment ºi nu
numai!! Verbul congestionat ºi pãtrunzãtor îndeamnã la faptã
ºi purificarea prin faptã, singura sa raþiune de a fi.
Baladele, doinele ºi cântecele grupate în cel de-al treilea
ciclu sunt „de ne-mbãtrânit (ºi de neîndreptat)”. Marii Orbi
sunt, în accepþia lui Adrian Botez, cei care au pierdut organul
Credinþei, în timp ce Noul Cavaler Cruciat are „chipul de Christ”,
dorul „scris în luminã” ºi blândeþea pe care i-o dã dragostea
faþã de semeni. Cântec de ocnaº (omul îºi construieºte propria
temniþã) este scrisã în ritmuri lãutãreºti, pe când Încercare de
bocet (mãsura 15-16 silabe) se abandoneazã unei retorici
interferate de amare consideraþii (elegiace) despre soldatul mort
pe strãine pãmânturi, o parabolã transparentã pe tema „ubi
sunt qui ante nos fuerunt?” ºi încheiatã cu o întrebare
tulburãtoare ce sugereazã zãdãrnicia actului de a întemeia
poeme: „eu pentru cine-aici mai scriu?” pentru ca în textul
urmãtor, Villon – la despãrþire, Poetul sã aparã ca un
contemplativ, aparent în afara vieþii, asumându-ºi toate pãcatele
lumii rãscumpãrate pe o rimã.
Ca ºi la autorul Baladelor din secolul al XV-lea (Fr. Villon),
spovedania copleºitã de sonuri folclorice se transformã pe
nesimþite într-o meditaþie melancolicã asupra caracterului
efemer a tot ce este pãmântesc. Camuflarea epicului aminteºte
de strategia lui Radu Stanca, cu câteva deosebiri esenþiale:
textul de aici este o expresie a suferinþei sublimate poetic,
închinarea creºtinã este strãbãtutã de lumina Înaltului ºi a
Visului „din toate cel frumos” cu destule momente de
contestare energicã ºi elemente groteºti, bazate pe observaþia
incisivã, îngroºatã, realistã: «unde-au fost holde ºi lan/ curge
sângele de-un an/ unde-a fost turn de cetate/ rug ºi zgurã –
crivãþ bate // moartea necheazã flãmândã/ unde omul cautã
izbândã». Vestirea Apocalipsei (Cãtre Judecata din Urmã) se
face dincolo de cuvinte, mizând în mod special pe valorile
muzicale ale textului ce se finalizeazã cu triumful cântecului
asupra morþii: «zimþuieºte cu cântec vãzduh/ ca sã treacã duh
dupã duh».
Se mai reþin, din acest ciclu, îndemnul de a întemeia o nouã
lume în tonuri, ritmuri ºi atitudini ce amintesc lirica genuinã a
perioadei paºoptiste (uneori) sau în linia tradiþionalistã
cultivatã – în spirit religios creºtin, de expresie ortodoxã – la
Gândirea: «decât viaþa în genunchi/ mai bine þintit pe trunchi»
sau «sfinþi arzând – hristoºi jertfiþi/ þara-i Crucea…», dar ºi
limbajul frust, folosit cu o savoare brutalã, imagini fulgurante
venite dintr-un ev mediu agresat de metehnele deocheate ale
unui timp bizar ºi contradictoriu: în lumea profanã, „fercheºã
domniþã – slobodã la gurã” ce aþâþã patimile ºi porneºte turnirul,
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iar în spaþiul mãnãstirilor, „dezmãþaþi cãlugãri – împãnaþi cu
bârfe/ poloboace pline cu lipici la târfe” atrãgând astfel mânia
Atotputernicului: «cât credeþi cã rabdã Domnul sã-mi luaþi
locul?». Luând asuprã-ºi suferinþele ºi pãcatele veacului sãu,
Poetul stoarce (amintind din nou pe Fr. Villon) «cuvântul pânã
iese zeamã/ hoinãrind – în dansuri – din cramã în cramã/ sãrutãmã – târfo – sã plâng fãrã teamã…». Mai aproape de Ion Barbu,
plãmãdit în ritmuri folclorice, ne aflãm la sfârºitul ciclului, când
se aude muzica gravã, solemn apãsatã, cu inflexiuni tragice:
«alei – viaþã grohotitã/ ºi zãcaºã – ºi ciuntitã».
Încrederea nedezminþitã în Divinitate se confirmã în ciclul
„Alte sonete cruciate”. Indiscutabil, Adrian Botez se simte foarte
în largul sãu atunci când se exprimã în forme clare, armonioase
ºi echilibrate, dupã cum s-a vãzut din volumul publicat cu doar
2-3 înainte: Crezuri creºtine – 70 de sonete cruciate (o
incontestabilã reuºitã). Aflat între V. Voiculescu ºi W.
Shakespeare, autorul acestui volum înclinã spre Voiculescu
pentru care iubirea cristicã este esenþialã: «Iubirea mea, mai
mult decât lumeascã,/ În paradisul veºnic te-a rãpit:/ Prin toate
câte-atingi – eu te-am slãvit!». Frumuseþea obþinutã prin iubire
ºi creaþie accede fiinþa umanã la eternitate, dupã cum – firesc
– creaþia poeticã este capabilã sã eternizeze trãirea: «Ei scriu,
cu foc, pe fruntea veºniciei!».
De câte ori , însã, revine ideea decãderii sacrului ºi a
degradãrii – în plan lumesc – a oraºelor ce poartã aura unui
trecut eroic, vocea sa se învârtoºeazã, capãtã accente
pamfletare devastatoare: «Javre linciurind spre – apusuri – ºi
vomând spre Rãsãrit», cu ochiul aprig îndreptat spre Prea
Puternicii lideri ai Europei occidentale: «Ne-a pus draga Europã
într-o scumpã colivie…» încercând sã omoare în noi duhul
naþional ºi sã ne anihileze identitatea. Prostia (ce actual sunã
acest cuvânt!) se asociazã lipsei de credinþã, în opinia acestui
neîmblânzit Cavaler al Graalului, chiar dacã, spune el, «Ne trece
viaþa-n nor de amãgiri». Un tulburãtor exerciþiu de umilinþã
întâlnim în Microbianul suflet de slugoi, pentru cã în aceastã
imundã realitate «fojgãie strigoi», «peste tot domnesc doar
pristandale», «doar acrã vomã s-a întins pe strãzi», pe când
Poetul îºi poartã trufaº ºi sfidãtor iubirea «aºteptând un foc
din ceruri» care sã-l mistuie. De aici creºte înverºunatã
lamentaþia noului profet: «Dintr-o zdreanþã, Doamne, oare cui
mai vrei sã faci veºmânt?/ De ce pregeþi, de mii de veacuri, sã
mã prãvali în mormânt?». Asta nu-l împiedicã sã-ºi urmeze
drumul spre Nepreþuitul Graal, sever «pelerin spre Empireu».
O viziune panteistã ne întâmpinã spre finalul acestei cãrþi de
poeme: «vibreazã-n trunchiuri Clopotul Neauzit/ sub spuza
scoarþei de îngroapã Focul», iar ceva mai departe: «pe undeva
– în raze – Dumnezeu e-ascuns/ pe râu – toþi pescãruºii – o iau
în sus/ iar în pãºuni-ntre vite stã Iisus».
N-aº spune cã actuala carte de poeme a Noului Cruciat cu
domiciliul stabil în Adjud – Vrancea m-a impresionat la fel de
mult ca Epopeea Atlanticã (uimitoare), Crezuri creºtine sau Eu,
barbarul, dar – e adevãrat – nici n-am avut mari dezamãgiri.
Adrian Botez rãmâne – în opinia mea – un poet emblematic
pentru aceastã linie a poeziei româneºti, credincioasã marilor
idealuri, trufaº tradiþionalistã, modernistã ºi neomodernistã,
cu un respect cuvios decent pentru valorile morale creºtine,
aspirând spre o lume curatã sub semnul Divinului, agresiv
polemic ºi contestatar („cristal de flãcãri-inimã seninã”) faþã
de putreziciunea ce-l înconjoarã, un luptãtor din alte vremuri
cu viziera mereu treazã ºi lancea bine cumpãnitã, atent la calea
luminii ce nu se cuvine trãdatã.
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PRETEXTELE TITLULUI
– lectura între titlu ºi text –

Plecarea vaporului de Folkestone
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de interpretãri, supoziþii, recitiri ale textului, care încearcã
sã restabileascã ordinea în haosul aºteptãrilor
determinate de absenþa acestui titlu.Cititorul modern este
obiºnuit, dacã nu cu anunþarea temei poetice, cel puþin
cu anunþarea „ identitãþii”, (oricât de bizare) a textului
respectiv. Titlul este primul pas în încercarea de a face
cunoºtinþã cu un text ºi aºa cum numele unui om poate
rima sau nu cu personalitatea ºi profunzimile fiinþei sale,
titlul unei poezii îi poate transcrie fidel conþinutul sau,
dimpotrivã, îl poate resemnifica.
Fenomenul receptãrii titlului poetic ºi al titrãrii
evolueazã conform exigenþelor ºi sensibilitãþii epocii sau
curentului literar, dar mai ales conform viziunii ºi
sensibilitãþii autorului. Cititorul se pliazã – în demersul
sãu – în funcþie de cele douã coordonate (paradigma
epocii sau individualitatea creatorului), la care adaugã
propriul orizont de aºteptare ºi propria competenþã
interpretativã. Titluri diferite precum Lecturã (Mihai
Eminescu), Un om s-apleacã peste margine (Lucian
Blaga), Melcul (Marin Sorescu),
Mutarea în lup (Nichita Stãnescu), O vacã, o poezie
(Alexandru Muºina) propun, în ultimã instanþã, în ciuda
diferenþelor de viziune asupra lumii ºi asupra limbajului
poeziei, un pre-text poetic urmat de fascinanta
desfãºurare a discursului liric.
Poezia intitulatã Lecturã înfãþiºeazã, aºa cum ar
sugera ºi titlul, imaginea cititorului-filozof care, prins în
mrejele cãrþii ºi ale gândirii, se reîntoarce totuºi în braþele
iubitei. Lectura s-ar situa astfel undeva între mrejele
gândirii ºi mrejele iubirii, cei doi poli diferiþi, reuniþi de
atât de contradictoria fiinþã umanã. Pentru filologul
contemporan, familiarizat cu semiotica, titlul ar fi putut
trimite la imaginea universului ca sumã de semne ce se
cer citite ºi interpretate; lectura lumii îi reliefeazã
complexitatea. Textul eminescian nu se încadreazã
totuºi, într-o astfel de lecturã semiotizantã
semiotizantã, poetul
pãstrând sensul obiºnuit al termenului „lecturã”, acela
care îl pune în legãturã cu ideea de carte. Gestul lecturii
poate implica simpla percepþie vizualã ºi înþelegere a
unui text sau poate presupune un infinit univers al
nuanþelor intelectuale ºi afective. La Eminescu, sensurile
titlului se reorganizeazã dupã citirea poeziei; lectura este
asociatã cu imaginea geniului deopotrivã îndrãgostit de
gândire ºi de suava copilã. Lectura înseamnã contopirea
propriului gând cu „negrele gândiri”, dar dezvãluie ºi trista
deficienþã a condiþiei umane: „Citeam pe-o carte veche /
Cu mii de negre gânduri (…) Cã-n lume nu-i ferice / Cã
toate-s nãluciri”.
Ultimele versuri impresioneazã prin faptul cã
subliniazã nobleþea lecturii încununatã de imaginea
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În cazul literaturii, titlul nu reprezintã un simplu
element auxiliar al paratextului
paratextului, ci de cele mai multe
ori devine m e t a t e x t (ºi intertext
intertext), prin care se
comenteazã, se încifreazã sau descifreazã semnificaþii
ale textului propriu-zis. Jocul titlului anunþã sofisticatele
jocuri semantice, stilistice sau ontologice ale textului.
Legãtura (mai mult sau mai puþin strânsã ori
relevantã) dintre text ºi titlu se contureazã mai vizibil în
cazul textului poetic, ale cãrui dimensiuni reduse (în mod
obiºnuit) permit parcurgerea sa rapidã ºi conºtientizarea
acestei legãturi de cãtre cititorul ce se simte dator sã îºi
explice mai degrabã titlul prin text, decât invers.În ciuda
poziþiei sale marginale, titlul poate fi un centru al textului,
diseminând mesajul poetic înainte ºi dincolo de lectura
integralã a poeziei. Titrarea textului poetic pune în joc
nu atât strategiile de captivare a interesului cititorului
(iubitorii de poezie, atâþi câþi sunt, citesc ºi fãrã reclamã)
cât mai ales strategiile de captare a sensului poetic pe
care îl indicã, reliefeazã, completeazã sau obtureazã.
De la Tunetul lui Vasile Alecsandri ºi pânã la Necuvinte
de Nichita Stãnescu sau «***» (În lumina viorie din
camerã) de Andrei Bodiu, se desfãºoarã o întreagã istorie
a receptãrii titlului ºi a modalitãþilor de selecþie /
construcþie a acestui element semnificativ pentru opera
de artã. Chiar ºi absenþa titlului capãtã o semnificaþie în
cazul textului poetic, lãsând în suspans aºteptãrile
cititorului ºi permiþându-i o serie de interpretãri tocmai în
jurul acestei absenþe pregnante.Absenþa titlului nu
creeazã vidul mut, ci dimpotrivã, o grãitoare aglomerare
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vântului care, rãsfoind aparent aleatoriu o carte uitatã,
devine la rândul sãu un cititor ºi un purtãtor de mesaj:
acela cã iubirea poate învinge filozofia.
În poezia lui Lucian Blaga Un om s-apleacã peste
margine , semnificaþiile titlului se reconfigureazã în
momentul în care termenul „margine” îºi primeºte un
determinant (incert): «M-aplec peste margine / nu ºtiu –
e-a mãrii/ ori a bietului gând?» Versurile conoteazã
cuvântul «margine» în sensul de limitã a cunoaºterii sau
a fiinþei, limitã pe care eul (în ipostaza sa genialã) o
poate totuºi depãºi în virtutea unui elan ontologic, înscris
în fiecare individ. Jocul poetic se realizeazã nu numai în
zona semnificaþiilor cuvântului «margine» , dar ºi prin
schimbarea persoanei a treia din titlu cu persoana întâi
singular din primul vers. Eul pare a se descoperi într-o
fiinþã exterioarã („un om s-apleacã”) pe care o
reintegreazã apoi propriei fiinþe („m-aplec”). Marginea
„mãrii” sau „a bietului gând” conoteazã în mod paradoxal
antiteza limitã –infinit. Marginea mãrii, la care se aflã
cel ce mediteazã, oferã imaginea vastã a unui univers
ce se oferã (aproape ironic) cunoaºterii ce nu se poate
realiza în totalitate. Marginea mãrii nu este tãrâmul
salvator, binefãcãtor, ci este punctul de pornire într-o
imensã cãlãtorie cãtre sensurile lumii. Dacã marginea
mãrii sugera o deschidere cãtre, marginea gândului
creeazã o imagine a închiderii. Ajuns la marginile mãrii
ºi ale gândului, ale vieþii ºi ale morþii, omul trãieºte o
ultimã provocare a limitei, pentru a cunoaºte mai apoi
revelaþiile vidului: «Altceva nimic, nimic, nimic».
Pentru cititorul nefamiliarizat cu spiritul tragico-ludic
al lui Marin Sorescu, poezia Melcul ar trimite prin titlu la
poezioarele naiv-didactice pentru copii. Fãrã ca textul
poeziei sã dezambiguizeze explicit semnificaþiile titlului,
cititorul face totuºi asocierea dintre condiþia melcului ºi
aceea a poetului (sau creatorului) datoritã unui vers ce
figureazã ideea de creaþie: „opera sa perfectã” Melcul
devine astfel un simbol al creatorului izolat în perfecþiunea
sa, captiv într-un univers interior pe care l-am bãnui bogat,
fascinant, inepuizabil. Însã tâlcul final al poeziei este
altul: dezgustul generalizat care anihileazã orice sens,
orice valoare. Deºi îi este silã de lume, creatorul nu îºi
gãseºte împlinirea nici prin opera sa, de care îi este silã
ºi nu reuºeºte sã se armonizeze nici cu propriul sine, de
care îi este silã: „ªi-n centrul acestei / sile universale /
se aflã el – / Melcul / De care-i e silã”
Nici evadarea în exterior, nici refugierea în interior nu
oferã o soluþie, deoarece sila se aflã înrãdãcinatã în
profunzimile fiinþei, aºa cum în piesa Iona, revelaþia ultimã
a personajului este cã limitele sale nu þin de exterior, ci
de esenþa sa interioarã.
Un titlu precum Mutarea în lup (sigur gustat de
ºaizeciºti, atât autori, cât ºi cititori) ºocheazã prin noutatea
ºi inexplicabilul imaginii poetice (manierizatã cu timpul).
Textul poeziei pãstreazã elementul inexplicabil ºi ºocant,
debutând cu hotãrârea: «Mã mut în lup»... Aceastã
„mutare în lup” rãmâne o stare existenþialã greu de
descifrat, pe care chiar poetul o respinge: «Sfântã Maicã
Putna, nu-mi plac lupii (...)».Astfel, „mutarea în lup” se
dovedeºte o necesarã etapã în trecerea cãtre un stadiu
superior: „Mã mut în lup / pentru cã este vremea /
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Portul Bordeaux (fragment)
schimbãrii lupilor / în clopote”
Metamorfozarea lupilor în clopote sugereazã o lume
convertitã dinspre rãu înspre bine, dinspre violenþã ºi
sacrificare înspre rugãciunea pacificatoare.
Reprezentant al poeziei optzeciste, Alexandru Muºina
alege pentru textul sãu un titlu „nepoetic” conform
canoanelor clasicizante: „O vacã, o poezie”. Prin termenul
„poezie”, titlul devine un metatext ce comenteazã natura
propriu-zisã a textului ºi îi restabileºte valoarea poeticã.
O vacã, o poezie este un text emoþionant despre iubirea
trãdatã ºi despre singurãtatea creatorului, a cãrui operã
va fi cititã de generaþiile fericite din viitor: «La ce-þi
folosesc / Asceza umilã, abstinenþa impusã / (…) Când
ea se dezbracã în cameri strãine (…) / La ce-þi folosesc/
Multele semne pe care / Le vor citi vietãþile fericite ale
viitorimii (…) / Un animal gâfâind / Sub alt animal. O
vacã, o poezie».
Finalul poeziei se racordeazã la titlu prin reluarea
acestuia; în mod paradoxal, natura diafanã, spiritualizatã
a poeziei are la bazã natura animalicã a fiinþei umane.Din
comportamentul instinctual al unei femei (ce aminteºte,
prin tuºe fugare, de Ela lui Camil Petrescu) ce a trãdat
iubirea, s-a nãscut meditaþia însinguratã a poetului, ce
transfigureazã brutalitatea instinctului ºi a furiei în versul
«O vacã, o poezie».
Între titlu ºi text se stabileºte intervalul creator al
aºteptãrilor cititorului ºi al ezitãrilor, al nerostirilor poetului.
În ciuda inovaþiilor titrãrii, determinate de mutaþii ale
sensibilitãþii ºi ale paradigmei poetice, de la Lecturã la
Mutarea în lup sau O vacã, o poezie, titlurile textelor
lirice sunt unite de aceeaºi funcþie: aceea de a crea o
stare poeticã, în care cititorul, sensibilizat, intrã în acord
cu logica creatoare. Intervalul marcat grafic dintre text
ºi titlul sãu poate deveni astfel intervalul poetic dintre
lectura geniului îndrãgostit ºi paginile rãsfoite de vânt,
dintre marginea mãrii ºi marginea gândului, dintre melc
ºi sila sa universalizatã, dintre mutarea în lup ºi
metamorfozarea lupilor în clopote, intervalul dintre vacã
ºi poezie, intervalul dintre text ºi lume, dintre poezie ºi
filozofie.
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paraclisului covoare cu alesãturi, scene biblice, în care seraficul
se întâlnea fericit cu senzualismul puternic expresiv, epurat
însã de carnalitatea pãcatului. Acelaºi spirit domnea ºi în
icoanele pãtrunse pânã-n cea mai intimã fibrã de fiorul unei
trãiri ardente, al cãrei mãsurã o dã chipul pictat al Maicii
Domnului, plângând ºi lãsând senzaþia cã lacrimile i se preling
chiar dinaintea privitorului. Este o operã de simþire intensã, de
contopire cu subiectul, conceputã ºi realizatã într-o stare ca
de transã. Pictorul, îºi amintesc Ilie Cleopa ºi Ioanichie Bãlan,
cei care-l însoþeau aproape zilnic aidoma unor ucenici,
pregãtindu-i culori, ajutându-l cu tot ceea ce era nevoie, nu lua
nimic în gurã înainte de lucru. Ajuna ºi se ruga îndelung, ca
apoi abia sã se urce pe schelã ºi sã purceadã la truda sa
zugrãviceascã. Dar în timp ce sufletul lui se tãmãduia, trupul i
se stingea ca o lumânare. O cheltuire de putere mai degrabã
peste puterile pãmânteanului. La puþin peste 60 de ani Ion
Protcenco a rãposat întru Domnul. Mai avea puþin ca sã
isprãveascã lucrarea sublimã, în textura cãreia tendinþele
neoclasice s-au împerecheat cu ascetismul bizantin. Fresca de
pe peretele de la asfinþit a rãmas neterminatã ºi, aºa cum se
petrece într-un atelier , de unde meºterul a plecat spre veºnicie,
nimeni nu s-a mai atins de acesta. Întru lauda lor, monahii de la
Sihãstria au lãsat pînã azi acel perete doar cu desenul peste
care artistul nu a mai aºezat culoarea.
Ion Protcenco s-a mutat pentru totdeauna în cimitirul
Sihãstriei. Fusese cãlugãrit, sub numele monahal de Irineu, cu
puþin timp înainte de moarte, aºa cum vroise fierbinte. Nefericitul
pribeag dobândise aici, în depãrtatele singurãtãþi ale Moldovei,
într-o chinovie a sfinþeniei, fericirea, dând la ivealã o operã de
preþ, fruct mai cu seamã al comunicãrii cu divinitatea, de care
a avut norocul a se împãrtãºi la Sihãstria. ªi astfel iscatu-s-a
fericita nefericire a unui pribeag.

Pavatorii strãzii Mosnier
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În depãrtãri singuratice, la capãt de lume parcã, într-o
poianã a raiului, este Sihãstria. Aºezãmântul de azi e impunãtor,
cu trei biserici, din care una cu staturã de catedralã, nu de mult
ctitoritã ºi sfinþitã de Patriarhul Ecumenic al Constantinipolului,
o alta cu o siluetã de fantasmã albã ºi o a treia umilã, dar plinã
de cuvioºie, unde e paraclisul. Sihãstria de acum are mãreþie
de lavrã. Cândva, nu cu multe decenii în urmã, aici era un schit,
cu stâsurã de chilii ca niºte sãrmane case þãrãneºti. S-a
întâmplat ca în acest loc al pustiei sã vieþuiascã unii dintre cei
mai dãruiþi duhovnici cu puterea rugãciunii inimii, aºa cum au
fost Paisie Olaru, Ilie Cleopa, sau trãitorul Ioanichie Bãlan. Viaþa
cãlugãreascã, rostuitã dupã regulile vechi, pãstrate cu sfinþenie,
a consacrat Sihãstria ca un tãrâm al curãþiei, unde de intri ºi te
închini te poþi uºura de pãcatele ce-þi împovãreazã viaþa. Vestea
s-a dus întinsã în patru zãri ºi puhoi de lume vine spre Sihãstria,
mãnãstire devenitã unul dintre locurile de pelerinaj cele mai
cãutate ale ortodoxiei româneºti.
Paraclisul, neschimbat pânã în zilele noastre, aminteºte
de vremurile de demult ºi e , prin zugrãvelile ºi icoanele, în care
chipurile sfinþilor viazã, iar Maica Domnului plânge cu boabe
de mãrgãritar, o chemare de neocolit. Poate ºi pentru cã
modesta bisericuþã este ridicatã prin jertfa unor oameni care sau dãruit ridicãrii casei Domnului cu toatã fiinþa trupeascã ºi
sufleteascã, fãcând din aceasta sensul vieþii lor. Cel dintâi e
pãrintele Cleopa. Era pe atunci egumenul schitului Sihãstria.
Flãcãrile unui incendiu mistuiserã chiliile, biserica ºi paraclisul
aºezãmântului de sub Muntele Tãciunelui. La ruga pãrintelui
Ilie Cleopa un sat de oameni evlavioºi, Rãdãºeni, din pãrþile
Fãlticenilor, cãrora duhovnicul le era mãrturisitor, s-a hotãrât
sã ridice un nou loc de închinare. Paraclisul s-a zãmislit ca o
minune ºi ca aceasta sã se desãvârºeascã egumenul Ilie Cleopa
ºi-a dorit podoabã de veºmânt zugrãvicesc ales. Iconarii erau
hãituiþi în acele vremuri aprige. Nu era uºor de gãsit un pictor
de forþã. Dumnezeu l-a cãlãuzit pe pãrintele Cleopa ºi, dupã ce
a cãutat ºi-n piatrã seacã, a dat peste artistul providenþial. Era
un pribeag, fugit din Rusia sovieticã ºi ascuns la Mãnãstirea
Afumaþi. Puterea de transfigurare a icoanelor pictate de acesta,
cu sfinþi parcã în carne ºi oase ºi mai ales cu viscolire de suflet,
ajunsese la urechile multora, purtatã din gurã în gurã. Ilie Cleopa
s-a dus întins la Afumaþi ºi a izbutit sã-l convingã pe acest
nefericit al sorþii, fugãrit de comuniºti din Rusia, pãrãsit de
femeia ºi copii lui, sã meargã la Sihãstria, unde-ºi va afla liniºte
ºi va da întreaga mãsurã a talentului sãu într-o operã de întindere,
realizând pictura de frescã ºi icoanele paraclisului abia ridicat.
Ion Protcenco, cel nãscut în Basarabia, cu ºcoalã de picturã la
Kiev, exponent de har la Renaºterii kievene, s-a lãsat înduplecat.
La Sihãstria Ion Protcenco a gãsit atmosfera prielnicã
potolirii sufleteºti ºi energii, neaºteptate pentru un trup copleºit
de suferinþe, ca sã dea naºtere unei opere de anvergurã. În
stilul, neoclasic, „zugravul de subþire” aºternea pe pereþii
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LITERATURA ÎNALTÃ A UNUI PREOT DE ÞARÃ
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„Am stat în dialog (cu Pãrintele Stãniloae – n.m.)
câteva ceasuri bune fãrã sã consemnez nimic, sub ochii
îngãduitori ai Doamnei Preotese Maria. Blânda, buna ºi
smerita Presbiterã Maria Staniloae! Despre ortodoxie,
Gândirea, teologia rusã în exil, Pãltiniº, Rohia, cartea
Prea Cucerniciei Sale Ortodoxie ºi Românism etc.
Probabil întâlnirea noastrã ar fi fost mai scurtã ºi am fi
dat curs apelului Doamnei Preotese «Sã nu-l obosim pe
Pãrintele!» , dacã nu i-aº fi spus Pãrintelui cã scriu poezie.
Aceasta l-a încântat. Mi-a spus: «ªi Lidia, fata mea, scrie
poezie, cred cã ºtiþi». Da. ªtiam. Îi citisem poezia.
Cunoºteam textul lui N.Steinhardt despre un poem al Lidiei
Stãniloae, Anii Pãuni. I l-am reamintit Pãrintelui. Pe
marginea acestui text (publicat în Critica la persoana
întâi), Pãrintele Stãniloae a fãcut o întreagã disertaþie
literarã despre poezia contemporanã. În faþa mea ºi a
Doamnei Preotese Maria. M-a poftit sã mai stau. Eram
fericit. A câta oarã Poezia îmi purta noroc în viaþã? A
suta oarã, a mia oarã!”. În adevãr, poezia i-a purtat noroc
lui Ioan Pintea, preot de mir la Chintelnic, lângã Bistriþa,
(dez)legând sufletul de trup, lirica din Frigul ºi frica (1992),
Mormântul gol (1999), Grãdina lui Ion (2000) ºi Scara cu
îngeri (2003) de interviurile din Primejdia mãrturisirii.
Convorbiri cu N.Steinhardt (1993) ºi Bucuria întrebãrii.
Pãrintele Stãniloae în dialog cu loan Pintea (2002),
eseurile, notele ºi dialogurile din Însoþiri în Turnul Babel
(1995) ºi Admiraþii ortodoxe (2003) de mãrturisirile din
Mic jurnal discontinuu. Însemnãrile unui preot de þarã
(2006); poezia a unit ºi a despãrþit toate acestea într-o
papirosferã unde s-a instalat, definitiv, prin anii ’80. În
fond, universul liricii lui Ioan Pintea se structureazã pe
teme ºi motive biblice, fãrã a consta în ceea ce se cheamã
o poezie a sentimentului religios; el scrie, e adevãrat,
despre alungarea demonilor din mistreþi în oameni (cineva
e alungat din turma acee), despre ºapte vaci slabe ºi
ºapte vaci grase, drumul spre Emaus, lãcuste, chit,
curcubeu care e „brâul lui Dumnezeu”. Nu e, în fapt, o
poezie a sentimentului religios; Frigul ºi frica, Mormântul
gol, Grãdina lui Ion, Scara cu îngeri sunt departe de tonul
liturgic; temele biblice (din Noul ºi Vechiul Testament)
trec în poezie, se asumã în gândirea ºi spunerea poetului;
nu sacralitatea se exprimã aici, ci lipsa ei, iar textul liric
se extrage din textul religios pentru a-l „comenta”, fie ºi
ca un alt Meister Eckart. Ioan Pintea descrie un þinut de
apocalipsã, al pedepselor în vremea ºi locul noului faraon
(cel din vremea poeziei sale), „pescuit în marea roºie”;
aici, naºterea se face „sub frig”, iubirea e a ghilotinei,
oamenii sunt „un muzeu miºcãtor”, se vede doar rãsãritul
care apune, iar pãsãrile sunt „flãmânde ºi triste ºi reci”,
urechea e înfundatã cu câlþi (ca într-o carte, tot a
apocalipsei, de Nichita Danilov), orice încercare ascensionalã se opreºte în nisip, nici Kant nu mai e („în adâncã
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tãcere iubim trupul acesta stricat/ cerul înstelat deasu-pra
noastrã/ strigã din nou/ copilul pãcatului viu -/ legea” –
mâna aceasta bolnavã), cãmila e „cu urã”, þãrile sunt reci
ºi – se crede – peste închipuitele þãri calde trec doar
ciorile, frica e atotstãpânitoare, ca un personaj (Frica),
un dictator al spaþiului poetic: un þi-nut al frigului ºi fricii.
Figura liricã a acestui spaþiu care se dezvoltã mereu
oximoronic este Ioan (preabunul Ioan, cum i se spune
într-un poem din prima carte); noul Ioan Teologul vorbeºte
despre vânzarea de frate pusã „pe seama templului”,
despre „danemarca putredã” care „miroase aici”; alt Ioan
(Botezãtorul) este „bun de tipsie” ºi vorbeºte despre grotã
ºi vizuina natalã - alte ipostaze ale deºertului, ale vi-dului
dintre „douã sahare”; în sfârºit, Ioan Gurã de Aur sau,
altfel, „Ioan cel de aur”; sau „Ioanul fãrã loc ºi fãrã þarã”;
sau acest admirabil cântec de Ioan: „a-nflorit în fructe
miezul lãmurit/ de tulpinã fricã-mi este! ºi-am grãit/ peste
suflet cu putere ºi-ngrozit/ pe Ioa-nul Slãbãnog
ºi-mbolnãvit/ ridicându-l cu sãrutul biruit/ am rãmas cu
trupul dulce ºi-aurit/ lãmurit în fructe miezul a-nflorit/ numai
pentru mine carele-am iubit/ gura lui Ioan Cel Prigonit!”.
În cartea de eseuri teologice ºi literare Admiraþii
ortodoxe, preotul Ioan Pintea noteazã pentru poetul care
a scris Mormântul gol: „Cuvintele lui Iisus spuse lui Toma
sunt clare: «Adu degetul tãu încoace ºi vezi mâinile mele
ºi adu mâna ta ºi o pune în coasta mea ºi nu fi necredincios, ci credincios» (Ioan, 22, 27). Acest episod din
Evanghelia lui Ioan este grãitor pentru ceea ce numim
realitatea învierii. Momentul dialogului între Iisus ºi Toma
exemplifi-cã foarte bine realitatea mormântului gol. Sursa
sigurã a învierii (pentru cei necredincioºi) aici este! Iatã
dovada materialã: Domnul este pipãit, este atins, trupul
lui este nestricãcios, corpul lui are valoarea corpului divino-uman dinainte de intrarea în mormântul lui Iosif din
Arimateea. «Domnul meu ºi Dumnezeul meu » se
constituie într-o definiþie deplinã a restaurãrii, la care ºi
noi, oamenii, suntem chemaþi, dacã accedem nemijlocit
la credinþa sincerã ºi nezdruncinatã în Iisus Hristos ºi în
învierea lui din moarte. Toma, spune evanghelistul, a
crezut pentru cã a vãzut. Îndemnul Mântuitorului rãmâne
peste timp însã altfel: «Fericiþi cei ce n-au vãzut ºi au
crezut!». Pavel ne spune cã dacã Iisus nu a înviat, predica
noastrã este zadarnicã. Cu adevãrat aºa este! Dar
Mântuitorul a înviat ºi astfel predica ºi credinþa noastrã
au o temelie dintre cele mai trainice. Cu toþi paznicii
mormântului, cu toatã grija iudeilor ºi a romanilor de-a nu
fi furat, cu toatã fuga uce-nicilor de la locul supliciului,
Hristos a înviat aºa cum au promis Scripturile ºi cum El
însuºi a lãsat sã se înþeleagã de nenumãrate ori. Învierea
nu este o minciunã. Învierea este adevãrul în sine”.
Aceasta este alternativa deºertului, a apocalipsei, locului
ºi timpului noului faraon, a fricii ºi frigului: speranþa,
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vestea cea bunã. Asta a fost senzaþia mea când,
împreunã cu Violeta, la plecare, l-am condus la...
caleaºcã”; apoi, în literaturã, e Georges Bernanos: „Ce
carte frumoasã ºi adevãratã a scris Georges Bernanos!
Mã gândesc la Jurnalul unui preot de þarã. Tresar, îmi
pun probleme, mã neliniºtesc, sunt fericit, mã întristez
deopotrivã de câte ori o recitesc. Ce preot nefericit, ce
slujitor al Domnului neîmplinit poate fi acela care nu a
rãsfoit-o mãcar! Dar sã nu devin patetic, voi spune cã
întot-deauna aºez Personajul, Preotul lui Bernanos, lângã
Sfântul Ioan Gurã de Aur ºi Sfântul Vasile cel Mare. Fuga
de preoþie, refuzul preoþiei înseamnã frica sfântã de a nu
fi la înãlþimea chemãrii Domnului Hriatos. Mai mereu
preotul cu chemare trebuie sã încerce, sã experimenteze
aceas-tã fugã, aceastã nevrednicie, aceasta teamã cã
nu e gata cu rãspunsul: «Aici sunt, Doamne!» la timp.
Chiar dacã Preotului din Ambricourt îi este «groazã de
preotul literat», preotul paroh (literat, nevoie mare) din
Chintelnic îl iubeºte din toatã inima ºi simte cã vorbele
lui îi merg direct la suflet. Ceilalþi îi fac portretul acestui
«biet preot»: «Un anarhist, un visãtor, un poet
cumsecade, fãrã vanitate, fãrã ambi-þie». El are însã un
autoportret ascuns. Autoportretul acesta mi-l re-descopãr
ºi eu când stau prea mult printre literaþi. ªi parohul din
Ambricourt ºi parohul din Chintelnic au o certitudine. ªi
primul ºi al doilea o spun rãspicat: «Eu nu-l reprezint de
Dumnezeul filosofilor, eu sunt slujitorul lui Iisus Hristos».
Blaise Pascal, ne auzi?”. Aici, dar nu numai în aceste
„admiraþii” pentru Georges Bermanos, se denunþã
convenþia jurnalului intim: protagonistul sãu nu e autorul
de pe copertã, ci personajul care îi poartã numele între
coperþi, într-un spaþiu unde scrisul e, mereu, o cãlãtorie
înspre sinele mai profund; lângã Eginald Schlattner ºi
Georges Bernanos vin, prin reflexul condiþionat al lectu-rii,
Gustave Thibon („filosoful-þãran”) ºi preotul de la þarã al
lui Balzac. Toate aceste personaje din viaþã ºi din cãrþi
se (re)definesc totdeauna în orizontul metaforei obsedante
a grãdinii, fie ea „Grãdina lui Nicolae” de la Chintelnic,
Lighetul de la Rohia („livadã, loc de frumuseþe ºi vis cu
splendidã perspectivã, un loc deschis ºi paradisiac”),
pãrul bãtrân din curtea casei parohiale, pâlcul de
mesteceni din Dîmb („locul unde în copilãrie am citit o
mare parte din cãrþile care m-au format. Pâlcul de
mesteceni din Dîmb, pe care tata l-a ocrotit ca pe ochii
din cap, mi-a conservat cu obstinaþie - în copilãrie ºi
tinereþe - o nostalgie voioasã: aceea în oare tristeþea se
întâlneºte cu bu-curia. O melancolie aproape... ruseascã”),
asociate totdeauna simbolului, arhetipului: grãdina
Ghetsimani: iatã: „În copilãrie, la Runc, am citit o poezie
foarte frumoasã despre Grãdina Ghetsimani (locul în care
au început patimile Domnului) scrisã de Boris Pasternak.
E de-a dreptul tulburãtoare. Mi-am amintit-o în ziua în
care am fost împreunã cu Vio-leta în Grãdinã. În Grãdina
Ghetsimani. ªi mi-am reamintit-o vãzând primele imagini
din filmul lui Gibson. «Pãreau îndepãrtãrile, în noapte,/
Þinutul nefiinþei, pustiit,/ De parcã toatã lumea era goalã,/
Grãdina doar fiind de locuit»”.
Jurnalul, ca ºi poezia sau eseul teologic, e cartea pe
care, scriind-o, fiinþa se construieºte: parcã mai cum se
cade cu Dumnezeu, cu cerul ºi cu lumea, spune Ioan
Pintea cu orgoliul ºi smerenia unui preot de þarã.
PRO

simbolurile pascale, biruinþa vieþii, pasãrea de paºti: „tu
vei fi acelaºi porumbel/ care are-n plisc creangã de mãslin/
totdeauna dupã ape mari/ vei ieºi deasupra cãutând/
totdeauna aºteptând o arcã/ peste ferigi sã ne întâlnim/
dragoste mãrea-þã sã zidim/ dupã ce s-au scufundat de
toate/ printre pui de viperã sã naºti/ cel mai alb copil din
câþi s-au dat/ peste ape ca un dar de noapte/ tu vei fi o
pasãre de paºti!” (bunavestire). Aici, ca peste tot în scrisul
lui Ioan Pintea se contestã (fãrã a demola) retorica
romanticã pentru a o afirma pe aceea (post)modernã a
dialogului cu lucrurile din preajmã. Lirica lui Ioan Pintea
are aceastã structurã, chiar de la începuturile ei, din
papirosfera creatã prin anii ’80, pentru cã, asemeni lui
Nicolae Steinhardt, poetul scrie, în volumele de versuri
dar ºi în cãrþile de eseuri sau de mãrturisire, pentru preot
ºi pentru mirean: nu sunt cãrþi „specializate”, ci „se
adreseazã cu aceeaºi înflãcãrare nediferenþiatã atât
preotului cât ºi mireanului”, cum spune în Admiraþii
ortodoxe. Dincolo de niºte „exerciþii de admiraþie”, textele
din acest volum vin din comuniunea în gând cu Pãrintele
Nicolae, sunt frag-mente ale propriului Jurnal al fericirii
de a se mãrturisi la 23 de ani; sunt ºi un îndreptar de
lecturã al teologului (smerit, Ioan Pintea îºi spune mereu
„preot de þarã”: e ºi smerenie, dar ºi secretul orgoliu al
celui care dominã, alãturi de învãþãtor, dintotdeauna,
lumea satului românesc). Admiraþii ortodoxe este cartea
unor polemici, gânduri, eseu-ri, analize: o hermeneuticã
a textelor teologice dar ºi a fiinþei care se cautã acolo: un
„caiet parohial”, cu notaþii de lecturã, însemnãri de jurnal
intim, o împletiturã cum, inspirat, îi spune Violeta,
interlocutorul, personajul ºi primul destinatar al textului:
„Îi citesc Violetei câteva fragmente din Caietul Parohial.
Îmi spune cã însemnãrile mele seamãnã cu niºte
împletituri. Stau puþin pe gînduri. Îi dau dreptate. Aºa
este. Sfinþii pustiei fãceau ºi ei împletituri. Împleteau
co-ºuri. Lucrul mîinilor. Rucodelie, îi spuneau”.
Jurnalul, noteazã Ioan Pintea în Admiraþii ortodoxe ºi
Mic jurnal discontinuu, este un text de limpezire, de
(re)facere a eului, o nouã construcþie a sa. Mai întâi,
spune, a fost alegerea locului: „Îmi aduc aminte: am
pãrãsit Clujul ºi am ales Chintelnicul. Acest sat – aºezat
la douãzeci de kilometri de Bistriþa, cu oameni înstãriþi,
primitori, lipsiþi de orgolii – m-a ajutat sã-l recitesc pe
Radu Petrescu din altã perspectivã. Perspectiva aceea
din care nu mai poþi sã-l citeºti pe George Coºbuc. Mai
gândesc la ei: pãdu-rile, nu departe de ºosea, de aici din
Bavaria, seamãnã cu pãdurile din Bunguri. Zilele acestea
am fost cu Pãrintele Felecan, nu departe de München,
într-un sat. M-a surprins arhitectura, dar nu m-a surprins
singurãtatea caselor, nevecinãtatea, neapropierea... Totul
este altfel. Al-tã viaþã. Altã lume”. Lumea de acasã, din
Chintelnic ºi aceea a satului bavarez se unesc în imaginea
pivot a întregii literaturi pe care o scrie Ioan Pintea: preotul
de þarã e personajul vieþii ºi al cãrþilor poetului, E, mai
întîi, Eginald Schlattner, un preot evanghelic de la Roºia:
„La Bistriþa, Eginald Schlattner se pare cã a venit în
celebra lui caleaºcã. A venit ca un preot de þarã, ca un
«popã al saºilor», cum îi place sã-ºi spunã. Ca un pelerin.
Asemenea unui mesager, la fapt de searã care, din când
în când, în momentele esenþiale, de cumpãnã mai ales,
aduce în faþa oamenilor, punând la bãtaie propria viaþã,
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Florentin Popescu

„O REALITATE CA STARE NU EXISTÃ
PÂNÃ NU O POVESTEªTI”
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Nu încape îndoialã cã printre numele date la ivealã de
Concursul naþional de literaturã „D. Bolintineanu” ºi de
cãtre revista „Sud”, care apare la Bolintin Vale – GiurgiuBucureºti, cel al Anei Dobre este unul care ne face cinste
nouã celor ce am alcãtuit juriul în urmã cu câþiva ani
(Teodor Vârgolici, Liviu Ioan Stoiciu, Horia Gârbea, C.
Stãnescu, C. Carbarãu ºi subsemnatul). Spun asta nu
din cine ºtie ce orgolii de mentor, ci mai degrabã spre a
scoate în evidenþã faptul cã ºi reviste considerate de
unii marginale, provinciale, fãrã mare ecou în lumea
cititorilor pot contribui la ieºirea din anonimat a unor
condeie cu adevãrat remarcabile, originale ºi interesante.
Pânã sã-ºi vadã textele publicate în revistele teleormãnene („Caligraf”, „Meandre”) ºi în cele din alte oraºe
(„Luceafãrul”, „Oglinda Literarã”, „Pro Saeculum”) dna Ana
Dobre a avut la revista „Sud” uºile deschise ºi paginile
gata sã-i gãzduiascã scrierile. Scrieri care, în marea lor
majoritate, au fost cronici de întâmpinare, recenzii la cãrþi
de prozã ºi de poezie ale contemporanilor ºi mai rar
articole monografice despre unii scriitori interbelici.
Risipite ºi ele tot prin revista, majoritatea textelor pe
care a cutezat sã ºi le adune acum într-un volum cu titlu
incitant ºi în mare mãsurã „comercial” („Rinocerii ºi Don
Quijote”, Editura Teleormanul Liber, 2007) sunt eseuri
prilejuite autoarei fie de lecturi mai vechi sau mai noi,
cãrora catã sã le dea întruchipare în mici „monografii” ale
unor gânduri, impresii, judecãþi ºi chiar vise cu anume
semnificaþii.
Din prefaþa cãrþii, elaboratã de conjudeþeanul autoarei,
prozatorul Gheorghe Stroe, reþinem cã „Eseistei nimic nui strãin indiferent, de la problemele de eticã la intrarea în
Uniunea Europeanã, cu acuta sa «retoricã a integrãrii», de
la probleme ale literaturii actuale meritând en passant, sã
amintim mãcar de textul intitulat Personalitatea literaturii
teleormane de acord noi înºine cã îndepãrtarea de modul
predist este o necesitate, dar ºi o realitate, în cele privind
limba, învãþãmântul, formarea intelectualului astãzi, în
funcþie de orizontul de aºteptare al generaþiei media etc.”.
D-na Ana Dobre face parte din acea categorie de critici
ºi eseiºti, din ce în ce mai rar de întâlnit prin paginile
revistelor ºi ale numeroaselor cãrþi care apar la ora actualã
în România, cu multe lecturi (din care ºtie sã aleagã nume
de autori ºi citate semnificative pentru demonstraþii), cu
un desãvârºit simþ al valorii ºi cu un gust estetic dincolo
de orice îndoialã. Pe de altã parte d-sa mai deþine ºi arta
echilibrului ºi a dozajului, necãzând nicãieri în pãcatul
paradei de erudiþie. ªi nici în cel al afiºãrii superioritãþii
„intelectuale” prin recurgerea la termeni ºi concepte pentru
înþelegerea cãrora cititorul ar trebui sã apeleze la
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dicþionarele de neologisme. Textele sale sunt – ºi nu ne
e teamã sã spunem asta! – veritabile manifeste personale, mãrturii prin care autoarea dã seamã în faþa lectorului
ºi a lumii deopotrivã de lecturile proprii, dar ºi de ideile,
de învãþãmintele, de pildele desprinse din ele. D-na Ana
Dobre concepe parcurgerea unei / unor cãrþi (fie ele de
criticã ºi istorie literarã, fie de beletristicã în sensul cel
mai deplin al cuvântului) ca pe un act profund de empatie.
De aceea ecourile ecourile unor fapte ºi întâmplãri literare
se cer a fi contrapuse altora, din viaþa concretã, prozaicã,
cotidianã a cititorului care este. Introvertitã, pe de altã
parte, extravertitã pe de alta, autoarea se miºcã cu graþie
ºi dezinvolturã atât prin lumea-i proprie, interioarã (atunci
când simte nevoie sã se mãrturiseascã vizavi de anume
lecturi) cât ºi prin cea exterioarã, bântuitã de prozaism ºi
lipsitã adesea de repere spirituale necesare (atunci când
abordeazã „teme” generale, de mai larg interes cultural).
Iatã titlurile unor texte ce pot sugera ele însele idei ºi
atitudini revelatoare pentru ceea ce am putea numi
orizontul tematic al cãrþii: Mãrturisesc cã gândesc, Nevoia
de vis, nevoia de ideal; Provincie, provincial, provincialism; Voluptatea de a face rãul, Generaþia apartament,
Aria calomniei, Discurs ºi vorbãrie, Luciditatea ca viciu.
Aº mai remarca la d-na Ana Dobre o mare sete de
destãinuire. O sete pe care o simt venind din impulsuri
interioare ºi – mai ales! – din dorinþa de a dãrui ºi celorlalþi
câte ceva din bogãþia spiritualã acumulatã din îndelungatele sale lecturi ºi confruntãri cu adevãrurile descoperite
acolo.
Detestând, cum este de înþeles, „discursurile” ºi
„vorbãria”, autoarea este concisã în exprimare, textele
par a fi enunþuri ºi axiome, dacã nu chiar cugetãri ce se
parcurg uºor, dar tocmai prin asta incitând la judecãþi ºi
reflecþii ºi dupã încheierea lecturii. Iar dacã existã (ºi cu
siguranþã existã!) un farmec al simplitãþii în anume stiluri
literare, se poate afirma cã doctoranda profesorului Eugen
Simion, d-na Ana Dobre l-a descoperit ºi-l practicã cu
succes, indiferent cã se pronunþã despre o carte, despre
o revistã, despre o miºcare de idei, ori despre toate câte
se întâmplã în agora vieþii culturale româneºti.
Dincolo de titlul lui simbolic („rinocerii” trimite cu gândul
la Eugen Ionescu ºi la piesa lui cu simbolisticã arhicunoscutã, iar Don Quijote la lumea de fantasme a creatorului
de literaturã de azi, neînþeles ºi marginalizat sub toate
aspectele) volumul d-nei Ana Dobre este aidoma unei
oglinzi în care, privindu-ne, ne redescoperim întocmai
cum suntem: cu lumini ºi abisuri, cu umbrele ºi amãrãciunile ce ne amprenteazã, în postura noastrã de
intelectuali, existenþa fizicã ºi spiritualã.
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Maria Niþu

VASILE DAN ªI „VREMEA O PASÃRE
CÂNTÃTOARE”*

* V
asile Dan, Inima sunã undeva sus = Aszív valahol
Vasile
fenn dobog, ediþie bilingvã, românã-maghiarã, Budapesta,
Editura Amon, 2006
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pânã nu e prea târziu – trebuie sã fie radicalã ºi rapidã.”
Finalurile articolelor, sunt ca lovituri de graþie, incitante
apostile, fãrã drept de apel. În articolul „Rãzbunarea” prin
culturã a provinciei”, scriind despre eterna poveste,
centralismul bucureºtean, conchide în final:„cultura
românã – reprezentatã spaþial – nu se poate întinde doar
pe cele câteva hectare câte acoperã Bucureºtiul”.
În editorialele sale, inevitabile pentru un adevãrat literat
(care, axiomatic, e plurivalent, nu-ºi poate limita tensiunea
creatoare la un singur gen), are talentul de a îmbina
virulenþa cu mãsura bunului simþ, cu rafinamentul ºi
alteþea intelectualã a polemicii, calitãþi care sunt rara avis
în aste vremuri de dezlãnþuire a democraþiei într-o libertate
de expresie deºãnþatã.
***
Dintr-o altã ipostazã, a degustãtorului de exotism
asiatic, ca membru al unei delegaþii de scriitori în China,
scriitorul fructificã turismul cultural, publicând volumul cu
impresii de cãlãtorie „Un li pe drumul mãtãsii: jurnal
chinezesc” Arad, Editura Mirador, 1997, în care îmbinã
poezia cu proza, fiecare capitol fiind tutelat de câte un
poem, ca ºi când sufletul sãu n-ar fi putut epiciza cãlãtoria
decât prin simbiozã cu poezia.
Astfel, înaintea episodului cu vizita la Mormintele
dinastiei Ming ºi la Marele Zid chinezesc intarsiazã
poemul Inima sunã undeva sus:„Ai sosit deºi n-ai plecat
/ Ai coborât deºi deasupra era pãmântul / Ai strigat deºi
limba îþi era tãiatã /de spaimã.// Mâna ai întins-o deºi
pironitã stãtea / Sângele tãu nu mai lovea / Nisipul trupului
// Uite / Te vãd înainte / Fiindcã mã urmezi” (p.18).
Acest poem e tipãrit olograf ºi pe coperta a 4-a celui
mai recent volum de poezie, volum care preia titlul
poemului.
Poetul Vasile Dan nu ºi-a ales o condiþie privilegiatã,
de pildã ca poetul George Vulturescu, sã fie redactor la o
revistã în exclusivitate de poezie, vorba ’ceea, pe felia
lui de pâine, ci sã fie un Noe pe o „Arcã” civilizatoare
pentru tot sufletul sensibil la culturã. Asumarea acestei
condiþii ar pãrea o sinucidere pentru un poet (ºi poate,
undeva în tainiþele sufletului, poetul suferã, sufocat de
conjuncturi, albatros pe puntea propriului vas).
De aceea, întru reverenþã ºi salvgardare a condiþiei
funciare, Vasile Dan reaminteºte cã redactorul revistei
„Arca” e de fapt poetul Vasile Dan, cavaler al Mesei
Rotunde Poezia, prin volumul Inima sunã undeva sus =
Aszív valahol fenn dobog, ediþie bilingvã, românãmaghiarã, apãrut la editura Amon, din Budapesta, 2006,
în traducerea lui Gaál Áron, ºi cu o prefaþã de Ovidiu
Pecican „La izvoarele trecutului etern”. E o antologie de
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Pentru cei mai mulþi cititori, Vasile Dan e o notorietate
culturalã în primul rând ca feldmareºal al revistei „Arca”
din Arad – revistã lunarã de literaturã, eseu, arte vizuale,
muzicã – fondatã de împricinatul în februarie 1990,
publicaþie care, în 2004, a primit premiul APLER pentru
cea mai bunã revistã a anului.
Premiu binemeritat, pentru cã trebuie dat Cezarului
ce-i al Cezarului: munca la o revistã nu e o glumã, nici nu
e doar devorarea comisã de un hobby pasionant, e chiar
o muncã de Sisif, revista e piatra pe care Sisif o urcã
mereu în vârf, cu fiecare numãr, ºi la numãrul urmãtor o
ia de la capãt.
Astfel cã, firesc, pe baricadele culturale e mai prezent
editorialistul Vasile Dan, care incitã prin poziþionãri
polemice, în editoriale de obicei concise, fãrã lungisme
eseistice, cu strãfulgerãri de prozã vitriolantã, cum e
necesar în aceste vremuri aspre, pentru impunerea ca
autoritate a unei reviste culturale.
Vasile Dan ºi-a exersat combativitatea de publicist
ºi-n presa cotidianã, în „Observator arãdean”, totalitatea
articolelor, „exerciþii de respiraþie zilnicã”, fiind corporalizatã în volumul de publicisticã „Proza zilei”, apãrut la
Arad, editura Gutenberg Univers, 2004.
Titlurile articolelor sintetizeazã subiectele fierbinþi ale
zilei (la fel de actuale în anul de graþie 2007, cum au fost
în 1997!), faþã de care simte nevoia sã-ºi consemneze
poziþia, dintr-o atitudine civicã exemplarã, ce contrazice
prejudecãþile-cliºee despre scriitorii „în turnul de fildeº”,
despre intelectualul care eºueazã în implicarea în viaþa
socialã, despre poetul „cu capul în nori” (deºi de acolo se
vede de fapt mai bine smogul în care e þinutul din vale!)
etc...
Polemistul scrie despre „Tranziþie, purgatoriu, carantinã”, despre „Inteligenþã, isteþime, ºmecherie”, despre
„Forþa forþei? Nu. Forþa spiritului!”, despre „Cum ne
gestionãm trecutul?” etc..., despre tot ce-i simptomatic
pentru tranziþia noastrã bolnavã. În articolul Cum sã
evadezi dintr-o închisoare fãrã ziduri?, de exemplu, scria
(în noiembrie 1997!) despre exodul tinerilor peste graniþã.
„ Pleacã total, inclusiv din condiþia lor de români
(lingvisticã, istoricã, culturalã). Pleacã din ei înºiºi. Sãºi uite identitatea”. ªi ca de fiecare datã, sãgeteazã soluþii,
dar care, dupã 10 ani de aºteptãri, se dovedesc
utopice:„schimbarea politicã ºi economicã în România -
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poeme din volumele Arborele genealogic (1981), Pielea
poetului (2000) ºi Cartea vie (2003), ultimul volum cu
nominalizare de cãtre Uniunea Scriitorilor la cartea anului
2003 pentru poezie.
Postfaþa traducãtorului Gaál Áron oferã câteva repere
întru receptarea antologiei. Tipãrirea cãrþii se înscrie în
proiectul editurii Amon de a publica o serie „în care sã
prezinte cititorilor, autori contemporani de altã limbã ºi
din altã culturã” .
Titlul seriei este „Metamorfoza”, „ducându-ne cu
gândul la Ovidius, care ºi-a desfãºurat activitatea la
marginea a douã culturi, în exil”. Cuvântul „metamorfozã”
implicã ºi ideea de transformare, care e inerentã oricãror
transpuneri dintr-o limbã în alta, o schimbare nu numai
lingvisticã, ci ºi privind cultura, al cãrei reprezentant este
autorul în cauzã. Proiectul este un militantism pentru
ideea diversitãþii în unitate, în contextul europenizãrii
culturii fiecare culturã fiind „un fluviu în oceanul transatlantic al literaturii mondiale”.
O primã alegere a lui Vasile Dan, a fost nu doar pentru
apropierea geograficã ºi legãturile culturale, istorice,
economice Arad/Gyula, ci dintr-o comuniune de idei, de
crez spiritual ºi poetic, de sistem de valori, mãrturiseºte
traducãtorul, când e mult mai uºor sã traduci, ca pe un
membru de familie, un poet în interiorul cãruia poþi
pãtrunde, în gânduri ºi simþire, ca ºi când ar fi ale tale.
Traducãtorii maghiari trebuie sã se orienteze spre toþi
vecinii, pentru cã „noi, maghiari, români, sârbi, slovaci,
ucraineni, croaþi ºi sloveni, adicã vecinii, suntem Europa”.
Seria începe cu o traducere a 40 de poezii selectate din
3 volume anterioare, ale unuia dintre marii poeþi al literaturii
române contemporane.
***
Ca poet, critica l-a încadrat pe Vasile Dan, didactic,
în poezia echinoxistã. În prefaþa amintitã, O. Pecican
face delimitãrile de rigoare: „nu calofilia ºi livrescul
echinoxismului mi se par decisive la Vasile Dan. (...)
meditaþia lui este hrãnitã de o sensibilitate culturalã cu
rãdãcini arhaice ºi premoderne.”
Poezia lui Vasile Dan se materializeazã între cele douã
coordonate: cea orizontalã – terestrul, ºi cea verticalã –
celestul „se umplu plãmânii de un balsam ceresc” (p.17).
ªi între ele, ca element intermediar, care face posibilã
comunicarea – ca Iisus, medium între om ºi Dumnezeu
– e poetul cu poezia sa, care încorporeazã totul, muzicã,
visare, nãzuinþã spre inocent, spre nemurire etc. În
aceastã contopire a lumilor, umanul transcendentalizat
ºi celestul umanizat, ca douã substanþe în vase comunicante, pulseazã un franciscanism sui generis, o întrepãtrundere de parcã ar fi un tot cu aceleaºi organe de
percepþie, nu o simplã personificare, ci coexistenþã în
comuniune: „stelele aruncau niºte ochi cereºti” „eram în
Gemeni, iar în noapte goi intrasem / ca sarea în ocean,
ca flora, fauna marinã” (p. 23).
Natura e asimilatã într-o revãrsare a vegetalului în
cotidian, prin acelaºi franciscanism care sublimeazã
umanul prin duioºie, delicateþe, sfinþenie, iubire universalã:
„Mâinile înspumate / asemeni crengilor primãvara, /
atârnã în somn, / precum corniþele melcului inocent, /
precum antenele melcului inocent” (Interregnuri). Ca o
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replicã suavã unui opulent Arcimboldo.
Natura fiinþeazã ca un univers de referinþã, un jalon
de configurare a imaginarului poetic, chiar prin titluri de
volume: Priveliºtile (volumul de debut, 1977), Nori luminaþi
(1979), Arbore genealogic (1981), Elegie în grãdinã (1987).
Concomitent, ca o hologramã, e ºi o imagine de sfâºiere, un decor de sânge ºi cenuºã: „cenuºa stelelor stã
întinsã pe acoperiºurile celor ce dorm”, „pasãrea înroºind
pereþii crepusculului” (p. 29), un gol trist autumnal: „sub
vacuumul norilor tîrºiþi ca niºte reptile pe cer” (p. 37) .
Aceastã dualitate e din exerciþiul voluptuos al paradoxului, poezia, care percepe invers lucrurile, „uite / te
vãd înainte / fiindcã-mi urmezi”, realizeazã o conciliere a
maniheismelor „limbuþia pietrei albe, muþenia pietrei negre”
(p. 27).
Selecþia poemelor, pãstrând în cursivitatea secvenþialã
ordinea apariþiei volumelor antologate, e un crochiu al
evoluþiei poeziei sale, 1981-2000-2003, dar în acelaºi timp,
demonstreazã „unitate în diversitate”, omogenitatea
imaginarului poetic, ca pasaje de muzicã allegro sau
moderato, unite într-un unic concert pentru pian ºi
orchestrã, pianul cu clape albe ºi negre, în înlãnþuire cu
tumultul orchestrei ce te poate devora.
La început exerseazã poezia solemnã, într-un ton grav,
metafore în stil înalt, maiestuos, de galã, cu majuscule,
sub lumina antichitãþii clasice (e „Muza în Noiembrie”) ºi
în jocul constelaþiilor, Peºti, Gemeni: în scoicã se aude
„Demonul / de mãtase, învãluitor al Eternitãþii” (p. 17),
„dimineaþa într-un ou Cerul / iar vremea o pasãre
cântãtoare” (p. 23), „deodatã reflexele spectrale ale

Emile Zola
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aceleiaºi Clipe / ale aceleiaºi pietre de cuarþ ce-þi arde în
palmã / ca o inimã” (p. 27).
Poezia în atemporalitatea sa regalã e un continuu
palimpsest, pe care inevitabil se întrevãd scrierile
anterioare, e „scoica în care se ard marile valuri”( p. 17) .
În secvenþa urmãtoare se gliseazã spre gravitatea
biblicã, cu invocaþii de psalm arghezian. În tristeþe ºi în
singurãtate, se psalmodiazã o smerenie evanghelicã,
parcã sunt plângerile lui Ieremia pe ogorul pustiit din faþa
cetãþii arse, sau ale unui Iov vinovat, nemântuit ºi
suferind: „Doamne tu ºtii în mine sînt prãpãstii mai adânci
decât / în afara mea(...) Doamne pe care te ating cu
degetele naiv / ca un fluture para cu trupul sãu rarefiat ºi
pufos(...) am strigat cãtre tine tare ºi viu / bolnav ºi putred
/ în carne ºi sînge ºi oase” (Mesa)
Metafora poetului rãstignit ºi înviat e ca o ars poetica:
„sapã o groapã în întuneric. / O ilumineazã o cãptuºeºte
pe dinãuntru / cu propria-i carne. / / Nu-l cãutaþi în
mormântul acesta. / S-a fãcut ziuã” (Omul alb)
Treptat, poetul trece la o uºoarã desolemnizare a vocii
lirice, cu adaptare la semnificantul cu prizã din poezia

momentului, prin raportarea la concretul din realitatea
imediatã, la faptul mãrunt al zilei, de „jurnal intim”, cotitian
„când am ajuns cu lectura de dimineaþã / la ziarul politic
/ ºi-am început sã înºfac flãmând / pateul cu brânzã”
(p.91) „era vineri 13 noiembrie anno domini 2002” (p. 93).
În forma de expresie a discursului liric, îmbinã poeme
lungi, în stil stil narativ, cu poeme concentrate, fulguraþii
de stãri poetice. Dar chiar ºi în poemele care metaforizeazã ideea poeticã într-un story, sclipesc notaþii ale
concretului sublimat în formulãri aforistice „o camerã de
copil purificã precum varul / interiorul” (p. 95).
Observator critic realist, dar ºi romantic idealist, un
„Li pe drumul mãtãsii”, vulnerabil în sensibilitatea lui, dar
ºi puternic în verticalitatea intransigentã, fãrã
compromisuri, Vasile Dan pãstreazã ºi-n poezie echilibrul
artistic profesionist, cumpãna înþeleaptã între metafora
esenþializatã, universalã în timp, gravã, solemnã, ºi
expresia actualã, demitizantã, jucãuºã, cinic sprinþarã în
marasmul cotidian, prin cuceritoarea prospeþime a
racordãrii la respiraþia zilei.

Lucia Dãrãmuº

CUVINTE, IDEI, CONCEPTE

„Erosul nu este doar iubirea cabalistului pentru
Dumnezeu (care juca, desigur, un rol major în viaþa lui
religioasã), nici doar credinþa în iubirea lui Dumnezeu
pentru om, ci reprezintã ºi conceptualizarea lui Dumnezeu
Însuºi ca un organism care întruchipeazã majoritatea
membrelor ºi a proceselor legate de eros.”
Sofisticatã prin diversitatea abordãrilor Moshe Idel,
în cartea amintitã, îºi concentreazã atenþia asupra întregii
literaturi cabalistice care ar putea avea vreo legãturã cu
ideea de iubire. Pe parcurs, arãtându-se un fin cunoscãtor
al semanticii iubirii în limba greacã, va face distincþie
între agape, eros, sex, nepropunându-ºi, în schimb, un
studiu lingvistic, dupã cum s-ar putea înþelege, ci mult
mai mult decât atât, un studiu aprofundat teologicofilosofic. Sistemele supuse analizei sunt prezentate
coerent, evidenþiindu-se cu precãdere relaþia inter-intradependentã a conceptului iubirii cu toate nivelurile de
realitãþi posibile, în lipsa sau în prezenþa erosului:
„Este important sã înþelegem afinitãþile dintre
predilecþia majorã pentru conceptul iubirii, care, în esenþã,
are de a face cu conectivitate, ºi structura ºi funcþia
profundã a sistemelor pe care le analizãm aici, care
promoveazã ºi forme de legãturã între niveluri diferite ale
realitãþii, chiar ºi când subiectul erosului este absent.”
În descendenþa celor spuse anterior, aºa cum reiese
din cartea lui Moshe Idel, erosul nu este un truism al unei
trepte decãzute, ci, în mentalitatea cabalisticã, reprezintã
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o modalitate de cunoaºtere religioasã, prin „construirea
unor construcþii ontologice mai vaste, care nu doar le
reflectã, ci le ºi consolideazã.”
Relaþia dintre atributele divine ºi erotism e fructificatã
pe deplin, amintind cã, începând cu secolul al XIII-lea,
depãºeºte cadrul celor douã Sefirot (Tiferet, Malkhut),
sexualitatea polarizând Hesed ºi Gevurah, potrivit
fragmentului cabalistic atribuit lui Rabad, dupã cum aratã
Moshe Idel. Parcurgându-i pe cabaliºti, profesorul de la
Ierusalim aratã cã polaritatea sexualã o întâlnim ºi în
Hokhmah ºi Binah, care, „de la cartea Zoharului încoace,
funcþioneazã ca Abba’, respectiv ’Imma’, Tatã ºi Mamã”.
Uniunea divinã, viziunea dualã a Torei ca mirele ºi
mireasa, Tiferet ºi Malkhut este extrem de bine explicitatã
de Moshe Idel, care recurge la un fragment din Catalogus
Codicum Hebraicorum:
„Adevãrata unire (realizatã) prin studiul Torei este cea
dintre Tora Scrisã ºi Tora Oralã împreunã ca du-partzufiniiii care sunt uniþi spate în spate; apoi toate fãpturile se
întorc ºi se trezesc ºi sunt transformate (aºa încât stau)
faþã în faþã, fiecare îºi va îmbrãþiºa tovarãºul ºi se vor uni
ºi nu se vor depãrþi, ºi se unesc unul cu altul prin sãrut ºi
îmbrãþiºare ºi devin unul. Iar feþele lor s-au întors una spre
cealaltã. Apoi atracþia ºi binecuvântarea ºi influxul se vor
adãuga din sursa Nimicniciei (’Ayin) la Fiinþã (Yesh)...
Aceastã binecuvântare se întâlneºte la toate fãpturile.”
Aºadar, din perspectiva cabalei teozofice-teurgice,
divinul nu va fi perceput ca în alte filosofii drept deus
otiosus, planul divin interferând cu nivelurile de realitate
PRO

Cabala ºi Eros, Moshe Idel.
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inferioarã.
Cabala ºi Eros, autor Moshe Idel, îºi propune o
oglindire a relaþiei dintre eros ºi divin, plecând în demersul
ei chiar de la enunþul rostit înaintea unui serviciu religios:
Le-Shem Yihud Qudesha’ Berikh Hu’ u-Shekhinteih.
(Serviciul divin are loc pentru unirea Celui Sfânt, binecuvântat fie El, cu Prezenþa Sa Divinã.)

Când ºtiinþa întâlneºte religia,
Ed. Curtea Veche, 2007

PRO

„Prima întâlnire dintre religie ºi ºtiinþa modernã,
petrecutã în secolul XVII, a fost una amicalã - ne spune
Ian G. Barbour, autorul cãrþii – fondatorii revoluþiei ºtiinþifice
erau creºtini pioºi, convinºi cã activitatea lor studiazã
opera Creatorului”.
Mergând pe aceeaºi linie ideaticã pe care o identificãm
în Religion in an Age of Science (Religie într-o epocã a
ºtiinþei) I.G. Barbour, în cartea prezentã, propune o
tipologie cu patru abordãri distincte, vrând prin aceasta
sã medieze între ºtiinþã ºi religie. Subiectele dezbãtute
sunt de strictã actualitate: de ce s-a produs Big-Bangul;
este evoluþia modul de creaþie ales de Dumnezeu (?);
suntem tributari genelor noastre (?) etc.
Se încearcã rãspunsuri neutre, venite dinspre ºtiinþã
ºi dinspre teologie. Dogmele sunt puse faþã în faþã cu
descoperirile ºtiinþifice, ideile religioase dialogheazã cu
teoriile ºtiinþelor naturii.
„Studii comparative fãcute pe gemeni (având gene
identice) ºi fraþi negemeni (care îºi împart jumãtate din
gene) aratã cã o parte semnificativã a comportamentului
este influenþatã de moºtenirea geneticã. Alte studii,
efectuate asupra leziunilor care afecteazã anumite zone
ale creierului ºi asupra modificãrilor în echilibrul
substanþelor chimice de la nivel cerebral, au dezvãluit cã
anumite facultãþi mentale sunt influenþate de acestea întro manierã spectaculoasã. Unii oameni de ºtiinþã au ajuns
astfel la concluzia cã libertatea umanã este iluzorie.”
Schema cãrþii este simplã, dar eficace, fiecare capitol fiind construit în patru paºi: 1. conflictul; 2. independenþa; 3. dialogul; 4. integrarea.
În articolul sintetic deosebit de captivant – Genetica,
neuroºtiinþa ºi natura umanã – Ian G.Barbour aduce în
discuþie ideea descendenþei omului din strãmoºi preumani,
pornind de la datele oferite de biologia molecularã („gorilele
ºi oamenii au în comun mai mult de 99% din ADN”), de la
antropologie („Australopitecus afarensis, o fiinþã cu aspect de maimuþã, avea, acum patru milioane de ani, un
mers biped” ; „acum opt milioane de ani, Homo erectus
avea deja un creier mult mai mare...”).
Care ar fi miza unor astfel de idei într-o carte care
încearcã sã medieze între religie ºi ºtiinþã? Articolul
Organismul biologic ºi eul responsabil, prin vocea
teologului Philip Hefner – citat foarte des de Barbour –
care considerã cã omul este o creaþie a naturii ºi,
deopotrivã, a culturii, într-o continuã evoluþie, determinat
însã de gene ºi de trecut, atinge cel mai bine subiectul
de discuþie al cãrþii – întîlnirea dintre ºtiinþã-religie.
Din punctul de vedere ºtiinþific, medierea, la acest
nivel al lecturii, este fãcutã de Ian Barbour prin referirea
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directã la ideile experimentale aparþinând lui E. O. Wilson, imersiunea reciprocã dintre ºtiinþele naturale,
ºtiinþele sociale ºi cele umaniste realizându-se printr-un
salt împreunã, aceasta fiind posibilã doar datoritã
avansului ºtiinþei. Ian Barbour, pentru a atinge punctul
maximal în care ºtiinþa ºi religia s-ar putea întâlni, îºi
sprijinã argumentele hrãnindu-se din textele ºtiinþificofilosofico-religioase ale altora, de tipul citatului dat, inserþii
pe care le regãsim la tot pasul în cartea prezentã:
„Ideea centralã a acestei viziuni a lumii ca salt
împreunã este cã toate fenomenele tangibile, de la
naºterea stelelor pânã la funcþionarea instituþiilor sociale,
sunt fundamentate pe procese materiale care sunt, în
ultimã instanþã, reductibile la legile fizicii, indiferent cât
de lungi ºi de întortocheate ar fi secvenþele.” – E.O. Wilson, Consilience: The Unity of Knowledge, Knopf, 1998.
O carte eclecticã? O carte la interferenþa disciplinelor?
Rãmâne de vãzut cum va evolua trasdisciplinaritatea.
Într-o graficã de excepþie, cu un conþinut riguros
articulat, bazat pe un corpus bibliografic solid, Când ºtiinþa
se întâlneºte cu religia, autor Ian G. Barbour, se adreseazã
oamenilor de ºtiinþã, filosofilor, teologilor, umaniºtilor ºi
celor care vor sã exploreze viabilitatea unui nou sistem
de valori, fondat pe viziunea transdisciplinaritãþii.

Ochiul lui Orfeu (Ex Ponto, Constanþa, 2006)
Sensibil ºi în acelaºi timp virulent, volumul de versuri
Ochiul lui Orfeu (Ex Ponto, Constanþa, 2006) reuºeºte
sã construiascã o viziune completã ºi discontinuã ca
posibilitate de metamorfozare a peisajului marin.
Nicolae Motoc înþelege prin poezie o simbolisticã antinomicã dintre real ºi fantastic a reprezentãrii unor lumi
posibile. Începând cu prima lecturã, structura volumului
se impune prin unitate, precum ºi prin vigoarea prin care
autorul ordoneazã spaþiile marine într-o poeticã a expresivitãþii ritmice, real-imaginar: „Sunete rotitoare care zboarã
cu îndreptãþirea ºoimului / Pescar în ele înseºi ºi în
marginea tristeþii de a bate iar / La porþi de infern / Gata
sã refuze pe oricine de când se-ntorc fãrã euridice / Revizuindu-ºi speranþa dupã moartea în altã împãrãþie / Decât
cea a solzilor veseli forfotând de întâmplãrile clipei.”
Lirica lui Nicolae Motoc se îndreaptã discret spre un
neprevãzut peisaj al spaþiului poetic în care regãsim
exotisme afiºate pe un fundal al cotidianului.
Ochiul lui Orfeu propune privirea obiectivã, realã,
aproape dilatatã, observatã din spatele lupei, atmosfera
pipãitã în aºa fel fiind perceputã, în cele din urmã, dintrun unghi suprarealist.
Imaginile, dispre real spre fantastic, dinspre concret
spre ireal, curg unele din altele, construind imaginarul
poetului lirica apelor:
„În curând ne vom extazia de binefacerile unui califat
pan Islamic / În curând viaþa în Aamerica ºi Europa mea
unitã / Va fi confortabilã ca atunci când trebuie sã treci
un fluviu / (Missisippi sau Dunãrea) / peste un pod
construit din cranii.”
Nicolae Motoc atinge marginile cele mai profunde ale
creativitãþii cuvântului, ale posibilitãþii de a fi, conºtient
de mirabila sãmânþã a logusului poetic.
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VÂSLA DE SARE
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îndepãrtatã, satul Poeni din Delta Dunãrii.
Titlul romanului este o metaforã inspiratã, „vâsla de
sare”. Imaginatã în sensul denotativ, cu certitudine vâsla
se va topi în apa pe care zilnic o bate, pânã vor rãmâne
cioturile, ºi nici acelea… Romanul însã, de o profunzime
impresionantã, oferã cititorului mai multe chei ale
metaforei. Mai întâi, poate fi comunismul diluat ºi înghiþit
de propria neputinþã, cum de altfel s-a ºi întâmplat. Pe
de altã parte, metafora este una a destinului mãcinat de
comunism al individului – cãci, în final, profesorul de
matematicã autoexilat aici, va repeta, pânã la un punct,
destinul fratelui sãu vitreg, profesor de istorie la aceeaºi
ºcoalã, Ion Badiu. De fapt, aceastã semnificaþie a
metaforei iese la ivealã în text într-un dialog dintre un
sãtean, Voicu ºi Ion Badiu: „Voicule, cum ar fi dacã pe la
jumãtatea drumului ai descoperi cã strângi în palme douã
vâsle de sare din care, dupã o vreme, rãmân douã cioturi,
iar malul e departe ºi valurile fioroase?” Rãspunsul interlocutorului este cutremurãtor: „Doamne fereºte, domn

Angelina

PRO

Unde se întâmplã sã se gãseascã doi scriitori
buzoieni, imposibil sã nu aparã, chemat de vocea
neauzitã a destinului, ºi al treilea. Observaþia este
verificatã mult ºi bine, chiar de propria experienþã. Eu,
ialomiþean prin adopþie, trãind cu nostalgia muntelui dar
ºi cu a adolescenþei ºcolare buzoiene, trecând prin Buzãu,
într-o toamnã ploioasã, cu „Fagul” subsuoarã, spre
„cafeneaua” de lângã Clubul Sindicatelor, dau, la o masã,
cu câte o cafea în faþã, de Marin Ifrim ºi de Lucian
Mãnãilescu. Nu dupã mult timp, apar, chemaþi parcã de
o voce neauzitã decât de ei, D. I. Dincã, Nicolae Pogonaru,
Viorel Frâncu, Stan Brebenel, Tudor Cicu… S-a ºi încins
un cenaclu literar, de parcã ne-am fi cunoscut de când
lumea. Invitat fiind la ªcoala Normalã, la Zilele ªcolii,
împreunã cu Passionaria Stoicescu, dau ºi de Aurel
Anghel. Ajung la Colþii mei sã-mi lansez cartea, în dreapta
ºi în stânga mea troneazã Nicolae Gâlmeanu din Cislãu,
George Bãiculescu ºi Nicolae Deneº din Nehoiu. Ajung
cu cartea la Muzeul Literaturii din Bucureºti sã mã
întâlnesc cu Gheorghe Istrate, mã descoperã doamna
Margareta Amza, venitã din diasporã. Îl caut pe Ion
Gheorghe, dar îl gãsesc ºi pe Florentin Popescu. Invitat
fiind la serbãrile Hârºovei de cãtre buzoianul Ion Roºioru,
dau ºi peste Arthur Porumboiu. Mãi, dar asta-i þara
buzoienilor, ca sã parafrazez un personaj din celebra
poveste a lui Creangã. Lucrurile nu s-au încheiat chiar
atunci. N-apuc sã lansez bine romanul meu „Fagul” în
Buzãu, cã ºi a auzit despre el, prin intermediul lui Ilie
Mândricel din Bozioru, pentru mine atunci necunoscutul
GHEORGHE POSTELNICU din Pârscovul Buzãuluipatria, unanim recunoscutã, a lui Voiculescu- pe urmele
cãruia am mers, la aniversarea sa fãcutã cu mare
seriozitate de cãtre autoritãþile locale. Acolo îi întâlnesc
pe George Mihalcea de la „B1” ºi pe Gheorghe Stroe,
tocmai din Teleorman. Mã descoperã cu mare entuziasm
Aurel Ganea, sosit din strãinãtãþi ºi Gheorghe Ene din
Cãldãreºti. La concursul „V: Voiculescu – arc de suflet
peste timp”, am onoarea de a-i cunoaºte pe cei care-l
însufleþesc material ºi spiritual, cu cea mai mare dragoste
ºi discreþie, domnii Ovidiu Cameliu Petrescu ºi dr.Valeriu
Bistriceanu.
Am primit prin poºtã romanul, acum al prietenului
Postelnicu, „VÂSLA DE SARE”, Ed. Casei Corpului Didactic „I.Gh. Dumitraºcu”, Buzãu, (2006), bineînþeles cu
o dedicaþie onorantã a autorului. Surprinderea a fost dublã
întrucât, pe mãsurã ce îl citeam, descopeream aceeaºi
temã pe care o abordasem ºi eu – atrocitãþile comunismului – numai cã el îºi plaseazã eroii—ai mei þãrani
munteni buzoieni, ai lui intelectuali— ºi evenimentele,
într-o localitate izolatã dintr-o regiune a þãrii ºi mai
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Badiu! De vreo 10 ani trag la lopeþi ºi am impresia cã ºi
mâinile mele sunt din sare, pentru cã au rãmas niºte
cioturi, iar ce se zãreºte nu e liman, e un iad în care e
bine sã nu ajungi.” De-abia acum se întrevede ºi imaginea
naratorului, care va deveni el însuºi personaj într-o
naraþiune captivantã, scrisã într-o tehnicã a contrapunctului, cãci destinele celor doi fraþi vitregi se vor
succeda, având sentimentul destrãmãrii: „Mângâiam cu
privirea o miºcare pãrelnicã în hãþiºul de papurã ºi începeam sã cred cã asta nu mai echivaleazã cu eternitatea
ºi cã liniºtea acestei lumi se destramã.”
Naratorul, al cãrui nume nu e dezvãluit deocamdatã,
dar care este ºi personaj, face o vizitã în acest sat uitat
de lume, pe urmele morþii (misterioase?) a fratelui sãu
vitreg, Ion Badiu, cu domiciliu forþat, aflând cã acesta
„s-a prãpãdit dintr-o datã la ºcoalã ºi în faþa copiilor.”
Primul gând al acestuia, dupã o cãlãtorie la bordul unui
bãtrân vas, a fost sã meargã la cimitir. În faþa mormântului
stã cu capul plecat „pânã când mii de ace îmi cuprind
mâinile ºi picioarele.” Drumul cimitirului coboarã în uliþa
principalã, strãbãtutã de trecãtori „rari ºi blânzi.” Ciudat
este cã insul care-l conduce cu o ºaretã, de la vas în
sat, trasã de un cal, îl numeºte dintr-o datã „domn’
profesor”. Îi vorbeºte despre Badiu fãrã sã ºtie cã aceºtia
sunt fraþi vitregi. Îl conduce la o camerã oficialã (odãiþã)
unde „tavanul cenuºiu devine o scorburã de insomnii”.
De-abia acum cititorul aflã cã el venise cu scopul sã
reconstituie ultimele zile ale fratelui vitreg. De aici încolo,
romanul capãtã dimensiuni tragice, povestind o dublã
cãlãtorie prin Infern a celor doi, având mereu alþi ºi alþi
ghizi. Urmãtorul ghid este Voicu Stamate care-l duce la
fosta locuinþã a lui Badiu. Devine un observator atent al
împrejurimilor, pe drum descoperã „o frumuseþe care te
face sã presimþi mai puternic moartea”, dar ºi numeroºi
localnici „fericiþi prin sentimentul propriilor degradãri”.
Privind camera goalã a fratelui, simte cum „soarele de la
cimitir îi zvâcneºte în tâmple ºi aprinde pentru o clipã
arsura din creºtet; doar privirea atinge obiectele ºi ochii
se topesc într-o perdea de sare.”
De aici încolo, cititorul este introdus într-o realitate
durã, aceea a începutului colectivizãrii. În urmã cu douãtrei luni, student fiind, a fost chemat la decan ºi i s-a pus
în vedere „sã ducem muncã de lãmurire cu pãrinþii noºtri,
sã înþeleagã viitorul luminos al satelor româneºti”. E un
prilej pentru Voicu Stamate sã-i spunã noului venit
povestea celor din Poeni care, de teama colectivizãrii,
„au stat ascunºi în baltã, dar s-au întors, pânã la urmã,
ca gândacii la humã”. Sunt demne de notat gândurile
alternative ale celor doi: „cine moare acum, scapã la anul”.
Replica vine de-abia la reîntâlnirea de a doua zi: „Ce
rãmâne, e tristeþe. Asta nu se terminã niciodatã.” Urmeazã
un pescuit în doi pe unul dintre canalele Deltei unde parcã
ºi apa e îmbâcsitã de comunism: „lichidul gâfâie ca un
plãmân obosit”. Gândurile lui se întorc spre copilãrie,
având impresia cã nu va înþelege niciodatã frãmântãrile
fratelui Ion din ultimele sale zile de viaþã. Zece ani mai
târziu va retrãi aici propria experienþã în aceste locuri „ºi
cã ce este acum real, mi se pãrea atunci indiferent.”
Încet-încet, în roman, destinele celor doi fraþi vitregi
se împletesc sub tema unui RÃU comun, identificat mai
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întâi de fratele vitreg din Poeni: „Dacã rãul a pãtruns ºi în
þesãtura curatã a acestui paradis din Poeni, ne putem
imagina cât de profund este el la nivelul întregului organism. Dacã expansiunea rãului este totalã, ne mai putem
opune?” Ajunge apoi la gazda fratelui, familia Oieru Marin,
unde aflã alte detalii despre fratele care fãcuse strãvezii
aluzii politice, despre moºii ºi strãmoºii satului care
fuseserã ciobani sau pescari, cu viaþa lor care „jumãtate
miros a peºte, jumãtatea cealaltã a seu.” Mai aflã cã
fratele, un tip contemplativ, se simþea singur „pentru cã
singuri sunt cei ce iubesc, dar ºi cei care mor. ªi unii ºi
alþii devin prisos în timpuri tulburi.” Este condus la sora
lui Marin Oieru, Vuþa Dache, de la care ar putea afla ºi
alte lucruri despre fratele sãu. A mers mai întâi la ºcoalã
pentru a clarifica soarta unor importante piese din colecþia
numismaticã a fratelui. Aici aflã cã acesta era „cam
neprincipial” ºi cã „obiectele au fost ridicate de tovarãºi
importanþi de la regiune.” Constatã dispariþia unor piese
importante precum: un denar roman, douã monede
greceºti, alta geto-dacicã. Replica profesoarei îl lasã
stupefiat: ºi ea a pierdut patru gâºte „care au fost prea
ademenite de o ºatrã de þigani”. O cunoaºte ºi pe
„tovarãºa” de românã, domniºoara Vlad, care trebuie sã
pregãteascã un concurs artistic, apoi pe directoarea ºcolii
a cãrei duritate este o mascã a unei persoane teribil de
mediocre, neiertãtoare cu ceilalþi, dar înþelegãtoare cu
sine. În holul ºcolii face un inventar al pieselor rãmase în
vitrinã pe care le va dãrui ºcolii, iar fraza fratelui pune
punct acestui moment: „Colecþia a murit odatã cu fratele
meu.” Încet se creioneazã, din frânturi, asemenea unui
vas arheologic cãruia i s-au descoperit doar câteva

Nana
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[…] Izbânda închide în ea înflorirea unei înfrângeri.”
Romanul se încheie cu decizia plecãrii în Canada ºi
cu un sfat al prietenului, extrem de aluzivã: „Sã nu ne
scrii din Canada, lasã cã te caut eu.” Replica naratorului
trimite la o reflecþie la fel de profundã ºi de cutremurãtoare: „Este geamãtul sau cântecul cocorului?” De-abia
acum cititorul aflã cã cei doi fraþi intelectuali, chiar vitregi
fiind, se identificã prin destine cutremurãtoare: unul moare,
altul este pe cale sã emigreze din aceleaºi motive politice.
„Sunt un ratat, un ochelarist aruncat pe o grãmadã de
rumeguº sau pe o grãmadã de ceapã. Pe Valentin Balotã
îl chema Ion Badiu, pe Ion Badiu – Dumitru Burlacu.”
Gândul final al naratorului, „Dacã mã nãºteam mai
devreme cu o sutã de ani, poate aveam noroc”, este cheia
întregii cãrþi, una sintetizând destinul cutremurãtor al
intelectualului care a avut neºansa sã se nascã ºi sã
trãiascã sub comunism.
Între aceste sosiri ºi plecãri din Poeni se aflã
cutremurãtoarea istorie a destinului eroului principal –
prezentat postum – Ion Badiu: studenþia, armata, munca
în cariera de piatrã, profesor. Sunt scene de o limpezime
clasicã între care intercaleazã, prin tehnica proustianã a
rãsturnãrilor de timp, ºi scena rebrenianã a revoltei
þãranilor din satul Bãdila, pe la 1900 împotriva unei legi
care punea biruri crunte micilor fabricanþi de þuicã.
Asemenea scene de revoltã mai apar doar în „Rãscoala”
lui Rebreanu sau „Cronicã de familie” a lui Petru Dumitriu.
Prezentarea lor în roman este desãvârºitã, iar povestirea
lor aici n-ar face decât sã slãbeascã interesul cititorului,
sã trãiascã un sentiment de frustrare. Scenele se succed
în cascadã ºi sunt susþinute artistic – aici se vãdeºte
originalitatea romanului- în douã componente inseparabile.
Prima o constituie profunzimea reflecþiilor filozofice
strecurate în momentele cheie, fãcând referiri fie la
personaje, fie la evenimente, stabilind o discretã ºi
profundã legãturã între narator, care se dedubleazã, când
subiectiv, când obiectiv – cu un cititor mereu þinut astfel
la tensiune maximã. Am selectat pagini întregi de astfel
de maxime, dintre care am putea cita câteva pentru a
marca ºi funcþia esteticã a acestora – tehnica contrapunctului:
„Mereu se gãseºte cineva care sã ne schimbe soarta,
dar lucrurile omeneºti au numai un mers al lor pe care
doar un lucru important le schimbã direcþia.” (p.5)
„Fugind de primejdii îþi faci viaþa mai uºoarã, sau înveþi
s-o preþuieºti mai mult.”(p.5)
„Timpul care rãmâne este de fiecare datã cel mai
scurt.” (p.9)
„Bunãstarea atrage invidie ºi invidia se preschimbã
în urã, iar ura, ca ºi lepra, este boala sãracilor cu duhul.”
„Fiecare este captiv în propria viaþã din care evadarea
nu este posibilã.” (p.53)
„Nu e nicio salvare, o sutã de ani de aici înainte,
pentru cã vor fi douã categorii de oameni, victime ºi cãlãi,
ºi între ei – nimic.” (p.69)
„Cei proºti sunt ºi cu gura mare: puturoºi ºi plini de
planuri.” (p.124)
„Când voinþa este trasã în jos de regrete, devine posibil
orice compromis.” (p.131)
„Tot ce ºtim despre viaþã se descompune acum în
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fragmente, portretul fratelui: „Fratele meu fusese un bãrbat
dintre cei care ºtiau multe, dar mãrturisea puþin, fãcându-i
pe unii bãnuitori, pe ceilalþi, puþini, prieteni”
Finalul subcapitolului prezintã revenirea aceluiaºi
personaj, ca profesor de matematicã, autoexilat în satul
Poeni, dupã zece ani. Aºadar, biografiile celor doi fraþi
vitregi se intersecteazã temporal, dar mai ales spaþial.
Primul este exilat, fratele sãu opteazã pentru un dublu
autoexil, mai întâi în satul Poeni, în aºteptarea celuilalt,
definitiv, în Canada. De-abia în finalul romanului cititorul
aflã cã studentul de altãdatã repetã, pânã la un punct,
destinul fratelui vitreg. Ultimul urmase o carierã universitarã strãlucitã, ajungând un matematician-cercetãtor
strãlucit, dar „face imprudenþa” sã cearã sã plece în
strãinãtate, în Canada. Urmãrile erau cele cunoscute: în
aºteptarea aprobãrii paºaportului, rãmâne fãrã garsonierã,
fãrã slujbã în Bucureºti, dar trebuie totuºi sã trãiascã ºi
alege funcþia de umil profesor în Poeni. Autoexilul nu
este un capriciu, ci mai degrabã rodul nemulþumirii ºi
revoltei unui individ în relaþia acestuia – ca ºi de altfel a
fratelui sãu vitreg- cu o societate care, prin mecanismele
ei, converteºte individul, iar el nu se lasã convertit. În
carte, cititorul are ºansa de a suvura câteva eseuri pe
tema relaþiei dintre individ ºi societate. În mijlocul
romanului, un astfel de eseu nu poate decât sã susþinã
originalitatea ºi mai ales modernitatea romanului, unde
eroul îºi justificã autoexilul: „Gândirea trebuie sã fie liberã
de influenþa oricãrei autoritãþi, de aceea nu pot sã închid
ochii ºi sã mã refugiez în construcþii sumbre sau într-o
lume pe cât de paºnicã, pe atât de fictivã. Altfel te trezeºti
fãrã apãrare în faþa umilinþei ºi a deznãdejdei, în vreme
ce spiritul nu te mai poate alina ºi sfãtui.” Ar fi o mare
pierdere pentru cititor sã piardã întregul eseu care se
întinde pe mai bine de douã pagini acuzatoare la adresa
unui regim care mutileazã ºi mancurtizeazã intelectualul
nedispus sã participe la circul politic cãci „toleranþa este
ca o leprã, iar lumea protestatarã este locuitã de oameni
singuri.”
Întors în Poeni, o regãseºte pe Carolina Dache, acum
bãtrânã, pe fiica ei, Uþa Dache care o îngrijeºte. În ciuda
atmosferei sumbre, cititorul întrezãreºte o notã optimistã,
exprimatã într-o frazã admirabilã: „Cred în Înviere ºi în
întoarcerea lui Iisus care va permite tuturor sã reînvie în
trupurile proprii.” Ultima vizitã în Poeni are loc la ºapte
ani, la ceremonia deshumãrii fratelui. Este urmãritã slujba
cu pioºenie, urmând ca rãmãºiþele pãmânteºti sã fie duse
în huma de la Bãdila, la mormântul familiei cu numele
înscrise pe crucile de piatrã: Dumitru Burlea, Anton
Burlacu, Vasile Badiu, Neculai Balotã, Ion Badiu…
Acum simetria romanului se face simþitã prin
excelente pamflete-eseuri pe care orice romancier le-ar
invidia, reprezentând un aspru rechizitoriu al opulenþei
unei familii ghiftuite – noua burghezie roºie din Poeni,
faþã în faþã cu sãrãcia lucie: „Unii oameni se nasc pentru
viaþã, alþii pentru orgoliu. În mod ciudat, cei din urmã au
vocaþia nefericirii ºi resimt singurãtatea ca pe o mare
plictisealã. Aceasta þine în Poeni din noiembrie pânã cântã
cucul. În tot acest timp, duminicile sunt sinistre […] Între
cerul îngheþat ºi ochii care-l privesc, nici un adevãr pe
care îl poþi atinge, devreme ce te-ai hotãrât sã nu triºezi

SAECULUM 12/2007

lector

PRO

durere.” (p.133)
„Resemnarea e mai rea ca foamea.” (p.137)
„Dacã pui mâna la ochi, nu înseamnã cã alungi
vedeniile.” (p.149)
„Izbânda închide în ea înflorirea unei înfrângeri.”
(p.158)
„Secundele sunt un clipocit care se sparg într-o
speranþã rea.” (p.161)
„Limba omului e vicleanã: cu ea laudã pe Domnul în
rugãciune ºi tot cu ea îl înjurã ºi blesteamã.” (p.68)
„Unii oameni se nasc pentru viaþã, alþii pentru orgoliu.
În mod ciudat cei din urmã au vocaþia nefericirii ºi resimt
singurãtatea ca pe o mare plictisealã.” (p.158)
„Atunci când recurgi la luciditate, vrei sã contrabalansezi binele cã a cunoaºte poate fi negativ, realitatea fiind
factorul pozitiv, dar inamicul e fiinþa din noi.” (p.149)
Aceastã densitate de aforisme predispune la
meditaþie, þinându-l pe cititor captiv în miezul evenimentelor. Aforismele din roman capãtã consistenþã dacã
cititorul observã cã acestea sunt asociate stilistic cu o
suitã de comparaþii pentru care autorul are o disponibilitate
ieºitã din comun. Faptul nu face decât sã antreneze
imaginaþia lectorului, transferându-l cu toatã fiinþa în
mediul în care-ºi plaseazã eroii ºi întâmplãrile lor:
„Tavanul camerei devine o scorburã de insomnii.” (p.3)
„Lumea soarelui pãtrunde pe lângã perdea ca o roatã
cu mai multe spiþe.”
„Sunt obosit, parcã mã despart în fâºii.” (p.33)
„Întunericul tremurã cum tremurã mucul de lumânare
în cãuºul palmei.” (p.57)
„Ea avea ceva misterios ca rãsãritul ºi apusul.” (p.77)
„Fata se ridicã ºi pãru ca o pasãre gata sã-ºi ia zborul
spre vârfurile de stuf.” (p.120)
„O vrajã de luminã se aºazã ca o vrabie în poala
mea.” (p.132)
„Omul din faþa mea parcã iese pe fereastrã ºi pluteºte
între apã ºi norii zdrenþuiþi.” (p.138)
„Strãduþa pare incendiatã de un aer verzui.” (p.139)
„Intrãm într-un dans nautic, asemenea unei perechi
de vidre.” (p.155)
„Un stol de vrãbii tocmai vibreazã ca un cablu întins
prea mult.” (p.155)
„Cerul este negru, stelele sunt negre. Unele se
deplaseazã în sens opus, ca pomii care fug când ne aflãm
într-un tren.” (p.166)
Tehnica descrierii, portret sau peisaj, este ºi ea
remarcabilã, fiind încã un element ce conferã unicitate
romanului. Descrierile apar acolo unde trebuie: fie cã
deschid naraþiunea, fie cã o închid, dar cel mai des o
tempereazã. Descoperim o naturã peste tot solidarã cu
sufletul uman rãvãºit, o naturã încremenitã ºi resemnatã,
dar mereu prezentã. Fraza de debut a romanului are
menirea de a pregãti intrarea în evenimente, aºa cum se
întâmplã într-o simfonie maiestuoasã: „Spre searã, norii
au acoperit soarele mãrunt, iar în zare scãpau raze care
luminau malurile nisipoase. Apa avea mirosul acru al
trunchiurilor de sãlcii rãsfirate printre fâºii de nãmol” (p.1).
Peste câteva ore, peisajul se modificã: „Noaptea înainteazã anevoie, pe când o lunã diformã se destramã în
umbre care apar ºi dispar absorbite de memorie”.
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Dimineaþa, cãlãtorul, odatã trezit, merge prin satul care
„are uliþe ºi drepte, urcã uºor spre raze bifurcate, de unde
se vãd movile încãrcate cu verdeaþã. Trecãtorii sunt „rari
ºi blânzi”. „E o frumuseþe care te face sã priveºti mai
puternic moartea” (p.6). Cãlãtorul-narator „alunecã tãcut
spre casã, mai rãmâne o vreme pe treptele clãdirii, în
înserarea flãmândã care leagãnã plãsmuiri misterioase.
E o armonie care te face sã înþelegi viaþa mai uºor ºi sã
presimþi moartea.” (p.18)
Tehnica portretului are acurateþea unui pictor. Iatã
portretul personajului-postum, Ion Badiu: „Avea trupul
subþire ºi braþele lungi cu palmele ridicate. Arãta o fire
mai curând singuraticã ºi înclinatã spre contemplaþie,
preferând sã stea departe de alþii, sã se adãposteascã
de vulgaritatea ºi efemerul simþirii lor. Vorbea puþin ºi
cumpãtat […] În ºirul greºelilor ºi slãbiciunilor sale nu se
numãrase acela de a putea suporta vreun jug.”
Când este vorba despre împrejurimile satului Poeni,
avem în faþã un mare pictor al Deltei: „Cãldura a înviat
fiinþa secretã a mlaºtinii. Niºte pescãruºi þipã rãtãciþi în
nãvodul care sugrumã cerul.” Mai încolo noteazã: „Ploaia
s-a oprit speriatã de propria violenþã. De peste tot se
ridicau aburi mici spre un cer nou.” (p.72)
Într-o altã paginã memorabilã, cititorul descoperã
minunea cea mai copleºitoare, dragostea dintre Ion ºi
Mãdãlina, pe care însãºi natura o sãrbãtoreºte; „Îl împinse
din nou în iarbã ºi se lãsã moale peste trupul lui. Bãrbatul
îi atinse ºoldurile, apoi sânii mari. Pe malul lacului se
auzeau chemãri ciudate. Pãmântul cu iarba, cerul cu
stelele erau una ºi aceeaºi fiinþã, care tãinuiau poveºti
de dragoste în ceasuri de cumpãnã […] Norii roºcaþi
revãrsau umbre pe luciul apei […] Timpul se odihnea pe
câmp ºi pe apã ºi, dacã se punea în miºcare, l-ar fi simþit
în artere ca pe o constrângere.” (p.119)
Finalul romanului are vibraþia tuturor instrumentelor
din Simfonia a IX-a. Mai întâi, te capteazã câteva eseuri
strãlucite care surprind cu ironie ºi amãrãciune, noua
moralã impusã de orânduirea care-ºi dãdea primii stãpâni:
burghezia roºie, fãrã sã se întrevadã cã tãvãlugul istoriei
o va mãtura curând. (Sã fie o portiþã lãsatã intenþionat de
autor pentru urmãtorul volum?)
Ultimul alineat þâºneºte din întreg romanul, concentrându-l, izbutind un zbucium interior al unui ins, strigânduºi durerea, neputinþa, încrâncenarea, prea mic în luptã
cu o lume demonicã: „Cerul este negru, stelele sunt negre
[…] Îmi apãr ochii cu palma de cerul negru, de stelele
negre. E miezul nopþii, stau într-un sat mort de pe o planetã
care se învârte fãrã voia ei. Un sat plin de morminte ºi de
cruci, cu un cimitir de uliþe. Nu mã simt pãcãlit. Înfrângerea
fusese anunþatã cu mult mai devreme, încât lumea a
avut timp sã se obiºnuiascã. Tineri resemnaþi ºi sãnãtoºi.
Bãtrâni cuminþi. Fiecare cu porþia lui, cu viaþa lui. Te aºezi
în ea, ca într-o zeamã ºi e tot una dacã e mai lungã sau
mai concentratã. De pe cer cade un fel de ameþealã.
Stelele, viitorul meu.”
Cel care a trãit cu adevãrat evenimentele povestite,
rosteºte împreunã cu Roland Barthes: „Literatura e o
minciunã care spune adevãrul.” Cel care nu le-a trãit, se
întreabã dacã nu cumva sunt exagerãri þâºnite dintr-o
fantezie exacerbatã. Cititorul de autenticã literaturã, lucidul
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succintã a presei literare de dupã 1989: „Dupã decembrie 1989,
a avut loc a treia mare explozie de presã culturalã în România,
dupã momentul paºoptist-junimist ºi dupã cel interbelic.
Libertatea de exprimare, de dialog a adus pe piaþa noastrã presã
din Republica Moldova, Franþa sau Canada.
Au apãrut reviste noi, mai mult sau mai puþin convenþionale,
scrise în registre diferite. De la revistele de culturã poeticã
POESIS (Satu Mare, coordonator George Vulturescu) ºi POEZIA
(Iaºi, coordonator Cassian Maria Spiridon) la VITRALIU (Bacãu),
VERSO (Cluj-Napoca), EUPHORION (Sibiu), APOSTROF (ClujNapoca), DUNÃREA DE JOS (Galaþi), CONTRAPUNCT
(Bucureºti), DISCOBOLUL (Alba Iulia), EUROMUSEUM
(Bucureºti), CAFENEAUA LITERARÃ (Piteºti) etc., etc.”.
Acestei puneri în temã îi succed propunerile celor 19 reviste
literare: „Antares” (Galaþi), „Antiteze” (Piatra Neamþ), „Arca”
(Arad), „Cafeneaua literarã” (Piteºti), „Caiete silvane” (Zalãu),
„Contemporanul” (Bucureºti), „Convorbiri literare” (Iaºi), „Dacia
literarã” (Iaºi), „Hyperion” (Botoºani), „Luminã linã” (New York),
„Manuscriptum” (Bucureºti), „Nord literar” (Baia Mare), „Oglinda
literarã” (Focºani), „Poesis” (Satu Mare), „Paradigma”
(Constanþa-Bucureºti), „Revista Nouã” (Câmpina), „Sud”
(Bolintin), „Tomis” (Constanþa)) care propun, în ordine, urmãtorii
scriitori – 45 pentru universalitate: Aura Christi, Dinu Flãmând,
Dora Pavel, Irina Petraº, Cassian Maria Spiridon, Marius Chelaru,
Daniel Corbu, Lucian Vasiliu, Gellu Dorian, Vasile Spiridon,
Nicolae Corlat, Dan-Alexandru Condeescu, Lucian Chiºu,
Corneliu Lupeº, Gh. Glodeanu, Daniela-Monica Sitar-Tãut,
ªtefan Mitroi, Gh. Neagu, ªtefania Oproescu, Traian T. Coºovei,
Mircea Muthu, George Vulturescu, Marin Mincu, Mircea Þuglea,
Ion Grigoriu, P. Sân Petru, Cristian Roºca, Adrian Alui Ghoerghe,
Gheorghe Schwartz, Ion Matiuþ, D.M. Cipariu, Niculina Oprea,
Floin Dochia, Virgil Diaconu, Cristian Contraº, Daniel Holbea,
V. Mureºan, Mihaela Albu, Theodor Damian, Robert ªerban,
Codruþ Darie Constantinescu, Florentin Popescu, ªerban
Codrin, G. Vasilievici.
Salutãm un astfel de proiect, binevenit pentru ca literatura
românã sã iasã dintr-o periferie complexantã ºi, fie sã acceadã
la un centru, fie sã devinã ea însãºi un centru. Îi dorim ca
mesajul aruncat soartei sã fie receptat ºi înþeles, iar fortuna
labilis a literaturii noastre sã devinã, permite-ni-se acest joc de
cuvinte, fortuna stabilis...
Pentru conformitate, aº propune aceastã poezie, Scrisori,
a lui ªtefan Mitroi: „Vine zilnic poºtaºul/ ºi îmi aduce/ câte-o
scrisoare./ Eu mi-am scris/ mie/ în tinereþe./ A venit timpul/ sã
primesc/ scrisorile expediate/ atunci./ Între filele/ îngãlbenite
de vreme/ sunt presaþi/ cei mai frumoºi ani/ ai vieþii mele./
Desfac plicurile/ cu nerãbdare/ ºi odaia/ se umple/ de mirosul
vremurilor de altãdatã./ Afarã, singurãtatea/ luminoasã a / ploii/
picurã monoton pe acoperiºuri”.
PRO

O consecinþã a intrãrii în Uniunea Europeanã o reprezintã
ºi moda proiectelor, în toate domeniile. Trãim într-o epocã a
proiectelor. Dincolo de tentaþia de a ridiculiza o astfel de modã,
existã însã oameni care iau în serios oportunitatea ºi
construiesc ceva durabil, de viitor. Proiectul poate prospecta
viitorul, poate da o ºansã. Orice activitate trebuie privitã în
perspectivã, într-un proces mental evolutiv ºi – retrospectiv ºi
prospectiv – cu finalitate neapãrat practicã.
Un astfel de proiect, finanþat de Ministerul Culturii ºi Cultelor
prin Programul Promocult 2007, este ºi lucrarea Pagini literare
editatã de Forumul European al Revistelor Literare, ediþia I,
2007 – Mamaia, Constanþa, România având ca organizator
Federaþia Editorilor ºi Difuzorilor de Carte din România ºi
asociaþia Publicaþiilor Literare ºi Editurilor din România cu
sprijinul Consiliului Judeþean Constanþa.
Formula adoptatã de realizatorii proiectului este originalã,
mizând ºi pe senzaþional, cu un impact scontat asupra
publicului receptor. Autorii îºi propun sã fie Agentul literar 007,
un fel de James Bond literar, deci, un agent al culturii, mai
precis „al scriitorilor nominalizaþi de revistele literare membre
ale APLER”, un agent care „sã ofere gratuit drepturile de autor”
pentru textele cuprinse în catalog, drepturi gratuite doar pentru
„revistele literare europene invitate la Mamaia, România, la
Forumul European al Revistelor Literare, prima ediþie, 6-8
septembrie 2007”.
Misiunea Agentului literar 007 nu se opreºte aici. El va
urmãri ce autori români vor stârni atenþia unui editor european
în urma apariþiilor în paginile unei reviste invitate la Mamaia.
Speranþa este legatã de oportunitatea literaturii noastre, a
scriitorilor noºtri, în general, de a ieºi în lume, iar, în particular,
de ºansa celor 45 de scriitori cuprinºi în catalog la propunerea
unei reviste literare, de a intra în atenþia unui editor strãin care
va putea „valoriza calitatea literarã” a unuia sau a mai multora
dintre cei prezenþi ºi prezentaþi în paginile lucrãrii.
Pentru a facilita pãtrunderea în universalitate, pentru a
determina o bunã receptare a mesajului, autorii transpun în
limbile francezã ºi englezã toate textele – cele de istorie ºi
criticã literarã din scurtele date biografice, precum ºi fragmentele din opera scriitorilor selectaþi pentru ca potenþialul editor
strãin interesat de literatura românã sã poatã aprecia calitatea
acestor opere din punctul de vedere al mesajului dar ºi al
realizãrii estetice. Lucrarea devine, astfel, o sticlã aruncatã în
marea literarã a lumii. ªansele existã, dar depind de mulþi alþi
factori. Important este cã încã un pas a fost fãcut pentru intrarea
literaturii române în universalitate.
Lucian Vasiliu, coordonatorul revistei de tradiþie „Dacia
literarã” de la Iaºi,, prefaþeazã catalogul cu o Scurtã istorie a
presei literare din România. Notele sale au un aer didactic, cerut,
de altfel ºi de natura proiectului, interesante pentru descrierea
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lector

Andrei Milca

BUCUREªTIUL ÎN CÂTEVA „IPOSTAZE”
Moto: „dupã o jumãtate de secol în vâltoarea
istoriei abia acum aceastã þarã poate sã se ridice
la linia de plutire”. (Francis Ford Coppola)

PRO

Spusele de mai sus, despre România, aparþin celebrului
cineast care a realizat Naºul ºi, mai recent, a lansat ultimul sãu
film Tinereþe fãrã tinereþe, dupã o nuvelã de Mircea Eliade. Pe
când ºi un film despre Bucureºtiul cel de toate zilele, cel de ieri,
interbelic, trecând prin comunism, pânã la cel de azi,
postmodern? Se pare cã în ultimii ani tema Capitalei fascineazã,
devenind deja un fel de brand literar. Au apãrut acum ceva timp
Anii ’80 ºi Bucureºtiul (la Editura „Paideia”) ºi Bucureºtii
mahalalelor – sau periferia ca mod de existenþã, volum semnat
de Adrian Majuru, în 2003 (Editura „Compania”). Mai nou, din
câte ºtiu, a fost lansatã o carte despre clãdirile vechi
bucureºtene, care au avut de suferit, ori au fost pur ºi simplu
„rase”, dispãrând din locurile ºtiute de bunicii noºtri. Trei alte
apariþii de datã recentã la Editura „Humanitas” confirmã
interesul pentru acest subiect incitant, fie cã este privit în
optzecismul ceauºist, în apogeul anilor ’30, în mahalalele din
vremea lui Caragiale sau în „mahalagismele” actuale... Capitala
– credea Majuru – era demult „un oraº al contrastelor ilare, al
neasemãnãrii ºi al neamestecului social... cu «incule de
Europã» în centru ºi o vastã periferie... Un univers deprimat,
demoralizat, cu rupturi dintre formã ºi fond”; pânã la urmã,
Bucureºtiul „iubit”, din ºlagãrele lui Gicã Petrescu, sau din
serenadele cântate Zarazei de Cristian Vasile, e doar o frumoasã
ILUZIE. Întotdeauna transpus literar, muzical ºi de curând,
cinematografic, bucureºti va atrage prin aerul sãu încã
misterios, prin puþinele strãzi sau construcþii arhaice din
secolele XIX-XX, care au rezistat cutremurelor sau demolãrilor
din Epoca de Aur. Pentru cei tineri, Alexandru Ofrim a realizat
un ghid al localitãþilolocaþiilor de ieri ºi sub ce nume sunt ele
cunoscute acum. Cartea Strãzi vechi din Bucureºtiul de azi, ân
care sunt adunate ºi poze de epocã din arhiva Muzeului Municipal vs. Fotografii din lumea noastrã, a Mileniului III (de
Cãtãlin D. Constantin) a ajuns – cu un cuvânt înainte de Ioana
Pârvulescu – deja la ediþia a II-a în 2007. „Catalog” alfabetic,
de la Strada Academiei pânã la cea a Zarafilor, lucrarea lui Ofrim
explicã toate schimbãrile de „nume” prin care au trecut locuri
celebre ale Oraºului lui Bucur, de la întemeiere pânã la „motive”
forþate, ale conducerii de stat. Strãzile spun poveºti ºi „acesta
e Bucureºtiul paºilor noºtri – ar fi ºi o concluzie: chiar dacã
titulaturile se schimbã, pãrþi ale oraºului se întipãresc pe retinã
sub un anume cuvânt; plãcuþele cad, ruginesc, sunt înlocuite
uneori cu altele „noi” – amintirile rãmân, oamenii au modele
din diferte vârste istorice, secvenþe se contureazã – cu stiluri
arhitectonice diferite – ºi ne dãm seama cã existã nostalgia
acelui ALTÃDATÃ: dicþionarul în 500 de iamgini ne va explica
tot ce s-a întâmplat, pe o hartã realã transmisã în imaginarul
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colectiv, cu zone ca Dealul Mitropoliei, Bãneasa, Vãcãreºti sau
Lipscani. „Se întâlnesc un Bucureºti istorisit cu unul vãzut” –
într-un exerciþiu de MEMORIE, prin care recuperãm mãcar
parþial, TRECUTUL. Aceeaºi Ioana Pârvulescu ne propune o
Întoarcere la Bucureºtiul interbelic – tot la ediþia a II-a –
oprindu-se nu doar la clãdiri, date ºi nume de strãzi, ci, mai
mult, la oameni (mai ales personalitãþi literare), la artiºti ºi la
cum s-au nãscut „personajele” lor, la mentalitãþi ºi „opþiuni”,
crize ºi politicale, amor ºi distracþii (Union, Capºa, Hanul lui
Manuc etc.), primarul Em. Dobrescu, gazetele „Universul” ºi
„Bilete de Papagal”, adicã MAGIA LUMI INTERBELICE. Fãrã a
dori neapãrat o concluzie autoarea (preocupatã mai mult de
„fenomenul Miticã”) devine ºi ea conºtientã de mirajul Oraºului
de seducþii, patimi, „otrãvuri” dulci ºi pãcate din cãrþile eliadeºti
ºi crede cã ºi în anii ’20-’30 oamenii aveau de toate (inclusiv
SPIRITUAL) ºi erau LIBERI (într-un sens mai normal decât
acum). Adunând din detalii, din fragmentarium, o lume aparent
uitatã ºi pierdutã, ne mai putem gândi ºi la Viitor. Pentru cã
prezentul, cel puþin cum îl vede Mirel Bran în Bucureºti,
dezgheþul (tot „Humanitas”, 2006, cu fotografii de Frank Hamel)
este unul contradictoriu, extremist, iubim ideea de Capitalã la
modul figurat, dar nu mai suportãm, practic, Bucureºtiul zilnic,
contrastant ºi contestat. ORAªUL PARADOXAL se compune
din câteva interviuri, de la Coppola la Marcel Iureº, Cristi Puiu
sau Cosmin Manolescu, cu accent pe noþiuni ca alteritate,
diversitate, toleranþã, integrare. CAPITALA, pe care ne-o dorim
EUROPEANÃ, feamãtã din nou, n-ai cum s-o pãrãseºti (oricât
de mult te-ar bulversa uneori), o iubeºti cu... urã, te învaþã sã te
adaptezi la orice „imposibil”, ºi, vorba cuiva, chiar dacã nu-þi
explici, DEVINE VIAÞA TA...

Casã în Rueil
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Victoria Milescu

SCRIITORI ROMÂNI ÎN COREEA
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poezie din Coreea de Sud.
Redãm în continuare lista poeþilor ce vor figura în
antologia preconizatã: Ioan-Pavel AZAP, Horea
BÃDESCU, Mariana BOJAN, Hanna BOTA, Ion BRAD
Dan BRUDAªCU, Adrian-Mihai BUMB, Mircea-Ioan
CASIMCEA, Alexandru CÃPRARIU, Horia CÃPUªAN,
Dumitru CERNA, Doina CETEA, Minerva CHIRA, Lucian
CRISTEA, Ion CRISTOFOR, Constantin CUBLEªAN,
Dan DAMASCHIN, Thedor DAMIAN, Vasile George
DÂNCU, Paul DUMA, Sorin GÂRJAN, Mircea GOGA,
Vasile GRUNEA, Aurel GURGHIANU, Alexandru
JURCAN, Ioan B. MARCUS, Mihai MÃNIUÞIU, Gabriela
MELINESCU, Virgil MIHAIU, Rodica SCUTARU-MILAª,
Victoria MILESCU, Horia MUNTENUS, Marcel
MUREªEANU, Marius NENCIULESCU, Eugeniu
NISTOR, Ion NOJA, Olimpiu NUªFELEAN, Maria PAL,
Irimie PERªA, Cosmin PERTA, Mircea PETEAN, Ion
POP, Adrian POPESCU, Rodica POTOCEANU, Teofil
RÃCHIÞEANU, Aurel RÃU, Vasile SAV, Radu
SÃPLÃCAN, Miron SCOROBETE, Viorel TÃUTAN,
Flavia TEOC, Victor ÞARINÃ, Al. Florin ÞENE, Ionut
ÞENE, Adina UNGUR, Dinu URECHE, Mircea VAIDAVOEVOD, Andrei ZANCA.

Dejunul în atelier (detaliu)

PRO

Este în curs de realizare o antologie a poeziei române
în limba coreanã. Iniþiativa aparþine scriitorului ºi
traducãtorului Dan BRUDAªCU. Acesta, în cursul anului
1999, a contribuit substanþial la încheierea acordului de
înfrãþire ºi parteneriat dintre municipiile Cluj-Napoca
(România) ºi Suwon (Coreea de Sud), iar în toamna
aceluiaºi an a efectuat prima vizitã oficialã în Coreea de
Sud, la invitaþia Primãriei ºi consiliului local al municipiului
partener.
Ulterior, Dan Brudaºcu a tradus ºi publicat poezie,
prozã scurtã, roman, piese de teatru, fabule, mituri,
legende etc. coreene în cele ºapte cãrþi apãrute pânã în
present, precum ºi în diverse reviste literare româneºti.
În anul 2003, la invitaþia sa ºi a conducerii Societãþii
culturale „Lucian Blaga”, poetul sud coreean Ko Changsoo a participat la lucrãrile Festivalului internaþional
„Lucian Blaga” fiindu-i conferit Marele Premiu Internaþional
de Poezie.
La începutul anului 2004, ca o recunoaºtere a
contribuþiei ce-ºi adduce la dezvoltarea legãturilor cultural-literare dintre cele douã þãri, Dan Brudaºcu a fost
invitat de Korea Foundation într-o vizitã de documentare
în Coreea de Sud. Deoarece la acea datã era ºi secretarul
Comisiei de politicã externã a Camerei Deputaþilor, Dan
Brudaºcu, pe lângã numeroase ºi interesante întîlniri cu
personalitãþi ale vieþii cultural-literare coreene, a avut
întâlniri cu înalte oficialitãþi guvernamentale ºi parlamentare, a susþinut prelegeri ºi conferinþe la Universitãþile
Hangkuk ºi Suwon, s-a întâlnit cu studenþi ºi cadre
universitare, a participat la Sãptãmâna culturii româneºti,
organizatã de Ambasada României ºi Fundaþia Daesan,
prezentând publicului coreean, în cea mai mare (la acel
moment) librãrie din întreaga lume, cãrþile de traduceri
proprii, precum ºi alte lucrãri beletristice româneºti, a donat
peste 2000 de cãrþi unor biblioteci universitare ºi publice
etc.
De atunci ºi pânã în present au continuat legãturile
cu personalitãþi sud coreene, precum ºi cu universitari
sau reprezentanþi ai misiunii diplomatice a Republicii
Coreea acreditaþi la Bucureºti.
Datã fiind situaþia deloc încurajatoare în planul
traducerilor din literature românã în limba coreeanã,
beneficiind de sprijinul poeþilor Ko Chang-soo ºi Park Yangsuk, Dan Brudaºcu a luat iniþiativa realizãrii unei antologii
a poeziei româneºti contemporane în coreeanã. Pânã în
present, au fost fãcute traduceri din operele urmãtorilor
poeþi români. (Accentul s-a pus, având în vedere raporturile
de parteneriat ºi înfrãþire cu Suwon, pe poeþi clujeni, dar
nu numai). Au fost traduºi 58 de poeþi cu 126 de poezii.
Credem cã apariþia acestei lucrãri va fi un eveniment
cultural care va merita atenþia iubitorilor de literaturã ºi
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atitudini

Mircea Radu Iacoban

INTELECTUALII
Demitizarea e la modã. Nu-s atâtea mituri, câtã
disponibilitate iconoclastã afli pe toate drumurile! A fost
reeditatã recent, în traducere româneascã, (la „Humanitas”)
„ancheta” lui Paul Johnson „Intelectualii”. „Aceastã carte îºi
propune – precizeazã autorul – sã stabileascã, pornind de la
analiza moralei ºi a gândirii unor intelectuali de marcã, în ce
mãsurã aceºtia sunt îndreptãþiþi sã sfãtuiascã omenirea cum
sã-ºi organizeze viaþa.” De fapt, este vorba despre o scotocire
programaticã prin toate etajele ºi cotloanele biografiilor, dar ºi
în registrul „miºcãrii ideilor”, menitã sã acrediteze ideea cã
nimeni nu-i ceea ce vrea (sau am vrea) sã parã, iar modelele
propuse prin operã nu „rimeazã” cu conduita autorilor ce le-au
aºezat în paginã. Ar fi de discutat în ce mãsurã demersul are
vreo relevanþã; faptul cã Hemingway ori Tolstoi erau beþivi
notorii, afemeiaþi, bãdãrani, violenþi, mincinoºi, total lipsiþi de
scrupule (etc. etc.) nici nu scade, nici nu adaugã vreo fãrâmã
de preþuire operelor în sine. Sigur cã, pe undeva, poate fi utilã
ºi investigarea zonelor umbrite, dacã astfel se explicã geneza
cutãrei scrieri, se lãmuresc obsesii, se identificã prototipuri
º.a.m.d. Istoria literarã este îndreptãþitã sã cerceteze ºi dincolo
de pojghiþa sãrbãtoreascã a succesului, faimei ºi notorietãþii,
tocmai pentru a stabili consecinþele relaþiei dintre viaþa ºi opera cutãrui autor. Mai departe, se intrã pe teritoriul gazetãriei
de scandal; o fi fost Rousseau un detestabil ingrat, orgolios,
certãreþ, practicant declarat al onaniei, paranoic, parazit egocentric – ei, ºi? Oricum, „Emil” (1762) rãmâne piatrã de hotar
prin întâia revelare consistentã a responsabilitãþii omului faþã
de naturã – idee pe care o re-descoperim acum, când s-ar
putea sã fie prea târziu. ªi dacã în cazul scriitorilor, repet,
accidentele biografice n-au cum (totuºi) sã întunece opera,
nu acelaºi lucru se poate afirma când personajul aflat în

colimator este un faimos ideolog, care, vorba lui Johnson, „a
sfãtuit omenirea cum sã-ºi organizeze viaþa.” Marx iese teribil
de ºifonat din capitolul ce-i este consacrat, ºi asta nu
numaidecât din pricina tristelor revelaþii c-a fost crud,
incestuos, cumplit de murdar (la propriu!), brutal, sperjur, cu
mentalitate de etern întreþinut (toatã viaþa a trãit din banii lui
Engels!), ci când se vede cum cele mai importante idei „ale
sale” din „Capitalul”, pe care ni le notam conºtiincioºi la orele
de învãþãmânt politic, sunt pur ºi simplu ciupite de aiurea!
„Muncitorii nu au patrie” a spus-o mai întâi Marat, „Religia
este opium pentru popor” aparþine lui Heine, „De la fiecare
dupã posibilitãþi, fiecãruia dupã necesitãþi” este formularea
lui Louis Blanc, chemarea „Proletari din toate þãrile, uniþi-vã!”
a rostit-o primul Karl Schapper, „Dictatura proletariatului” a
inventat-o Blanqui º.a.m.d. Marx le-a trecut fãrã jenã pe numele
lui, într-o operã, spune Johnson, confuzã, care numai
ºtiinþificã nu se poate numi ºi-n cuprinsul cãreia utilizarea
frauduloasã a surselor este regulã. Demonstraþiile autorului,
bine conduse ºi bine argumentate, conving. (Voi reveni, citând
mare parte din comentariul final, care este pur ºi simplu
stupefiant.) Mã tem însã cã principala acuzã adusã
„Capitalului”, aceea cã se porneºte invers, adicã de la tezã,
cãutându-se numai argumentele pro ºi ignorându-se cele
contra, s-ar cam potrivi ºi modului în care autorul
„Intelectualilor” îl încondeiazã pe Marx. Iar marea întrebare
rãmâne; a formulat-o fãrã voie Johnson – noi nu facem decât
sã-i aºezãm un „cum de” la început ºi-un semn al întrebãrii la
celãlalt capãt: „Cum de Karl Marx a avut o influenþã mai mare
decât a oricãrui intelectual al timpurilor moderne, nu numai
asupra evenimentelor reale, dar ºi asupra minþii oamenilor?”
Aºtept provincia.

Mircea Radu Iacoban

TZUICA ÎN AGHEASMATAR!

PRO

În urmã cu exact 120 de ani, în vara lui 1887, îºi dãdea
sufletul stareþul Mãnãstirii Neamþ, cuviosul arhimandrit Timotei.
La cimitir, unul dintre ucenici i-a citit testamentul. Timotei lãsa
cu limbã de moarte învãþãturi pline de miez, evlavie ºi bunã
cuviinþã: „Iubiþi legea Domnului, pãziþi Biserica ºi sfintele
aºezãminte mãnãstireºti. Þineþi obiceiurile bune ce aþi apucat
de la cuvioºii voºtri pãrinþi (...) nu vã lãsaþi a cãdea în cursa
ademenirilor lumeºti.” Testamentul stareþului mi s-a pãrut dea dreptul luat în rãspãr când am vãzut ºirul gureº de turiºti
ieºind pe uºa... Agheasmatarului, de unde-ºi cumpãraserã apã
mineralã, stixuri ºi chewing-gum. Impunãtorul Agheasmatar,
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construit la 1826 de schimonahul Nicanor, cel trecut în rândul
sfinþilor, are rolul ºi rostul sãu în viaþa oricãrei mãnãstiri. La
Neamþ, a fost preschimbat mai întâi, sã zicem, cuviincios, în
librãrie de carte bisericeascã, spre a deveni încet-încet un soi
de magazin general! Lui Iorga, arhitectura Agheasmatarului îi
displãcea, „ceapa” turlei avocându-i biserici ruseºti. Nu ºtiu cu
ce ochi l-ar vedea acum, când aduce mai degrabã a bazar
turcesc decât a lavrã slavã... Veþi afla în rafturi, expuse la vânzare,
ºi sticle cu eticheta bãlþatã „Vin liturgic”. La urma urmei, de ce
nu? Una dintre primele griji ale lui Noe, dupã potop, a fost sã
sãdeascã vie, Vechiul Testament asociazã vinul cu pâinea ca
73
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alimente de bazã, iar în Cartea Facerii, belºugul vinului este
privit drept o expresie a binecuvântãrii lui Dumnezeu. Desigur,
este, în acelaºi timp, condamnat abuzul: „ªi nu vã îmbãtaþi de
vin, în care este pierzare...” (Efesieni 5,18). De pe cele 500
hectare de vie ale Mãnãstirii Golia, stareþul Vitalie recolteazã
destul cât sã acopere nevoile tuturor parohiilor. Este vorba,
desigur, despre vinul de împãrtãºanie: „Vinul din podgoriile
Mitropoliei este pentru uz intern, numai pentru cult” –
precizeazã Vitalie. ªi iatã-l acum în vânzare la raft, sub eticheta
„Vin liturgic”: 11 lei cel roºu, 10 lei vinul alb, în butelcuþe de
trei sferturi... Toate dicþionarele dau, la unison, aceeaºi definiþie
adjectivului „liturgic”: „Care aparþine liturghiei, privitor la
liturghie.” N-aº vedea prea mare legãturã între sticlele vândute
în Agheasmatar ºi... liturghie – cã doar nu pentru împãrtãºanie
sunt cumpãrate ºi „uzul intern, numai pentru cult” rãmâne
simplã vorbã goalã. Dar cum vin (roºu, dulce) s-a bãut ºi la
Cina cea de Tainã, sã admitem cã licoarea comercializatã sub
frescele Agheasmatarului încalcã ºi nu încalcã tradiþiile,

cutumele, regulile – atâta cât le nimerim ºi noi. Dar de pe acelaºi
raft ne zâmbeºte ºi... „Þuica liturgicã”!! Scumpã foc: un milion
vechi sticla! Slabele noastre cunoºtinþe în domeniu nu ne
îngãduie sã dibuim legãtura dintre þuicã ºi liturghie. Poate va fi
existând un oarece temei în stare sã sprijine eventuala
relaþionare a celor douã substantive – unul cu divin fior ceresc,
celãlalt, cu damf de tot lumesc. S-ar cuveni însã, potrivit regulilor
comerþului civilizat, sã se vinã cu necesarele explicaþii pe
etichetã, altfel, mireanul ce scoate din pungã milionul poate
sã-ºi închipuie cã beþia-i sfântã (doar soarbe sângele
Domnului!) ºi þuica, împãrtãºanie! Dincolo de toate,
preschimbarea Agheasmatarului în mini-market ºi inventarea
„Þuicii liturgice” ni se par (utilizãm un eufemism pudico-diplomatic) complet nepotrivite pentru valoarea de simbol ce a
dobândit-o, prin timp, Mãnãstirea Neamþ. Timotei mai scria în
testament: „Nu uitaþi numele mãnãstirii voastre în care trãiþi.
Siliþi-vã a o cinsti prin faptele voastre. Faceþi-vã vrednici de
dânsa!”

Oltiþa Cântec

UN ALT FEL DE TEATRU
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Victoriei!), iar autoritãþilor nu le pasã cã acolo se fac, de
ani buni, niºte lucruri demne de toatã lauda, care vor
rãmâne, nu exagerez deloc, în istoria teatrului romanesc
contemporan.
Am avut ocazia sã vãd recent o producþie, din 2005,
a Teatrului Luni, pe care o sã o evoc. The Sunshine Play
de Peca ªtefan a fost premiatã la London Fringe Festival, la Rainbow Festival Sankt Petersburg ºi a fost
selectatã sã participe la Fringe New York Festival, în
luna august. Peca ªtefan e unul dintre cei mai talentaþi
ºi mai inovatori reprezentanþi ai noului val din dramaturgia
noastrã. Textele sale, scrise dezinvolt, dar cu pricepere,
sunt inspirate din realitãþile suculente ale plaiurilor noastre
mioritice, abordarea fiind surprinzãtoare ºi personalizatã.
The Sunshine Play e o lucrare care abordeazã un subiect
din zona tinerilor confruntaþi cu cãutarea propriei identitãþi,
cu reuºita într-un mediu frecvent ostil, cu mirajul
strãinãtãþii, cu un sistem de valori pe care adesea nu-l
pricep. Pe acoperiºul unui bar, o fatã ºi doi bãieþi
dezvãluie, când în englezã, când în românã, trei biografii.
Personajele se autoportretizeazã din mers, cu simplitate,
dar ºi cu suspans, individualizându-se firesc. Cu o regie
(Ana Mãrgineanu) cât se poate de discretã, spectacolul
mizeazã pe istoria celor trei, o istorie întretãiatã, care se
limpezeºte odatã cu rãsãritul soarelui. Ceea ce cucereºte
e, deopotrivã, felul în care Peca ªtefan mânuieºte urzeala
narativ/dramaticã ºi interpretarea actoriceascã
impecabilã. The Sunshine Play e doar unul dintre multele
motive pentru care Teatrul Luni trebuie sptijinit sã
funcþioneze în continuare!

PRO

Aþi auzit, cu siguranþã, de Teatru Luni de la Green
Hours din Bucureºti. E un bãruleþ de pe Calea Victoriei,
în demisolul imobilului unde funcþioneazã ºi o librãrie
Humanitas ºi Grupul de Dialog Social. Animatorul
Teatrului Luni e Voicu Rãdescu, un ardelean „capitalizat”
(în sensul cã lucreazã în Capitalã), care a transformat
locul într-un sinonim al teatrului alternativ. Micuþa scenã
a fost cel dintâi spaþiu sau, în orice caz, unul dintre primele
ºi cele mai consecvente care au promovat iniþiativa
independentã, teatrul underground, artiºtii care au ceva
de spus dar nu o pot face în cadrul establishment-ului. Al
teatrelor de stat, adicã, anchilozate, cele mai multe, în
proiecte fãrã relevanþã esteticã. Teatrul Luni a funcþionat
alternativ din toate punctele de vedere: ca locaþie,
finanþare, program artistic. ªi a convins, reuºind, cu mari
eforturi, ce-i drept, sã demonstreze cã trebuie sã facem
teatru ºi altfel decât în formula „de stat”. Pentru toþi cei
care au intrat vreodatã la Green Hours e limpede cã locul
e asociat cu tinereþea ºi îndrãzneala artisticã. La Teatrul
Luni au debutat mulþi creatori pentru care uºile impozante
ale teatrelor subvenþionate de la buget erau ferecate,
creatori care acum sunt un nume. Poate n-aº fi scris
acum acest articol, dacã nu mi-ar fi parvenit un apel din
partea administratorilor de la Luni, care se aflã în situaþia,
scandaloasã, de a fi daþi afarã din sediu, printr-o miºelie
tipic dâmboviþeanã. Pentru cã persoane influente au pus
ochii pe casã ºi-o vor trecutã din domeniul public în
patrimoniul unei fantomatice Fundaþii pentru Tineret. Vã
închipuiþi lesne cã la mijloc se aflã, de fapt, niºte
profitabile afaceri imobiliare (clãdirea e, repet, pe Calea
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Dumitru Matalã

DE LA STAREA CÃRÞII
LA STAREA NAÞIUNII
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De nouã ani încoace, la Câmpina se desfãºoarã, cu
regularitate de metronom, un eveniment cultural ce
depãºeºte, prin semnificaþiile sale, graniþele municipiului
prahovean. GALELE APLER – a fost botezat evenimentul, iar APLER este o asociaþie profesionalã ce
reuneºte conduceri ale publicaþiilor literare ºi ale editurilor
din întreaga þarã. Aºadar, o datã pe an, în noiembrie, se
întâlnesc aici directori ºi redactori ºefi, de edituri ºi de
publicaþii – de la Oradea la Constanþa, de la Satu Mare la
Iaºi, de la Cluj la Focºani ºi de la Deva la Bolintin. Se
întâlnesc, însã, nu numai pentru a se vedea, periodic,
unii pe alþii ºi pentru a-ºi acorda, unii altora, niºte distincþii
prieteneºti. Se petrece ºi asta, fireºte, câtã vreme
termenul însuºi, gale , presupune o atmosferã
sãrbãtoreascã, o bucurie a regãsirii între niºte oameni a
cãror unicã profesie este cuvântul scris. Însã dincolo de
ele sau, ºi mai bine zis, împreunã cu ele de fiecare datã
au loc discuþii- ºi dezbateri- ºi confruntãri care imprimã
galelor, în acelaºi timp, un pronunþat ºi durabil caracter
de lucru.
Cu titlu de exemplu, iatã numai câteva dintre temele
ce i-au preocupat pe participanþi, de-a lungul celor nouã
ani de când se întâlnesc ºi se regãsesc regulat la
Câmpina: „Starea cãrþii ºi ºansele editorului în România”;
„Cultura scrisã ºi viitorul ei în mileniul III”; „Investiþiile în
cultura scrisã – între interesul public ºi cel privat”; „Industria ºi cultura scrisã”; „Promovarea culturii scrise în
strãinãtate”; „Legea privind promovarea cãrþii – între intenþii
ºi realitate”; „Piaþa româneascã a cãrþii – între politic ºi
strategia culturalã”. O simplã enumerare, aºadar, este
suficientã pentru a demonstra cât este de ancoratã
APLER într-o problematicã de dureroasã actualitate, cu
atât mai dureroasã cu cât este vorba de carte ºi de cultura
scrisã. Ceva mai pe scurt, este preocupatã, prin însãºi
existenþa sa, de starea cãrþii, care, vãzutã mereu în condiþiile vitrege ale economiei de piaþã, devine o componentã
de nelipsit a ceea ce numim îndeobºte starea unei naþiuni.
Ceva mai pe larg acum, pentru a ne da mai bine
seama, din interior, la ce diapazon au loc de fiecare datã
dezbaterile, ca ºi motivele pentru care, de la un an la
altul, interesul pe care-l stârnesc este din ce în ce mai
mare, aº aminti ºi câteva dintre subiectele ce sunt
scormonite mereu, la fiecare dintre dezbateri. Guvernul,
se spune, vrea, fireºte, sã sprijine revistele literare, numai
cã tot ce dã cu o mânã ia înapoi cu douã. Niciuna dintre
revistele de culturã nu se poate susþine cu propriile
mijloace, dar nici ceea ce primeºte, cu mâna întinsã, de
la guvern, n-o salveazã. Se vor împlini curând – se mai
spune – 13 ani (sau 14, sau 16) de când în starea cãrþii
nu s-a schimbat nimic. Or asta nu înseamnã cã ar trebui
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schimbaþi niºte oameni? În mod normal, industriaºii ar
trebui sã se apropie de culturã – ºi nu invers. Dar adevãrul
este cã ºi scriitorii ºi industriaºii au ajuns la sapã de
lemn. APLER ar vrea, la rândul ei, din toatã inima sã
apere ºi editurile, ºi revistele, dar nu gãseºte nicãieri porþi
deschise. Aºa ceva se întâmplã numai din cauzã cã
literatura, cultura în general au fost încãlecate de politic
ºi cã sunt silite sã slugãreascã politicul. Or, schimbãrile
politice nu trebuie sã producã ºi în culturã schimbãri,
pentru cã pur ºi simplu politica s-a nãscut din culturã, ºi
nu invers. Nu sunt însã niºte subiecte de discuþie – sau
de meditaþie – sau de ºuetã. De cele mai multe ori devin
adevãrate strigãte de disperare, numai cã tot aºa, de
cele mai multe ori, sunt ºi strigãte în deºert. Ele nu se
fac auzite decât pânã la încheierea celor trei zile de-a
lungul cãrora se fac auzite ºi galele.
Câteodatã, totuºi, se mai întâmplã ºi altfel. Unele
dintre propunerile – ºi sugestiile- ºi revendicãrile vehiculate
pe terenul fertil al acestor întâlniri se mai ºi preschimbã
în soluþii concrete, chiar dacã, de data asta, enumerarea
este ceva mai sãracã. De aici, de la Câmpina, a pornit în
orice caz ideea unei legi a protecþiei ºi promovãrii culturii
scrise, care a ºi devenit, apoi, Legea nr. 186/ 2003. Cã,
pe urmã, legea n-a avut multã vreme ºi normele metodologice care sã-i confere cu adevãrat utilitate sau mãcar o
prezenþã modestã, pentru asta nu mai putea fi de vinã
APLER. Ea era de acum orientatã spre alte dileme ale
aceleiaºi stãri a cãrþii, pentru a-ºi argumenta ºi mai
convingãtor existenþa, într-o stare mai largã, a naþiunii.
De pildã, la cea de a ºasea ediþie a galelor a fost
lansatã propunerea de a se constitui, dupã modelul Clubului
Român de Presã, un club al cãrþii . O propunere cu adevãrat
generoasã, despre care, din pãcate, dupã aceea nu s-a
mai zis nimic, însã cu siguranþã, mai devreme sau mai
târziu, vom auzi din nou de ea. Simpla pronunþare a
sintagmei ne aduce mereu aminte de o alta, de acea stare
a cãrþii de care, pânã la urmã, depinde însãºi starea naþiunii.
Sau, tot aºa, de pildã: la cea de a opta ediþie, pe lângã
dezbaterea cuvenitã, cu privire la nepotrivirea flagrantã
dintre Fondul Cultural Român ºi cultura românã scrisã, ºia fãcut loc încã una, despre strategia ºi programele de
acþiuni ale unei recente Federaþii a Editorilor ºi Difuzorilor
de Carte pentru anul ºi anii viitori. FEDCR era ºi ea o
instituþie proaspãt infiinþatã, lua naºtere la începutul anului
2006, prin alãturarea a patru asociaþii profesionale ºi ca
unul dintre rãspunsurile posibile la ceea ce de niºte ani
buni ne-am obiºnuit –ºi ne-am resemnat! – sã numim, cu
o dozã de fatalism înþelept, starea naþiunii. N-ar putea fi
cumva socotitã ºi aceastã federaþie drept un pas în plus
înspre acelaºi proiectat Club Român al Cãrþii?
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Ca ºi cel mai recent exemplu, de altfel, cel din
noiembrie anul acesta, când, iarãºi aici, la Câmpina, s-a
lansat un apel – o propunere – o iniþiativã; tot un fel de
strigãte disperate ºi ele: „Exasperaþi de persistenþa
deficienþelor ºi de ineficienþa instituþiilor statului în rezolvarea crizei din domeniul culturii scrise” – reprezentanþii
APLER au cerut în mod imperios înfiinþarea unui Centru
Naþional al Cãrþii. S-a argumentat cã aderarea României
la Uniunea Europeanã este aceea care pretinde o nouã
abordare a soartei cãrþii, prin urmare traversãm o nouã
etapã calitativã, dar a aceluiaºi proces pe care continuãm
sã-l numim, cu gingãºie, cu pudoare, starea naþiunii. ªi,
dupã propunerile transcrise în apel, ca ºi dupã ultimatumurile lansate în dezbateri, care au criticat în repetate
rânduri sumele uriaºe azvârlite pe referendumuri – adicã
pe fereastrã! – în vreme ce cultura þãrii se aflã într-o grea
suferinþã, n-ar fi exclus ca anul viitor sã se întrevadã ºi
cele dintâi rezultate. Va fi ºi anul când, întâmplãtor sau
nu, APLER îºi va sãrbãtori ºi cea dintâi aniversare: zece
ani de binemeritatã existenþã.
De bunã seamã, nu-i tocmai comod, în condiþiile

tranziþiei noastre prea-lungite ºi, pentru unii, de o austeritate de lux, sã te mai întâlneºti cu confraþi ºi colegi. ªi
mai complicat este, în aceleaºi condiþii, sã mai ºi acorzi
premii – distincþii – diplome, firave fãrã îndoialã, dar
întotdeauna nelipsite. An de an, APLER îºi onoreazã
numele ºi acordã, la fiecare ediþie, titlurile de editura
anului, revista anului, cartea anului, scriitorul anului. Cum
anume fac rost ºi de banii pe care-i anexeazã la modestele
recunoaºteri, asta numai preºedintele APLER, Ion
Tomescu, ºtie, numai cã el, de fiecare datã, vrea sã ºi
uite, mãcar pânã la anul viitor, de rugãminþi ºi de cãciulinþe.
Ceea ce nu pot uita, nici el ºi nici cei ce rãspund, în
fiecare an, invitaþiei este cã prezenþa lor, a tuturor, ajunge
de-a dreptul obligatorie, chiar în aceste condiþii vitrege,
de sãrbãtoare sãracã. Pentru a nu se pierde definitiv din
vedere cã existã totuºi, cu sau fãrã de voia noastrã, ºi o
stare a cãrþii. Care nu este doar o componentã a culturii,
ci pur ºi simplu un element indispensabil al stãrii unei
naþiuni. Va trebui sã vinã, cândva, ºi vremea când preºedintele unei þãri va vorbi în faþa naþiunii ºi despre starea
cãrþii.

Florentin Popescu

PROFESII CARE DISPAR,
ERORI ÎN EXTINDERE
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Aºadar, nimic nou sub soare, s-ar putea spune. ªi
astãzi se întâmplã la fel. Fenomenul „autorlâcului” (ca sã
folosesc un termen al regretatului profesor Ion Rotaru) e
vechi la români. (Alecsandri, la rându-i n-a lãsat formula
„Românul s-a nãscut poet?”) Nu mai e un secret pentru
nimeni cã oricine are în el microbul scrisului ºi se vrea
neapãrat tipãrit, ori scoate din buzunar niºte bani, ori îi
procurã de la un sponsor ºi nu dupã multã vreme numele
îi apare pe o carte. Aºijderea, nu mai e un secret cã la
ora actualã sunt înregistrate în România cca 4000 de
edituri. E adevãrat cã nu toate publicã doar autori români
contemporani (ºi începãtori!), dar, oricum, cifra asta e
îngrijorãtoare ºi spune ºi ea ceva.
Un târg de carte precum „Gaudeamus” – ediþia a XIV-a,
încheiat de curând la Bucureºti a demonstrat încã o datã,
dacã mai are nevoie, cã la noi se scrie enorm de mult. ªi
în asta nu e nimic rãu, fiindcã, iarãºi se ºtie, numai timpul
va fi cel care va judeca ºi va cerne valorile care meritã
sã rãmânã în memoria posteritãþii.
Pânã aici totul ne apare ca normal ºi, probabil,
indiscutabil. Anormal este, însã, altceva: multe, foarte
multe cãrþi, dincolo de faptul cã n-au valoare, apar uneori
cu grave ºi de neiertat greºeli (de conþinut, de structurã
ºi chiar de limbã). Se pare cã odatã cu intrarea în anonimat
a vechilor edituri de prestigiu ºi de tradiþie („Minerva”,
„Univers”, „Albatros”, „Eminescu”) ºi apariþia puzderiei
PRO

Mai zilele trecute, rãsfoind la Biblioteca Academiei
colecþia unei publicaþii de acum aproape nouã decenii
(Noua revistã românã, editatã de C. Rãdulescu-Motru),
în nr. 21 din 10 noiembrie 1913 dau, între altele, peste o
notã semnatã de poetul Nicolae Davidescu. La puþinã
vreme dupã dezvelirea statuii lui Heliade Rãdulescu din
faþa Universitãþii din Bucureºti, cunoscutul poet simbolist
scria despre ilustrul sãu înaintaº: „...Activitatea lui de
dascãl a fost fãrã pereche. A tradus sau a compilat
manuale de matematicã, de filosofie sau de literaturã, a
scris lucrãri de gramaticã ºi cãrþi de religie; în acelaºi
timp a fost publicist, tipograf, profesor, director de teatru,
poet, critic, istoric, economist etc. În orice ramurã de
activitate spiritul lui era gata sã umple golul simþit prin
lipsa de material. Acest venerabil dor de muncã a gãsit
într-o zi formula menitã sã stampileze deosebirea dintre
el ºi apatia contemporanilor sãi: «Scriþi, bãieþi, scriþi»”.
Iar mai departe autorul adaugã: „Îndemnul lui Heliade n-a
rãsunat în pustiu. Toatã lumea scrie. Poezie: poporanistã,
naþionalistã, simbolistã, futuristã etc.; genuri sã fie ele,
cã avem noi cu cine le lucra... Ar fi de ºtiut, însã, dacã
nu cumva astãzi, având putinþa sã mai exprime lapidar
un îndemn nou (Heliade, n.n.) ar mai rãmâne la vechea
lor formulã, drumul conjuncturilor ne face sã credem cã
ar rãsturna cu desãvârºire zicala de odinioarã. „Ho, bãieþi,
ho!”.
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altora, dupã 1990, sunt pe cale de dispariþie douã profesii
foarte importante ºi a cãror menire a fost ºi este esenþialã:
acelea de redactor de carte ºi de corector.
Redactorul de carte, sau lectorul era acela care veghea
la apariþia unor volume – dacã nu întotdeauna excepþionale
valoric, cel puþin remarcabile ºi în orice caz cu o anume
acurateþe sub toate aspectele. Fãrã a se erija într-un
cenzor, ideologic sau de alt fel, redactorul de carte în
postura lui de prim cititor al unei scrieri conlucra,
întotdeauna benefic, cu autorul. Se ºtie, de altfel, cã
acesta din urmã, prea implicat în propria-i operã, putea
(ºi era omeneºte sã fie aºa!) sã scape din vedere anumite
aspecte ale lucrãrii lui. Partenerul sãu de dialog, om cu
experienþã editorialã ºi totodatã cu un înalt simþ al
rãspunderii faþã de cuvântul tipãrit, era omul care
contribuia, din umbrã, la reuºita unei creaþii date la ivealã
de o editurã. Nu altfel se întâmpla în perioada interbelicã
ºi mai târziu. ªi, se cunoaºte, Rebreanu, Camil Petrescu,
Victor Eftimiu ºi mulþi alþii receptau cum se cuvenea
sugestiile ºi opiniile redactorului lor de carte.
Într-o a doua etapã a editãrii unui volum un rol important îi revenea corectorului (ºi nu co-rector, adicã un fel
de adjunct al rectorului, cum ar fi glumit regretatul artist-
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Dejunul în atelier (fragment)
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fotograf Vasile Blendea). El era insul întotdeauna
înconjurat de tot felul de dicþionare, aflat la curent cu
absolut, dar absolut toate schimbãrile de grafie sau de
altã naturã, statuate de Academie sau de alte foruri. Cu
alte cuvinte, ca ultim cititor al manuscrisului înainte de a
deveni carte trebuia sã citeascã rând cu rând ºi cuvânt
cu cuvânt toate lucrãrile destinate tipãriturii. De cele mai
multe ori (o ºtiu din experienþã personalã, de peste un
deceniu ºi jumãtate din domeniu) se practica ºi aºanumita „lecturã încruciºatã, adicã de cãtre mai mulþi
corectori, încât (iarãºi era omeneºte posibil) dupã o primã
corecturã la cea de a doua lecturã aceluiaºi om i se putea
întâmpla sã scape anume greºeli de ortografie, sã omitã
propoziþii sau fraze întregi dintr-o lucrare. Abia dupã aceea,
dupã „perierea” atentã a fiecãrei pagini un volum putea
sã ia drumul tiparului, spre binele tuturor: al autorului, al
cititorului ºi al bibliotecilor ca pãstrãtoare peste timp a
cãrþilor.
În plus, atunci când redactorul de carte, ori chiar o
redacþie în întregul ei manifestau oarecari îndoieli asupra
conþinutului, valorii ºi originalitãþii unui manuscris, ori îºi
declinau competenþa (fiindcã, la urma urmelor un lucrãtor
într-o editurã nu putea fi un enciclopedist, de tip Cantemir
sau Iorga) se apela la unul ori mai multe referate de la
specialiºti în domeniile cu pricina. E adevãrat, se proceda
aºa mai ales în cazul lucrãrilor cu caracter ºtiinþific ºi
mai rar atunci când era vorba de beletristicã, dar oricum...
Astãzi foarte puþine edituri mai procedeazã aºa. Nu
cunoaºtem cauzele. Poate din motive de economii
financiare, poate din lipsã de timp. Iar rezultatele se vãd
cu ochiul liber când îþi cad în mânã volume editate cu
neglijenþã, cu o totalã lipsã de discernãmânt, cu titluri
„comerciale” ºi „ambalate” în coperte cu imagini ºoc,
tipãrite pe cartoane celofanate, frumos lustruite, care
încântã privirile multor cititori, dar care la lecturã se
dovedesc a fi simplã maculaturã. Pãcat de copacii care
au fost sacrificaþi pentru fabricarea hârtiei, vãduvind
planeta de „plãmânii” ei furnizori de ozon...
Cititorii acestor rânduri m-ar putea considera un nostalgic ale vremurilor trecute, cum se întâmplã la noi cu
oricine semnaleazã fapte ºi lucruri din trecut, ce meritã
sã fie pãstrate, ele neavând nimic comun nici cu politica
de ieri sau de azi ºi nici cu cei care au practicat-o sau o
practicã în prezent.
Da, sunt un nostalgic al actului editorial fãcut profesionist ºi cu rãspundere. Un act pentru care trebuie sã
se dea seamã atât în prezent, cât ºi – mai ales! – mai
târziu, când alþii ne vor judeca fãrã pãrtinire, neacceptând
niciun fel de scuzã ce ar putea fi pusã pe seama
conjuncturilor ºi climatului literar de azi.
Spun ºi scriu toate acestea nu numai cu tristeþea
editorului care am fost în regimul trecut, ci ºi cu cea a
criticului care primeºte aproape zilnic volume din categoria
amintitã, cãrþi care tot sporesc un virtual munte de tomuri
din care rar se poate întrezãri trupul firav ºi plãpând al
unui mugur ce ar putea deveni cândva trupul înalt ºi
viguros al unui talent care sã cutremure sufletele ºi sã
dea neodihnã gândului...
25 brumar, 2007
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Adrian Botez

POVESTEA SIMPLULUI ICONAR

1

Miron Þic, Funigei luaþi de vânt, Editura Cãlãuza v.b., Deva,
2007.
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p.17). ªi, din Nevãzutul sacru, Unicitatea Energeticsacralã devine succesiunea vitalã – tatã-copil-tatã, la
infinit (??? – „amintiri, cãrãri / pe care / din tatã-n fiu /
rãtãcim...” – cf. Pânã când,, p. 59), sau pânã ce Omul,
prin Poet, va înþelege
înþelege, deci restaura
restaura, Paradisul-Stare
de Copilãrie Eternã: „pânã când umbra tatãlui / redevenea
copil” (cf. Dimineaþa pierdutã, p. 26). Sau, din pãrinþi,
sãrind prin scriere (confirmare volitivã a Credinþei în
Nevãzutul Spirit!) – în Logos Sacru-FOCUL DIN MIJLOC
– Logos-Mit-Poveste Sacrã, în Poem-Foc-Pasãre-ZborTranscendere în Spirit: „Din când în când / scriem pe
fotografiile pãrinþilor / îngãlbenite de vreme / poeme, /
poveºti spuse în jurul focului / sau poemul / ca zborul
ºoimului / numai iubire care-mi umple privirile / numai
spirit” (cf. Numai spirit, p. 61).
Lucrarea pentru cunoaºterea autenticei lumi – cea
ascunsã vederii diurne... – se face, mereu, la nivelul
ochilor („Ce vinã am ascuns-o-n ochiul drept
drept” – cf. Ochiul
de iederã, p. 16) – fie prin privire, fie prin muzicã – într-o
sinergie a forþelor spirituale, cognitiv-umane, în vederea
diminuãrii tristeþii, ca stare de insatisfacþie cognitivsacralã: „Lãutarul din colþul strãzii (s.n. - n.n.: adicã, de
la locul de unde poate începe schimbarea sorþii ºi a
unghiului de vedere asupra existenþei...) / Ne vindecã
tristeþea din ochi
ochi” (cf. Funigei luaþi de vânt, p. 10). Privirea
nu trebuie sã insiste
insiste, ci sã existe – cine priveºte prea
mult, produce vidarea de semanticã sacrã, produce
pierderea ipostazierii central-cosmice a fiinþei cunoaºterii,
producând fenomenul spiritual al alienãrii faþã de Fiinþa
Esenþialã – a exista înseamnã a intui instantaneu, în
fulguranþa Revelaþiei – a insista cu privirea
privirea, înseamnã
a ucide ºansele, soteriologia revelaþiei: „Privindu-ne prea
mult / devenim strãini” (cf. Doi strãini, p. 18).
Cine încãrunþeºte / albeºte întru cunoaºtere – se
ilumineazã
ilumineazã, întru Iubire ºi Logos – cele douã nume
principale ale lui Hristos-Graalul: „Dacã privesc bine / Pãrul
tãu, încãrunþit / Îþi lumineazã fruntea. / Acum / Într-un
nou poem / Sub povara vasului de argint”. Motivul Graalului
reitereazã destul de des, în poezia lui Miron Þic: „zilele ºi
nopþile noastre / fructe ale timpului / în vase de argint”
(cf. Într-un târziu, p. 45). A fi cãrunt (argintiu, ca Graalul
Luminii Hristice...) este semnul Poetului - Orfeu ºi Hristos,
sacrificat întru trãirea vieþii, dar ºi armonizat întru moartea
ca trecere spre Revelaþie, întru Adevãrul Etern. Ajungere
la Cina de Tainã a Entelehiilor – „îngeri fãrã umbrã” (cf.
Tablou, p. 14). Iubita-Iubirea are iz de Logos Sacru, de
ocultare / încifrare hieraticã – METAFORÃ: „La cãderea
nopþii / Tu intri în viaþa mea / Ca o metaforã” (cf. Ochiul
de iederã, p. 16), „Tu intri în viaþa mea / cu trupul învãluit
de metafore” (cf. Rana ce mi-o atingi, p. 19); „nopþi (n.n.:
NOAPTEA este, totdeauna, substitutul Femeii / feminitãþii)
lungi ºi metafore”(cf. Nopþi lungi ºi metafore, p. 25).
PRO

Cu volumul Funigei luaþi de vânt1, cunoscutul ºi atât
de sensibilul poet Miron Þic este, dupã câte ºtim, la al
cincilea volum de versuri.
Cartea este construitã treimic: Capitolul I – Funigeii
luaþi de vânt; Capitolul II – Sã-mi strigi numele; Capitolul
III – Pãsãrile cerului.
„Funigeii” simbolizeazã, la Miron Þic, nu doar cosmosul
/ Creaþie ca delicateþe ºi evanescenþã a Creaþiei / fiinþare,
ci ºi imponderabilele vieþii: „Viaþa mea, monedã aruncatã
/ - Cap sau pajurã? - / dupã cum mi-e norocul” (cf. În zori,,
p. 5). Imponderabile ereditare, marcând, cu tristeþe,
imposibilitatea(cel puþin aparentã...) a omului de a-ºi
depãºi (în oricare dintre generaþii s-ar situa!) condiþia
evanescenþei (dar Copilul va infirma, totdeauna... –
precum Pruncul Divin, din Luminata Iesle!) – de aceea,
considerã Poetul, nici nu poate fi omul vinovat, câtã
vreme condiþia sa i-a fost impusã (oare? – sau promisã,
peste istorie, o altã Fiinþã...?) de cãtre transcendenþã:
„Tata / cu ochii închiºi / la fiecare bãtaie a nucului / se
întristeazã / de dincolo de lume / nu mai simte funigeii
toamnei / plutind în aer / Peste veacul eliberat de vinã”
(cf. Sentimente, p. 6). Nucul „plantat în ziua naºterii
mele”, Nucul „bãtut fãrã milã” – devine simbolul violenþei
inutile a vieþii, a bãtãilor inimii – cãci orice bãtaie / violenþã,
repetatã (pânã la „întomnare”...), îºi pierde nu doar
semnificaþia, ci chiar produce anestezia vieþii – cel
anesteziat de viaþã, Tatãl, resimte pierderea sensibilitãþii
faþã de viaþã ca pe o tristeþe metafizicã
metafizicã, la care
reflecteazã „cu ochii închiºi”, orbit (la modul sinestezic,
dar ºi sacru!) de o muzicã sfâºietoare a sferelor, de dincolo
de percepþie.
Copilul de Tatã este, mereu, la Miron Þic, simbolul
nostalgiei originarului paradisiac – ºi nu este evanescenþã copilãria, ci întrupare a esenþei Fiinþei în nevãzut
(sub semnul Facerii Mistice-ªAPTE) – în ceea ce
esoterismul numeºte „cronica akasha”: „În copilãrie / În
mijlocul pãdurii de salcâmi / Eram ca-ntr-o bisericã binecuvântatã (...) Fãina din care mama fãcea / ºapte pâini /
Tãmâiate cu cele ºapte laude / Copilãria / Urmã pe nisipul
dus de ape” (cf. Copilãrie, p. 15). Copilãria este nu doar o
stare
stare, ci este însuºi semnul, însãºi mãrturia / girul /
chezãºia sacralitãþii fiinþei noastre, adusã de tainice
calcule divine, în stadiul evanescent (evanescenþã a aparenþelor, dar nu ºi a esenþelor!), de vieþuire pe pãmânt...
Copilul este ipostaza rezervei de energie sacrã
sacrã,
eternã, a fiinþei noastre de Logos-Eros: „Copilul din noi /
N-a obosit / Ne-ndeamnã sã privim înãuntru / ªi sã
ne-ncãlzim cu sudoarea dragostei” (cf. Copilul din noi,
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Naturã staticã cu crap
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Trãdarea / Crima(potenþialã sau consumatã) / PãcatulGrijã / Calul Troian Reiterat / Contrariile Neîmpãcate - se
rezolvã numai prin afilierea la Unicul Tatã – la Flãmândul
de Cosmicã Iubire! - Hristos / Pâinea ºi Vinul: „Sã simþi
frica, umilinþa, durerea / Sã porþi povara grijilor / sã te
ascunzi de toate acestea / în burta Calului Troian... / sã
porþi în palme cenuºa / primei iubiri / ca ºi cum la masa
ta / flãmândul / se ospãteazã cu pâinea ºi vinul / tãu” (cf.
Sã vezi cum flãmândul, p. 62).
Universul poetic al lui Miron Þic este plin de lumini
enigmatice - delicate, dar secrete, indicibile, imposibil de
asumat / explicat / exprimat pânã la capãt – precum însãºi
Poezia, al cãrui Mire este Poetul. Poezia, ca stare de
iluminare sacrã – iar Mirele-Poet încercând sã-ºi
înþeleagã Lumina care-l strãbate / strãpunge / strãvede,
ca o privire cãtre Om – dinspre DINCOLO..., pentru ca
omul sã-ºi capete, cât de cât, identitate, DINCOACE:
„Vãlul miresei / Lumina ca o ninsoare / În privirile mirelui
/ El îi dorea buzele dulci de cãpºunã / La nunta / dimineþilor
albe de crin / ºi eu am fost mirele” (cf. Dimineþile albe de
crin, p. 9). A se observa alternarea esotericã, parcã, a
iniþialelor minuscule cu cele majuscule – sugerând, prin
ultimul vers, concluziv, iniþiat cu minusculã (faþã de
incipitul versului „El îi dorea buzele dulci de cãpºunã”),
insatisfacþia omului-Poet-Mire, faþã de câtã dezvãluire
(cantitativã ºi calitativã, deopotrivã...) a transcendentului
are parte / îi este dat a avea, în aceastã lume, în care
numai se figureazã, iar nu se perfecteazã / împlineºte
definitiv – NUNTA SEMANTICÃ.
Poetul, prin Poezie / Iubire / Iubitã (Iubita, ca Superlativ al Erosului Activ!) – trebuie sã fie Onomaturgul, cel
care, la îndemn divin, precum a dat Adam nume tuturor,
în Paradis – trebuie sã dea nume AICI, în aceastã lume
– pentru a fi toþi / toate recunoscuþi / recunoscute, în
CEALALTÃ LUME, pentru a deveni toþi / toate consubstanþã / consubstanþiere dumnezeiascã, acolo unde
„umbrele nu se mai vãd”: „Mâine, iubito / sã-mi strigi
numele / mai tare decât alte femei / astfel nu ne vom
rãtãci / în iarna în care / umbrele noastre abia se mai
vãd” (cf. Sã-mi strigi numele, p. 23).
Poemul-Logos Sacru este sub semnul trandafirului
Mistic – „trandafillos” – „floarea cu 1.000 de petale”, Hristos
Înspinatul / Revelatul / Iluminatul întru Regalitatea
Cosmicã: „poemele scrise cu litere sângerii / precum
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petalele de trandafiri” (cf. Poemele, p. 21). Poezia este
sub semnul Sfântului Duh (ca ipostaziere a lui Gottheit /
Dumnezeul Vãdit ºi Activ
Activ,, al lui Meister Eckhart), figurat
prin Pasãrea-Porumbel, prin care se anuleazã (întru
sublimul „de rouã” al Grãdinii Paradisiace) trecerea / istoria
/ succesiunea generaþiilor: „ªi grãdina din care tata a plecat
/ la ceruri / e încãrcatã de rouã / porumbeii tineri / îºi
astâmpãrã setea / cu rouã” (cf. Porumbeii tineri, p. 24).
Cuvintele, fireºte, sunt „uºoare aripi de pãsãri”, PasãreaDuh / Spirit(prin Logos!) este, totodatã, chezãºia ºi
mijlocul / vehiculul transcenderii (cf. Cuvintele, p. 28) –
pentru cã numai prin Restaurarea Logos-ului Sacru, se
poate concepe / efectua transcenderea. Se poate, însã,
ca, în procesul de re-antrenare / re-amintire a forþelor noastre
spirituale, sã-i încercãm lui Dumnezeu rãbdarea, prin
stângãcia noastrã, încã neajunºi fiind noi la originaritate,
deci cuvintele noastre fiind încã sub regimul Mamei Geea
grele
– „grele
grele”... (ºi, totuºi, „greutatea” marcând fertilitatea.
fertilitatea...):
„Doamne, câte ne poþi îndura / ºi ne laºi sã biciuim / cerul
albastru (n.n.: Izvorul-Arhetipul Perfecþiunii Sacrale) / cu
grele cuvinte” (cf. Urmele noastre, p. 29).
Nostalgia originii noastre sacre / zeieºti nu lasã numai
tristeþi, peste umerii omului, ci ºi amintiri de aripi / înfloriri
/ iluminãri(RODIA este simbolul tainei ºi Creaþiei divine...),
adicã urcãri / înãlþãri / curentul ascendent al transcenderii,
ca promisiune divinã (deci, certitudine...): „Cuvântul urcã
prin mine / Simt cum cineva / Mi-l leagã strâns de suflet
/ În poemele scrise / Uimitor înfloreºte rodia / Printre
ruinele unui castel / Niºte zei au locuit acolo / Ei semãnau
seminþele / Le udau mereu / ªi tot ei trebuiau sã culeagã
roadele” (cf. Niºte zei,, p. 38). „Agricultura” zeiascã este,
fireºte (logic ºi legic!) – sfericã, reflexivã – dinspre Sinele
temporar / tranzitoriu alienat, spre Sinea Transcensã...
Între noi ºi Sinea noastrã, mereu, vedem”un convoi de
zei” (cf. Ca un vis, p. 49) – spiritul lucreazã, neostenit,
peste evenimenþialul istoric, întru îndeplinirea plãnuirii
soteriologice divine. De aceea, nici n-avem dreptul la
disperare!!! Erosul este (uneori doar pare... – dacã uitarea
este chiar a „vinului vechi” – adicã a punctului terminus
al nãzuirii noastre – Dumnezeu-Hristos!) mijlocul de
grãbire (întru uitarea condiþiei umane!) a momentului
împlinirii acestei soteriologii divine:” „Bãrbaþii în braþele
femeilor / uitã / gustul vinului vechi / bãrbaþii fãrã gânduri
/ se cred Zei ai iubirii / Ei trãiesc într-o lume / ce aparþine
morilor de vânt”(cf. Poem cu bãrbaþi, p. 54). Dar Morile
de Vânt sunt chiar Morile / Sferele Active ale Sfântului
Duh – numai cã trebuie cineva curajos, care sã-ºi asume
total vederea clarã / clarvãzãtoare, pentru a fi Don
Quijote... – iar nu sã devinã renegat / apostat...
Poezia total non-ostentativã / non-exhibitivã
non-exhibitivã, a lui
Miron Þic este, de mulþi ani încoace, cea mai discretã
(deci, cea mai convingãtoare!) pledoarie, pentru spiritualitate, pentru atitudine constant hristicã, desprinsã de
contingentul infectat cu egotism...Este, mereu, povestea
Omului-Sinelui, care-l poartã în spate, sau / ºi în inimã
(ºtiind sau nu...), pe Dumnezeu-Sinea... Poezia lui Miron
Þic este asemenea unei curate icoane – aparent fãcute
de un iconar simplu, dar cu sufletul ºi trupul rãpite deja,
printre pãsãri ºi stele ºi îngeri... De fapt, Poezia lui Miron
Þic este icoana pe care Iconarul, trezindu-se
dimineaþa, o vede pictatã, deja, de îngeri...
79

traduceri

Franz Kafka

POVESTIOARE
Adevãrul despre Sancho Panza
Lui Sancho Panza, care nu s-a lãudat de altfel
niciodatã cu asta, i-a reuºit de-a lungul anilor sã-l
amãgeascã, punându-i alãturi în timpul serii sau nopþii o
serie de cãrþi de aventuri sau de capã ºi spadã, pe diavolul
sãu, cãruia mai târziu i-a dat numele de Don Quijote, în
asemenea mãsurã, încât acesta a dus la îndeplinire ulterior cele mai nebuneºti fapte, care din lipsa unui obiect
prestabilit, care ar fi trebuit sã fie chiar Sancho Panza,
nu au dãunat nimãnui. Sancho Panza, un om liber, l-a
urmat indiferent, poate dintr-un anume sentiment al
responsabilitãþii, pe Don Quijote de-a lungul aventurilor
sale ºi s-a distrat pe cinste ºi nu fãrã folos pe seama lor
pânã la sfârºitul zilelor sale.

Prometeu
Patru legende vorbesc despre Prometeu: conform
primeia, a fost înlãnþuit pe Caucaz pentru cã i-a trãdat pe
zei oamenilor, iar zeii au trimis vulturi care îi sfâºiau ficatul
ce creºtea necontenit la loc. Dupã a doua legendã,
Prometeu s-a lipit tot mai adânc de stâncã din pricina
durerii ciocurilor ce ciuguleau din trupul lui, pânã ce a
devenit una cu ea. Conform celei de-a treia, peste milenii
trãdarea lui a fost uitatã, zeii uitaserã, apoi vulturii, chiar
ºi el. Dupã cea de-a patra lumea a obosit de cel rãmas
fãrã cauzã. Zeii obosiserã, vulturii obosiserã, pânã ºi rana
se închisese obositã. Nu rãmãsese decât stânca
inexplicabilã. Legenda însã încearcã sã explice
inexplicabilul. De vreme ce pleacã de la un adevãr, trebuie
sã sfârºeascã din nou în inexplicabil.

pârâul cu pãstrãvi, rece ca gheaþa. Nici un turist nu se
rãtãcise pe aceste piscuri inaccesibile, podul încã nu
apãrea în hãrþi. Astfel stãteam eu întins ºi aºteptam;
trebuia sã aºtept. Fãrã a se prãbuºi, nici un pod odatã
ridicat nu poate înceta sã mai fie pod.
Într-o searã - nu mai ºtiu dacã era prima sau a mia
searã, cãci gândurile mele se miºcau necontenit - haotic,
în cerc. Într-o searã de varã aºadar, pe când pârâul mugea
mai întunecat, am auzit un pas de bãrbat! Spre mine,
spre mine. Întinde-te podule, aºeazã-te cum trebuie,
scândurã fãrã balustradã, þine-l pe cel ce þi-a fost
încredinþat. Nesiguranþa pasului sãu pare a se balansa
în mod inegal, dacã se clatinã însã, atunci fã-þi simþitã
prezenþa ºi azvârle-l ca un zeu al muntelui pe pãmânt.
A venit, m-a ciocãnit cu vârful de fier al bãþului sãu,
apoi a ridicat cu acesta poalele hainei mele ºi le-a potrivit
deasupra mea. ªi-a fãcut drum cu vârful bãþului în pãrul
meu stufos ºi l-a þinut, probabil privind sãlbatic în jur,
multã vreme acolo. Apoi însã - tocmai când visam alãturi
de el la munþi ºi vãi - mi-a sãrit cu ambele picioare exact
în mijlocul corpului. M-am cutremurat de durere, fãrã a
avea nici cea mai micã idee ce se petrece. Cine sã fi
fost? Un copil? Un vis? Un muntean? Un sinucigaº? Un
ispititor? Un individ cu porniri distructive? ªi m-am rãsucit
atunci, ca sã-l vãd. - Podul se rãsuceºte! Încã nu mã
rãsucisem complet, ºi deja mã prãbuºisem, mã
prãbuºeam ºi eram deja sfâºiat ºi spintecat de pietrele
ascuþite ce mã priviserã mereu atât de paºnic din apele
furioase.
Traducere din limba germanã de Daniel Stuparu

Micã fabulã
»Ah«, spuse ºoarecele, »lumea devine tot mai strâmtã
în fiecare zi. Mai întâi totul era atât de vast, încât îmi era
teamã, am alergat mai departe ºi am fost fericit cã în
sfârºit pot vedea ziduri la stânga ºi la dreapta în
depãrtare, dar aceste ziduri lungi se apropiau atât de
repede unul de celãlalt, încât iatã-mã deja în ultima odaie,
iar acolo în colþ se aflã capcana în care voi fi prins.« »Nu trebuie decât sã schimbi direcþia în care fugi«, a
spus pisica ºi l-a înfulecat.

Podul
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La serveuse de Bocks (fragment)
PRO

Eram þeapãn ºi rece, eram un pod, stãteam întins
deasupra unui abis. De partea asta se gãseau vârfurile
picioarelor, de cealaltã erau înfipte mâinile, mã
încleºtasem cu putere în lutul fãrâmicios. Poalele hainei
mele se legãnau de-o parte ºi de alta. În adâncuri vuia
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