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MEREU... DE LA CAPÃT!
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Uºor-uºor, ne apropiem de numãrul 50, în anul al VII-lea de
apariþie, ºi avem – în egalã mãsurã – motive de mândrie, regrete
pentru neîmplinirile noastre, câte or fi fost, dar ºi multã tristeþe
pentru cã – iatã – în cursul anului trecut l-am pierdut pe
Alexandru Deºliu, sufletul ºi creierul, ctitorul acestei reviste în
care mult prea puþini credeau cã va izbândi ceva, dar ºi mai
puþini credeau cã va supravieþui mai mult de un an. În vara
anului trecut l-am pierdut ºi pe Dumitru Pricop, prinþul poeziei
vrâncene din anii ’78 – ’89, care a semnat cu bucurie de la
numãrul 1/iulie 2002, dar de care s-a despãrþit destul de repede,
neîmpãcat cu sine, din motive uºor de înþeles, dar mai greu de
explicat. Colectivul de redacþie a adunat, alãturi de personalitãþi
autohtone (Valeriu Anghel, Horia Dumitrescu) scriitori de marcã
din alte zone ale þãrii (Florentin Popescu, Maria Niþu, Lucia
Dãrãmuº, Constantin Coroiu, Magda Ursache), membri ai
Academiei Române de talia impresionantã a lui Virgil Cândea,
Eugen Simion, D. R. Popescu, Mihai Cimpoi, Constantin
Ciopraga, Marius Sala care au colaborat susþinut, asigurând
revistei – în toþi aceºti ani – prestigiu ºi autoritate.
În procente diferite, de la un numãr la altul, au semnat în
paginile revistei autori vrânceni de toate vârstele, unii dintre
aceºtia vieþuind – de ani buni – pe alte meleaguri, cum ar fi:
Irina Mavrodin, George Popa, Liviu Ioan Stoiciu, pe când alþii
ºi-au asumat statutul de scriitor provincial, cu toate riscurile
ce decurg de aici: Valeriu Anghel, Adrian Botez, Florin Paraschiv,
Ioan D. Denciu, Doina Popa, Florinel Agafiþei, Paul Spirescu,
Gabriel Funica, dar ºi mai tinerii Carmen Sãpunaru, Ana Maria
Cornilã, Ioana Alexandru, Mihaela Prodan, Ioan Sandu, George
Cornilã! E adevãrat cã nu întotdeauna s-a reuºit un echilibru
(necesar) între aborigeni ºi (sã zicem)... alogeni, lucru care s-a
ºi reproºat realizatorilor!! Oricum, din diferite surse (orale, dar
ºi scrise) a reieºit ºi reiese limpede cã „Saeculum / Pro
Saeculum” este receptatã aproape unanim ca fiind una dintre
revistele de valoare ale þãrii. Contestãrile mai dure nu prea au
nimic de-a face cu literatura ºi nici cu... realitatea, având la
origine fie suspiciunea (total neîntemeiatã) a unora cã revista
ar face, bine camuflat, politicã de partid (?!!), fie þâfna
orgolioasã ºi acrã a altora care nu acceptã cã se poate face
lucru de calitate fãrã preþioasa lor contribuþie.
Dupã dispariþia mult regretatului Alexandru Deºliu, dar
beneficiind de sprijinul ºi abnegaþia soþiei acestuia, doamna
Nina Deºliu, neavând altceva de fãcut – pentru început – decât
sã menþinem reþeaua de colaboratori înfiinþatã de ctitor, am
asigurat apariþia câtorva numere pe care le-am menþinut – sper
– la un nivel onorabil. Nu e un nou început decât în mãsura în
care orice numãr, cu emoþiile inerente, înseamnã un nou început.
Vrem sã mai adãugãm câte ceva (nume noi, rubrici noi), sã
permanentizãm câteva rubrici („Contemporanii noºtri”,
„Meridiane”, „Revista revistelor”), sã asigurãm un echilibru cât
mai bun între autorii de prestigiu din toatã þara (Bacãu, Buzãu,
Bucureºti, Cluj, Constanþa, Iaºi, Teleorman, Târgoviºte,
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Timiºoara), ºi poeþii, prozatorii, criticii ºi eseiºtii Vrancei de astãzi.
Suntem mândri de colaboratorii noºtri: de la Theodor
Codreanu la Ioan Adam, de la Horia Gârbea, Gheorghe Stroe la
Ana Dobre ºi Valeria Manta Tãicuþu, de la Mircea Radu Iacoban,
Magda Ursache la Ioan Tudor Iovian ºi Ion Scorobete. În mare
mãsurã, le datorãm existenþa mai mult decât onorabilã într-o
mass-media culturalã atât de diversã ºi atrãgãtoare.
Privim cu admiraþie spre Cluj, Oradea ºi Constanþa, spre
Iaºi, Timiºoara ºi Târgoviºte, Satu Mare ºi Craiova, Bacãu ºi
Târgu Mureº, de unde ne vin semnalele culturale cele mai
pregnante, întãrindu-ne în credinþa cã, putem sã le stãm alãturi.
Marea literaturã, cultura autenticã se face peste tot, nu numai
la Centru (cum mai cred unii), ci ºi în Provincie, cu ºanse egale.
Se scrie mult ºi prost în Vrancea?! ca peste tot în România.
ªi infinit mai puþin decât în capitala þãrii. Doar aroganþa unora
dintre «capitaliºti» mai poate egala munþii de «gunoaie literare»
made în Buckarest. Este ceea ce un cunoscut ºi apreciat critic
ºi istoric literar, specializat în «tichii de mãrgãritar», vede mai
puþin! ªi mult mai rar decât s-ar cuveni: doar douã, din cele
câteva zeci de intervenþii acide, vizeazã opuri apãrute la edituri
bucureºtene! În schimb, ochiul acestuia se inflameazã de abia
ascunse voluptãþi când întâlneºte un subprodus din provincie,
deºi n-aº paria cã dreptatea se aflã întotdeauna de partea
distinsului critic bucureºtean. În provincie apar ºi cãrþi de mare
valoare, personalitãþi scriitoriceºti puternice ºi originale, dar
cine sã vadã ºi sã aprecieze onest ºi cu dreptate aceste lucruri,
dacã adeseori criticul mai bine poziþionat de la Centru se umple
de o devastatoare iubire de sine, ceea ce atrage – firesc –
dispreþul nimicitor faþã de scriitorii Provinciei pur ºi simplu
ignoraþi, marginalizaþi aproape farã nuanþe, fãrã lecturi, fãrã
argumente, fãrã vreo urmã de bunãvoinþã. ªi asta în condiþiile
în care s-au întrerupt brutal cãile de comunicaþie nu numai
între provincie ºi Centru, dar ºi între judeþele mai îndepãrtate
unul de celãlalt. Cu greu putem citi ºi aprecia ce se face într-o
altã parte a þãrii, iar criticul în cauzã, de altfel unul dintre cei mai
talentaþi ºi mai merituoºi din câþi avem, se amuzã rostogolind...
tichii de mãrgãritar!! Nu-i vorbã, e o operaþie necesarã, dar este
ea ºi echitabilã?!?
Nu refuzãm competiþia, nu ne considerãm superiori
nimãnui, dar nici nu ne plecãm fruntea cu umilinþã, pentru
simplul motiv cã nu avem de ce. Aici vieþuiesc ºi-ºi desfãºoarã
activitatea intelectuali autentici, poeþi ºi prozatori de realã
valoare, dar mai ales eseiºti care mi se par – în momentul de
faþã – punctul forte al literaturii vrâncene contemporane. Timpul
– suntem siguri – va hotãrî ce este ºi ce nu este adevãrat în
credinþa aceasta a noastrã. Mi-aduc aminte de spusele unuia
dintre colegii noºtri din Bacãu într-o anume împrejurare (o
searã de poezie) când ne-a împãrtãºit temerile sale: „Pentru cã
nu ne citim între noi, pentru cã nu ne cunoaºtem cu adevãrat,
E ACEEA NU NE RESPECTÃM UNII PE ALÞII”. Subscriem, cu
toatã amãrãciunea.
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Liviu Ioan Stoiciu

ÎNCEPUTURI — FILE RUPTE DIN CALENDAR

1968
Poimâine împlinesc 18 ani, deci astãzi e în 17
februarie. M-am gândit cã n-ar fi rãu deloc sã scriu câteva
date despre activitatea (alt cuvânt n-am gãsit), despre
activitatea mea literarã pânã la aceastã datã de 19
februarie. Mãrturisesc, îmi e tare teamã sã nu mã
rãzgândesc sã mai scriu aceste rânduri. Sigur, mai târziu,
când voi citi ce am scris în momentul de faþã, în caz cã
mai pãstrez, voi rupe în bucãþi Jurnalul (aºa intenþionez
sã numesc filele astea pe care scriu acum). Totuºi…
Am sã povestesc mai jos cu scopul ca mai târziu,
cine ºtie, sã-mi amintesc ºi cu ajutorul lui, al Jurnalului,
unele date oricum precise despre începutul (cãci existã
un început al) viitoarei mele activitãþi literare (dacã o fi;
doresc mult asta), activitate literarã care pânã în prezent
e de câþiva ani.
ÎNCEPUTUL
„În mare” despre copilãria mea. M-am nãscut în 1950
la Dumbrava Roºie-Piatra Neamþ, dintr-o mamã pe care
o cheamã Ioana (Sandu) ºi un tatã Ion (Stoiciu). Eu fiind
acelaºi Ion, Ion Stoiciu, sau cum este în certificatul de
naºtere, Ioan Stoiciu. Când aveam aproximativ un an ºi
jumãtate, mai precis pe 21 iunie 1951, am rãmas fãrã
mamã, fãrã mama Ioana — a murit trãsnitã la Cantonul
248. În mai puþin de un an tata îmi dã altã mamã, Berescu
Elena, care este ºi astãzi mama mea (de-a doua), în
curând ea mã va chema la cinã.
Mai am patru fraþi: Mela, Ita, Marian, Sofia, toþi de la
aceeaºi mamã: Elena. Aºadar… Îmi iubesc fraþii ºi mama
ºi mai mult îl iubesc pe tata.
Din câte mi-a spus tata, eu am avut o sorã din partea
mamei mele, Ioana, o chema Lidia sau Livia, dar a murit
de când era prunc. Am amintit de sora mea pentru cã de
la ea îmi vine prenumele (împrumutat de destin) Liviu.
Iubind-o foarte tare, tata, în amintirea ei, îmi mai spune
pe lângã Ionel ºi… mã rog, Liviu. Ce rãu îmi pare cã nu
le-am cunoscut nici pe mama, nici pe sora mea mai mare!
Am învãþat pânã în clasa a VI-a în satul Adjudu Vechi,
raionul Adjud. Stãteam departe de comunã, într-un Canton (248), haltã CFR. În clasa a VII-a am învãþat în oraºul
Adjud (la ªcoala generalã Nr. 2): eram întreþinut de gazdã
în casa lui tata (de pe Strada 30 Decembrie Nr. 11 din
Adjud). Dar gazda, familia Taraº, pleacã din 1965. Din
1965 pãrinþii ºi fraþii mei au pãrãsit Cantonul 248 ºi trãiesc
în casa lor, în orice caz, în Adjud, Adjudul viselor mele
— blestemat fie!
Am intrat la liceu la Adjud imediat dupã primirea
Diplomei de 7 clase: în anul ºcolar 1963 / 1964. Presupun
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cã din acest an (eram în clasa a VIII-a, prima clasã de
liceu, aveam 14 ani; am fost dat când aveam 6 ani la
ºcoalã) am început sã scriu tot mai mult literaturã, poezie
ºi prozã — motiv perfect sã rãmân corigent la românã
din primul an de liceu, nu? Nu mi se mai întâmplase pânã
atunci asemenea necaz, sã rãmân corigent. ªtiu cã în
vara aceea, pânã la examenul de corigenþã, am transcris
cu lacrimi în ochi poezii peste poezii ºi prozã peste prozã
ale scriitorilor clasici, ca sã învãþ sã scriu frumos caligrafic!
Aveam un scris mizerabil!
Începând cu anul 1965 am început sã scot reviste în
familie (denumite Familia-Cugetãri, Sagitta, Magazin ºi
alte câteva foi, pe care în clipa de faþã nu le mai pãstrez).
Tata era mereu nemulþumit de mine. Îmi plãceau filmele
ºi sportul, ele mã fãceau sã mai uit de literaturã, în timpul
liber, îmi distrãgeau atenþia. N-a fost mult sã rãmân ºi în
clasa a IX-a corigent (anul ºcolar 1964-1965). Începând
cu anul 1965 scriu serios poezie ºi prozã, chiar ºi teatru.
Pentru mine, în acest an, sã scriu poezie nu era ceva
nou (în clasa a VI-a, la 11 ani, am scris o frumoasã
poezie de dragoste unei fete deloc frumoase, poezie care
a ajuns în mâna profesorului de românã ºi apoi în mâna
lui tata, executorul unei bãtãi memorabile). În clasa a
VII-a am scris „scrisori de dragoste”, dar nu ºtiu ce mã
face sã cred cã atunci scriam scrisori de dragoste mai
sobre, care mã preocupau în primul rând din punct de
vedere literar ºi pentru care rupeam file dupã file sã le
transform într-o poezie adevãratã (acum scriam ºi prozã).
Rãmân deci corigent în 1964, în vara lui 1964 n-am
scris deloc literaturã, am învãþat pentru corigenþã, am
transcris poezie ºi prozã ale scriitorilor clasici, fiindu-mi
teamã cã voi fi pedepsit de profesorul de românã, cãruia
nu-i plãcea cum scriu. În 1965 reiau creaþia originalã,
scrisul meu de poezie ºi prozã întrerupt mai mult de un
an. Scrisul meu de atunci este, acum îmi dau seama,
slab, mai mult decât slab. Mie însã mi se pãreau poeziile
formidabile (o datã cu ele citeam ºi prozã, cronicã în
special, bãieþilor ºi fetelor, colegii mei de liceu).
În clasa a X-a simt nevoia sã fiu cunoscut de tot liceul
ºi scriu polemici împotriva profesorilor ºi a vremurilor,
cronici rimate pe care le afiºam la gazeta de perete. Sunt
exmatriculat trei zile, sunt obligat sã stau la internat, nici
nu vreau sã-mi amintesc. Ei bine, în acest an 1966 trimit
ºi scrisori spre redacþii literare (la Contemporanul,
Luceafãrul, Gazeta literarã, Ramuri, Familia, Scânteia
tineretului). Nu realizez nimic, primesc doar câteva
rãspunsuri încurajatoare încâlcite (am trimis poezie ºi
prozã). În clasa a X-a rãmân corigent la douã obiecte
(rusã ºi istorie), tata e exasperat, din clasa a X-a s-au
fãcut despãrþirile înspre Umanã ºi Realã, eu alesesem
PRO
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secþia Realã. Faptul cã era imposibil sã fie realizate douã
clase a X-a secþia Realã, s-a hotãrât sã intre (trebuiau 42
de elevi ºi cei care doreau secþia Realã erau 60) în clasa
a X-a secþia Realã numai elevi cu medii peste 7 la
matematicã ºi nu mai ºtiu ce. Cum am mai spus, în clasa
a IX-a eu nu am învãþat deloc bine — ºi am fost obligat
sã merg la secþia Umanisticã. De aici înainte coºmar! În
clasa a X-a C (umanisticã), deci, rãmân corigent la rusã
ºi istorie: ce am mai tremurat în vara aceea, puteam sã
pierd liceul!
Cum prost am fost tot liceul, ºi clasa a XI-a îmi va
aduce nenoroc: corigent la istorie, la acelaºi profesor pe
care îl înfrunt, fiindcã minte! România a fost regat ºi nu
se scoate o vorbã… Mãrturisesc, nu iubesc deloc, dar
deloc istoria asta din cauza profesorului Udrescu, un
nenorocit care mã urãºte, nu înþeleg însã de ce am fost
atât de idiot sã rãmân ºi în clasa a XI-a (ultimul an de
liceu) corigent. Mare pãcat, poate cã dacã nu rãmâneam,
în clipa de faþã eram ºi eu student la Bucureºti, cum
mi-am dorit iniþial, nu o lipie pe spatele lui tata, care mai
are de întreþinut patru copii.
În 1967 am realizat cel mai mult ºi mai obositor lucru:
sã trimit poezie la toate revistele (exclusiv revistele sub
formã de carte, prea scumpe) care veneau la chioºc la
vânzare la Adjud, continuând lista celor din 1966: Tomis,
Ateneu, Astra, Cronica, Tribuna, Argeº. Plus ziarul
Steagul Roºu din Bacãu Cu ce m-am ales? Sunt sigur,
m-am ales cu experienþã.
Nu regret nimic.
Am debutat, în sfârºit, la 26 decembrie 1967 în
Steagul Roºu, ziarul regiunii Bacãu (regiune de care
aparþine raionul Adjud), în pagina de culturã. În aprilie
1967 mi s-au publicat primele versuri în revista Cronica
de la Iaºi, dar nu întreaga poezie. Poezie întreagã mi s-a
publicat ºi în revista Tomis de la Constanþa, din decembrie
1967. Dar redactorul rubricii „Manuscrise”, Romulus
Vulpescu, nu a amintit nimic de faptul cã poezia publicatã
ar fi un debut. De altfel, nici M.C. Delasabar nu a spus, nu
a amintit, nu a specificat, în ziarul Steagul Roºu din Bacãu,
cã poezia publicatã ar constitui pentru mine un debut.
Ce sã mai cred? S-ar putea ca în numãrul 12, decembrie
1967, în revista Argeº de la Piteºti sã am un rãspuns la
poeziile trimise. Îmi pare tare rãu cã în Adjud nu a sosit
nici un exemplar din acest numãr de revistã.
Am debutat la 17 ani, vreau sã fiu sigur pe ceea ce
susþin, am tras din greu pentru acest debut.
În 1967 am scris poezie ºi am citit multã poezie. În
clasa a XI-a, la iniþiativa mea (dupã experienþa nefericitã
a exmatriculãrii de trei zile ºi mutãrii mele la internatul
liceului), a luat fiinþã o gazetã de perete literarã, stabilã,
la care am afiºat poezie, numai poezie. Deºi în 1967 am
scris ºi prozã, ºi nu puþinã. Ce pãcat cã profesorii nu mau iubit. Nu pot sã uit vorba profesorului de istorie: „Ce,
bã, doar n-ai sã ajungi Eminescu!”.
Ziceam cã Jurnalul meu va cuprinde activitatea literarã
pânã la 19 februarie 1968. M-am rãzgândit, Jurnalul va
cuprinde numai activitatea mea literarã de pânã la 31
decembrie 1967.
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Bacalaureatul l-am luat în toamnã, în 1967 (aveam
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17 ani, sã se reþinã) dupã corigenþa la istorie. Am dat la o
facultate de filologie din Baia Mare, dar ce-mi rezerva
mie viitorul la Baia Mare? Sã mor de foame, la graniþã?
Din start am intrat în conflict cu administraþia ºi cu
profesorii care m-au umilit, ce fel de „oameni aleºi” sunt
ãºtia? I-a modificat istoria. A fost un eºec, nu mi-a plãcut
acolo, m-am întors cu coada între picioare acasã.
Sã cred în viitor — care?
Sã cred în „oamenii aleºi”? Nu! În asemenea oameni
nu (eu îi urãsc fiindcã am descoperit cã ei mã urãsc
instinctiv, fãrã motiv; în vis, o sã fac o groapã mare,
groapã comunã în care sã încapã toþi „oamenii aleºi” pe
care îi urãsc, în frunte cu profesorul de istorie Udrescu
ºi cu cei de care m-am lovit tot liceul la Adjud ºi la
examenul la facultate la Baia Mare ºi de dupã aceea;
mã voi arunca pe mine în groapã, în minte cu toþi oamenii
ãºtia aleºi care mã urãsc; repet, mã voi arunca numai
pe mine în groapa comunã, va fi de ajuns, cãci eu sunt
omul pe care îl urãsc cel mai tare, am sã ocup toatã
groapa ºi „oamenii aleºi” care mã urãsc au sã þipe cã
m-am aruncat cu ei în gând ºi cã se sufocã, sã le fac
loc, sã se salveze, dar nu voi avea cum, sunt prizonierii
gândurilor mele negre, ei se vor strânge de gât unul peste
altul, pânã la urmã, în groapa comunã a creierului meu,
mã vor chinui pân-or sã-ºi dea duhul ºi dupã ce vor putrezi
în mine, vor renaºte viteji ºi drepþi, veþi vedea asta în tot
ceea ce voi scrie eu în poezie ºi prozã). În „oamenii
aleºi” nu mã voi încrede, ei mint când spun cã sunt oameni
buni, pentru mine nu sunt decât niºte fiare scãpate din
Biblie.
La 5 decembrie 1967 reiau activitatea mea literarã,
„ca poet” (mã rog). Începând cu 5 decembrie 1967 consider
cã intru într-o nouã etapã: sper sã fie o cotiturã importantã
în viaþa mea.
Nu are importanþã faptul cã am 17 ani la aceastã
datã. ªi cã de la 19 februarie 1968 voi scrie poezii de 18
ani. Semnãtura mea este STIL (Stoiciu=ST, Ion=I,
Liviu=L) de acum încolo, pe manuscrise, se înþelege,
semnãtura aceasta a început la 5 decembrie 1967. Am
trimis, începând cu 5 decembrie, versuri la revistele
Ateneu, Cronica, Luceafãrul ºi la ziarul Scânteia
tineretului. Pânã astãzi n-am primit nici un rãspuns.
Totuºi, nu mã bazez prea mult pe cele trimise, sunt poezii
care azi, când le scriu, mi se par excelente, dar mâine,
când le recitesc, le rup sau în cel mai bun caz le modific,
fiind de-a dreptul proaste.
Scriu foarte greu versuri! Sã însemne asta netalent
sau ce — ce?
Cum alþi poeþi scriu fãrã sã oboseascã versuri, fãrã
sã rupã ºi sã rãs-rupã foile pe care scriu? Doamne, oare
trebuie sã nu scriu versuri, asta mi-o fi soarta? Niciodatã!
Aºa simt, natural… Voi scrie în continuare versuri, voi
scrie ºi prozã, de ce nu ºi dramaturgie? Iubesc eu teatrul,
de fapt?
ªi nimeni nu mã ajutã!
Dezolare, plictisealã, urã de sine…
Mâine împlinesc 18 ani. ªi ce-i cu asta? Sunt certat
cu toatã lumea ºi nici nu mã gândesc sã-mi serbez ziua
de naºtere.
Doamne!
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Dintr-un Carnet cu coperte viºinii, datat „martieaprilie 1970, Bãlan” (unde am fost vagonetar în subteran
ºi „calculator” la suprafaþã, la Combinatul Minier). Jurnal
de câteva pagini, intitulat „C.M. Bãlan – Harghita”):
Miercuri, 18 martie 1970
1970. La Forþele de muncã
Bacãu, repartizare mina Bãlan.
Joi, 19 martie
martie. Cu bagajele fãcute ieri pentru Mina
Bãlan, la ora 7 dau buletinul de identitate ºi livretul militar
delegatului minei (Nota LIS-2007: terminasem armata cu
o lunã în urmã; stagiu militar de 16 luni, octombrie 1968
– februarie 1970, la artilerie Bârlad, caporal
radiotelegrafist). La ora 10, plecat din Bacãu cu microbuz,
prin Piatra Neamþ - Bicaz (Cheile Bicazului) - Izvorul Olt
- Minã Oraº Bãlan, ajuns la ora 14. Pãrinþii mei nu ºtiu
de plecarea la minã. Aici, în Bãlan, zãpadã, frig, noroi,
impresie proastã. Cunosc pe Petre Mocanu din Pãuneºti.
Zãpãcealã.
Vineri, 20 martie
martie. Fac vizitã medicalã, sunt gãsit
bun pentru subteran. Atenþie la silicozã (toþi cei din
subteran de îmbolnãvesc de silicozã). Fac viza de flotant
pentru oraºul Bãlan. Nu înþeleg pe ce lume mai sunt.
Sâmbãtã, 21 martie
e. Primesc de la minã
cazarmament, sunt angajat la Combinatul Minier
începând cu ora 13. Urmeazã zece zile de instructaj.
Dorm în continuare la nea Petricã (apropo, din prima zi îl
cunosc ºi pe Anton Toader din Filipeºti Bacãu, de care
nu mã despart).
Duminicã, 22 martie
martie. Gãsesc pat liber la cãminul
de nefamiliºti, sunt în camerã cu încã trei tineri: Ioºca,
Dinu (Dan), Laurenþiu, toþi din judeþul Iaºi. Am unde sã
dorm de acum înainte. Oraºul Bãlan nu este prea mare
ºi e plin de muncitori agresivi. Peste tot se vorbeºte
limba maghiarã. Masa, pânã acum, pe banii mei, m-am
descurcat cum am putut.
Luni, 23 martie
martie. Ora 5:30, prezent la combinat pentru
pontaj. Îmi fac o cartelã pe trei zile la cantinã (12,50 lei).
Am lucrat la lopatã, la încãrcat gunoaie (talaº) într-o
maºinã de salubritate. Maºina rãmâne în nãmol ºi o orã
ºi jumãtate ne chinuim cu lopeþile sã o scoatem la liman.
La ora 13:30, apel, apoi masa la cantinã.
Marþi, 24 martie
martie. Ora 5:30 prezent în a doua zi pontatã
cu 50 de lei. Lucrat la lopatã la stadionul oraºului, la
aruncat gheaþa. Dupã-amiazã încerc sã studiez (sã
învãþ, sã citesc), nu reuºesc deloc, sunt dezorientat.
Miercuri, 25 martie
martie. Lucrat la lopatã la minereu în
gara Izvorul Olt. A început sã se mai încãlzeascã. Astãzi
au luat banii muncitorii, mulþi lichideazã, pleacã definitiv
de pe aici. În tot oraºul nu se servesc în ziua de salariu
bãuturi alcoolice. Nu pot sã studiez. Am scos cartelã la
cantinã pânã luni, nu ºtiu cât am sã stau pe aici, la Bãlan.
Joi, 26 martie
martie. Lucrat la lopatã la minereu în garã.
În oraº, la Bãlan, au început scandalurile cu beþivii. Dupãamiazã lucrez din nou la lopatã la minereu în garã, pentru
recuperare (zi liberã). Mã doare spatele, mijlocul, sunt
rãcit, mã supãrã amigdalele. Gastrita hiperacidã nu-mi
dã pace în fiecare zi, fumez mult, deºi nu am bani. Sunt
istovit. O femeie mã fileazã insistent, nu-mi face nici o
plãcere — am întrebat-o dacã e paznic la minereul pe
care eu îl încarc. La cantinã, mâncare proastã continuu.
PRO

(Nota LIS-2007: Am cunoscut de mic umilinþa,
dispreþul ºi ura la adresa mea — exceptând clasele
primare, când am fost premiant, în ºcoalã n-am fost
deºtept, am avut note „aºa ºi aºa”, am fost „mediocru,
privit din afarã”, corigent în liceul teoretic, „bãtut în cap”,
exagerat de timid. Am venit dintr-o familie de
neintelectuali, cu posibilitãþi materiale precare din
adolescenþã, moldovean fãrã bibliotecã în casã, educat
intuitiv, n-am locuit nici la þarã, nici la oraº pânã la 15
ani, într-o locuinþã de serviciu, izolatã în câmp, a tatãlui
meu, la un canton CFR. Apoi, examenele de admitere
eºuate, frustrante: mereu ezitant, deprimat, n-am fost
în stare sã termin o facultate ºi, pânã la 25 de ani, când
m-am cãsãtorit ºi mi s-a nãscut un fiu, am fost considerat
un inadaptabil pe toate planurile, neintegrabil în societate,
„muncitor necalificat” sau cu calificãri „cu acte” ºi locuri
de muncã schimbate în întreaga þarã, cu ºapte tentative
de sinucidere „la activ” numai într-un an, 1973! Pe de
altã parte, nu pot sã nu mã întreb acum, la bãtrâneþe: la
ce le-a folosit colegilor mei de liceu, de exemplu, cã au
terminat o facultate ºi s-au integrat în societate, având
parte de onoruri lumeºti sau de ratãri profesionale, dacã
n-au ieºit din anonimat ºi au înmulþit rândurile simplilor
„cetãþeni cumsecade, neºtiuþi de nimeni, public”, de pe
urma cãrora nu rãmâne nimic? Sau asta e o retoricã
resentimentarã? Las la o parte faptul cã „posteritatea”
nu þine cont de regulile sociale elitiste…)
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Vineri, 27 martie
martie. În sfârºit, azi nu am mai pus mâna
pe lopatã, în schimb am încãrcat bolþari (prefabricate de
ciment) ºi butuci de stejar sau dracul ºtie de ce, cã m-au
deºelat. Nu am intrat încã în minã. În oraº, iar scandaluri,
e un coºmar, te aºtepþi sã-þi bage cuþitul pe la spate, am
impresia cã în oraºul acesta s-au adunat cei mai nenorociþi
beþivani, oameni rupþi de beþi, nu numai bãrbaþi. Numai
bãtãi peste tot. E îngrozitor, vãd femei bete, urinate pe
ele. Aud de femei cãsãtorite târâte prin noroi, pe întuneric,
bãtute, siluite ºi abandonate. E frig, plouã. Tineri
îmbrãcaþi caraghios, fãrã pic de gust. Oriunde mergi, e
noroi.
Sâmbãtã, 28 martie
martie. Am lucrat la stadion la lopatã,
la aruncat zãpada, sunt ud permanent la picioare. Am
avut un conflict cu un inginer ungur (sau maistru, nu mã
pricep), care m-a ameninþat cã o sã-mi arate el în minã.
Dimineaþã a plouat. E frig, a început sã ningã spre searã.
Noroi peste tot, m-am sãturat. În aceastã noapte, Învierea
maghiarilor (catolicã) pentru Paºtele de mâine. Am
vãzut-o la televizor pe Dana din Irlanda, câºtigãtoarea
Euroviziunii. Nu învãþ (pentru examenul la facultate). Încã
nu am scris nimãnui unde sunt. Sunt de capul meu ºi
gata. Nici nu cred sã scriu aºa repede cuiva, nu-mi place
societatea, anturajul, nu-mi mai plac discuþiile la pahar,
sunt retras, singur, ºters. Mã consum în interiorul meu
ca un fraier. Îmi vine tot timpul sã strig sau sã plâng, dar
nu fac decât sã mã resemnez cu situaþia în care mã
aflu.
Duminicã, 29 martie
martie. Frig, zãpadã, mi-am lãsat
mustaþã, pãrul îmi e exagerat de lung, dar nu mai am
bani demult. Am uitat sã-mi trec adresa din Bãlan: Bloc
5, apartament 104, etaj IV. S-a aºezat iar zãpadã. Bãtaie
formidabilã, de mai multe persoane, probabil îmbãtate,
la Blocul 2, a intervenit violent miliþia, pe jos erau nasturi
ºi cheaguri de sânge (un trecãtor, vãzând nasturi ºi
pietricele însângerate, a crezut cã sunt ochi scoºi).
Luni, 30 martie
martie. A noua zi pontatã cu 50 de lei. Am
cãrat bolþari pe o distanþã de 25 de metri, am terminat
repede treaba. Frig ºi azi. Am scos cartelã la cantinã
pentru douã zile. Aud de accidente în minã. Ce caut eu
pe aici?
Marþi, 31 martie
martie. Au trecut cele zece zile de instructaj
NTS, pontate cu 50 de lei, pe statul de platã am luat 500
de lei. Sunt repartizat în minã, în subteran, la frontul de
lucru ªipoº Zero. Luca Ioan din Adjudu vechi a vrut sã
mã aducã la el, la „Minus 50”, dar — semnal! Sunt oprit
la birourile ªipoº, pentru suprafaþã. Program de lucru:
6:30-14:30, contabilitate. Bate vânt rece azi, s-a mai
uscat noroiul. Cunosc tot felul de cetãþeni pensionaþi de
tineri pentru boalã nevindecabilã, pentru silicozã (praf
de cupru depus în plãmâni), vãd mereu oameni
accidentaþi, oraºul acesta e un bazar de carne amputatã,
de praf silicogen, de frig ºi de teamã. Încã nu am intrat
în minã. Mulþi nebuni, fanatici incredibili: au venit la Bãlan
sã se îmbolnãveascã de silicozã cât mai repede, sã-ºi
amputeze mâna sau piciorul pentru o pensie mare! ªi
totul cu voia lor.
Miercuri, 1 aprilie 1970
1970. Am început cu ziua
pãcãlelilor ºi la biroul la care lucrez. Sunt sfidat. Scot
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bonuri pentru douã zile la cantinã. Soarele arde pe cer,
dar e frig.
Joi, 9 aprilie
aprilie. Am bãut þuicã de brad ºi m-am îmbãtat
puternic. Am luat 367 de lei în mânã (pentru cele zece
zile de instructaj: 500 lei, minus 113 lei cantina, minus
10 lei, 2 la sutã contribuþie pensie, ºi minus 10 lei alocaþie
pentru copii). Am cumpãrat bonuri la cantinã pentru zece
zile, fãrã pâine (0,50 lei pâine pe zi). Mi-am dus pantofii
la reparat, mi-am cumpãrat material de pantalon (2,20
metri) ºi l-am dus la croitor. Am fãcut un împrumut de
100 de lei de la contabilã.
(Nota LIS-2007:Consemnãrile zilnice de jurnal scris
de mânã se întrerupe, de aici înainte ele revin aleatoriu)
Duminicã, 12 aprilie
aprilie. Sunt cuprins de mare
deznãdejde, viitorul nu-l întrevãd deloc, nu pot învãþa,
studia, scrie, sunt singur, trist, trist, trist, nici mãcar nu
pot dormi ca lumea. A plouat toatã ziua, restaurantele
sunt pline, beþivii sunt peste tot. Vineri m-am tuns, arãt
ca o cãpriþã. Beþivi ºi iar beþivi, cântece ºi þipete (beþia
mea de joi seara — a fãcut cinste contabilul — a fost
cuminte, deºi pe la 12 noaptea cãutam prin ploaie
garsoniera unde stã o maghiarã cãsãtoritã, servitoare la
cantinã, ºi dimineaþã m-am trezit ºi pe nas ºi pe gurã cu
duhoare de brad). Azi am scris o scrisoare acasã, la ai
mei, la Adjud.
Marþi, 14 aprilie
aprilie. Sâmbãtã, duminicã, luni, zile cu
sânge, bãrbaþi tineri sau între douã vârste încãieraþi,
înjunghiaþi de cuþite ordinare. Mult, mult prea bine venit
decretul pentru regulile de convieþuire socialã, apãrut
duminicã — sper sã le mai taie din avânt beþivilor din
Bãlan. Luni, adicã ieri, cu 8 lei am vizionat la Casa de
culturã un spectacol penibil de circ, de fapt de bâlci
demodat ºi prost, din Ploieºti. Dar dacã spectacolul a
fost jignitor, publicul vulgar a fost acela care sã mã
împovãreze de regrete pentru tristul meu trai în acest
orãºel infirm ºi ºters, Bãlan. Plouã în fiecare zi, e noroi
ºi frig. În ziarul judeþean Informaþia Harghitei – ediþia în
limba românã, douã titluri în acelaºi numãr: „Vandalii din
Bãlan”, „Beþivii, bãtãuºii din Bãlan”… trist, trist, trist.
Miercuri, 15 aprilie
aprilie. Ei bine, cele trei zile însângerate
au fost prea puþine la rând, de aceea s-a adãugat ºi ziua
de marþi: orele 12-1 noaptea, la Blocul 4, cinci tineri, de
la restaurant ºi pânã la camera unde stãteau, au tãiat pe
oricine întâlneau în cale, cetãþeni nevinovaþi. La bloc
s-au tãiat între ei, iar atunci când a intervenit poliþia, au
bãtut un plutonier, se pare destul de grav. Cei cinci tineri
sunt arestaþi (din cauza lor, ºase oameni au intrat în
concediu medical, unul dintre ei se aflã în comã, fiind
trântit la pãmânt ºi lovit cu bocancul în cap, în spate ºi
în stomac). Au lãsat sânge peste tot. În aceastã
dimineaþã s-a întors iarna, este frig, frig. Nu pot învãþa.
Duminicã, 26 aprilie 1970
1970. Pe 24 aprilie am primit
750 lei. Localnicii au început parcã sã se mai liniºteascã,
noul decret cu amenzile îi obligã sã-ºi bage degetele în
gât — peste tot vezi vãrsãturi. În schimb, poºtele cu
femei sunt tot mai dese ºi mai sãlbatice”.
(Nota LIS-2007: Aceasta e ultima consemnare în
carnetul cu coperte viºinii)
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Motto:
„Un monstru venit prin civilizaþie”
(Stelaru)
„Puþini sunt izbãviþii
din cei puþini aleºi.
Ceilalþi se duc la dracu,
de nimeni înþeleºi.
Cãci om cu om pe lume
se potriveºte greu.
Puþini, ºi prin miracol
ajung la celãlalt eu”
(Kumbell)
„Svejk a rãspuns aºa:
Sã mã pupi în fund”
(Sorescu)
Sâmbãtã, 8 mai 1971
La redacþia Informaþia Harghitei: luni, 15 martie, Str.
Lenin, Nr. 11, Miercurea Ciuc, telefon 1300 — Secþia
Scrisori. La aceeaºi adresã e ºi administraþia ziarului:
Liviu Ion Stoiciu, din 1 aprilie.
La Subunitatea Poligraficã: luni, 29 martie, Str. 7
Noiembrie Nr. 35, Miercurea Ciuc, Telefon 1826 —
Corecturã la Informaþia Harghitei.
Locuiesc în Cvartalul Tudor Vladimirescu, Bloc A 3,
Scara A, Etaj III, Ap. 16, Miercurea Ciuc. Mutat în acelaºi
cvartal, Bloc A 11, Sc. C, Etaj I, Ap. 7
Sãptãmâna 20: Regizorul Timotei Ursu realizeazã
filmul de lung metraj „Orele zborului” dupã un scenariu de
C. Stoiciu. Joacã, Liviu Ciulei!
Joi, 13 mai
Apar în Informaþia Harghitei articolele mele: „Oltul
merge anapoda” (marþi, 11 mai) ºi „Un autocar pentru
Odorheiu Secuiesc” (miercuri, 12 mai).
La Bucureºti, la Sala Palatului, Festivalul naþional
de muzicã pop, ediþia a doua, cu Sfinx, Mondial, Modern
Grup, Metronom, Olimpic 64, Phoenix, Clasic XX
(Timiºoara), Carusel (Arad), Cromatic (Cluj), Roºu ºi
Negru (Iaºi) ºi Dentes (Târgu Mureº).
Luni, 24 mai
Astãzi am încheiat sãptãmâna bãuturilor alcoolice cu
Sabin Fãgãraº, de la Miercurea Ciuc la Tuºnad: coniac,
triplu sec, votcã, bere, vin, cafea etc.
Sãptãmâna: Premii individuale acordate la festivalul
de care pomeneam: Soliºti vocali, Dorin Liviu Zaharia
(Olimpic) ºi Liviu Tudan (Metronom); Chitarã solo: Sorin
Tudoran (Cromatic) ºi Andrei Aldea Vladimir (Sfinx);
Chitarã bas: Zoltan Covaci (Phoenix); Pian: Gunter
Reininger (Phoenix); Orgã: Nancy Brandes (Roºu ºi
Negru); Flaut: Tomi Bereczky (Cromatic); saxofon: Peter
Wertheimer (Phoenix); Baterie: Ovidiu Lipan (Roºu ºi
Negru); Compoziþii: „Zodia Capricornului” (Cromatic)
premiul I. Folk: Marcela Saftiuc premiul I.
Duminicã, 6 iunie
6

Îmi apar în Informaþia Harghitei: „Sfârºit de sãptãmânã”
(27 mai) ºi „Saepya” (6 iunie).
În revista Luceafãrul 475, la Poºta redacþiei, rãspuns
nefavorabil lui Miercurea S. Voi mai scrie versuri, voi
mai trimite la vreo revistã versuri? Cât de dezorientat
sunt…
Sãptãmâna 26: Aura Urziceanu s-a întors cãsãtoritã
din turneul ei în SUA ºi Canada (soþ, un baterist
canadian).
Am primit scrisoare de acasã: „Cine are carte, are
parte, dar cu diplomã!” — tata; „sã legi sacul la gurã, nu
la fund” — mama; „Crezi cã degeaba familia poartã
numele de Stoiciu?” — sora Mela. Sunt dezamãgit,
dezamãgit… Când voi râde o datã ºi eu, cu adevãrat?
……………………………….
Din Bilet de trimitere la Policlinica 4 a Spitalului
Unificat Miercurea Ciuc, datat 27 septembrie 1971,
semnat de medic Andras Laszlo, Cabinet Radiologie:
„Stoiciu Ioan, 22 de ani, salariat la Informaþia Harghitei.
Diagnostic: Gastritã hiperacidã. Suspect ulcer .
Rezultatul examinãrii: Stomac în formã de cârlig, prezintã
mucoasã îngroºatã, la fel bulbul duodenal”.

Din Filele rupte datate 1 noiembrie 1971 – 30
martie 1972, la Adjud.
Luni, 1 noiembrie 1971
Voi încerca sã întreþin un Jurnal. Am încercat ºi
altãdatã sã duc în spate asemenea însemnãri efemere,
imboldurile mele în acest sens sunt însã instabile ºi
ieftine. Totuºi…
Ieri, la ora 19.07 am plecat cu trenul, definitiv, din
Miercurea Ciuc. Adio, moarã teribilã de nervi, adio
prieteni, adio cârciumi, adio Informaþia Harghitei. Adio,
ziaristicã?
Azi am fost în Focºani, la ziarul Milcovul — redactorulºef mi-a reþinut numele, adresa. Focºaniul e neschimbat.
Fãrã sã am o þintã precisã, cele trei ore cât am poposit,
le-am pierdut în bar ºi librãrie (am cumpãrat Edgar Papu,
„Poezia lui Eminescu” ºi Al. Piru, „I. Eliade Rãdulescu”).
Am ocolit prietenii. Reîntors la Adjud, am hotãrât sã mã
izolez în camera mea ce gãzduieºte — se pare, pânã la
primãvarã — pe vãrul din partea mamei de-a doua, un
bâlcan, Nicu Rachieru, elev în anul IV la liceul teoretic.
Nimeni din Adjud nu trebuie sã ºtie cã sunt acasã, voi
refuza vizitele, voi refuza oraºul (sper sã nu fie doar o
amãgire aceastã încãpãþânare a mea în a mã izola). Am
sortat cãrþile beletristice, de mâine voi studia. E ora 2.30,
deja e marþi.
Marþi, 2 noiembrie
Mã mir cã tata mã acceptã cu atâta uºurinþã în casa
lui — nu mã întreabã, aproape cã nu dã importanþã
lichidãrii mele de la ziar, de la Miercurea Ciuc. Sã-l
fericeascã într-atât gândul cã învãþând, voi reuºi la o
altã facultate? E mândria lui în joc (eu n-am asemenea
mândrie, nu dau doi bani pe o diplomã de absolvire a
unei facultãþi), e o slãbiciune a lui. Sau tata îºi dã seama
de „maturitatea” mea (dacã poate fi vorba de aºa ceva)?
M-am trezit la orele prânzului — somnul îmi prieºte,
observ, la Adjud (dupã viaþa de boemã dusã la Miercurea
PRO

Din Filele rupte datate 8 mai – 6 iunie 1971, la
Miercurea Ciuc (aveam 21 de ani, eram angajat la ziarul
Informaþia Harghitei).
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Palatul Telefoanelor (1933)

PRO

Ciuc). Cât voi mai continua cu comoditatea ºi nepãsarea?
Mãnânc mult; fumez. Nu prea mã frãmântã gândul sã
învãþ pentru facultate. Mai bine citesc literaturã la zi.
Consum cafea.
Reþin din „Note” (caiet dictando de 300 de file,
descoperit întâmplãtor), de curiozitate: „Premiile revistei
Luceafãrul, la poezie: 1965 — Gh. Pituþ; 1966 — Grigore
Arbore ºi Ileana Mãlãncioiu; 1967 — Marin Tarangul”.
Am citit azi circa o sutã de pagini din „Gramatica
limbii române” (a Academiei Române), dar n-am priceput
mai nimic. Mâine trebuie sã o iau de la capãt. Ce-mi
lipseºte? A propos, ieri, în trenul spre Focºani, am întâlnit
un fost coleg de ºcoalã elementarã ºi liceu, nãscut în
acelaºi an cu mine, Stoian. A terminat anul acesta
pedagogica la Bacãu, istorie-geografie! Iar eu? Eu
dezgrop morþii, eu îmi plâng memoria. Visez conºtient
sau mai puþin conºtient la fete, femei ºi iubire, la bani,
bãuturã bunã, la glorie de o zi. La naiba! E ora 4.30, e
miercuri, încã nu-mi este somn. Aº dori sã scriu versuri,
mi-e teamã, o teamã în gen cabalistic (pe cât scrii, pe
atât ai mai scrie, cifrat cantitativ, nu calitativ), totul fiind
caduc.
Reþin versuri de M.R.P. ºi Constanþa Buzea.
(Nota LIS-2007: Jurnalul din 1971 cuprinde ºi citate
din poeme semnate de poeþi români ºi strãini, transcrise
din reviste sau cãrþi, cu pãrere de rãu nu le voi consemna
aici; am caiete întregi cu asemenea versuri publicate de
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alþii, depãºite estetic, azi o dezamãgire pentru mine)
Miercuri, 3 noiembrie
Bolnav foarte — mã supãrã stomacul. Am dormit
întreaga zi. Am citit pagini din Fãnuº Negu, Îngerul a
strigat . Sunt înciudat de boalã, cum vor fi arãtând
viscerele mele? Am servit un ceai scârbos.
Joi, 4 noiembrie
M-a trezit vãrul Ion Rachieru — profesor de istorie
într-o comunã (Coþofãneºti, Bacãu). Se pare cã durerile
zilnice ale bolii stomacului m-au mai lãsat azi, ocolesc
„scaunele”. Am recitit „Substantivul”, absent. Am subliniat
greºelile de corecturã din „Expunerea tovarãºului Nicolae
Ceauºescu cu privire la programul PCR, pentru
îmbunãtãþirea activitãþii ideologice, ridicarea nivelului
general al cunoaºterii ºi educaþia socialistã a maselor,
pentru aºezarea relaþiilor din societatea noastrã pe baza
principiilor eticii ºi echitãþii socialiste ºi comuniste”, din
ziarul Milcovul 716. Oare cine-i scrie cuvântãrile
Tovarãºului?
Tangou masochist: „Tânjesc dupã mângâierea
buzelor tale, dar ºi mai mult dupã aceea a bicelor tale”.
Reþin versuri de T.S. Eliot (tradus de Marius Robescu:
„Sã ne potrivim ceasul dupã ceasornicele publice / Apoi,
o jumãtate de orã sã bem bere”).
„Duiliu Zamfirescu la Roma” (Amfiteatru 26): În 1888,
întrebat de secretarul ambasadei americane dacã „În
România scriitorii îºi scriu operele pe frunze de pãpuºoi
sau pe obeliscuri (!)”, Duiliu replicã: „România importã
hârtie din Statele Unite, unde se gãseºte în mare
cantitate, tocmai pentru cã acolo nu sunt scriitori ºi
cititori”. În 3 iunie 1922, intoxicat de ciuperci, Zamfirescu
se stingea la Mãnãstirea Agapia.
Vineri, 5 noiembrie
Sunt tot bolnav. Mã întreþin cu ceai împuþit ºi cartofi.
Citesc în continuare Îngerul a strigat, recunosc în Fãnuº
Neagu un scriitor în pielea mea. Am frunzãrit România
literarã 45 ºi Almanahul Femeia 1972. Citesc, apoi arunc,
13 numere din Cronica din 1968 (100-112). Mã
înnebuneºte gastrita.
„Drama lui Odobescu”: Cãsãtorit cu o prinþesã,
Odobescu se îndrãgosteºte de o profesoarã, Hortense
— dar eºueazã în aceastã dragoste ºi în seara zilei de 8
noiembrie 1895 îºi face o dozã dublã de morfinã, având
sã se stingã din viaþã douã zile mai târziu (Hortense va
deveni soþia lui Al. Davilla). Înainte sã se omoare,
Odobescu îi scrie în 8 noiembrie 1895 colegului lui,
ministru, Poni: „Citind rândurile ce urmeazã, te rog sã
nu crezi cã am înnebunit. Nu! Dar prin faptul unei
nenorocite patimi a slabei mele inimi, patimã care în curs
de aproape cinci ani m-a stãpânit cu totul, m-a chinuit
groaznic, a fãcut din mine un om fãrã de nici un fel de
cumpãnã înþeleaptã, fãrã de nici un ºir în cugetele ºi în
faptele mele, am ajuns acum la un asemenea grad de
disperare ºi de descurajare, încât mi-am sfârºit zilele”.
S-a instalat într-un sediu nou Muzeul Literaturii
Române (Str. Fundaþiei 4, Bucureºti). „Din pioºenie,
iubitul meu Eminescu” (Nota LIS-2007:sub acest titlu e
lipitã o fotografie cu „Inelul poetului, cu monogramul:
M.E., în posesia dr. Heinrich Gareiss din Câmpulung
Moldovenesc”)
7
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E ora 3 când scriu aici, noaptea miroase a must, a
vin nou — magnificã noapte.
Sâmbãtã, 6 noiembrie
M-am culcat la ora 6 ºi m-am trezit la 16. În continuare
mã supãrã stomacul, s-au înmulþit „scaunele”. Am barbã
de cinci zile. Am încheiat Îngerul a strigat.
Reþin versuri pe larg de Edgar Allan Poe. Ei da, Poe
e comestibil! Secolul XIX: 1809-1849 ºi 1850-1889:
secolul Poe-Eminescu: vai, mie!
Interesant ce citesc: „Dupã pãrerea lui, puterile
spiritului sunt în strânsã legãturã cu capacitatea
stomacului”. Asta înseamnã cã de aceea sufãr cu
stomacul, fiindcã am probleme cu „puterile spiritului”.
M-am liniºtit.
Îngerul Israfel: coardele inimii lui sunt lãute. Acest
înger „are cea mai dulce voce dintre toate creaturile
Domnului” (Coranul).
Duminicã, 7 noiembrie
Soare, vânt — oricum, întârziatã toamnã. Am împlinit
ºase zile de când nu am pãrãsit camera. Am frunzãrit
Luceafãrul 497. Excelent articolul „Scriitorul ºi morala”
de Adrian Pãunescu. Citesc din Tudor Vianu, „Scriitori
români” (apãrut 1970). Neînþelegeri cu tata — normal!
Sunt un parazit. Am achiziþionat un Ionel Teodoreanu,
„Sã vie Bazarcã!”
Duminicã fãrã fotbal. Îmi e dor de munte, de frunze,
8
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Pasajul Villacrosse

de clisã…
Reþin Paul Valery.
Ora 4, e luni, noapte caldã.
Luni, 8 noiembrie
Consemnez o glumã: La spitalul de alienaþi mintali,
doctorul primar constatã cã bolnavii lui sunt cu capetele
sparte. Cauza? Urcat într-un copac, un bolnav þine un
alt bolnav de picioare, acesta din urmã atârnând cu capul
în jos. Întrebare ºi rãspuns: „Te-ai copt?”. „Da, m-am
copt”.
Citesc în continuare Tudor Vianu, „Scriitori români”.
Azi am primele semne nefaste ale saturãrii de studiu,
neplãcutã constatare!
Ora 3, marþi. Noapte de pãcurã, a plouat. Tata, în
fiecare zi în jurul acestei ore merge la tren, pentru a
ajunge la slujbã, departe, la Piatra Neamþ. Viaþã de câine.
Ora 8, dimineaþã buimacã, încã nu-mi e somn.
Marþi, 9 noiembrie
Am dormit pânã dupã ora 16.
Citesc ºi azi Tudor Vianu.
Rãsfoiesc revistele Ateneu 87 ºi Sãptãmâna 48( Dan
Nuþu s-a autoexilat din teatru, depunându-ºi demisia la
Teatrul Mic, Margareta Pâslaru ºi Anda Cãlugãreanu
cântã în þãri socialiste. Brigitte Bardot, la 20 de ani de
activitate cinematograficã: „Dacã întâlnesc un om care
sã mã adore ºi care sã-mi spunã rãmâi acasã, eu…
rãmân”, ca sã vezi). Reþin versuri de Mihail Sabin („pun
slujnicele sã-mi biciuiascã trupul”, o fi o modã masochistã
la poeþi), Radu Cârneci, Evgheni Evtuºenco.
Prima baie acasã. Am abandonat, din câte îmi dau
seama pe o mai lungã perioadã, studiul la „Gramatica
limbii române”. Nici o legãturã cu lumea de dincolo de
împrejurimile casei pãrinteºti.
Miercuri, 10 noiembrie
Astã noapte am citit Tudor Vianu, „Scriitori români”.
Azi am revenit la „Gramatica limbii române”, pe care o
credeam ieri abandonatã: studiez „Articolul”. Frunzãresc
Dicþionarul de aforisme ºi citate medicale” (Editura
Medicalã, 1971).
Un proverb românesc: „La mãseaua care te doare, te
loveºte limba mai des”.
Ora 4, joi, noapte cu ceaþã lãptoasã.
Citesc povestiri de M. Sadoveanu, reunite sub titlul
„Cozma Rãcoare”.
Joi, 1
1 noiembrie
11
Am terminat „Scriitori români” de Tudor Vianu.
Rãsfoiesc România literarã 162, Index semneazã
„Epigonism-mediocritate” la „Atelier literar” — întocmesc
o scrisoare-manifest pe aceastã temã, o va pune fratele
meu Marian la cutia poºtalã.
Ora 3, vineri, noapte fãrã stele dar atât de blândã.
G. Cãlinescu despre poezie: „Numai o durere învinsã,
fãrã a fi negatã fenomenologic, o durere transformatã în
victorie asupra naturii noastre nervoase, transportatã din
domeniul subiectiv al nevralgiei în idee universalã, poate
fi germen de poezie”. Adicã, orice durere poate fi beneficã
pentru poezie. Aºa cã pot sã bolesc fãrã grijã.
Subiecte de prozã (M. Sadoveanu): cãlãreþ care moare
într-un sat strãin, este îngropat cu bani câºtigaþi prin
vinderea calului, într-o înþelegere primar-cârciumar-preot.
SAECULUM 1/2008
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Sau tânãr cu cuþit la chimir, stãpânit de „iarba fierului”,
cu un cal crescut cu miez de nucã, e plãtit sã rãpeascã
o vãdanã…
Vineri, 12 noiembrie
Pânã la ora 22 am dormit sau am visat cu ochii
deschiºi — nu mã pot concentra asupra literelor! Citesc
din volumul II „Scriitori români” de Tudor Vianu (inclusiv
despre influenþa lui Hegel în cultura românã).
Ora 3, noapte spre ploaie lungã. Nu plouã.
Subiect de prozã sadovenianã: boierul îºi pãlmuieºte
grãjdarul. Grãjdarul cere sã fie vizitiu la droºca boierului
ce merge la Iaºi, boierul aprobã, dar tot drumul e obsedat
cã grãjdarul vrea sã se rãzbune cã a fost pãlmuit.
Sâmbãtã, 13 noiembrie
Nu am chef de studiu. Citesc poezie, de asta am
chef, din cãrþi ºi reviste.
Frunzãresc Almanahul literar 1970.
Duminicã, 14 noiembrie
Fotbal: România-Cehoslovacia (în Cupa Europei) 2-1.
Ieri am scris o epistolã lui Stan Ion, la Miercurea Ciuc.
Aºtept bârfa… prietenilor lãsaþi de izbeliºte prin
cârciumile judeþului Harghita. Frunzãresc revistele
Luceafãrul ºi Sãptãmâna.
Ora 3, luni. noapte grea. Am servit jumãtate de litru
de lapte cu plãcinte umplute cu mere ºi brânzã.
Reþin versuri de Francesco Petrarca (tradus de ªtefan
Aug. Doinaº: „De nu-i iubire, ce simt cu fiinþa? / Iar dacã
e, din ce substanþã-i oare? / De-i lucru bun, de ce-i cumplit
ºi doare? / De-i rãu, de ce nu-i dulce suferinþa?”).
Luni, 15 noiembrie
M-am culcat la ora 10 ºi m-am trezit la 18, somnoros.
Au reapãrut divergenþele cu tata, cã eu nu produc
nimic ºi dorm ca un belfer. Se pare cã dacã vor mai
continua asemenea discuþii absurde (el m-a invitat sã
vin acasã, de fapt, sã dau examen la altã facultate), voi
umbla iar prin lume, definitiv. Ar fi însã pãcat, cã am dat
de gustul studiului. Am fãcut abonamente trimestriale la
revistele Vatra, România literarã, Sãptãmâna ºi
abonament lunar la ziarul Milcovul. Am împlinit azi 14
zile de când nu m-am bãrbierit ºi nu am pãrãsit camera.
Întârzii tot pe volumul II la „Scriitori români” de Tudor
Vianu.
(Nota LIS-2007: Consemnãrile zilnice de jurnal scris
de mânã se întrerup, de aici înainte ele revin aleatoriu;
pentru o minimã identificare a epocii, voi pãstra aici,
culese cu literã mai micã însã, ºi câteva întâmplãri
literare, politice sau sportive, cu titlu informativ)
Marþi, 16 noiembrie
Nu am schimbat nici o vorbã cu tata.
Din nou sunt torturat de vise cu ochii deschiºi: fetefemei frumoase îndrãgostite enorm ºi bani, glorie, prostii.
În perioada 1-15 noiembrie am scris 15 poezii, enorm!
Enorm: încã îmi e teamã de afirmare. Când voi fi sigur
pe condei?
Continui Tudor Vianu, „Scriitori români”, las deoparte
„Gramatica limbii române” (ceva nu e în regulã cu mine).
Citesc „Sunete fundamentale” (Editura Univers, 1970),
traduceri din lirica universalã de ªtefan Aug. Doinaº.
Joi, 18 noiembrie 1971
Ieri am scris o epistolã pe adresa Mirceºti-Vrancea,
SAECULUM 1/2008

lui Stanciu Nicolae, fost coleg de armatã. Am fãcut baie.
Citesc pe mai departe M. Sadoveanu („Zodia Cancerului”).
Azi, de la Bacãu, sora Ita mi-a cumpãrat „Istoria
literaturii universale” de Ovidiu Drâmba, douã volume,
apãrute în 1970.
Sâmbãtã, 20 noiembrie
Am citit (recitit) „Neamul ªoimãreºtilor” ºi „Nicoarã
Potcoavã”. Am frunzãrit reviste la zi (România literarã,
Sãptãmâna).
Dupã ora 22 a început sã ningã, s-a aºezat zãpadã
de 20 de centimetri, e frig. Prima zãpadã nu e mov.
Miercuri, 24 noiembrie
În Luceafãrul 499 Titus Popovici ºi-a început „Fals
tratat despre amintiri”, iar „Memoriile” lui Zaharia Stancu
s-au încheiat (probabil, provizoriu). E vedetã Adrian
Pãunescu.
Din Sadoveanu citesc azi „Creanga de aur” ºi „Nopþile
de Sânziene”. Citesc volumul III la „Scriitori români” de
Tudor Vianu. Între timp am citit ºi „Vârsta cretei” de Virgil
Teodorescu, în „Cele mai frumoase poezii”. Am reluat
„Substantivul” din „Culegerea de exerciþii gramaticale cu
noþiuni de morfologie ºi sintaxã” de ªtefania Popescu
(1968).
A plouat, zãpada s-a topit, e cãlduþ afarã.
Marþi a sosit la Timiºoara Iosip Broz Tito, în vizitã
tovãrãºeascã oficialã. Nava spaþialã Mariner 9 ºi-a
întrerupt evoluþia în jurul planetei Marte pentru 47 de
minute din vina unui corp extrem de strãlucitor (OZN?).
Fotbal: UTA-Vittoria Setubal 3-0 în UEFA (o miercuri de
îmbãtat cu vin nou pentru fotbalul românesc).
Duminicã, 28 noiembrie
Am citit ºi citesc în continuare Sadoveanu. Citesc ºi
Camil Petrescu, „Teatru”.
România literarã 48 lanseazã la „Ochiul magic” douã
incidente-polemicã. Sãptãmâna 51 are pe tapet patru
incidente-polemicã. S-au pus revistele de culturã pe
înþelegeri convenþionale? A avut rãsunet articolul lui
Adrian Pãunescu din Luceafãrul 499 — revista
Sãptãmâna a devenit rivala tuturor.
Ieri m-a vizitat Stan Ion, azi a plecat.
Din GLR (Gramatica limbii române), „Articolul” ºi
„Adjectivul”.
Am trimis o scrisoare causticã la Luceafãrul, lui Fãnuº
Neagu, cu patru poezii ºi o însemnare.
Media zilnicã a programului meu: de la ora 19 la 10
dimineaþa — studiu; de la ora 10 la 19, somn (bineînþeles,
dorm mai mult sau mai puþin).
Dat fiind faptul cã suntem trei ce dormim pe studioul
strâmt din camera mea, eu noaptea studiez când fratele
Marian ºi vãrul Nicu dorm.
Joi, 2 decembrie 1971
A doua ninsoare petrecutã între timp, de o zi. Acum
plouã.
Am citit „Întunecare” de Camil Petrescu. Citesc în
continuare Sadoveanu, „Opere”.
Am trimis ieri scrisoare la ziarul Milcovul, adresatã
lui Florin Muscalu, cu douã poezii.
Am barbã bine reliefatã. Izolarea mea a împlinit 30
de zile. Ce va urma?
Am intrat în luna cadourilor, am intrat într-o nouã
9
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cântãreþ de muzicã popularã, Ion Dolãnescu, prins cu
avut personal ilicit, se judecã deja chestia.
România literarã 50: versuri de Emil Botta ºi „Scrisori”
de Sorin Titel, la rubrica de sport Fãnuº Neagu s-a întors
împotriva lui Adrian Pãunescu. UTA s-a calificat în
sferturile de finalã ale UEFA, nu ºi Rapid Bucureºti.
Am împlinit 37 de zile de când nu m-am bãrbierit ºi
de când n-am pãrãsit casa pãrinteascã din Str. 30
Decembrie Nr. 11. Cât le voi mai þine ºirul?
Am început „Pronumele” din GLR. Citesc Zaharia
Stancu, volumul „Desculþ” ºi Camil Petrescu, teatru. Nu
mai scriu versuri pentru sufletul meu sau altceva, nimic
pe toatã linia.
Aud cã în întreaga þarã ninge, ce se întâmplã cu
orãºelul Adjud?
Fostul titlu de „Zbor întrerupt” a devenit „Decolarea”
pe marile ecrane (regia Timotei Ursu, scenariu Constantin
Stoiciu, vãr mie).
Sâmbãtã, 1
1 decembrie
11
Cancelarul R.F. a Germaniei, Willy Brandt a primit
Premiul Nobel pentru pace pe acest an.
Milcovul 758 îmi face o prezentare mãgulitoare la
„Ateneul vrâncean”: „Un nume promiþãtor: Ioan Iucosti”
ºi îmi publicã versuri. Florin Muscalu, poetul, mã place?
Probabil numai sub acest pseudonim.
Fotbal: de la 1 decembrie Constantin Teaºcã
antreneazã echipa F.C. Galaþi. S-a întors pãgânul la
Dumnezeu?
Duminicã, 12 decembrie
„Un tânãr cu ochiul umflat:
— Am tãiat lemne ºi mi-a sãrit un pumn în ochi”.
Am întrecut mãsura în discuþia incandescentã cu tata.
De fapt, ce vreau? Tata mã vrea drãguþ ºi tandru — de
ce se consumã el cu ridicola mea pretenþie orãºeneascã
de a avea o brumã de culturã, citind ºi scriind, ºi cu toþi
dracii mei orgolioºi (cum altfel)? Sunt un idiot! Un tâmpit
incalificabil! De ce nu-i spun vorbe bune ºi de ce mereu
îl reped? Ah, ce psihic prost am!
Mi-a cumpãrat sora Mela de la Bacãu revistele Ateneu
ºi Vatra (le frunzãresc, n-am ce sã reþin deosebit).
Tenis: Ilie Nãstase, supercampion! Nici o înfrângere
în ºase meciuri la Paris.
Cronicari sportivi: la Luceafãrul e Adrian Pãunescu,
la Contemporanul e Teodor Mazilu ºi la Magazin Ion
Bãeºu. Versuri de Eugen Jebeleanu. Se anunþã deschiderea cenaclului revistei Luceafãrul în 14 decembrie,
iar C. Þoiu scrie: „Dimitrie Stelaru a murit fãrã sã lase în
scriptele Fondului Literar nici un leu datorie”…
Miercuri, 15 decembrie
Ieri am trimis o scrisoare pe adresa Almãºan Viorica,
o corectoare de la Miercurea Ciuc (Informaþia Harghitei):
caut dragoste?
Iar l-am jignit ieri pe tata. Sunt imposibil, imposibil!
Am terminat Camil Petrescu. Am restudiat pe fugã
„Pronumele”.
Joi, 16 decembrie
Dupã 45 de zile, azi m-am bãrbierit pentru prima oarã
— dar mi-am lãsat mustaþã!
PRO

moarte…
Scandal în sport Þopescu-Pãunescu. Excelentã proza
lui Fãnuº Neagu în Luceafãrul 500. Subliniez poemele
lui Max Jacob (tradus de Vasile Nicolescu) — dar de
aici înainte n-am sã mai fac referiri aici la traduceri, nu
are rost.
Am citit G.M. Zamfirescu.
Duminicã, 5 decembrie
Am trimis o a doua scrisoare ziarului Milcovul,
adresatã „secþiei scrisori”, cu o însemnare ºi o cronicã.
Bani, am nevoie de bani! De unde sã-i iau?
În familie se pune problema delicatã a cumpãrãrii unui
televizor. Tata (singurul salariat, cu soþie ºi patru copii),
pe drept cuvânt e împotrivã.
Am citit M. Sadoveanu ºi Ion Barbu.
România literarã 165, cu prozã de Adrian Pãunescu
banalã, neoriginalã. A murit poetul Dimitrie Stelaru la 28
noiembrie — nãscut la 8 martie 1917 (în acelaºi an cu
tata), în judeþul Teleorman.
Sãptãmâna a împlinit un an sub patronajul lui Eugen
Barbu, numãr neinteresant (exceptând „Aventura limbii
române”).
Ieri am trimis recomandatã o poezie la Cutezãtorii pe
numele Marian Stoiciu, elev în clasa a VII-a (dacã
reuºeºte sã o publice, poate în sfârºit o sã mai am ceva
bani; sunt un fraier). Am ajuns cam departe, dar asta e
situaþia!
Douã încercãri eºuate de a mã lãsa de fumat: þigãri
îmbibate cu lapte dulce ºi þigãri îmbibate cu unturã de
peºte. E gravã situaþia fumatului la mine. Ce mai trebuie
inventat?
Marþi, 7 decembrie
Am douã zile de când nu fac nimic pentru studiu —
nu am citit nimic!
Luceafãrul 501 cuprinde ancheta lui Adrian Pãunescu,
„Poezia românã la 1971” — interesantã ºi aproape
instructivã. Mircea Dinescu tatoneazã.
S-a hotãrât în familie cumpãrarea unui televizor în
rate ºi a unui aparat de radio — murim de foame, dar ne
facem cã plouã, nu recunoaºtem.
Am trimis azi o recomandatã pe adresa Teatrului
Radiofonic pentru concursul dotat cu premii, cu trei
rãspunsuri ºi câteva consideraþii pe lângã piesa poliþistã
„Misterioasa convorbire telefonicã” de Virgil Stoenescu:
bani, pentru bani… Sunt un naiv, repet.
Vineri, 10 decembrie
Se întâmplã ceva neidentificabil încã — sunt bolnav
de somn, nu-mi mai este foame, mã supãrã stomacul ºi
gâtul. Sunt extrem de iritabil (am jignit-o azi pe mama,
cu vãrul Nicu nu vorbesc). Oare, ce am?
Mama a vândut porcul cu 500 de lei, va veni un
televizor ºi un aparat de radio dupã 15 decembrie.
Dumnezeu nu existã?
S-au înfiinþat, deocamdatã pe hârtie, opt oraºe în
judeþul Vrancea: Vidra, Gugeºti, Nãruja, Mãicãneºti,
Tulnici, Câmpuri, Tãtãranu (azi, comune mai rãsãrite),
cicã e vorba de douã decenii pânã sã fie urbanizate (de
unde atâta preconizare?). Altceva: un destul de renumit
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Am frunzãrit Almanahul Scânteia 1972, e plin de
documente.
Termin de citit Lucian Blaga în BPT (1968), „Poemele
luminii”, volumul I.
Sâmbãtã, 18 decembrie
Ieri am fost în Focºani, Mãrãºeºti, Bacãu.
Familia aºteaptã televizorul ºi aparatul de radio, se
pare însã cã sunt veritabile Fata Morgana, au ajuns sã
mã obsedeze.
Prima ieºire dupã 45 de zile de izolare a fost cu urmãri
de necrezut pentru genunchii mei, am dureri formidabile,
abia-i pot pipãi, azi merg sprijinindu-mã!
Geo Bogza în Contemporanul 1310 propune, la
rugãmintea vrâncenilor, sã se ia atitudine pentru ridicarea
unui monument al Mioriþei. O auzi cineva?
Sãptãmâna 54: N. Dragoº s-a retras. Începând cu
acest numãr apar articole despre OZN.
Filmul „Decolarea”, în privinþa scenariului semnat de
Constantin Stoiciu: Cãlin Cãliman îl gãseºte un excelent
scenarist pe Telu, pe când Radu Georgescu îl
desfiinþeazã pur ºi simplu („Sãrãcia uluitoare a
scenariului, platitudinea dialogului sunt strigãtoare la
ceruri” etc.). Drãguþul meu vãr!
România literarã 51, versuri de Cezar Baltag.
Luceafãrul 503, 15 scriitori despre N. Labiº (Cenaclul
revistei e prezidat de Adrian Pãunescu).
Sâmbãtã, 25 decembrie
Numãrãtoarea inversã este ameþitoare…
Joi m-a vizitat un fost coleg de liceu, Ion Nãstac din
Crãieºti, judeþul Bacãu. Am mers în oraº ºi am vizionat
un film idiot, nefiresc de mediocru, pãcat de aglomeraþie,
„O floare ºi doi grãdinari”.
Vacanþa elevilor, vacanþa studenþilor. Colegii mei de
liceu studiazã la o facultate, în majoritate, cu toþii au
rãmas niºte mucoºi sclifosiþi, sau au devenit mofturoºi,
snobi.
Azi am trimis redactorului ºef al ziarului Milcovul în
plic douã articole: „Nu repartizãm presã, nici þigãri
Adjudului?” ºi „Cum dezãpezim Adjudul?” — sper sã obþin
o legitimaþie de corespondent, sã mãnânc ºi eu o pâine.
Nu mai studiez de multe zile. S-a dereglat ceva din
mecanismul voinþei.
Nu am bani, dar sunt doritor de o þigarã bunã, de un
coniac, de o femeie.
Neînþelegerile cu tata se agraveazã.
N-am încredere în noul an 1972!
Ion Þiriac ºi Ilie Nãstase au fost primiþi la Nicolae
Ceauºescu ºi li s-a înmânat Ordinul Muncii clasa I.
Marea Adunare Naþionalã e în sesiune, aprobã legi prin
vot secret?
De marþi dimineaþa pânã vineri seara (21-24 decembrie)
a avut loc prima Conferinþã pe þarã a secretarilor
comitetelor de partid ºi a preºedinþilor consiliilor populare
comunale, deschisã ºi închisã cu cuvântãri ale
Tovarãºului.
Dupã lungi tergiversãri, Italia are un preºedinte:
Giovanni Leone, iar la ONU a fost ales secretar general
Kurt Waldheim, dupã U Thant. Ostilitãþile indianopakistaneze au încetat. Dolarul american a fost
devalorizat.
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A trecut Crãciunul, câþiva colindãtori ne-au urat ºi nouã
Lerui Ler.
Nu ninge, nu ninge! Ce se întâmplã cu sufletul meu?
Ieri am trimis felicitãri, una lui Fãnuº Neagu la
Luceafãrul, alta lui ªase la Miercurea Ciuc.
România literarã 168, versuri de Gabriela Melinescu.
Ateneu 89, versuri de Ovidiu Genaru (ºi, printre picãturi,
Calistrat Costin, „coleg”, ziarist la Informaþia Harghitei),
cu Suplimentul „Ateneu-Revelion” („S-a redeschis Casa
Scriitorilor. Au fost reparate geamurile”), cu parodii ale
lui Mircea Micu. Sãptãmâna 55, premii anuale: Mihnea
Gheorghiu, Dimitrie Cuclin, George Apostu, Radu
Beligan, Marcela Rusu, Tudor Gheorghe. Luceafãrul 504,
cu versuri excelente de Nichita Stãnescu ºi prozã de C.
Þoiu.
În paralel cu Cenaclul Luceafãrul este în activitate
Cenaclul Sãptãmânii („N. Labiº”). Cronicarii sportivi Fãnuº
Neagu ºi Adrian Pãunescu, sclipitori.
Am frunzãrit ºi calendarul de perete (cu file,
enciclopedic) pe anul 1972.
Aºtept calm noul an (care ar putea sã-mi fie fatal
mie)…
***
Duminicã, 2 ianuarie 1972
…ªi a început noul an, în care vom exista cu o zi în
plus, dacã-l vom consuma pânã la capãt.
Joi, 30 decembrie 1971 m-a vizitat Ion Stan. Ne-am
îmbãtat cu vin de douã ori ºi cu coniac.
Vineri, 31 decembrie 1971 eram mahmur. ªi totuºi,
Revelionul… Seara, în jurul orei 20, între „urºi”, „capre”
ori simpli urãtori am sosit la vãrul meu Rachieru Ion, la
Bâlca, în comuna Coþofãneºti, judeþul Bacãu. Pânã spre
ora 23 am schimbat douã feluri de vin. Dupã ora 23 am
cunoscut partenerii Revelionului — gazdã, Ciurea Ionel.
Încã un vin. Dans, glume. Cu 10 minute înainte de ora
„0”, prima mea încercare de a evada eºueazã. A doua
încercare reuºeºte. Am plecat, singur, spre dealurile ºi
pãdurile Bâlcii. Noapte feericã, noapte de scris basme.
A lipsit însã zãpada, ah, atât a lipsit! Am pãrãsit total
Revelionul, sentimentul singurãtãþii, al poeziei ei m-a
copleºit. Singur, cu inima împietritã, din Bâlca am venit
pe jos, de-a lungul ºoselei naþionale, pânã la Adjud —
câþi kilometri vor fi fiind? Doar 20? O sete enormã mã
oprea la fiecare fântânã (cu cumpãnã).
Desigur, a doua zi neliniºte ºi supãrare legatã de
plecarea mea pripitã dintre partenerii de Revelion, m-au
cãutat — s-a tras concluzia cã sunt nebun, cã numai un
nebun putea sã plece pe coclauri de Revelion de unul
singur, în loc sã se distreze, sã meargã pe jos 25 de
kilometri, flãmând ºi însetat. Pentru mine, pânã la urmã
a fost cel mai plãcut Revelion, deºi cel mai banal ºi
stupid.
Ieri, un prieten vecin, actualmente angajat activ în
MFA, Iþu Ganu, s-a cãsãtorit. Fãrã bani, eu am lipsit.
Ciudat, în numai o zi din noul an am dezamãgit cam
mulþi prieteni!
Azi, fratele meu Marian a împlinit 14 ani.
Anul 1972 îmi va fi cel mai greu an? Nu întrevãd
nimic bun. Pãcat.
11

contemporanii noºtri

Ion Cocora

„TOTDEAUNA TEATRUL M-A FÃCUT
SÃ TRÃIESC STÃRI EXTREME”
Interviu realizat de Maria Niþu
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m-a incitat.
– De ce aþi recurs la aceastã aventurã? Unii
motiveazã editura ca sã-ºi publice cãrþile proprii, sã fie
independenþi, alþii ca pe o afacere profitabilã ...
– Eu mi-am publicat cãrþile proprii la alte edituri, la
Cartea Româneascã, la Vinea... Cât despre bani, e drept,
unii urmãresc câºtigul, dar eu nu am gândit-o aºa.
Eu am visat sã gãsesc cãi prin care sã pot tipãri
anumite cãrþi, în primul rând ca niºte scrisori deschise
prietenilor mei scriitori. Important e sã lupþi pentru o idee,
dupã aceea poate veni câºtigul, dar nu asta conteazã.
O determinantã e ºi experienþa mea de viaþã mai
ciudatã. Trãiesc la Bucureºti, dar peste jumãtate din
biblioteca mea, aproape 10 000 de volume, se aflã întro casã la Cluj. Când merg la Cluj, la 2-3 luni (am stat
doar în Cluj pânã-n ’93-’94) ºi intru în biblioteca aceea,
mã apucã groaza: parcã intru într-un cimitir. O sumã de
vieþi de oameni, de scriitori, cãrþi cu autografe, zeci de
poeþi care au scris bine, acum uitaþi, ieºiþi din circulaþie,
prieteni foarte apropiaþi, unii nu mai sunt în viaþã, alþii,
chiar dacã mai sunt în viaþã, nu mai sunt în circulaþie ca
scriitori, au eºuat. Mã cutremuram: ce-nseamnã întreg
fenomenul acesta?!
Zilele trecute am citit un roman, extraordinar, al unui
prieten de-al meu foarte apropiat, ºi coleg de facultate,
Romulus Guga Nebunul ºi floarea. Acest roman nu s-a
mai reeditat de vreo 20 de ani, ºi eu vreau sã-l readuc în
actualitate, nu ca pe o relicvã, ci pentru cã mi se pare
un roman scris fantastic.
Ei bine, asta vreau eu sã fac prin aceastã editurã, sã
demolez acel cimitir de literaturã...
– Nu e normal sã fie ºi cimitire?!
– Nu acesta, am un anumit simþ al culturii, în
înþelegerea actului literar ºi al alegerii actanþilor literari ºi
pentru mine nu e normalitate un astfel de cimitir.
– Gheorghe Zincescu spunea, la prezentarea editurii
dvs., cã „nu poþi fi un mare editor fãrã sã nu ai în tine
însuþi toatã literatura românã în toatã viaþa pe care ai
trãit-o”, fapt care determinã „prin talent ºi inteligenþã
literarã, un sentiment acut al valorii ºi al vieþii literare”.
– Ai pus accentul pe „I”. 80% dintre editorii noºtri
sunt manageri editoriali, nu cunosc literatura, pe când
eu, nu ºtiu dacã am sau nu habar de literaturã, dar ºtiu
cã de 50 de ani trãiesc în literaturã.
– Tensiunea acestei trãiri v-a dat-o ºi activitatea la
„Tribuna”, cu toatã ºcoala ei...
– Mi-a dat-o ºi „Tribuna”, dar mi-au dat-o ºi alþii, în
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– Domnule Ion Cocora, prezenþa dvs. în Tabãra de
Literaturã de la Oraviþa ni se pare fireascã, având în
vedere cã sunteþi un „fiu al locului”. Citesc în biografia
dvs. cã satul natal e Greoni, aflat la câþiva kilometri de
Oraviþa ºi cã primele clase le-aþi fãcut la Reºiþa. E drept
cã au urmat Timiºoara, Cluj, Bucureºti, centre culturale
de formare ulterioarã ºi de afirmare, dar, ca-n cercul
Uroboros, vã întoarceþi periodic în locurile copilãriei, la
casa unde e mama dvs. în Reºiþa...
Vã implicaþi activ în viaþa culturalã a zonei, aþi
participat la „Colocviul Naþional de Regie al Teatrului „G.
A. Petculescu” din Reºiþa, un proiect ambiþios pe care-l
susþineþi în „zona fierbinte vest-sud-vest”. La fel sunteþi
prezent la diverse lansãri de carte la Timiºoara, când,
într-o astfel de întâlnire,Cornel Ungureanu v-a numit: „cel
mai important cronicar dramatic din vestul þãrii, dar ºi un
editor cu o viziune programaticã rar întâlnitã”. Volumul
dvs. de debut, ca poet, a fost „Palimpsest” în 1969.
Editura pe care o patronaþi se numeºte tot „Palimpsest”...
– Mi-a plãcut cuvântul, ºtii ce e un „palimpsest”, un
pergament pe care se ºterge prima scriiturã ºi se scrie
un nou text pe vechea scriiturã, dar rândurile vechiului
text se mai vãd.
În volumul de debut, care a stat vreo 3 ani la cenzurã,
oricum o dãdeam tot era ceva suprarealist, contra
spiritului pieþii, ºi oricât aº fi vrut sã fiu de original, se
vedea în subtext de la ce tendinþe ºi structuri poetice
mã revendic, ca la un palimpsest...
Iar pentru editurã, am gândit cuvântul cumva în sens
mai larg, ca straturi de culturã, o editurã care trebuie sã
continue sã clãdeascã strat peste strat, ca pe un
palimpsest. Ridici o altã scriere pe alta, fãrã sã se ºteargã
cea dinainte, ci sã rãmânã chiar ca o temelie. Am vrut
apoi un cuvânt de circulaþie universalã, inteligibil la fel
în Franþa, Grecia, Germania...
– Deci n-a fost o alegere sentimentalã, legatã de
debut...
– Ba da, a fost ºi asta, doar e tot legat de carte, þi-am
zis cã poezia e un nou început, ºi cum debutul a fost sub
semnul începutului ºi al necunoscutului, la fel ºi editura
era sub semnul începutului ºi al necunoscutului, eram
tot novice debutant, plin de entuziasm...
– Deºi o editurã nu are nimic poetic...
– Cum nu, are spiritul de aventurã... A gândi o editurã
e o aventurã, voiam sã mã confrunt cu noul, ºi noul la o
editurã nu înseamnã doar a tipãri o carte, ci sunt paºi
spre necunoscut e o aventurã ºi un risc, dar tocmai asta
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toatã viaþa am primit câte o lecþie, începând cu primii
paºi din ºcoalã, eram elev prin a ºaptea, când mergeam
la cenaclul din Reºiþa, apoi la Timiºoara, oraºul cu scriitorii
de la „Scrisul bãnãþean” Anghel Dumbrãveanu, Alexandru
Jebeleanu, Stela Mirel, maeºtrii, pe care-i priveam ca pe
niºte seniori.
– Sunteþi un sentimental ºi-n amintirile evocate. La
editurã aþi iniþiat o serie originalã: „Ediþii sentimentale”...
– Aveam obligaþii faþã de prieteni care au dispãrut,
ori care au mai apãrut cu totul accidental, ºi în colecþia
„Ediþii sentimentale” am vrut sã repun în circulaþie poeþi
în care eu cred.
Am început aceste ediþii cu Ion Alexandru, o selecþie
pânã la Vãmile pustiei, sunt poezii pe care le-am trãit
împreunã, am fost martor la scrierea lor. Voi scoate ºi
un volum de corespondenþã cu el, scrisori în care vorbim
despre tinereþea noastrã, despre nebunia noastrã de a
trãi poezia zi ºi noapte. I-am editat admirabil pe Aurel
Gurghianu, pe Victor Felea de la Cluj, am scos integrala
altui clujean, Aurel Rãu.
E drept cã unii comentau: „te sustragi aparaturii
critice”, pentru cã „sentimental” înseamnã prieteni dragi.
Dar „sentimental” nu înseamnã neapãrat sã fi existat
legãturi concret, ci când discut poezia, mã apropii în
acest sens sufleteºte de o anumitã poezie, de anumite
structuri, deci într-un mod sentimental, cãci nu te poþi
apropia de toate...
– Nu e riscul sã fii subiectiv?
– Asta ºi vreau, sã fiu subiectiv, cât se poate de
subiectiv. Subiectivismul meu constã în dorinþa sã-i pun
în spirit cu contemporaneitatea. Citesc de exemplu un
poet de 20 de ani, ºi iau apoi un poet de acum 50 de ani,
sã vãd ce rezonanþã are acum în contemporaneitate...
Îmi asum riscul acesta, îmi asum subiectivismul meu,
ºi mi-l impun, pentru cã am încredere în el, cã poate fi
foarte valoros. Am totuºi o culturã poeticã destul de largã
în aceºti ani, chiar ca o primejdie, cunosc foarte bine
poezia, nu numai româneascã ci ºi pe marii poeþi al lumii,
încât cred cã am un gust poetic bine format, ºi garant
credibil.
– Aºadar acest subiectivism sui generis nu dãuneazã
obiectivismului critic care ar trebui aplicat textelor, într-o
ediþie de reper pentru public...
– Nicidecum, e într-o intenþie de a atrage atenþia,
poate pãrea chiar o exacerbare a subiectivismului, dar
care totdeauna are acoperire esteticã prin text.
– Ce mai urmeazã... nuanþat sentimental?
– Am în plan integrala poeþilor din Caraº-Severin.
L-am scos pe Octavian Doclin, urmeazã Ion Chichere,
George Suru, Gheorghe Azap, Nicolae Sârbu... Ideea e
de a recurge la critici importanþi care sã-i prezinte. Pe
O. Doclin l-a prefaþat Mircea Martin, pe I. Chichere îl
prefaþeazã Marin Mincu, despre Gh. Azap scrie Cornel
Ungureanu, iar pe Nicolae Sârbu îl prefaþeazã Ion Pop.
Asta e important, sã-i pun în circulaþie sub girul unor
nume critice de valoare. Ca sã dai greutate autorilor pe
care-i scoþi din zona ta, cu acest sentimentalism al meu,
trebuie sã ai girul unor nume de prestigiu, care reprezintã
o garanþie ºi oferã o mai mare deschidere naþionalã.
– ªi selecþia textelor...
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– Selecþia textelor o fac eu, de aceea într-un fel,
colecþia se intituleazã „Ediþii sentimentale”. „O carte
publicatã e o boalã învinsã”, mã vindec pe mine prin ei,
aleg poeziile în care mã regãsesc, sunt bucuros sã mã
regãsesc pe mine în cãrþile lor, sã mã construiesc pe
mine prin poeziile fiecãruia.
– În afarã de aceste „ediþii sentimentale”, care mai
sunt alte direcþii în planul editorial? Prioritãþi? Hora Gârbea
afirma într-un loc cã e singura editurã importantã de teatru!
– Editura fiinþeazã din 2003, timp în care orientãrile
au fost spre literatura contemporanã, poezie, prozã,
romane, colecþia de criticã contemporanã, de anul acesta
ne vom orienta ºi spre traduceri, unde e mai dificil, cu
copyright-urile. E drept, m-am strãduit sã dau importanþa
cuvenitã teatrului, avem un proiect ambiþios ºi clar cu o
colecþie de teatru, am scos pânã acum 40 de titluri de
autor, cu criticã teatralã...
Am editat Ionel Jianu, o carte ineditã ºi pentru cultura
românã, care cuprinde publicistica sa, înainte de a pleca
în Franþa ºi de a deveni criticul de artã cunoscut, o carte
atât de actualã, aceleaºi probleme ale teatrului, cu care
s-a confruntat atunci sunt ºi acum. La fel a ieºit foarte
bine integrala Eugen Ionescu, ediþia definitivã de teatru a
lui Gellu Naum, jurnalul lui Valentin Silvestru în 4 volume
„Jurnal de drum al unui critic teatral (1944-1984)”...
– Se spune cã în critica teatralã V. Silvestru a fost
modelul dvs...
– Nu ºtiu cât a fost ca model, dar a însemnat ceva
pentru mine în vremea aceea, a fost extraordinar ca
scriitor, dar ºi ca om, ca prieten, chiar dacã ne-am mai
ºi certat... Singurul care a intrat cu el în polemicã înainte
de ’89 am fost eu, ceilalþi n-au avut curajul.
– Se vând cãrþile editate?
– E drept cã nu se prea vând, nu te-mbogãþeºti din
cãrþi, eºti mai mult pe post de Mecena, dacã nu s-a
vândut Ioan Alexandru, care e un nume consacrat ºi
care se vindea altãdatã în mii de exemplare! Dar asta
pentru cã în general poezia nu se vinde...
– Se spune cã poezia se dãruieºte, nu se vinde. Se
dãruieºte la prieteni...
– Poate, dar ºi poeþii trãiesc tot cu bani...Singura
carte care s-a vândut serios a fost volumul de teatru al
lui Gellu Naum, numai în Bucureºti s-au vândut 300 de
exemplare.
– Numele lui Gellu Naum e des în biografia dvs. Aþi
debutat ca director de teatru cu o piesã de Gellu Naum
«Poate Eleonora», în regia lui Al. Tocilescu. V-a atras
dinainte, ori numai dupã ce l-aþi publicat? De ce l-aþi
ales? Pentru cã era un nume la modã, favorizat de
generaþia postdecembristã, care-l propunea printre cei
pentru premiul Nobel?
– Am trãit în cultul lui de la început, aveam cãrþile lui
în bibliotecã, l-am citit, m-am simþit apropiat de structura
lui, din aceeaºi familie de spirite. Dar îl vedeam de
departe, era unul dintre puþinii poeþi faþã de care am avut
o teamã, o emoþie, chiar ºi la maturitate am pãstrat asta.
E decisiv, el a scris cum a trãit, în suprarealism, de
aceea în preajma lui trãiai niºte stãri extraordinare, el
exista în starea de transã a poeziei, când povestea ceva,
ºi povestea minunat, era mereu altfel.
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european, Tadeusz Kantor, ºi unul la Teatrul de Stat cu
un alt regizor, renumit, e drept, mai mult pentru film,
Andreij Wajda...
– Frumosul nebun al marilor oraºe...
– Piesa lui T. Kantor era „Clasa moartã”, un spectacol
celebru care a fãcut înconjurul Europei, a mers ºi-n
Statele Unite, cu un succes uriaº, spectacolul dura 2
ore, se termina la ora 24... Spectacolul, cu toatã metafora
sa, a fost de o frumuseþe ºi de o nebunie de nedescris,
jumãtate erau actori, jumãtate manechine, o ambianþã ºi
o interferenþã unicã, trãirile umane ºi trãirile manechinelor
intrau în consonanþã, un mod penetrant teatral de
comunicare, de a crea o suprarealitate în care te
cutremurai. Nu mai ºtiai ce e adevãrat, dacã eºti om sau
manechin, îmi venea sã mã pipãi, jumãtate din mine cât
sunt spectator ºi cât sunt viu, dacã sunt om sau
manechin...
Când am ieºit de acolo (spectacolul avusese loc întro pivniþã, era Polonia liberã în care se juca teatrul
experimental, insolit pentru mine, faþã de ceea ce eram
obiºnuit sã vãd în România), era o ploaie monotonã de
început de septembrie ºi mã apucase o spaimã, cã mã
furiºam pe lângã ziduri pânã la hotel. Acolo mi-am fãcut
niºte însemnãri, dar voiam sã iau orice avion, maºinã,
sã ajung parcã mai repede acasã, sã plâng pe genunchii
mamei, sã mã apere de frica ºi groaza care mã
cuprinseserã, de singurãtatea lor.
Asta e teatrul, sã te cutremure, sã te desfiinþeze
interior...
A doua zi dimineaþa a fost altfel, era soare, frumos,
la Teatrul de Stat din Cracovia era spectacolul lui Vajda,
„Noapte de noiembrie”, pe un text clasic, pe o temã
politicã, cum fãceau polonezii pe vremea aceea, despre
un grup de ofiþeri polonezi uciºi pentru cã se revoltaserã
contra armatei þariste. La un moment dat, era un fum în
salã, de nu vedeai spectator de spectator, dar scena
toatã era dominatã de Caron, care trecea Styxul morþii,
ºi m-am simþit ca spectator parcã înºfãcat de Caron ºi
trecut Styxul. Am înþeles cã ºi noi eram ca morþi în
contemporaneitate, sub acel regim de atunci, ºi toatã
noaptea m-am plimbat pe strãzile Cracoviei, intrasem în
acea stare indusã, de revoltã contra morþii.
A înþelege arta nu e alt mod, ori te prãbuºeºte ºi te
desfiinþeazã, ori te face sã te naºti din propria-þi relicvã,
ori te înalþã ºi te duce în altã parte, în altã lume. Nu
existã linie de mijloc, cã e bunã sau cãlduþã, asta am
înþeles eu atunci ºi asta înþeleg ºi acum. ªi mi-am zis
atunci cã aici nu mai e vorba de ceva superficial, de
vorbe, nu mai e loc de cocorisme, ci e nevoie de adevãrul
acela profund care te zguduie. Asta m-a apropiat de teatru,
ºi când am ajuns sã nu mai simt teatrul la marea tensiune
am renunþat.
Mi s-a mai întâmplat o chestie similarã, ca sã vezi
ce colosal e cu teatrul, în Italia. Eu cãlãtoream mult, ºinainte de ’90, invitat la diferite festivaluri, ºi nu neapãrat
oficial, cu delegaþii, dar mã lãsau sau nu mã lãsau,
aveam spirit de aventurã, dormeam ºi în garã ca sã vãd
un spectacol. Am dormit trei nopþi în garã la Veneþia sã
vãd Bienala, cã nu aveam nici un ban, ºi nu m-am simþit
umilit, nu mi-era ruºine cã eram dintr-o þarã socialistã.
PRO

Toatã viaþa lui a fost alãturi de doamna Ligia, ºi mi-a
zis odatã: „ºtii de ce semnez eu Gellu cu doi de „l”? Am
cunoscut-o pe Ligia ºi am închis-o prin iniþialã în numele
meu pentru totdeauna”.
M-a bucurat cã în ultimul timp am devenit prietenul
lui apropiat. Dupã ’90, când i-am pus piesa, mergeam la
ei în fiecare sãptãmânã, regret acum cã nu m-am dus
de câte ori am promis. În ultimele zile, searã de searã
mergeam la el la spital, ultima fotografie document pe
care o am este cu el în ultimele zile, pe patul de la spital.
Îºi rupsese piciorul din ºold, era ca imobilizat, ºi nu mai
voia sã mãnânce, parcã voia sã moarã, avea un orgoliu
de mare artist, nu suporta sã fie compãtimit, sã fie nevoit
sã se simtã îngrijit de alþii...
Stãteam cu el, ºi la un moment dat s-a lãsat o lungã
tãcere. Îl þineam de mânã aºteptând, îl respectam mult,
ºi-n tãcerea aceea atât de puternicã l-am întrebat:
„Domnule Gellu, nu vã este dor de poeme?” ªi el îmi
rãspunde: „Nu, nu mi-e dor de poeme. Poemele sunt
prea puternice. Ucid. Mi-e dor de dragoste. Totdeauna
mi-a fost dor de dragoste”. Au fost ultimele lui cuvinte
cu care am rãmas în memorie, spuse cu o zi înainte de
a muri, ºi care m-au impresionat foarte mult, nu se putea
ceva mai puternic ºi mai poetic. Era cea mai profundã
profesiune de credinþã .
– ªi tot Gellu Naum vã numea în noua aventurã în
teatru, „director fãrã teatru”, în perioada de directorat la
„Teatrum Mundi”. Ce a însemnat „Teatrum Mundi” pentru
dvs.? Cum s-a terminat acest mariaj?
– Am vrut sã fac ce n-am mai fãcut, era o nebunie,
dar faptul cã Gellu a ajuns sã mã iubeascã pentru asta,
a meritat.
La teatru am renunþat eu. S-a schimbat forma, n-am
mai prezentat un proiect, aºa cã am renunþat, ca sã mã
ocup de editurã. În teatru e o nenorocire, trebuie sã stai
de dimineaþa pânã seara, nu mai puteam scrie. Ajung 10
ani, am obosit. Dar am rãmas în domeniu, mã ocup tot
de teatru, am schimbat specificul, editez cãrþi de teatru,
sunt în juriul naþional UNITER...
–Teatrul rãmâne o frumoasã nebunie pentru dvs ca
ºi poezia...
– Faþã de teatru niciodatã n-am acceptat compromisul.
Am fost critic de teatru, am vãzut multe spectacole, am
vãzut pe cei mai mari regizori ai secolului 20, spectacole
de Peter Brook, Tadeusz Kantor, Giorgio Strehler, singurul
mare regizor pe care n-am reuºit sã-l vãd a fost
Grotowski.
De ce am fãcut nebunia asta pentru teatru?! Pentru
cã totdeauna teatrul m-a fãcut sã trãiesc stãri extreme.
Niciodatã n-am încercat sã fac eu pe înþeleptul, sã resping
sau nu un spectacol, ca bun sau rãu, ci îmi cãutam
propriul meu adevãr în actul teatral, în miracolul acela
ce se întâmpla pe scenã. Sã-þi dau un exemplu: eram
odatã la Cracovia, mergeam cu Marin Sorescu la un
festival la Katowitze, unde participau toate þãrile
comuniste din lagãrul roºu. M. Sorescu s-a dus la
Varºovia ºi eu am rãmas la Cracovia, i-am zis sã plece
singur mai departe, cã eu mai rãmân douã zile. Vãzusem
un afiº cu douã spectacole, unul cu un mare regizor în
perioada respectivã, nu numai în spaþiul polonez ci ºi
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Hotelul „Capitol” ºi Restaurantul „Capºa”
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Printre tinerii din faþa gãrii, tineri din Occident, care
dormeau în saci de dormit, am avut chiar un sentiment
de încurajare, singurul lucru pe care îl regretam era cã
nu aveam ºi eu un sac de dormit, dar am intrat în condiþia
lor (ºi nu eram chiar tânãr nici pe vremea aceea).
Mergeam spre Paris, invitat la un festival, dar
plecasem ca de obicei mai devreme, ºi-n drum, la Milano
mã dau noaptea jos din tren sã vãd dacã nu am norocul
sã prind un spectacol de Giorgio Strehler la Piccolo
Teatro di Milano. Stau în garã pânã se revarsã zorii, o
garã mizerabilã, cu oameni care nu aveau unde sã
doarmã, cucãind pe scaune... Dimineaþa, dupã Scala ºi
Dom, fãrã sã cunosc oraºul, am ajuns la Piccolo Teatro,
unde vãd pe afiº Furtuna de Strehler, unul din marile
spectacole ale vremii respective. Dupã spectacol, aveam
tren imediat sã-mi continui drumul spre Paris, dar atât
de formidabil a fost Strehler, cã am uitat de tren, intrasem
în ºuvoiul de oameni care ieºiserã de la spectacol ºi
comentau, eram încã în atmosferã. Toþi mergeau spre
casele lor, când deodatã m-am trezit singur în mijlocul
strãzii, ºi când m-am uitat la ceas, pierdusem trenul.
Era o nebunie pe care o am ºi acum. Aºa sunt eu.
Asta e teatrul, sã te cutremure...
A înþelege arta nu e alt mod, ori te prãbuºeºte ºi te
desfiinþeazã, ori te face sã te naºti din propria-þi relicvã,
ori te înalþã ºi te duce în altã lume. .
Nu existã linie de mijloc, cã e bunã sau cãlduþã, asta
am înþeles eu atunci ºi asta înþeleg ºi acum. ªi mi-am
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zis atunci cã aici nu mai e vorba de ceva superficial, de
vorbe, nu mai e loc de cocorisme, ci e nevoie de adevãrul
acela profund care te zguduie. Asta m-a apropiat de teatru,
ºi când am ajuns sã nu mai simt teatrul la marea tensiune
am renunþat.
– Acum aþi lansat volumul de poeme „Odã caligrafului”.
Ca o „Odã Poeziei”...
– Metaforic, da. Chiar totul poate fi poezie. Poþi fi
chiar ºi agricultor, ºi sã fii un mare poet, totul e determinat
de viziunea pe care o ai asupra lumii, asta este important.
Poezia deþine supremaþia între arte, chiar ºi în momentele ei de crizã, cum e acum, când nu mai are cititorii
pe care i-a avut, când chiar aproape cã nu se mai citeºte
ºi a devenit într-o anumitã mãsurã elitistã. Este însã o
artã teribilã, în sensul cã se revendicã de la aventurã.
Poezie e ceea ce reuºeºte sã te emoþioneze, sã te tulbure,
încât sã te-mpingã în zorii necunoscutului. Nebunia de a
fi poet e nebunia de a explora necunoscutul, de a te uimi
tu sã descoperi ceva nou, a fi mereu în cãutarea
începutului de lume.
– Dacã astfel e poezia, dintotdeauna, de ce altãdatã
a fost regina artelor ºi acum nu, de ce acum ar fi mai
puþin receptatã?
– În condiþiile actuale, nu mai e ca înainte de ’90,
când aveam acces la mult mai puþine lucruri, ºi atunci
omul îºi cãuta spiritul de aventurã ºi îl gãsea în proporþie
mult mai mare în poezie. Acum omul îºi satisface spiritul
de aventurã, voluptatea de a intra în necunoscut, la
modul imediat, concret, acum se vizeazã momentul.
E ca ºi-n dragoste de pildã, faptul cã o fatã umblã cu
inel în buric ºi e aproape jumãtate goalã, îi vezi buricul,
îi vezi glezna, ºoldul, pe undeva distruge misterul
dragostei, necunoscutul la care tu tindeai sã-l explorezi.
Nu înseamnã cã dragostea ºi erotismul dispar, dar au o
altã accepþiune. Uite, citesc un vers de o poetã tânãrã,
„îmi umplu gura cu sexul tãu”, e de o poetã mare, dar
versul nu m-a tulburat ºi nu mi-a pãrut mai erotic decât
Eminescu: „abia atingi covorul moale...”, vers care mi-a
pãrut poate chiar mai senzual...
–Conºtientizând aceastã schimbare de receptare, de
sensibilitate, care mai e orizontul dvs. de aºteptare
acum?!
– Eu nu mai mizez pe aºteptãri. Poezia acum, în
intimitatea mea, e un mod de a supravieþui, pentru mine
e un mod existenþial. ªi aici e marea aventurã a poetului,
în spiritul de zãdãrnicie, a scrie gândind nu la eternitatea,
ci la zãdãrnicia întreprinderii sale, ºi poate din acest fapt,
foarte ambiguu ºi bizar, se naºte marea poezie.
– De ce zãdãrnicie, dacã pentru poet poezia e capitalul
pentru supravieþuire, are valoare terapeuticã?! Zãdãrnicie
faþã de ceilalþi?
– Da, zãdãrnicia e dacã te raportezi la ceilalþi, la
receptarea ei, pentru cã faþã de tine, într-adevãr, e
esenþialã, deoarece nu poþi face altceva.
– ªi totuºi, dacã publici, e pentru cã ai speranþa cã
vei fi citit ºi înþeles ºi de alþii...
– Doar în parte, la un moment dat nu mai conteazã
publicarea ºi publicul, ci scrisul în sine e cel care te
salveazã. Nu mã refer la modul comun, al impulsului,
pentru cã aºa, toatã lumea scrie, sunt mulþi cei ce scriu
15
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lor ºi din partea ta. Ele nu se lasã. Ca-n pictura
nonfigurativã, marii pictori, cred eu, nu sunt cei care zic
cã încep sã picteze abstract, cã nu folosesc forme,
dimpotrivã, marii pictori sunt cei care au voluptatea realã
a formei, a ºoldului, a ochiului, a peisajului, dar tocmai
aici e marea luptã, în a te lupta cu ele, a ieºi din formã,
dacã nu eºti în formã atunci porneºti în gol, forma eºti
tu.
Dar nu e numai asta, chiar dacã ai o scriiturã perfectã,
nu poþi numai cu scriitura, ci ºi cu simbol, ºi asta numai
cu vârsta vine, cu experienþa, mai ales experienþa
esteticã conteazã enorm.
Uitã-te la cei tineri care debuteazã acum... Noi, când
am debutat, descoperisem pe Blaga, pe Arghezi, pe marii
poeþi...
– Cei de acum refuzã modelele...
– Le refuzã, dar sã nu crezi totuºi cã nu au modele,
deºi refuzã chiar pe cei mai apropiaþi, refuzã chiar pe
Nichita, nu mai sunt poeþi din mantaua vreunui Gogol.
Totuºi, cel care a dinamizat poezia tânãrã n-a fost
unul tânãr, ci tocmai un Gellu Naum, care a trecut prin
dadaism, suprarealism... Deºi, dupã trecerea timpului,
la marii poeþi, eticheta nu mai conteazã. La fel e când
judeci ºi literatura întreagã în perspectiva trecerii timpului,
de exemplu, în ultimã instanþã, ºi acum facem
suprarealism, dadaism, decupãm cuvinte dintr-un poem
ºi le încheiem, dar e ºi un risc în experimentalismul ãsta.
Mã întreb dacã nu-i ºi o demitizare, ca aceea a
„poezioarei”, unde-i trãirea, unde-i sensibilitatea, unde-i
întârzierea din „pe lângã plopii fãrã soþ...”. E ºi multã
tehnicã, e drept, noi am învãþat-o de la clasici, de la
interbelici, pentru cã proletcultiºtii n-au avut cum sã fie
modele.
– Ostentativ se refuzã sentimentalul, ca ceva desuet,
poezia acum pare cã nu mai vine din simþire, ci din
inteligenþã...
– Nu-i adevãrat, vine tot din simþire, dar se manifestã
altfel, într-o explozie de tehnici, când se scrie direct pe
calculator, nu cu pana, sã auzi scârþâitul pe hârtie.
Pentru poezia românã contemporanã suprarealismul
înseamnã mult mai mult decât Blaga, Arghezi, pentru
cã poetul s-a eliberat de niºte chingi ºi s-a azvârlit în
libertatea limbajului. Poeþii mari sunt experienþe închise,
poate Bacovia e poetul modern cel mai citit, pentru
simplitatea sa care te copleºeºte, tocmai pentru cã parcã
nu ºtii de unde vine...
– Dupã „Odã caligrafului” urmeazã...
– Volumul urmãtor se va numi „Va fi o fugã” ºi va
apãrea în toamnã, pe ideea evadãrii, evadarea din sine,
din timp, din miºcare permanentã, iar anul viitor, la Cartea
Româneascã, va apãrea „Viaþa ca o roatã”, titlu care la
fel motiveazã niºte treceri ale timpului, miºcarea,
moartea...
– Din multitudinea de preocupãri, critic de teatru,
director de teatru, editor, poet, dacã existã „un primul
rând” la un artist, ce vã consideraþi „înainte de toate”?
– Mã consider un împuºcat în aripã...
– Rãspunsul poetic e elocvent.
[Locaþie: Tabãra de Literaturã Oraviþa (jud. CaraºSeverin), ediþia a 15-a, 30 iulie – 4 august 2007]
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din primul impuls, sub semnul unui romantism acut din
ei. Dar când ajungi la o conºtiinþã a scrisului, a îndoielii,
a scepticismului, sã-þi pui niºte probleme legate de soarta
scrisului ºi sã faci treaba asta o viaþã, când ajungi la o
anumitã punte..., e cu totul altceva.
– La un profesionalism al scrisului?
– Nu, profesionalismul e mortal pentru poezie. Poezia
e mereu un început, altfel nu s-ar mai scrie, cum spune
Ion Barbu dumnezeieºte în douã versuri: „vinovat e tot
fãcutul / ºi sfânt – doar nunta, începutul”...
Nu descoperim teme, sentimente noi, ci doar noi
suntem cei care mereu începem. E firesc sã difere de la
o epocã la alta cum scrii, ce scrii, pentru cã se schimbã
sensibilitatea, modul de a gândi, modul de a face,
mentalitatea... Poezia rãmâne astfel un nou început, ºi
dacã o faci cu sentimentul cã e un nou început, va fi
mereu vie, proaspãtã.
Acum, dându-se libertatea fiecãruia de a se manifesta,
nemaifiind cenzura, opreliºti editoriale, e ºi un revers:
fiecare zonã, fiecare sãtuc îºi are revista sa, scriitorul
lui, îºi are geniul sãu. E astfel ºi o demitizare a scriitorului.
Pe vremuri, când venea de la Bucureºti Nichita Stãnescu,
Nicolae Breban, ori Fãnuº Neagu, tot Clujul (unde mã
aflam) era montat, era o fervoare generalã. Acum asta
nu mai conteazã, s-a demitizat.
Auzeam la televizor într-o emisiune de VIP, o replicã
„am auzit cã eºti ºi poetã, scrii ºi poezioare!”... Aici s-a
ajuns, faptul cã fiecare scrie „poezioare” e de o prostie
ºi de o infantilitate totalã, dar e sindrom al demitizãrii
vulgarizate.
Poezia nu e numai artã, are ºi o metafizicã a ei, are
nobleþea sa, o raportare la divinitate, la existenþa sa...
Sigur nu spun lucruri necunoscute, dar sunt frãmântãri
cu care mã confrunt în fiecare zi...
– Deci la lansarea unei cãrþi nu mai aveþi aceeaºi
voluptate, aceeaºi satisfacþie, aceleaºi aºteptãri ca
înainte?!
– Nu e totul pierdut, mai ai totuºi speranþe, mai pot
exista persoane pe aceeaºi lungime de undã, dacã ai
comunicat chiar doar cu trei inºi, poate fi formidabil...
– ªtiind cã e un alt public, cum vã simþiþi racordat la
el? Cum vã simþiþi integrat în poezia actualã?
– Poezia e ca ºi viaþa, în continuã miºcare, nu temele
se schimbã, temele sunt aceleaºi, eterne dar altfel le
vedem, ci atitudinea faþã de teme ºi limbajul se schimbã.
Poezia e ºi o aventurã în permanenþa limbajului, trebuie
sã ai un limbaj al tãu, ºi limbajul e o necunoscutã la
început... În multe poeme sunt contemporan cu cei tineri,
dar experienþa de viaþã nu e ceva de care sã te poþi
desprinde, cei tineri trãiesc cu voluptate cuvintele, trãiesc
iubirea la modul direct, carnal, cei cu experienþã o trãiesc
ºi carnal, dar ºi cu nostalgia cãrnii...
– Asta înseamnã cã sunt paseiºti?
– Nu, pentru cã e inerent fondul existenþial, cumva te
gândeºti la moarte la 20 de ani, altfel la 40, ºi altfel la 60
de ani, dar dacã ai limbajul, tonul propriu, eºti mereu în
actualitate.
– În aceastã aventurã a limbajului, cuvintele „ne
supun” ori „se supun”?
– E o coridã cu cuvintele în permanenþã, ºi din partea
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atitudini

Magda Ursache

TRÃIM BINE ªI ISTORIA?
„Unii au suferit mai rãu, alþii mai bine”
(Alexandru George)

PRO

Suntem o þarã non-lustratã. Alustratã, dacã vreþi. Avem varii
comisii (concurente) pentru condamnarea comunismului
(cerute de Bãsescu, de Parlament, de Guvern etc.), varii Institute ºi Centre de Cercetare a Crimelor Comunismului.
Trãim bine ºi istoria? Cu siguranþã, dacã acest proces e
fãcut de foºti comuniºti ºi de fiii lor „cu grave leziuni pe la
demnitatea umanã”, cum formuleazã Paul Goma, rãmas în afara
acestor comisii de cercetare/ studiu a/ al perioadei comuniste,
nefiind aºadar expert recunoscut în „sumbrul capitol”, nici în
trecute vieþi de tovi ºi toave.
În „Cotidianul” din 19 decembrie 2007, Vladimir
Tismãneanu declara ritos: „Raportul este opera cea mai
importantã a vieþii mele”. S-a scurs un an de la marele moment
istoric al condamnãrii oficiale a comunismului, de la „ziua
nebunã”, cum îi spune intervievatorul Cristian Pãtrãºconiu unui
Tismãneanu convins cã, atunci, în Parlament, demonul
trecutului roºu (balaurul, hidra, dragonul, vasiliscul) a fost
definitiv ucis, graþie Raportului Comisiei prezidenþiale pentru
analiza dictaturii comuniste în România (e titulatura lungã), cã
a fost etichetat, în fine, ancien régim ca ilegitim ºi criminal.
Aºa sã se fi întâmplat oare? Dimpotrivã. Sã fim în clar, cum
zice Ticu Dumitrescu. Raportul Tismãneanu nu-i decât o
condamnare formalã, fãrã consecinþe juridice, câtã vreme Pleºiþã
iese pe televizor sã-l reînjure pe Goma, iar Goma rãmâne
însingurat, exilat departe de Mana.
Victimele sunt iarãºi victimizate, ofiþerii care au împins la
delaþiune sunt gras pensionaþi. Dincã-Te-Leagã a avut parte
de coroanã funerarã – zice presa – dinspre Ion Iliescu, iar
Bartolomeu Anania, puºcãrizat la Aiud cu lanþuri la picioarele, e
condamnat de CNSAS. Militaru, agent sovietic dovedit, a ajuns
ministrul Apãrãrii dupã „loviluþie”. Fãrã lustraþie, îl avem pe
„þãrãnistul” Talpeº, iar liberala Mona Muscã platformistã cade
în aceeaºi oalã cu ªtefan Augustin Doinaº care a fãcut
închisoare tocmai pentru omitere de denunþ; rãmasã, vorba
cuiva, „cu dinaintea goalã”, pãpuºa Barbie tuºatã la ochi se
vrea ºi ponsatã, cerând licenþã politicã la televizor. Tot la
televizor, înghiþim elogiul securistului patriot, politicos,
binevoitor nouã, bonom, blajin, „obez sau mort”, cum ironiza
poetul Nicolae Turtureanu. Elogiul delatorului de elitã faþã de
cel de rând, ca ºi cum a fi delator-scriitor sau delator-filosof e
mai puþin ticãlos decât a fi delator-frizer. Modanei îi spun doar
atât: au fost deþinuþi care au refuzat streptomicina oferitã în
schimbul delaþiunii. ªi au murit.
În suscitatul interviu, Tismãneanu îºi asumã trecutul traumatic, de copil de Cartierul Primãverii (Cristian Tudor Popescu
opineazã cã-i un gest imoral sã-þi condamni tatãl, îngropat pe
Aleea comuniºtilor; oricum, Tism. putea sã se recuze, salvând,
totodatã, validitatea Comisiei), dar ºi „obligaþia moralã de a fi
anticomunist”. Sã nu mai zãbovim pe ideea cã ºeful Kamisiei a
ajuns inamicul sistemului dupã ce a profitat din plin de sistem
(în ’59, tata Tismãneanu a fost exclus din Nomenklaturã, de
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unde ura lui Valodea contra comunismului european). Însã
consecinþa faptului cã filosoful de Academie „ªtefan
Gheorghiu”, chiar „distanþat ideologic” de propriul discurs pro
Dictator ºi pro Epocã de Aur, dã verdicte celor capabili mã face
sã cred cã e normalã, poate, atitudinea celor care rãmân
refractari la astfel de verdicte.
„Thanatosul ideologic”, cercetat de Vintilã Horia, te face sã
adormi. Înainte de asta, te face sã te retragi a lehamite, a
zãdãrnicie. Nu te mai intereseazã, eºti indiferent la vânarea de
vânt. În 18 decembrie, 2006, la Timiºoara, o mânã de oameni
îºi comemora morþii. Pe B1 TV din septembrie 2007, la 6, vine
presa!, Ulieru afirma cã Secu a recrutat informatori chiar dintre
disidenþi. Iar cuvântul disident e compromis dacã Sorin Toma
ori Ileana Vrancea au pretenþia disidenþei ºi Baranga se joacã la
Naþionalul ieºean, ca disident: mielul turbat. Deranjeazã din ce
în ce mai puþin tragedia lui Mircea Vulcãnescu, a doctorului
Voiculescu, a etnologului Anton Golopenþia, a filosofului Ion
Petrovici, tragedia lui Ianolide, autorul acelei Predanii a
mãrturisitorilor români din Închisori.
Comiterniºtii au apãrut iarãºi la suprafaþã, cu antiromânismul lor cu tot. Fardat altfel. Doina lui Eminescu e iarãºi
acuzatã, ca-n anii cincizeci, cã ar fi manifest protolegionar, iar
naþionalismul – cauzã sinucigaºã. Aºa-numita fluidizare a graniþelor sunã a internaþionalism proletar. Apud Florin Constantiniu
(„Adevãrul literar ºi artistic”, 19 martie, 2002): printre documentele tipãrite din Arhiva Rusã s-a gãsit un Apel, din aprilieiunie ’45, semnat de reprezentanþii PCR, PSD ºi Frontul Plugarilor
din plasa Bihor, pentru ca Transilvania sã se alipeascã URSS.
Trimis unde? La Conferinþa creãrii ONU. ªi mã întreb dacã alt
istoric al Academiei, în afarã de Al. Zub, face parte din Comisia
Tismãneanu.
Deschidem oportun(istic) ferestre spre mondializare, dar
abandonãm Ucrainei teritorii ale noastre. Globaliza(n)þii ne cer
sã ne vindecãm de tradiþie ca de-o boalã urâtã, sã ne delocalizãm, România devenind Eu-ROMÂNIA (mulþumesc, Const.
Frosin!). Tradiþiile autentic româneºti sunt considerate de un
gazetar de douã coloane „tobe ºi tromboane”. Facem recurs la
tricolor numai când suntem expulzaþi, ca români, din Italia.
Noii elitiºti, convinºi cã posedã monopolul direcþiei sigure, ca
sã nu zic juste, strigã sã terminãm cu paºoptiºtii ãia care puneau
în centru naþiunea, nu individul: jos Statul, sus Societatea Civilã.
Reconsiderãrile se fac ºi ele pe sprînceanã: Dan Deºliu da,
Labiº nu; Cãlinescu nu, Vicu Mândra ºi Paul Cornea da. Mircea
Horia Simionescu are parte de înþelegere ca ºef de cabinet al
acelui Goebbels al lui Ceauºescu (s-a crezut ºi a fost chiar
Dumnezeu pentru presã, tipãrituri, culturã, ba îºi permite,
postsocialist, sã condamne realismul socialist, apelând la
democraþie), în timp ce Marin Preda e blamat. „Dacã introduceþi
realismul socialist mã sinucid”, i-a spus Preda lui Ceauºescu,
dupã momentul Tezelor din ’71.
Denaturãrile ºi diversiunile presei împotriva unora ºi altora
dintre membrii Comisiei tot la „thanatos ideologic” duc. Unii
sunt proscriºi, altora li se prescrie vina, asta aºa, ca sã „nu ºtim
dacã ºtim ceea ce ºtim” (ca-n proza lui Philip Roth). Televiziunile
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Revenind la rãzboiul bãsescofoni-basescofobi, nu poþi sã
ai rezerve faþã de „intelectualii din avion”, cã eºti taxat retrograd,
complice (grozãvie!) cu forþele restaurator cleptocratice, cum
le zice, spãimos, Tismãneanu.
Beligeranþii lui Tismãneanu au aþâþat rãzboiul, ca sã folosesc
limbajul de lemn al lui Tismãneanu-père, contra lui Octavian
Paler, aflat pe lista ruºinii cot la cot cu nevasta lui Silviu Brucan,
cu tata Roman, cu „bunicuþa”, cu bunica lui Traian Olteanu,
Ghizela Voss ºi cu bunelul lui Adam Tismãneanu. Poeþii de
curte veche s-au încãierat cu propagandiºtii de curte nouã,
toþi privind înapoi cu mânie doar la celãlalt.
ªi pentru cã ºeful Comisiei nu acceptã cã erori au fost, erori
sunt încã în faimosul Raport, foºtii aparatciki continuã sã aibã
ceva de spus la talk-show-uri. Doar avem un patron al
„Adevãrului” ºi un patron al „Realitãþii”. Bomboana pe colivã
au pus-o elitarzii de la revista „22”, preluând un interviu luat
ºefului Securitãþii iaºiote de „Ziarul de Iaºi”, unde activeazã
Adrian Cioflîncã, membru al Comisiei Prezidenþiale Consultative. ªi atunci de ce ne-am mai mira cã a fãcut parte din grupul
de experþi în ororile comunismului „doctorul” în note informative Sorin Antohi, în pofida unui deþinut cu zeci de ani de
puºcãrie politicã la activ?
Cã Raportul Tismãneanu a fost o condamnare simbolicã,
fãrã consecinþe juridice, o dovedeºte ºi faptul cã activiºtii
educãrii ºi reeducãrii socialiste primesc indemnizaþii de merit,
ca meritocraþi. ªi ca lucrurile sã fie ºi mai complicate,
Tismãneanu cere ca nominalizaþii în Raport sã se retragã din
viaþa politicã. Fiii lor nu, pentru cã n-ar fi politic corect, chit cã
Petre Roman a recunoscut repetat cã tata Valter a avut cea mai
mare influenþã în formarea sa. De ce l-om fi urmat pe Mircea
Vulcãnescu ºi nu l-am rãzbunat? N-ar fi fost PC?
Într-o emisiune mai veche, din duminica lui 17 septembrie
2006, Gabriel Liiceanu considera strigãtor la cer cã Vladimir
Tismãneanu investigheazã crimele comunismului, când tatãl
sãu a avut drept de viaþã ºi de moarte, fãrã lege, fãrã tribunal,
asupra celor numiþi duºmani ai poporului. S-a mai obiºnuit,
apoi, cu ideea.
Cineva constata cã Liiceanu l-a creditat pe C.V. Tudor,
discreditându-l pe Tism. Dar l-a discreditat cineva? A fãcut-o
singur. Doveditoare - linguºiturile din „Viaþa studenþeascã”
(1974-78), unde semna nesilit de nimeni cã viziunea generalã
a lui Ceauºescu e complexã, polivalentã, bogatã în semnificaþii.
Sau e PC s-o facem pe niznaii ºi în privinþa asta?
Pe Realitatea TV, din 30 august 2007, ni s-a spus
deconspirarea nu dã bine la integrare. Corina Drãgotescu a
cerut, pe aceeaºi Realitate, sã închidem uºa spre trecut (cã-i
curent!) ºi sã avem grijã sã nu se comitã (Doamne fereºte! –
vreo epurare politicã. Radu Moraru a consunat pe B1,
expunându-ºi convingerea cã nu trebuie penalizaþi comuniºtii
pentru crime morale.
Sã fim blânzi, sã fim buni, sã întoarcem ºi celãlalt obraz ºi
aºa mai departe, dã învãþãturã o ºefã de Fundaþie. SynergETICA
pre numele ei, în „Ziua”, plângând de mila „sufletelor prihãnite”
(ca mitropolitul Corneanu?; ca Bãlãceanu-Stolnici, care scoate
coarne boiereºti pe canale TV, dupã ce a fost devoalat?).
„Dacã o spun ei primii (colabii, adnotarea mea, Magda U.),
voi avea un respect nemãrginit pentru ei”, conchide Sandra
Pralong, tolerantã fãrã frontiere.
Concluzie fãrã confuzie: Un Nürenberg II, cum vrea Goma,
un Proces fãcut de martirii rezistenþei, de persoane cu o moralã
ireproºabilã, nu de persoane suspecte, ar fi creat nu „o niºã”,
cum crede Radu Filipescu. Ar fi deschis o cale largã Justiþiei.
O ultimã întrebare: n-a fost sã fie o curãþenie ca de Paºti
sau n-am vrut sã fie?
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aleg cine sã-ºi pledeze nevinovãþia ºi cine nu. „Jurnalul
naþional”, prin Vladimir Alexe, scrie despre agentul under cover
Volodea. Altcineva îl declarã pe Mircea Dinescu 010 – agent
URSS în România. În gura populaþiei au fost puºi, rând pe
rând, Rusan ºi Pippidi, Marius Oprea ºi Horia-Roman
Patapievici. Iar dubii în legãturã cu componenþa Comisiei au
fost destule. În fond, ce legãturã avea Gail Klingman,
antropolog, ca ºi Smaranda Vultur, de altfel, cu Procesul
comunismului?, cum se/ ne întreba Victor Roncea.
ªi nu s-or fi gãsit voci curate ºi mâini aºiºderea ca sã nu
mai fie atâtea contestãri, multe îndreptãþite?
Punctul 8 al Proclamaþiei de la Timiºoara, din primãvara lui
’90 (precizez ºi fac aceastã precizare pentru cã speakerii televiziunilor greºesc ºi data revoltei din decembrie ’89, plasînd-o în
ianuarie ’90) cerea limitarea temporarã la funcþii ºi demnitãþi a
activiºtilor, definiþi net: „acei oameni care ºi-au abandonat
profesiile lor pentru a sluji partidul comunist ºi a beneficia de
privilegiile oferite de acesta”. Se vizau anume persoane, se
fãceau anume jocuri politice? Ei ºi! Odatã aplicat, Punctul 8 ar fi
croit altfel drumul României. Singurul proiect ceauºist pe carel regret (cã nu s-a înfãptuit) e acel palat administrativ unde ar fi
trebuit sã locuiascã toþi demnitarii, plus familiile: Arca lui Ceaºcã.
Ne-ar fi fost mai limpede cine-s, i-am fi obligat sã locuiascã (prin
Punctul 8) în acel palat. Nu la Jilava, ci într-un palat.
În lipsa unei legi a lustraþiei, timpul a fost îngãduitor cu
torþionarii noºtri. Am asistat la reabilitarea trãdãtorului, a
turnãtorului, la elogiul Securitãþii „luminate” ori salvatoare
dinspre Dan Zamfirescu, nepot de mort în puºcãrie ºi urmãritor/
urmãrit (cf. Cartea albã a securitãþii). Desecretizarea dosarelor
a stat ºi ea sub semnul lui Ostap Bender, ne-am lãsat pãpuºeriþi
de colo-colo ºi de dincolo. În Polonia, insul se duce la Institutul
Memoriei Naþionale ºi aflã, simplu, cine l-a turnat.
Singura soluþie: nu discuþii peste discuþii, nu raporturi ºi
rapoarte, ci perioada de recluziune, pasul înapoi. ªi-l citez iarãºi
ºi iarãºi pe Paul Goma, din Scrìsuri:
„Rãul absolut se distruge. Rãul absolut se smulge pânã la
ultima rãdãcinã ºi se arde – iar cenuºa se îngroapã la cât mai
mare adâncime: sã nu se întoarcã, noaptea, în uniformã de
securist”.
Cum rãdãcinile rãului n-au fost eliminate printr-o Lege a
lustraþiei, Raportul a contribuit la intensificarea rãzboiului
român-român. Duºmanii Raportului numiþi de Tismãneanu, ar
fi iliescanii (chit cã în ’90, ’92, 2000, Iliescu a câºtigat ºi „Vova”
l-a intervievat), „lacheii cultului personalitãþii”, „corifeii
protocronismului”, „istoricii oficiali ai Epocii”, ca Ilie Ceauºescu,
Muºat ºi Ardeleanu, ultrafasciºtii ºi ultrasecuriºtii
ultranaþionaliºti. Li se adaugã cei geloºi profesional pe proful
Universitãþii din Maryland ºi bãsescofobii, la hurtã. În parantezã
fie notat, de unde-o fi venind în pixul lui Vl. Tism. cuvântul
lacheu? N-o fi fãcând parte din vestigiile leninismului de carei acuzã pe alþii sau din vulgata stalinistã pe care jura tãtânele?
Pro Raport ar fi, urmând linia logicii tismãnene:
- antiliescanii;
- foºtii securiºti de sorginte KGB (aºa cã vocea lui Pacepa,
încadrat în ’51 în Secu, varianta româneascã a NKVD, salutã
Comisia pe OTV, în 24 septembrie, 2006):
- istoricii neoficiali ai Epocii;
- antiprotocroniºtii ca Gogu Radulescu.
Vã reamintesc cã Gogu l-a acuzat dur în 1986, în „România
literarã”, pe evreul Edgar Papu de „idei de extremã dreaptã,
readuse în publicisticã”. Iar „extremistului” Papu nu i s-a dat
drept la replicã, fiind, pesemne, ultrafascist; nici atunci, nici
dupã 89, când Gogu Rãdulescu a fost propus membru al
Alianþei Civice.
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George Coandã

ISTORICUL NAÞIONAL MIHAI EMINESCU ªI
VIZIUNILE SALE ASUPRA ÎNTEMEIERII NEAMULUI ªI
UNITÃÞII ROMÂNEªTI INTRA ªI EXTRAFRONTALIERÃ
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1. Spirit infatigabil ºi profund analitic, cu evidentã
propensiune spre baleierea unor varii domenii, Eminescu
nu numai cã a iubit cu ardoarea istoria neamului sãu, dar
i-a acordat un luc aparte în analizele sale politice. De la
istoria veche la contemporaneitatea sa, Eminescu ºi-a
centrat demersurile de analist politic istoric, mai mult sau
mai puþin, pe aproape toate momentele-cheie care ºi-au
pus peceþile pe cronica românilor. Fie de istorie interioarã,
fie geoistorice / geopolitice, cum a fost, de pildã,
„Chestiunea Basarabiei” sau „Chestiunea Dunãrii”. ªi
pentru a lua seama la viziunile lui Eminescu asupra
„mersului istoriei” – gestul presupune asumarea unor
riscuri, dar pe care mi le asum, conºtient fiind cã este
necesarã ºi relevarea uneia dintre cele mai spectaculare
ipostaze ale plurivalentului travaliu al autorului „Geniului
pustiu”, el recoman-dându-ni-se drept un geniu bogat în
tratãri hermeneutice – voi încerca sã surprind ceea ce
caracterizeazã aceste viziuni.
Astfel, iatã, încep acest demers cu opinia lui
Eminescu asupra originii românilor. În „Timpul”, numãrul
din 13 ianuarie 1878, intrã, de pildã, în polemicã cu doctorul
Fligier de la Viena, pe tema unei conferinþe susþinute de
acesta la o adunare a Societãþii Antropologice din capitala
imperialã austro-ungarã, care, în contradicþie cu
Mommsen, cât ºi cu alþi cunoscuþi oameni de ºtiinþã ai
epocii, le-a stabilit românilor o origine semiticã, fiind
înrudiþi, chipurile, prin sânge cu... evreii. Zice acest Fligier
cã, deci, n-au nimic, nici în clin, nici în mânecã de-a face
cu tracii din care „românii sunt coborâtori direcþi”, aºa
cum susþinea marele Mommsen. Eminescu, însã, aduce
în discuþie puncte de vedere cu care, chiar dacã nu suntem
de acord (cu unele), aceasta nu înseamnã cã sunt cu
totul indezirabile. El are dreptate când opineazã cã
„Limba românã e unica în Europa care n-are, propriuvorbind, dialecte. Pe-o întindere de pãmânt atât de mare,
despãrþiþi de munþi ºi fluvii, românii vorbesc o singurã
limbã (...). În orice caz însã, semiþii d-lui Fligier ar fi lãsat
în limbã o urmã cât de slabã, care însã nu se gãseºte
deloc. Sã presupunem cã toate cuvintele semitice au
dispãrut, n-ar fi dispãrut însã gâtlejul, cerul gurii ºi
pãrãtuºul lor, deci am gãsi urme de «fonologie» semiticã
în limba românã, caz care, asemenea nu se întâmplã
(...). Dacã coloniºtii ar fi fost strãini, ei n-ar fi putut vorbi
decât limba latinã clasicã. În limba românã se gãsesc
însã tocmai elementele unei latinitãþi arhaice...”.
Eminescu exagereazã oarecum acreditând, sub raport
lingvistic, puritatea latinã a limbii române, la vremea când
ºi-a emis opiniile cercetãrile istoricilor, lingviºtilor ºi
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antropologilor necunos-când problematica marii migraþii
indoeuropene ºi influenþa acesteia în protoformarea unor
limbi europene. Astãzi ºtim indubitabil cã, în aceste limbi
au pãtruns ºi elemente sanscrito-semite în procesul de
interferenþialitate geocivilizaþionalã. Dar, aceasta nu
anuleazã cu totul opinia lui Eminescu, poetul fãcându-ºio cunoscutã într-un moment de afirmare naþionalã a
românilor în contextul acelui „secol al naþiunilor” în care
se creau statele naþionale ºi se consolidau cele deja
existente.
Curioasã mi se pare însã afirmaþia cã, affirmati obstat
probatio, „Coborârea din traci o negãm pur ºi simplu”.
Existã ºi o scuzã pe care, pertinent, Eminescu a pus-o
imediat pe tapet, ºi anume cã „Cine au fost dacii, care a
fost limba lor, nu se ºtie nici pânã astãzi”. Este adevãrat
cã parcimoniozitatea cercetãtorilor nu i-a îngãduit o
interpretare corectã, dar, ca un bun cunoscãtor al spiritului
ºtiinþific investigator, el lasã însã o poartã deschisã spre
viitoare emendaþii:
„Sigur, s-ar putea deduce numai un singur lucru. La
popoarele din Dacia neexceptând nici pe cel român, trebuie
sã se afle urme de fonologie dacicã”.
În schimb, acolo unde deþine surse cât de cât credibile,
Eminescu emite, într-un articol publicat „Timpul” (5 iunie
1883), pãrerea cã „Hunedoara e leagãnul dinaºtilor români
(...). E probabil cã ºi dinaºtii Moldovei sunt originari din
Haþeg (...). Chiar maramureºenii par a fi din Haþeg”.
Trebuie sã recunosc cã este un punct de vedere
interesant care, în momentul istoric când Eminescu l-a
emis – unul marcat în Transilvania de tendinþa de
maghiarizare a românilor printr-o torþionarã lege a
minoritãþilor – era imperios necesar, argumentându-se
astfel un adevãr incontestabil ºi anume acela cã, vatra
de obârºie a poporului român nu este decât aceea din
arealul cetãþilor dacice regale. În fond, arealul – ax al
spaþiului de etnogenezã româneascã, Eminescu relevând,
astfel, un adevãr istoric, chiar dacã a lansat o ipotezã
incitantã, ºi anume aceea a sorgintei hunedorene a
„dinaºtilor români”.
2. Pentru Eminescu, istoria românilor ºi-a gãsit
justificarea în existenþa neamului ca entitate etnicã
europeanã strãveche, ºi în unitatea acestui neam. Astfel
în stilul sãu polemic, ºi, când este cazul, patetic, el
porneºte de la evenimente contemporane vizând unele
momente politice cu implicaþii în destinul românilor cum
a fost cazul Adunãrii ad-hoc a Moldovei din 1857 tratat în
articolul analitic „Cu greu se va gãsi...”, din „Timpul”
(21 mai 1880).
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polemici cu partidul lui C.A. Rosetti ºi cu publicaþia
acestuia, „Românul”, sã demoleze unele din „teoriile” istorice ale „roºilor” (cum erau priviþi liberalii epocii), atingãtoare
ale adevãrului istoric prin deformare. ªi chiar dacã
Eminescu a emis ºi unele insatisfacþii personale asupra
evoluþiei poporului sãu, cum ar fi acelea din „«Pseudoromânul» ºi «Semibarbaria» lui...” („Timpul”, 25 octombrie,
1881) prin care considerã cã „Nu existã însã o civilizaþie
românã ºi, dacã sânt începuturi, ele sânt cu totul
individuale”, asta nu ne duce cu gândul la faptul cã poetul
ar fi fost un negaþionist. Nu, Eminescu ºi-a iubit neamul,
dar l-a privit cu sinceritate în lãuntru-i, fiind convins cã
are voinþã. „Din rãdãcini proprii rãsare civilizaþia adevãratã
a unui popor...”, iatã un adevãr care era valabil ºi pe
vremea lui Eminescu, ºi este valabil ºi acum pentru
neamul românesc.
***
Destinul românilor din preajma þãrii a fost sã fie o altã
chestiune a cãrei gravitate nu i-a scãpat din vedere lui
Eminescu ºi, în consecinþã, a tratat-o cu toatã seriozitatea
pe care o reclama. Cãci ºi în vremea lui, ca ºi în vremea
noastrã, românii din proximitatea extrafrontalierã erau
lãsaþi într-o inexplicabilã izbeliºte.
În „Curierul de Iaºi” din 1 decembrie 1876, în „Un
cuvânt la vreme...” face o justã observaþie:
„Un cuvânt la vreme: Ni se pare cã pentru þara noastrã,
împreunã cu guvernul ei, a sosit vremea de a se ocupa
în mod radical de soarta românilor din partea dreaptã a
Dunãrii. Deja «Vulturul», foaia intereselor bulgare tipãritã
la Ploieºti, începe a-i numi cu porecla «gãgãuþi», ºi
aceasta o face în inima Þãrii Româneºti. Deja aviditatea
teritorialã greceascã, sârbeascã, bulgãreascã începe a-i
privi ca neexistând pe faþa pãmântului, încât s-ar putea
preciza cã, lãsându-i pe mâna fraþilor creºtini, tocmai
românii vor fi aceia care vor ieºi cu mâna goalã din toatã
afacerea ºi vor sta bisericeºte mai rãu de cum au stat în
vremea lui Mircea cel Bãtrân...
Nu ºtim, se-nþelege, pânã unde ajunge priceperea
chestiunii în cercurile noastre conducãtoare (...) Pânã în
prezent, românii de peste Dunãre au avut apãrãtori pe
turci, e drept, apãrãtori de ocazie ºi coruptibili, dar totuºi,
încetând puterea absolutã a Kalifatului ei n-ar mai avea
nici un sprijin ºi nu pot spera decât în noi”
(N.B. Au sperat atunci, aºa cum sperã ºi astãzi, dar
Bucureºtii n-au avut din a doua jumãtate a secolului XIX,
dupã dobândirea Independenþei de stat, ºi pânã la acest
început de mileniu, nicio politicã coerentã, de vreo
strategie nici vorbã, de apãrare a românilor din preajmã,
de afirmare a naþionalitãþii lor).
Constatând cã românii de peste frontiere sunt trataþi
ca inexistenþi, Eminescu, revelându-ne o excelentã
cunoaºtere a destinului acestora, se simte dator, nu numai
din patriotism, dar ºi din nevoia, aº zice obligatorie, de a
o smulge de sub obrocul uitãrii, spre a o developa în
atenþia guvernanþilor ºi a opiniei publice, astfel cã ºi
geografic ºi istoric spune exact ce trebuia spus.
Geografic, de pildã, în Românii Peninsulei Balcanice
(„Timpul”, 26 septembrie 1878):
„Nu existã un stat în Europa Centralã, nu existã o
þarã, de la Adriatica pânã la Marea Neagrã, care sã nu
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Eminescu vorbeºte „de-o înflãcãratã iubire de naþionalitate”, manifestatã cu prilejul acelei adunãri, „contopirea
Þãrilor (române – n.n.) într-un stat, România” fiind raþiunea
de a fi a Unirii Principatelor.
Dar, extrem de interesantã mi se pare a fi aceastã
aserþiune din „De mai multe ori” („Timpul”, 7 octombrie
1880), care, departe de a fi un joc de contrarietãþi, aºa
cum oricine ar fi tentat sã creadã la o lecturã în grabã,
exprimã o fostã realitate geoistoricã:
„De mai multe ori am relevat ideea dacoromânã, ca
aspiraþie politicã era una din etapele programului balcanic
al Rusiei; aceeaºi idee ca aspiraþie naþionalã îºi avea
motorii la Viena”, dovedin-du-se „caz dupã caz, cum unirea
politicã a românilor era marea manevrã ce se întrebuinþa
dintr-o parte pentru a câºtiga simpatiile þãrilor noastre,
cum pe de altã parte IDEEA NAÞIONALÃ (sublimiarea
cu majuscule ne aparþine), conºtiinþa deosebirii noastre
de celelalte popoare ale Orientului, reamintirea ORIGINII
ROMANE ºi LATINITÃÞII noastre era un timp îndelungat
contragreutatea ce se opunea unui ideal politic care se
promitea a se realiza cu ajutorul slavilor”.
Eminescu, aºadar, observând atent astuþiile de politicã
externã ale celor douã imperii de la estul ºi vestul spaþiului
românesc, care încercau a specula dezideratul unirii
naþionale prin cele douã idei-forþã – dacoromânismul ºi
aspiraþia naþionalã – în interesul anexãrii politice a acestui
spaþiu la propriile interese expansioniste, constata,
totodatã, cã românii opuneau ceva care nu era în vederile
acestor puteri, în fond, agasându-le: IDEEA NAÞIONALÃ
ºi ORIGINEA. Acest ceva bivalent nu intra în nici un fel
în conexiune nici cu expansionismul pangermanist ºi nici
cu cel panslav. Chiar dacã „Iosif al II-lea se privea ca
împãrat al poporului românesc”, încurajând „redeºteptarea
naþionalã” prin acea trecere a „unei însemnate pãrþi a
românilor la unirea cu catolicismul” încuviinþând ca
miºcarea aceasta sã se propage peste Carpaþi, iar Rusia
„trezea mai cu seamã instinctele politice în Principate”,
ei, românii, nu se lãsau seduºi de „cântecele de sirenã”
nici ale Vienei, nici ale Sankt - Petersburgului. Mai presus
de aceste astuþii, românii aveau a consolida ºi afirma,
pentru a rezista în acest orizont de Europã, strãbãtut de
furtuni, „RASA ROMÂNÃ din Muntenia, Moldova, din cea
mai considerabilã parte a Ardealului ºi a Þãrii Ungureºti”
ºi reitereazã peremptoriu: „E absolut aceeaºi rasã, cu
absolut aceleaºi înclinãri ºi aptitudini”.
În articolul din care am extras acest punct de vedere
(„«Românul» a contractat nãravul”, „Timpul”, 29 iulie
1881), Eminescu mai radiografiazã, cu o perfectã ºi
profundã introspecþie, sensul luptei românilor împotriva
domniilor fanariote, care au dus la „scurgerea sistematicã
de stârpituri ºi faliþi în ºesul Þãrii Româneºti (...) o luptã
comunã, la care tot neamul românesc ia parte (...)
cucerind bucatã cu bucatã, bunurile sale naþionale”, ºi
acesta pentru cã avem „rasa românã, cu trecutul ei,
identicã în toate þãrile pe care le locuieºte, popor cinstit,
capabil de adevãr ºi patriotism”. ªi conchide: „Geniul
neamului româ-nesc e o carte cu ºapte peceþi...”.
Eminescu a fãcut în chestiunea revelãrii unitãþii de
neam, dar ºi în aceea a rezistenþei prin timp a acestei
unitãþi, muncã de miner. S-a strãduit, în contextul unor
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cuprindã bucãþi din naþionalitatea noastrã. Începând de
la ciobanii din Istria, de la morlacii din Bosnia ºi
Herþegovina, gãsim pas cu pas fragmentele acestei mari
unitãþi etnice în munþii Albanici, în Macedonia ºi Tesalia,
în Pind ca ºi în Balcani, în Serbia, în Bulgaria, în Grecia
pânã sub zidurile Atenei, apoi, de dincolo de Tisa
începând, în toatã regiunea Daciei Traiane, pânã dincolo
de Nistru, pânã aproape de Odesa ºi de Kiev”.
Imaginea oferitã de Eminescu are douã particularitãþi
simbolistice: a) fundalul cadru geoetnospaþial strãvechi:
cel prototracic („to pelasgikon”), marcat de Marea Adriaticã
(sud-vest) – „dincolo de Tisa” (vest, nord-vest) – Odesa
+ Kiev (est) – Marea Neagrã (sud-est) – Tesalia + „zidurile
Atenei” (sud); b) orizontul primului stat geto-dac burebistan
cu spaþialitãþi extreme în Centrul Europei („dincolo de Tisa”
= vest, nord-vest) – „pânã aproape de Odesa” (pe care,
de fapt, o includea, numitã fiind de latini Olbia, la est) –
Balcani (Munþii Haemus la sud).
Istoric, Eminescu, referindu-se la consângenii noºtri
balcanici, în acelaºi articol, invocând argumentativ o
scriere a istoricului german Fallmerayer, ne mãrturiseºte
despre aceºtia:
„Fie rãmãºiþe a coloniilor romane, fie barbari autohtoni
latinizaþi, ei se întind ºi se ramificã de-a lungul ºirului de
munþi prin Macedonia Superioarã pânã sus, în Balcani,
ºi au stat odatã în legãturã cu conaþionalii lor de pe malul
stâng al Dunãrii. Ei pãzesc ºi dominã porþile dintre Tesalia
ºi Albania...”.
Care conaþionali – ºi se face o referire specialã la
„vlahii tesalieni” – „au avut perioada lor de strãlucire ºi de
mãrime politicã (...) dar în epoca bizantinilor”, atâta vreme
cât „Ana Comnena (1038) pomeneºte un târg de vlahi,
Exebas, în vãile muntelui Pelion, la marginea rãsãriteanã
a Tesaliei; iar Beniamin de Tudela, care în suta a
douãsprezecea a cãlãtorit prin Grecia, spune cã, la sud,
Zitun era organul de margine ºi intrare în þara vlahilor”.
ªi, considerând cã Fallmerayer n-a lãmurit întru totul
despre românii sud-dunãreni, Eminescu completeazã:
„Noi mai ºtim cã tot aceºti români luaserã Tracia,
Macedonia ºi Tesalia, cã au biruit de nenumãrate ori
oºtirile greceºti ºi pe acelea ale Împãrãþiei latine din Orient, cã au prins pe Baldovin I, cã au rãpus floarea
cavalerilor apuseni, cã Asanizii au fost recunoscuþi de
papa ca dinastie regalã a Europei, ca domni legitimi
Blacorum et Bulgarorum, cu un cuvânt cã acest fragment de popor, atât de nebãgat de seamã astãzi (...), are
îndãrãtul lui un trecut strãlucit, câºtigat prin proprie vitejie
faþã de niºte duºmani, cu mult superiori în culturã ºi în
arta rãzboiului”.
ªi mai adaugã în „La 4/6 iunie...” („Timpul”, 1 iunie
1880), sãvârºind o operaþie de corecturã etnonimicã,
neobiºnuitã pentru momentul când s-a încumetat s-o
lanseze, ºi care ar putea chiar ºi astãzi sã scandalizeze
spiritele pudibonde ale unor istorici, pe de o parte, iar pe
de alta sã serveascã profitabil cauza actualei miºcãri
tracologiste:
„Macedoromânii, cum se numesc greºit de cãtre
cãrturarii noºtri, TRACOROMÂNI (sublini-erea noastrã),
cum ar trebui sã se numeascã în adevãr, spre deosebire
de dacoromâni – o deosebire de altminteri foarte micã,
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accentuatã numai în fonologie ºi lipsind cu totul din
conformaþia fizicã ºi din originea amânduror ramurilor –
TRACOROMÂNII, deci, au fost în evul mediu un popor
foarte numeros, rãspândit asupra întregii Peninsule
Balcanice”.
ªi pentru a persuada, Eminescu apeleazã aporetic,
din nou, la opinia unei autoritãþi cu rezonanþã europeanã,
scriitorul german F. Kanitz, care, în „Augsburger
Allgemeine Zeitung” proiecteazã acest etnoportret al
românilor transdanubieni ( „F. Kanitz, scriitor...” , în
„Timpul”, 9 mai 188...):
„Cine sunt aceºti macedo-români care apar deodatã
pe scena politicã? (Este vorba de împotrivirea acestora
la cedarea teritoriului pe care trãiau de cãtre Imperiul
Otoman Greciei – n.n.). Cât de mare li-i numãrul?...
Românii în chestiune se numesc ei înºiºi «rumâni»,
cãci, ca ºi locuitorii celui mai tânãr regat european
(România, proclamat ca atare în 1881, Carol I
încoronându-se rege – n.n.), ei deduc originea lor în linie
directã de la romani, deºi e cam dovedit cã strãmoºii lor
au fost în cea mai mare parte autohtoni romanizaþi care
au primit limba cuceritorilor...
Fãrã cuvânt, i s-ar imputa macedoromânului cã n-are
sentiment naþional; e din contra de mirare cum, risipiþi în
oaze între neamuri c-un mare trecut istoric ºi c-un viitor
promiþãtor, ei n-au fost demult absorbiþi de aceste
neamuri...
Numãrul total al macedo-românilor, dupã datele mele,
care se vor fi apropiind de adevãr, e cred de 500.000 de
suflete, adicã 1/15 a totalitãþii poporului român, numãrând
pe toþi din triunghiul iliric ºi pe cei împrãºtiaþi în Austria.”
Fapt susþinut ºi de gazeta francezã „Messager du
midi”, în articolul „O parte a politicii oportuniste. Românii
din Macedonia, Tesalia, Epir”, reprodus de Eminescu în
editorialul sãu „La Montpellier...” („Timpul”, 20 septembrie
1881) ºi în care se evalueazã existenþa a 500.000/600.000
de macedoromâni, dupã surse franco-britanice ºi dupã
surse româneºti (Bolintineanu ºi diplomatul Bãlãºescu)
1.000.000/1.200.000 de macedoromâni care „ocupã
teritoriul ce se întinde de la Ochrida ºi pânã la Marua ºi
de la Caini pânã la Adriatica, în vecinãtate cu Durazzo
(...). Ei reprezintã jumãtate a populaþiei Traciei ºi trei pãrþi
a Macedoniei ºi Tesaliei”.
Din „Românii, întemeietorii imperiului al doilea bulgar,
al Asanizilor, 1186-1257” („Timpul”, 21-22 septembrie
1882), un amplu studiu istoric complex, adaptat de
Eminescu dupã un text al lui de Höfer, publicat în „Analele
Academiei din Viena”, aflãm cã „Existau vlahii înainte de
toate în Thessalia, care se numea Marea Vlahie; o Micã
Vlahie era de celalaltã laturã a Pindului, o Vlahie Neagrã
în Moldova; apoi erau vlahi în Rodope, în Dobrogea (...).
Ansbert, autorul plin de cunoºtinþe ale istoriei cruciadei
împãratului Frederic I (...), numeºte de-a dreptul Blachi
(vlahi – n.n.) pe întemeietorul Imperiului al doilea bulgar
(...) Petru (numele de familie Asan, de unde denominativul
„domnia Asanizilor” – n.n.) care se chiamã Kalopetru (...),
domn al vlahilor, dominus Blachorum (...); o oaste
sârbeascã avea sã se uneascã cu el ºi sã ajute a cuceri
Constanti-nopolul, iar Petru, care-ºi aºezase deja pe frunte
cercul de aur, dupã ce câºtigase pentru el pe bulgari,
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avea sã devinã (...) stãpânitor al Constantinopolului...”.
Petru îºi va fi gestionat imperiul împreunã cu fratele sãu
Ioan, care „rãpirã flamura imperialã (a Bizanþului grecesc
– n.n.) ºi hainele împã-ratului (Isaak – n.n.) ºi se
împodobirã cu ele”.
În concluziile studiului se relevã:
„Întemeietorul reînnoitului Imperiu bulgar erau vlahi,
ºi nu bulgari, de origine români, iar noul Imperiu din 1186
era vlaho-bulgar (reînnoit dupã anarhia care a urmat
prãbuºirii primului imperiul bulgar, la 1018, produsã de
Bassilos, împãratul Imperiului Roman de Rãsãrit – n.n.).
Ridicarea din anul 1186 a pornit de la vlahi (...); e un
imperiu mai cu seamã vlah, care se numeºte bulgar
pentru cã fraþilor vlahi le succesese de-a deveni domni ºi
ai Bulgariei”.
Eminescu, aducând la cunoºtinþa opiniei publice
atâtea mãrturii peremptorii despre existenþa din
strãvechime a românilor din proximitatea extrafrontalierã,
mai ales cea balcanicã, nu-ºi reprimã ºi insatisfacþia (a
se vedea „Românii Peninsulei Balcanice”):

„Pe când ruºii au cea mai mare îngrijire pentru triburile
cele mai neînsemnate chiar, care þin de marea familie
slavã, pe când germanii stãruiesc prin autoritãþile lor
consulare pentru cele mai neînsemnate colonii ale lor din
Orient ºi pe când fiecare popor apusean dezvoltã o
deosebitã îngrijire pentru naþionalii sãi din aceste locuri,
singuri noi ne zbuciumãm în lupte interne pentru cea mai
bunã formã posibilã a organizãrii omeneºti, neavând un
ideal de culturã, ci cel mult idealuri politice care nu stau
în proporþii cu puterile noastre ºi care, în loc de a da
naºtere la fapte, vor fi cel mult cauza unor aventuri
periculoase”.
Eminescu a deconspirat un adevãr, incomod pentru
guvernanþii timpului sãu, dar ºi perfect valabil pentru
atitudinea indiferentã a guvernanþilor de la începutul celui
de-al treilea mileniu. Iar românii uitaþi ºi-au asumat, ºi cu
un secol în urmã ºi acum, riscul de a rezista ºi a fi ei
înºiºi într-o lume în care fenomenul de globalizare
ameninþã cu civilizaþia „melting pot”. Dar oare cât vor
rezista?

Adrian Botez

NEAM-NAÞIE, ÎN POEZIA
EMINESCIANÃ
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nalitãþii – iar nu naþionalitatea. Semnul petei este,
oarecum, predestinat-însemnat într-un plan al naturii, prin
care Natura (sfera Ocultã) îi exclude pe cei sterili spiritual, neputincioºi (pe drumul iniþierii spirituale): forme
dispãrute „în calea de-a da roadã”. Existã un circuit al
iniþierii, de la rob (supus probelor iniþierii) la împãrat (stare
de iniþiat). Deci, încã o datã, Eminescu nu poate fi socotit
ºovin, cãci el condamnã dispariþia (de pe calea iniþierii),
neputinþa de fiinþare (pe calea iniþierii) – iar nu fiinþa.
(I-213 - 213): „În sâmburul de ghindã / Eminescu un
stejar… aºa, poporul meu, în tine e puterea-þi, nãlþareaºi ºi pieirea-þi / Eu cred cã tot ce este menit de a fi mare
/ Sã-ºi înãspreascã trebuie superba rãdãcinã / Prin viscole
turbate, prin arºiþã ºi-ngheþ. / Mai tare e-acea stâncã ce
a trecut martirã / Prin vijelii mai multe”.
Pentru Neam, chinul este izbãvitor, având finalitate
cristicã. Neamul lui Eminescu este Cel Ales. Unicitatea
poporului – este firescul naþionalism al unui geniu
sintetizator: stejarul este prototip de cruce universalã (pe
care se rãstigneºte, în istoria iniþiaticã, Neamul), ghinda
este prototipul Edenului comprimator (ocult) de soartã ºi
de spaþio-temporalitate iniþiaticã.
Eminescu rãmâne la denumirea primarã, de gintã
(„viaþa ginþii mele”), pentru a numi Arhetipul de neatins al
Neamului-Patrie (de nedesprins, aici, Neamul de Patrie,
precum Spiritul de Logos, iar Logos-ul de Mythos). Pentru
gintã, expresia este Monarhul Ascuns, starea de CristÎmpãrat al lumilor. Neam ºi Patrie – o fuziune a omului ºi
Pãmântului, în Mocºã-Moºie: spiritualizare (a Omenirii
PRO

Vor fi fiind junimiºtii francmasoni, dar Eminescu este
prea intens naþionalist, pentru a se lãsa fascinat (ca mod
exclusiv de viziune) de Marele Arhitect.
Eminescu este naþionalist într-un sens special: acela
de ocultist (esoterist). El dezvoltã o metafizicã a Spiritului
Neamului, în care a fi român = a fi iniþiat. Nasul subþire,
ceafa groasã, ochii bulbucaþi, bâlbâiala etc. sunt
deficienþe de iniþiere spiritualã – iar nu simple ºi banale
deficienþe fizice. Deficienþele de iniþiere exclud de la
starea de român
român, demascându-l pe emasculat (exclus
de la condiþia de Om-Demiurg), blestemat a nu aparþine
unei zone spirituale creatoare (Traian-demiurg de Neam),
ci zonei de împotrivire faþã de Fire-adevãr-Dreptate: Rãul
(„Voi sunteþi urmaºii Romei? Niºte rãi ºi niºte fameni …”).
Neaparþinând zonei de iniþiere, sunt excluºi de la condiþia
umanã (cãci om = iniþiat): „I-e ruºine omenirii sã vã zicã
vouã oameni!”
Nu e vorba de ºovinism, ci de austeritate a iniþierii.
Nu se poate accepta fiinþarea-Logos întru degradare, fãrã
sã intervii purificator, redând funcþionalitate sacrului
(tradiþia-Ritm Orfic-Ritual, pãstrate prin jertfã cristicã:
cranii transfigurate în comete, în Vârfuri de Munte-Âthman
etc.). Starea de neam este prioritarã faþã de Neam. Nu
conteazã Neamul ca istoria profanã, ci ca iniþierea
spiritualã întru Mocºa-Moºie – arbore înflorit al Neamului
(Neamul este starea de nod energetic ocult, înscris în
structura ocultã-soteriologicã a omenirii-Ritual – cf. supra, Geografie sacrã - geografie dinamicã).
Pata putrejunii este cauza segregãrii, a discrimi-

SAECULUM 1/2008

aniversãri

PRO

în Om Cosmic).
Neamul-patrie trebuie sã fie mare (I-213), nu fericit:
„Voi sã te vãd, iubito [naþie] nu fericitã mare! / Decât o
viaþã moartã, un negru vis de jele, / Mai bine stinge,
Doamne, viaþa ginþii mele” etc. Fericirea este starea
nepãmânteascã, dacã e vorba de dobândirea sacralitãþii
– sau starea de impotenþã spiritualã, dacã nu s-a ajuns
la zona sacralã, el doreºte dinamismul chinului veºnic,
doreºte ciclicitatea Golgotei, pentru o Patrie (naþie-neam)
– Crist. Aceasta este viaþa spiritualã, Mãreþia Golgotei.
Mãreþia Golgotei este expresia-Logos, cu finalitatea,
nezbãtutã, spre Spirit-Mythos. Dar nu un chin steril, ci
finalizat în triumful cristic; nu starea Sisif, ci fixaþiacrucificarea cristicã, Mântuirea. Fãrã mântuire – este doar
mare moartã („Decât o soartã asprã din chin în chin s-o
poarte, / Mai bine-atingã-i fruntea suflarea mãrii moarte”),
adicã Neant, lipsa a) – voinþei de amprentare a Spiritului,
b) - de regresie a expresiei-Logos spre mântuirea Mythos.
Încã o datã subliniem, acum: nu acced la starea de
Neam (stare complet esotericã) decât aleºii, iniþiaþii. Nu
gloata, nu oricine se pretinde uman este Neam - ci doar
cel care, prin merit spiritual, se iniþiazã ºi este confirmat
întru esenþa Mocºei: Mãrirea în afara mãrirei
mãrirei- sunt doar
morþile-canale spre Revelaþie, deschise sau obturate, în
funcþie de gradul de iniþiere al aspiranþilor spre MocºaNeam. Mãrirea este echivalentã cu noapte bogatã
bogatã, adicã
o concentrare misticã a esenþelor, revenite la originea-Spirit.
Mãrirea este starea de spiritualizare desãvârºitã a
Mocºei, resorbirea totalã în sãmânþa-Mythos.
***
SAT-CASÃ, SAT-VATRÃ – ÎN POEZIA EMINESCIANÃ
(I-62) „Acãþat de pietre sure un voinic cu greu le suie”.
Eminescu deºirã ºi dizolvã toate firele care încearcã
suie
sã limiteze avântul demiurgic al Spiritului (care „suie
suie,
acãþat de pietre sure”). Liniile patrulaterului-salon se
dizolvã în cercul codrului:
a) de la sala-patrulater ((II-6) „Zadarnic fete mândre
zâmbind cutreier sala”),
b) prin stihiile vânt-omãt ((III-6) “Se uitã cum omãtul
copaci ºi case-ncarcã”) – privirea reuºeºte transparentizarea-fereastrã („Se uitã prin fereastrã cum ninge-ncet…
mereu”),
c) ajungându-se la cercul-colibã
cercul-colibã, cu cercul erectil
printre stânce încuibate
(printre
încuibate) spre Munte: „Din pragu-i sã
se uite la munte” (Âthman, prin intenþia-realizare miticã a
privirii),
d) prin camera bogatã în noapte (I-9) „E noapte. În
camera bogatã …”) se sugereazã paradisul pierdut (II10): „Ce vrei? Îmi pare-n ochii-þi cã vãd o veche vinã. / În
vorbã amintirea a unei crude munci, / În inimã e-o parte a
totului strãinã - / De-ai fost vreodatã tânãr, e foarte mult
de-atunci” – bãtrâneþea este starea de pãcat (sau efectul
stãrii de pãcat), este acceptarea decãderii-degenerare;
tinereþea este anularea pãcatului, prin Eros-Logos
(refacerea Logos-ului prin Eros-ul Divin, agapé).
Regretul este dupã Mythos: – Sã-mi deie-un mãr în
care închisã e o lume, / Palat frumos la munte, în codri
înfundat” (deci, cvadratura urbanã este respinsã clar, prin
nostalgia colibei de paie
paie, prin care se ajunge la
originaritatea codru, cu palate magice, cosmosuri condensate (niºte poiene þâºnite pe verticala luminii). Cuplul
din palatele magice este cel din Luceafãrul (II-11): “Sã
fii un paj din basme ºi eu sã fiu reginã!”
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Satul amuþeºte în vale, pentru a ceda prioritatea
esenþei sale, vatra de jãratec (I-61). Starea de sat este
starea care exclude, la modul absolut, trãsãturile, limitele,
formele, acceptând dizolvarea în esenþã: vatra-foc ºi
tãcerea (amintire) sau valea (moarte-prag spre noapte
bogatã
bogatã), în care se dizolvã cetãþuia, bolþile, straºinele
straºinele.
Oraºul e labirintul-infern (tavane,
tavane, uliþe, baricade,
fereºti murdare, ziduri, uºi care au clampe, ivãre care
sar, permiþând invazia sterilitãþii, a Logos-ului monstruos:
congres de rubedenii, ca mumii egiptene
egiptene). Presiunea
oraºului naºte implozia-regresiunea spre originar,
scufundarea spre castel (care nu înseamnã urbanisticã
arhitecturalã, ci solitudinea verticalã, Muntele cu VârfÂthman).
Satul acceptã docil, dizolvarea unghiurilor în
(semi)cercuri naturale: luna, valuri, coroane de copaci
– ºi explozia spiritualã deal-munte-stea (Soare-Lunã),
prin streºine vechi (I-277).
Satul-vatra conþine, deci, centrul-crucea-Hristos. Satul
dispare în stihiile cosmice, satul este în stelele cosmice.
Satul este anamnezã – (arhitectonic-spiritualizatã) : „Se
uitã cum omãtul copaci ºi case-ncarcã (…) Atunci i se
nãzare un vis frumos … ºi pare cã / Revede tinereþea-i
cu ochii sufleteºti (…) ar vrea ca sã mai vadã colibele de
paie / Prin stânce încuibate (…) Când luna printre nouri,
crãiasa cea bãlaie, / Se ridicã prin codri din fruntea unui
deal (…) Sã aibã-ar vrea colibã de trestii, mititicã, / În ea
un pat de scânduri, muºchi verde de covor (…) Ar vrea
sã rãtãceascã (…) Unde-nvãþa din râuri o viaþã liniºtitã
(Râul Demiurg), / Pãrând sã n-aibã capãt, cum n-are
început”.
Deci, prin satul docil la invazia eternitãþii (-Naturã),
omul redevine colaboratorul lui Dumnezeu. Satul este
stare de antropogonie ºi theogonie, simultan ºi
sinergic.
Muntele se construieºte la modul primitiv-stihimic
(piramide – jumãtate în lume, jumãtate în infinit), palatele
soarelui au, la ferestre, flori-sfinte ceruri-scãri, ca ºi casa
þãrãneascã (Memento mori, I-266-269). Vatra, în palatul
Soarelui e vatra de rãsãrire a zorilor (I-265). Icoanele
sunt imagini de tranziþie spiritualã spre spaþiul divin: sunt
tablouri zugrãvind miturile dace. Grãdinile Edenului se
dezvoltã din explozia vizionarã a grãdinii spiritualizate a
satului românesc: „ºi grãdinei arbori mândri (…) Conjuraþi
º-acoperiþi cu ederã (…) Miºcând florile ei albe (…) în
scãri pe flori pendante (…) Spânzurã din ramuri nalte viþele
cele de vis (…) ªi albine roitoare luminoasã miere sug”
(I-126).
Deci, satul este starea de sat
sat, adicã starea de Eden
regãsit (Vatra-Spirit), de mântuire, de regãsire a originilor
(nu existã, în fapt, un infern al deznãdejdii la Eminescu ci infernul face parte din structurile iniþierii prin efort spiritual, nu prin umbre perpetue: finalitatea este, mereu,
regresia spre originar). La Eminescu, iniþierea este eroicã,
zeiascã – spre a anula-depãºi, mereu, condiþia banalumanã.
Templul Cosmic e pângãrit prin infiltrarea în strane
(faguri ai Edenului) a stãrii infernale, obþinutã prin
înjosirea Logos-ului (cu evlavie de vulpi, bâlbâiþi,
guºaþi, etc.) urma, implacabil, furor sacer purificatoare,
re-stabilizatoare în centrul sacru: intervenþia CavaleruluiCãlugãr (Âthman), Mircea-Þepeº (Focul-Vatrã a
Neamului).
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RECURS LA MEMORIE

Dupã apariþia volumului Decojind ceapa al lui Gunter
Grass, editat recent ºi în româneºte la „Polirom” (traducere
din limba germanã – Victor Scoradeþ), aflu cã, un gazetar
de la „Der Spiegel” ataca întreaga generaþie a marelui
scriitor, ca fiind schizofrenicã ºi marcatã iremediabil de
ideologia ºi regimul nazist, iar, pe deasupra, laºã,
neînstare a-ºi recunoaºte ruºinea ºi vina! M-am mirat cã
nu a cerut ºi condamnarea la moarte a celor din
blestemata generaþie care nu s-au învrednicit – nu-i aºa?!
– sã se spovedeascã la tribunalul de nimeni ºi nimic
legitimat al unor ziariºti justiþiari – mulþi, câtã frunzã, câtã
iarbã – de tipul celui de la „Der Spiegel”. În treacãt fie
spus, ca unul ce sunt în deplinã cunoºtinþã de cauzã,
nu-i mai iau demult în seamã pe ziariºtii care nu reuºesc
sã-ºi stãpâneascã ura faþã de marii intelectuali ºi,
îndeosbi, faþã de scriitori ºi artiºti, propunându-ne, în
schimb, ca model „golul lor istoric”, vorba Poetului, ºi,
mai ales, moral. Îi mânã în luptã, de fapt, propriile lor
complexe de inferiorioritate, propria lor sterilitate ºi, înainte
de toate, propria lor imoralitate. Sunt însã atent ºi mâhnit
atunci când scriitorii înºiºi, ca sã mã refer numai la ei, îi
discrimineazã pe criterii ideologice, politice pe înaintaºii
sau pe contemporanii lor.
Cu o sinceritate ºocantã, autorul Tobei de tinichea
mãrturiseºte: „...povara, eticheta ºi stigmatul le pot furniza
eu singur. Ca membru în Tineretul Hitlerist, am fost,
desigur, un tânãr nazist. Credincios pânã la capãt”.
Parcurgând, însã, autobiografia lui Gunter Grass, nu atât
spovedania sa (tardivã!) – care a fãcut atâta vâlvã în
lumea mare, nu doar culturalã ºi artisticã, ci ºi politicã –
m-a interesat, cât traiectoria unui destin excepþional. E
uimitor, îndeosebi pentru un român, sã constate cã un
intelectual, un creator, precum Gunter Grass, nu a ratat,
în fond, nici o experienþã dintre multele, nu puþine
terifiante, pe care le-a trãit, valorificându-le în operã ºi în
acþiunile sale de dincolo de masa de scris. Cartea este
spectacolul complex, mai degrabã tragic, al devenirii, al
convertirii unei biografii într-un Destin (cu majusculã).
Avem, în Decojind ceapa, romanul victoriei unui învins
care, pentru a învinge, a învãþat mai întâi, cum spune
undeva, sã eºueze! Inclusiv scrierea acestui volum
autobiografic, de altfel greu de definit, date fiind, între
altele, construcþia romanescã, analiza psihologicã,
procesele de conºtiinþã ºi metaforele (ceapa, chihlimbarul
care „conservã ceea ce ar trebui sã fie demult digerat”),
ce-i conferã o originalitate de netãgãduit, a însemnat,
înainte de toate, o confruntare cu sine durã („...acum când
decojesc ceapa, tãcerea mea îmi vuieºte în urechi”).
Gunter Grass pare sã împartã biografiile – poate prea
tranºant – în douã categorii: greºite ºi corecte. E limpede
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cã înclinã sã o considere pe a sa mai mult greºitã, oricum
aflatã sub semnul unui start cum nu se poate mai prost
ºi mai invalidant, când, minor fiind, cu o copilãrie
fracturatã („Odatã cu începutul rãzboiului, copilãria mea
se sfârºise”), atras de uniformã ºi de deviza „Tineretul
trebuie sã fie condus de tineret” (un slogan care sunã a
tinichea, azi ca ºi ieri, dar care în anumite momente ale
istoriei s-a dovedit mai mult decât mobilizator), intrã cu
elan în organizaþia tineretului hitlerist („þâncii”, „micii
cercetaºi”), ajungând apoi tunar-tanchist al Waffen SS,
în pãdurile Boemiei. „Istoria se ascundea în spatele ei
înseºi ºi se transforma cât ai clipi în legendã”,
rememoreazã prozatorul. ªi, e de observat, nimic nu
pãtrunde mai adânc ºi mai insidios în sufletul unui adolescent, al unui tânãr, decât legendele, miturile, din pãcate
ºi cele false, cultivate de diverºi papagali, cu precãdere
în momente-limitã ale istoriei, în „revoluþii”, în epoci de
tranziþie. Dar, dincolo de toate acestea, are dreptate
autorul ºi eroul octogenar al acestei cãrþi când scrie: „
Nimic nu ne oferã informaþii despre ceea ce se petrece
în mintea unui bãiat de cincisprezece ani care vrea de
bunãvoie sã se ducã neapãrat acolo unde se luptã ºi –
lucru pe care l-ar putea bãnui sau chiar cunoaºte din cãrþi
– unde moartea face ravagii. Bãnuielile se perindã una
dupã alta: sã fi fost asaltul unor torente afective ce dãdeau
pe dinafarã, cheful de a acþiona de capul meu, dorinþa de
a creºte mai repede, de a ajunge adult, bãrbat între
bãrbaþi?”
Tanchist, miner, prizonier într-un lagãr american,
cioplitor de pietre funerare, dar ºi sculptor-artist sau pictor
mai mult decât promiþãtor, poet, prozator, adolescentul
ºi apoi tânãrul Gunter Grass traverseazã într-adevãr
„repede” multe etape, dintre care unele dramatice în plan
intelectual ºi afectiv. Între cele decisive, în primul rând
privind opþiunea politicã, se detaºeazã perioada mineritului
(„Viitorul e-n lignit” – era o devizã în faþa dezastrului
provocat de rãzboi). Asistã în acel mediu muncitoresc la
înfruntarea extremelor, cea fascistã cu stânga radicalã.
Balanþa (Gunter Grass este nãscut în Zodia Balanþei) se
înclinã, în ceea ce-l priveºte, spre stânga, spre socialdemocraþie, influenþat de discursul contaminant al unui
miner pe nume Schumacher:
„Dupã ani de închisoare în perioada nazistã, se
transformase într-un ascet. Un sfânt stâlpnic se fãcea
auzit. El chema la înnoirea naþiunii. Din ruine trebuia sã
se nascã, dupã viaþa lui severã, o Germanie socialã ºi
democratã. Fiecare cuvânt era o loviturã de baros de
fier. Împotriva voinþei mele – cãci, de fapt, strigãtele mã
fãceau sã iau distanþã – tovarãºul Schumacher m-a
convins”.
În fine, într-o vreme când „se celebra supravieþuirea”,
trãieºte ani de zile într-un cãmin de bãtrâni din Dusseldorf
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Rath, administrat de franciscani, unde i se înfãþiºeazã
întreaga priveliºte a decrepitudinii fiinþei umane, o micã
lume crepuscularã vegheatã de un cãlugãr, personaj
coborât parcã din veacuri demult apuse. Aici, hrãninduse cu nelipsitul terci de griº cu lapte, la care se adãugau
douã felii de pâine intermediarã, un boþ de margarinã ºi
magiunul de prune, existenþa era totuºi suportabilã faþã
de a majoritãþii germanilor în a cãror þarã „nu numai casele
erau transformate în ruine”, dar ºi „fiecãruia îi lipsea câte
cineva”. Evocarea anilor petrecuþi în cãminul de bãtrâni
este o paginã de mare literaturã, încãlzitã de umorul, chiar
dacã trist, al unei bizare misiuni: programul de ieºire cu o
caprã, pe numele ei Genoveva, la pãscut, sub ochii curioºi
ai numeroºilor vizitatori ai cãminului ºi þintã a ironiilor
surorilor medicale ieºite ºi ele sã se plimbe în grupuri
vesele, distrându-se copios ºi umilitor pe seama
„accesoriului tragi-comic al unei capre recalcitrante cu
ugeru-n vânt”, ºi „a celei mai ridicole perechi cu putinþã...”.
Ar fi absurd sã le fi pretins cineva acelor tinere femei, la
farmecele cãrora râvnea, fãrã speranþe, tânãrul bãrbat,
de a fi avut intuiþia cã nefericitul însoþitor al nãrãvaºului,
dar utilului patruped va deveni scriitorul Nobel, atât de
celebru nu numai în þara lor.
Dupã multe decenii, decojind ceapa memoriei, care,
„tocatã strat cu strat, declanºeazã lacrimi ce tulburã
privirea”, achitându-ºi o datorie veche, din tinereþea sa,
autorul retrãieºte un început de drum ºi un parcurs mult
mai rãscolitor, decât mãrturisirea unei erori generate de o
iluzie: „În general, desfãºurarea cronologicã a poveºtii
mele mã strânge ca un corset. O, de-aº putea acum sã
vâslesc înapoi ºi sã acostez pe una din plajele de la
Marea Balticã pe care, copil fiind, însãilam cetãþi de nisip
ud...O, de-aº mai ºedea o datã la fereastra podului ºi deaº putea sã citesc, pierdut de mine însumi, ca niciodatã
dupã aceea...Sau sã mã ciucesc o datã sub pânza de
cort (în lagãr – n.mea) cu camaradul meu Joseph (actualul
Papã) ºi sã jucãm viitorul la zaruri, atunci când acesta
pãrea încã proaspãt ºi imaculat... Joseph a avut zarul
cel mai mare... Aºa se face cã eu am ajuns, din pãcate,
doar scriitor, el, însã...”
Nu e uºor, povestindu-þi viaþa, cu atât mai mult cu cât
o faci de pe culmea celebritãþii, sã trebuiascã sã revezi
mizeria postbelicã – „haita noilor îmbogãþiþi” care „ se
umfla în pene, exhibându-ºi bogãþia”, sau sã þi se releve
încã o datã, adevãrul crud cã, de obicei, intelectualii
„eºueazã în propriul lor orgoliu”. Nu e uºor, apoi, scriind,
sã retrãieºti drama propriei tale familii care, atunci când
„au venit ruºii”, a fost, practic, strivitã (mama scriitorului,
violatã de soldaþii sovietici, salvându-ºi de la un astfel
de coºmar fiica). Secvenþele, numeroase, în care
octogenarul o evocã pe mama sa, moartã în 1954, cãreia
îi datoreazã tot, inclusiv cariera artisticã, literarã, („...ºi
dupã moartea ei mi se uitã peste umãr ºi zice „Taie asta,
e urât” –, dar eu nu o ascult decât rareori ºi, când o ascult,
e prea târziu...”) sunt cele mai rãscolitoare. Douã fiinþe
care s-au nemurit reciproc.
Ceea ce ridicã Decojind ceapa deasupra multor scrieri
de acest gen, fie ele ºi de mare valoare literarã, sunt
deopotrivã arta dar ºi atitudinea autorului. Memorialistul
povesteºte când la persoana întâi, când la persoana a
III-a, cu o detaºare ºi o mãiestrie de care numai maeºtrii
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Palatul Regal – azi Muzeul Naþional de Artã (1930-1937)
genului epic sunt capabili. Gunter Grass nu condamnã ºi
nu apãrã pe nimeni, de vreme ce, cum lasã sã se
înþeleagã, de cea mai mare tragedie a omenirii, violul
universal care a fost Al Doilea Rãzboi Mondial, toþi sunt,
toþi suntem mai mult sau mai puþin vinovaþi. Vina tragicã,
ar spune o mare poetã ºi eseistã de azi. Supravieþuitorii
cataclismului nu pot încremeni însã în ea. Viaþa trebuie
sã continue. ªi nu mergând cu spatele înainte ºi cu faþa
spre trecut. Este lecþia acelei mame, victimã tragicã a
rãzboiului, pe care i-o dã celui ce cândva era „micul ei
Peer Gynt”. Oricum, „trecutul trebuie lãsat sã se
odihneascã”, apoi poate fi scrisã ºi cartea mãrturisitoare.
Cât timp trebuie lãsat sã se odihneascã? Greu de spus.
De pildã, pânã în ziua vizitei la Dachau: „ A trecut ceva
timp pânã când am priceput în salturi ºi am recunoscut
ezitant cã, fãrã sã ºtiu sau, mai exact, fãrã sã vreau sã
ºtiu, luasem parte la o crimã care, cu anii, nu a devenit
mai puþin gravã, nu vrea sã se prescrie, de care încã mai
sufãr ca de o boalã”.
Acest volum din Decojind coaja cuprinde povestea
vieþii lui Gunter Grass pânã în 1959, anul apariþiei
romanului Toba de tinichea, care i-a adus celebritatea. El
se încheie cu aceste propoziþii: „Aºa am trãit de atunci
înainte, de la paginã la paginã ºi între o carte ºi alta.
Timp în care mi-am pãstrat bogãþia de personaje
dinãuntru. Dar, ca sã vorbesc despre asta, nu e destulã
ceapã ºi nici chef destul”, dupã ce în cursul captivantei
sale naraþiuni observase: „Incomplete fiind, (poveºtile)
trebuie sã fie inventate cu ºi mai multã substanþã.
Niciodatã nu sunt terminate. Tot timpul aºteaptã prilejuri
de a fi continuate sau povestite invers”.
E de prisos a mai spune cã nu doar poveºtile aºteaptã,
ci ºi noi, cititorii, aºteptãm, mereu însetaþi de poveºti
adevãrate sau inventate, scrise de prozatori de forþa ºi
anvergura lui Gunter Grass. De aceea, nu putem decât
spera în revenirea „chefului” ºi în continuarea povestirii.
Nu cred cã aceastã carte înseamnã „moartea unei
instituþii morale”, cum a afirmat Michael Jurgs, biograful
lui Gunter Grass. Sunt cuvinte mari, cuvinte grele,
nedrepte, rostite aºazicând în stare de ºoc. Cred mai
degrabã cã Decojind ceapa este o carte de profundã
meditaþie care, între altele, sfideazã aberanta
„corectitudine politicã”. O carte-eveniment.
25

studii

Constantin Schifirneþ

ION PETROVICI DESPRE FILOSOFIA
ROMÂNEASCÃ
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Ion Petrovici devine Ministru al Educaþiei Naþionale. Deºi
foarte scurtã, în aceastã guvernare Petrovici aprobã
catedra de filosofie înfiinþatã pentru Lucian Blaga la
Universitatea din Cluj. În 1941 acceptã portofoliul de
Ministru al Culturii Naþionale în guvernul lui Ion Antonescu,
calitate în care promoveazã în anul 1944 premiul naþional
pentru prozã literarã, istoricã ºi filosoficã.
Revenind la filosofia româneascã, amintim studiile sale
despre cugetarea româneascã: Kant ºi cugetarea
româneascã, Contribuþii la filosofia lui Eminescu, Aforismele lui Titu Maiorescu, C. Rãdulescu-Motru, A.D.
Xenopol, Incursiunile filosofic-pedagogice ale d-lui S.
Mehedinþi toate incluse în volumul Din cronica filosofiei
româneºti. Menþionãm ºi alte contribuþii: Titu Maiorescu
din cartea Studii istorico-filosofice, Bucureºti, (1925) Titu
Maiorescu, 1840-1917 (1931), La centenarul lui Titu
Maiorescu, Bucureºti, (1940). Nu putem trece peste o
anumitã negligenþã în editarea propriilor lucrãri. De pildã,
Amintiri universitare ºi Din cronica filosofiei româneºti
nu au cuprins ºi nici anii de apariþie. Articolele despre T.
Maiorescu le trece dintr-un volum în altul. În 1931 editeazã
Titu Maiorescu, 1840-1917 (1931), pentru ca în anul 1940
sã scoatã un volum cu acelaºi titlu, dar nu-l reproduce
întocmai pe acel din 1931. Dacã facem o comparaþie,
strict cantitativ, ajungem la concluzia cã volumele de
memorialisticã ºi de literaturã depãºesc ca total de pagini
totalitatea scrierilor filosofice. Indiscutabil scriitorul ºi
oratorul l-au eclipsat într-o anumitã mãsurã pe filosof.
În continuare, abordãm reflecþiile sale despre T.
Maiorescu ºi observaþiile sale asupra filosofiei lui C.
Rãdulescu-Motru.
Dupã cum s-a putut observa, înºiruirea scrierilor sale
ne indicã stãruinþa lui Petrovici asupra influenþei
maioresciene în evoluþia filosofiei româneºti. Lucrãrile
sale adunã gânduri ºi amintiri despre Maiorescu.
Fascinat de gândirea lui Maiorescu, de personalitatea
publicã a acestuia, de arta sa oratoricã, admiratã de toþi,
Petrovici a glosat pe marginea operei magistrului sãu. El
a fost considerat urmaº al lui Maiorescu, ºi trebuie spus
cã s-a impus în lume academicã ºi în cea culturalã ca un
demn continuator al acestuia.
Filosoful recunoaºte influenþa decisivã a lui Maiorescu
asupra sa: „Mi-a fost profesor la Universitate ºi m-a înrâurit
profund” (Petrovici, 1931, 3). Prezent la cursurile
profesorului, el s-a bucurat de atenþia acestuia, un
exemplu fiind vizita bãtrânului gânditor la locuinþa unde
trãia studentul sãu. Deducem de aici o empatie între
magister ºi student, motiv de cunoaºtere directã a personalitãþii lui Maiorescu de cãtre Petrovici.
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Încercãm o analizã a viziunii lui Petrovici despre
filosofia româneascã, semnificativã pentru un filosof a
cãrei creaþie s-a produs în plin proces de critalizare a
câmpului filosofic românesc, fapt amintit de mai multe
ori de cãtre el însuºi. Teza fundamentalã a lui Petrovici
se axeazã pe ideea afirmãrii unei filosofii româneºti
concomitent cu procesele de modernizare întrucât
dezvoltarea gândirii filosofice însoþeºte mersul modern
al societãþii româneºti. Metodologic, el continuã principiul
lui T. Maiorescu asupra lipsei contextelor favorabile
gândului filosof original în cultura românã. Spre deosebire
de mentorul sãu, autorul Teoriei noþiunilor crede în
capacitatea de creaþie filosoficã a românilor. Din acest
unghi, descifreazã idei ºi viziuni filosofice româneºti.
Se cuvine a menþiona un anumit dezinteres din partea
exegezei faþã de concepþia lui Petrovici despre gândirea
filosoficã româneascã.
Filosof redutabil, logician creator, european prin gândire
ºi conduitã, filosoful român cu prezenþele cele mai
numeroase la universitãþi strãine ºi la manifestãrile
ºtiinþifice internaþionale, Ion Petrovici a gândit filosofia
ca meditaþie a fiinþei umane dincolo de contingentele ei.
Cum s-a spus, Petrovici reconstruieºte metafizic în jurul
situaþiei existenþiale „omul sau lumea” (Cernica, 2002, p.
145). În lucrarea sa Teoria noþiunilor, 1910, I. Petrovici a
încercat înnoirea doctrinei clasice despre noþiuni,
elaborând idei originale, iar una dintre ele, dupã cum
susþine Petrovici, este dezvoltatã de Goblot, într-o carte
apãrutã în 1920, Traité de logique (I. Petrovici, O privire
asupra filosofiei, pãrerile exprimate de d. prof. univ. I.
Petrovici, çCuvântul liber”, anul I, nr. 44, 22 octombrie
1920, pp. 1-5).
În acelaºi timp, el are contribuþii la studiul contextelor
de filosofare ºi al relaþiei filosofiei cu etnicul ºi naþionalul.
Petrovici nu este un cosmopolit ºi câteva date
biografice ni-l prezintã ca un gânditor implicat puternic în
viaþa cetãþii. Iatã, participã în vara anului 1904, ca membru
al unei delegaþii de studenþi ai Universitãþii din Bucureºti,
la comemorarea a 400 de ani de la moartea lui ªtefan cel
Mare, care a avut loc la Suceava, sub administraþie
austriacã. Ion Petrovici este primul Doctor în Filozofie al
unei universitãþi româneºti cu teza Paralelismul psihofizic. La sfârºitul lui ianuarie 1932 este invitat la Sorbonna
ºi la „Academia de ªtiinþe morale ºi politice” din Paris,
unde prezintã comunicãrile La Nationalité en Philosophie
o expunere a viziunii sale despre „problema atât de
discutatã” a caracterului naþional al filosofiei (Cazan, 2004,
p. 313) ºi respectiv L’Idée de néant.
În guvernul prezidat de Octavian Goga (1937-1938),
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Admiraþia pentru magistru nu-l împiedicã sã abordeze
în mod onest originalitatea acestuia. Începe un studiu cu
întrebarea: „Fost-a Titu Maiorescu un filosof?” (Petrovici,
1935, 49), întrebare justificatã de încetãþenirea în
conºtiinþa publicã a liderului Junimii ca „îndrumãtor literar”.
Deºi a fost un profesor de filosofie de incontestabil
prestigiu, exegetul þine sã precizeze cã nu se poate
confunda „profesoratul de filozofie cu calitatea de filosof”
(Petrovici, 1935, 50). Titu Maiorescu nu a fost un „creator de concepþii originale despre lume ºi viaþã” (Petrovici,
1935, 49). Nu se poate vorbi de o filosofie a lui Maiorescu
aºa cum se spune despre o filosofie a lui Descartes,
Leibniz, Kant sau Spencer (Petrovici, 1925, 223) „ºi nici
chiar în mãsura în care se vorbeºte despre opera filosoficã
a compatrioþilor sãi Vasile Conta sau A.D. Xenopol”.
Totuºi, susþine Petrovici, Maiorescu poate fi
considerat filosof fiindcã are capacitatea de unifica într-un
ansamblu toate dimensiunile unei probleme. O altã
dovadã a spiritului filosofic maiorescian rãmâne posedarea
conºtiinþei clare a mecanismului unor operaþii spirituale
cum ar fi normele frumosului ºi regulile adevãrului.
Nesemnificativ ca teoretician „Maiorescu era mai
înainte de toate un spirit aplicativ, un practician”
(Petrovici, 1935, 53), un mare practician. Maiorescu a
tins cãtre realizarea unei reforme întemeiatã filosofic
redusã la situaþia din societatea româneascã „neasemãnat
rãmasã în urmã”. Spre deosebire de A.Comte care nãzuia
o reformã mondialã, fiind însã utopicã, aici nu a avut
dreptate fiind infirmat de mondializarea de astãzi, opera
lui Maiorescu a reuºit sã determine „o transformare
efectivã în evoluþia noastrã istoricã” (Petrovici, 1935, 56)
Foarte frumos spune elevul lui Maiorescu: „Titu Maiorescu
a fost în domeniul culturii naþionale, un mare chirurg, un
operator de precizie ºi îndemânare, care a salvat pacientul
de infirmitãþi cu atât mai primejdioase cu cât aproape
treceau neobservate” (Petrovici, 1935, 56). „Maiorescu
fãcea operã practicã, legatã de necesitãþile unei epoci
determinate” (Petrovici, studii , 237).
Petrovici este convins cã dacã Maiorescu ar fi rãmas
în strãinãtate ar fi devenit un filosof cunoscut în Europa:
„În faþa cercurilor strãine, capabile sã judece ºi sã
cunoascã, Maiorescu a trecut, în tinereþile sale, ca o
virtualitate interesantã, în domeniul filosofic” (Petrovici,
1940 , 98), virtualitate care nu s-a realizat pentru cã el
s-a identificat „cu nevoile imediate ale culturii româneºti”.
Ar fi adus contribuþii originale la filosofia universalã în
logicã ºi teoria cunoaºterii, în esteticã ºi psihologie. O
probã ar fi teza lui Maiorescu din articolul Progresul
adevãrului despre vicisitudinile adevãrului de la naºtere
pânã la afirmarea lui. Îi gãseºte virtuþi de cugetare originalã
în Din experienþã ºi în paginile de aforisme. Însuºirea
fundamentalã a spiritului lui T. Maiorescu: claritatea
gândirii îmbrãcatã într-un stil de o puritate clasicã”
(Petrovici, 1935, 72).
Dar în România el nu s-a avântat în lucrãri originale
pentru cã ar fi fost „nepotrivite cu faza dezvoltãrii de atunci
a þãrii lui” (Petrovici, 1925, 233). Exegetul nu evitã a-l
compara pe mentorul sãu cu Vasile Conta, în care
identificã gânditorul original, datoritã imaginaþiei constructive mai bogate, însuºire care lipseºte la Maiorescu.
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Atunci, întrebarea: care este aportul lui la dezvoltarea
filosofiei? Rãspunsul îl dã Petrovici: „Spiritul filosofic al
lui Maiorescu avea ca trãsurã de cãpetenie latura logicocriticã (pe lângã gustul estetic ºi oarecare fineþe
psihologicã), ºi cu aceste însuºiri a putut mai lesne sã
renunþe la cercetãri teoretice proprii…” (Petrovici, 1925,
234). El a preferat logica tuturor disciplinelor, domeniu
filosofic care nu se ocupã de fapte ci de forme. În tratatul
de Logicã se întrevãd unele idei proprii „mai mult indicate
decât dezvoltate” (Petrovici, 1935, 53), dar nu ezitã a-l
caracteriza ca un moment crucial în evoluþia gândirii
româneºti. Faþã de ceea ce era înaintea lui, manualul
sãu de logicã „pãstreazã aceiaºi distanþã ºi reprezintã
acelaºi formidabil salt, pe care îl reprezintã ºi poezia lui
Eminescu faþã de producþiile anterioare” (Petrovici, 1925,
238-239).
Explicaþia opþiunii lui Maiorescu pentru logicã ar fi
calitatea lui de mare practician care ordoneazã faptele
aºa cum face ºi logica: „ªi e caracteristic cã rolul pe
care îl are logica între ºtiinþe l-a avut Maiorescu în cultura
româneascã. A eliminat ce era fals, a coordonat ce era
bun; a suprimat anarhia, a retezat avânturi greºite, a
indicat lacunele ºi sistema de a le acoperi. El este marele
organizator al culturii noastre neînchegate ºi pe alocuri
deviate de la drumul ei natural” (Petrovici, 1925, 234235). Maiorescu „nu ºi-a dat întreaga sa mãsurã de
cugetãtor” (Petrovici, 1925, 235) întrucât el avea
convingerea cã întâi trebuia creatã o atmosferã prielnicã
unei miºcãri filosofice.
Fostul sãu student recunoaºte cã profesorul Maiorescu
nu citea filosofie contemporanã lui, ceea ce adesea i se
reproºa, el oprindu-se la Comte ºi Spencer. Din acest
motiv el nu accepta creativitatea filosoficã a propriilor
sãi elevi, care introduceau noi teme ºi metode, dar ºi
viziuni proprii de interpretare filosoficã.
O altã direcþie studiatã de Petrovici vizeazã influenþa
kantianismului în cultura românã. Judecatã ca „o
adevãratã categorie aprioricã a conºtiinþei filosofice
contemporane” (Petrovici, 1935, 4) filosofia kantianã este
cercetatã ca un ferment real în cultura noastrã modernã,
filosofia româneascã s-ar constitui odatã cu pãtrunderea
ideilor kantiene. De aceea „despre un început mai serios
de miºcare filosoficã nu se poate vorbi la noi decât abia
din a doua jumãtatea secolului al XIX-lea” (Petrovici, 1935,
5). Mai mult, renaºterea noastrã naþionalã „se leagã de
numele lui Kant” (Petrovici, 1935, 6). Petrovici exprimã
fãrã echivoc alegerea sa pentru Kant: „Preferarea lui Kant
faþã de Condillac a fost sãnãtoasã” (Petrovici, 1935, 67). Pentru Petrovici a fost mai utilã „o filosofie raþionalistã
cu caracter apodictic”, cum era kantiansimul decât
filosofia empiristã a lui Condillac. Într-o perioadã de cãutãri
„raþionalismul are avantajul unei revelaþii intelectuale cu
caracter mai tranºant ºi mai rapid” (Petrovici, 1935, 7).
Titu Maiorescu este „cel mai influent dintre kantianii
noºtri” (Petrovici, 1935, 9). Deºi de la el nu au rãmas
opere filosofice kantiene Maiorescu „a fãcut întinse
plantaþii kantiane în sufletul atâtor rânduri de ascultãtori”
(Petrovici, 1935, 11). Kantianismul sãu s-a manifestat în
prelegerile universitare. Petrovici susþine cã Maiorescu
nu accepta imperativul categoric ºi înclina mai mult spre
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Casa Disescu (1910-1912) – azi sediul Institutului
de Istorie a Artei
îmbrãþiºa într-un tablou complet toatã literatura chestiilor
care formeazã capitolele lucrãrii, de a se înfãþiºa cu întreg
aparatul operelor similare din strãinãtate”. Pentru cã tinde
spre sintezã, Cursul de psihologie „va avea fatal puþinã
impreciziune ºi aceastã impresie o culegi cîteodatã ºi
din opera d-lui Motru”. Filosoful ar cãuta, dupã Petrovici,
sã concilieze curente adverse. Tratatul de psihologie „nu
rãmîne numai o excelentã lucrare de informaþie, ci
alcãtueºte ºi o treaptã în ascensiunea unei cugetãri care
se degajeazã din ceþurile dimineþii, tot mai limpede ºi
mai triumfãtoare…”. Ca fost student, nu uitã lecþiile lui C.
Rãdulescu-Motru, care „au aceiaºi structurã ºi aceiaºi
fizionomie ca ºi scrierile lui. (…) Lecþiunile sale sînt ºi
dînsele un viu îndemn la muncã ºi documentare, pentru
oricine nãzueºte sã cugete temeinic ºi cu rod”. Dar mai
este ºi altceva, susþine Petrovici, credinþa optimistã „cã,
oricare ar fi aptitudinile speciale care deosebesc pe om
de om ºi avantajeazã pe unii mai mult de cît pe alþii,
geniul filozofic este totuºi ºi dînsul, mãcar în bunã parte,
o chestie de stãruinþã ºi de muncã” (Petrovici, 1935, 85).
Sã spunem cã volumul omagial alcãtuit de Nae Ionescu
ºi C. Beldie, prilejuit de sãrbãtorirea a 60 de ani de viaþã
a lui C. Rãdulescu-Motru nu a apãrut din cauza acestui
articol semnat de I. Petrovici, care se încheia cu afirmaþia
cã ºi prin muncã se ajunge la o concepþie filosoficã,
afirmaþie consideratã jignitoare. Apariþia volumului fãrã
contribuþia lui Petrovici ar fi pãrut un afront pentru filosoful
ieºean. Pe C. Rãdulescu-Motru l-a afectat foarte mult
caracterizarea colegului ºi prietenului sãu, care a mai
comis asemenea acte de nedelicateþe, ºi de aceea
Bagdasar s-a hotãrât sã publice o lucrare închinatã
profesorului sãu: „Eu am vrut sã repar acest gest
neelegant” (Bagdasar, 33).
De altfel pe Rãdulescu-Motru a reþinut inserarea de
cãtre Petrovici în articolul Titu Maiorescu a unei afirmaþii
a lui Maiorescu drept o ironie finã: „Vezi cazul lui
Rãdulescu-Motru. El este foarte fecund ºi are lucrãri bune.
Dar pare-mi-se cã, din cauza pe care þi-am spus-o, scrierile
lui curg pe deasupra” (Petrovici, 1925, 230). C. RãdulescuMotru îi scria lui Petrovici: „Am gãsit ironia finã strecuratã
la adresa mea în articolul «Titu Maiorescu» din «Viaþa
Româneascã» cum am gustat ºi pe acelea din articolul
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morala milei a lui Schopenhauer: „Maiorescu era
admiratorul pasionat al „Criticii raþiunii pure” (Petrovici,
1935, 13).
Petrovici crede cã el împreunã cu P.P. Negulescu a
continuat studiul lui Kant în universitãþile româneºti.
Influenþa kantianã a fost extensivã ºi nu una „cu adevãrat
fecundã”, cauza fiind cã „suntem o naþie tânãrã ºi c-o
atmosferã filosoficã ce abia s-a îchegat” (Petrovici, 1935,
19). A gãsit totuºi un exemplu de filosof român cu o
cosntrucþie proprie pe baze kantiene, ºi acesta este C.
Rãdulescu-Motru.
ªi ajungem astfel la analiza lui Petrovici despre
filosofia C. Rãdulescu-Motru. Despre relaþiile dintre ei am
scris în monografia despre C. Rãdulescu-Motru din care
reluãm unele informaþii (Schifirneþ, 2003-2005).
De altfel, cei doi filosofi vor întãri, în perioada
interbelicã, curentul raþionalist ºi enciclopedic în jurul
cãruia se organizeazã întreaga miºcare filosoficã. Deºi
relaþiile dintre ei se bazeazã pe credinþa în aceleaºi valori,
existã o diferenþã remarcabilã. C. Rãdulescu-Motru este
un ctitor de instituþii în filosofia româneascã, asemãnânduse, din acest unghi, cu T. Maiorescu ºi D. Gusti. Petrovici
a mizat mai mult pe statura sa de om public - susþinutã
ºi de marele sale sãu talent oratoric -, implicat nemijlocit
în actul guvernãrii, sprijinind financiar ºi material, din
aceastã poziþie, activitatea filosofilor, inclusiv iniþiativele
lui C. Rãdulescu-Motru.
În 1926, Petrovici publicã studiul C. Rãdulescu-Motru
o analizã a dimensiunilor gândirii lui Motru: „Construcþia
d-lui C. Rãdulescu-Motru urmeazã – ca sã zicem astfel –
sistemul pavilionar. Avem o construcþie lentã, în care se
adaogã succesiv clãdire cu clãdire, avansându-se cãtrã
un ansamblu care deºi se poate bãnui de pe acum, nu
este încã isprãvit”. Evident, vorbeºte de rolul cultural al
lui C. Rãdulescu-Motru: „Ca ºi profesorul sãu Maiorescu,
ºi dânsul a pus umãrul la înfiriparea culturii romîneºti ºi
este reprezentantul filozofic al unui moment important al
evoluþiei noastre culturale, - bine înþeles al altui moment
decît acela pe care îl înfãþiºeazã Maiorescu”. Deºi C.
Rãdulescu-Motru a înþeles cã o culturã româneascã
trebuie sã-ºi aibã rãdãcinile în fondul nostru naþional, el a
pledat pentru asimilarea celor mai importante valori ale
culturii europene, înscriindu-se în altã fazã din evoluþia
filosofiei româneºti: „Opera lui Maiorescu este o operã
de selecþie ºi de înlãnþuire strictã, - nu una de cunoaºtere
bogatã”, scrie Petrovici. Dupã opera lui Maiorescu de
valorificare a venit a doua etapã - ridicarea culturii
româneºti la nivelul popoarelor avansate „ºi prin conþinutul
cunoºtinþei. Aceastã a doua etapã culturalã este strãlucit
reprezentatã de d. Rãdulescu-Motru, care a ºi exercitat
una dintre cele mai frumoase influenþe în aceastã
direcþiune”. Exegetul comparã manualul de Logicã al lui
Maiorescu cu tratatul de Psihologie al lui C. RãdulescuMotru pentru a conchide cã lucrarea maiorescianã „cetindo dobândeºti fãrã îndoialã un instrument de cugetare
precisã, dar nu te pui la nivelul ºtiinþii europene în aceastã
ramurã. Cu totul altfel e Psihologia d-lui C. RãdulescuMotru (…). Între ele este o deosebire de naturã. În cartea
d-lui Motru – ceiace lipseºte în tratatul lui Maiorescu –
se vede preocuparea constantã ºi categoricã de-a
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«C. Rãdulescu-Motru» din Sburãtorul (13 decembrie 1919n.n.) pe vremuri”. Atitudinea lui Petrovici îi confirmã pãrerea
sa despre psihologia românului: „douã sãbii nu intrã într-o
teacã, la români! Nu se poate: doi filosofi în acelaºi timp;
ºi cum nu se poate doi oameni politici. Individualismul
românesc e fermecãtor…Te rog sã mã crezi cã nu sunt de
loc supãrat” (C.Rãdulescu-Motru cãtre Ion Petrovici, 3
noiembrie 1923, B.A.R., Coresp.,S 56(5)/XXVII).
Ion Petrovici îi rãspunde imediat: „câtuºi de puþin sã
depreciez opera Dtale pentru care am toatã stima ºi despre
care în toate împrejurãrile am vorbit numai de bine. De
altfel, dacã aº condamna-o ºi eu din punct de vedere al
lui Maiorescu ar fi sã condamn ºi mai greu propriile mele
scrieri filosofice, care au fost ºi mai aride ºi mai necitite
decât ale Dtale (…) În concluziune socot cã nu se poate
aplica de data aceasta dictonul celor 2 sãbii într-o teacã…
ºi te rog ca declaraþia care mi-o faci cã nu eºti supãrat
pe mine sã nu izvorascã din generozitate, ci din
încredinþarea fermã cã nu þi-am greºit cu nimic” (Ion
Petrovici cãtre C.Rãdulescu-Motru, 6 noiembrie 1923,
B.A.R., Coresp., 230 564).
La volumul întocmit de N. Bagdasar, Ion Petrovici
scrie un articol fiind atent la nuanþe, ºi mai mult se achitã
la timp de scrierea lui ºi îl trimite lui Bagdasar, de la
Geneva, studiul despre C. Rãdulescu-Motru pentru
volumul omagial „pentru a-mi putea îndeplini aceastã
plãcutã datorie cãtre fostul meu profesor, una dintre figurile
cele mai nobile ºi mai senine ale cugetãrii româneºti”
(Ion Petrovici cãtre C. Rãdulescu-Motru, 12 aprilie (1932),
B.A.R., Coresp., inv.230 565), „Îmi pare bine cã ese în
curând volumul omagial al Dlui Motru, rãsplãtindu-se cu
o orã mai devreme (ca sã fiu exact: cu o orã mai târziu)
munca ºtiinþificã a acestui om ales” (I. Petrovici cãtre
N.Bagdasar, 21 mai 1932, Geneva, A.N.- D.A.I.C., Fond
N.Bagdasar, Dosar 354, f. 6v). Acelaºi Petrovici îi cere
lui Bagdasar sã introducã conferinþa lui franþuzeascã „La
nationalité en philosophie” în volumul omagial (I.Petrovici
cãtre N.Bagdasar, 2 iunie 1932, Geneva, A.N.- D.A.I.C.,
Fond N.Bagdasar, Dosar 354, f. 7), lucrare cãreia Traian
Herseni nu-i vede nici o utilitate în Omagiul prof.
C.Rãdulescu-Motru (Herseni, 1932, 2).
În numele Societãþii Române de Filosofie ºi ca unul
dintre cei mai vechi elevi ai sãi, Ion Petrovici a vorbit în
6 noiembrie 1932 la solemnitatea înmânãrii lui C.
Rãdulescu-Motru a volumului omagial cu ocazia a 35 de
ani de activitate didacticã. Remarcã de la început cã întâia
lecþie de filosofie ce oferea noi orizonturi auzitã de el ca
student a fost aceea a lui C. Rãdulescu-Motru: „V-am
urmãrit prelegerile calme, temeinice, totdeauna puse la
punct ºi informate, regulat. N-am lipsit niciodatã dela
lecþiile d-voastrã. Nu era regulã pentru mine sã frequentez
cursurile. Lipsiam pentrucã lipsiau ºi profesorii. La Titu
Maiorescu ºi la d-voastrã n-am lipsit niciodatã”. Nu putea
lipsi din discursul lui Petrovici o referire la una din instituþiile
fondate de C. Rãdulescu-Motru - Societatea Românã de
Filosofie: „N-aveam tradiþie filosoficã ºi nici iniþiative.
Creaþia unei societãþi de filosofie a fost o faptã de curaj
ºi aþi grãbit prin aceasta, pe o laturã, evoluþia culturii
româneºti. Mai exista ºi Junimea. Dar avea numai o
tincturã de filosofie. Societatea Românã de Filosofie a
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pus accentul pe filosofie, fãcând operã de difuzare ºi
familiarizare, care face ca aceastã sãrbãtorire sã aibã
caracterul de sãrbãtorire popularã” (Sãrbãtorirea d-lui prof.
C.Rãdulescu-Motru, „Dreptatea”, anul VI, nr.1536, 9
noiembrie 1932, p. 3).
I. Petrovici a recunoscut de multe ori meritul lui Motru
la împãmântenirea spiritului ºtiinþific în filosofia
româneascã. În 1920, I. Petrovici, observã: „Pânã acum
filosofia era socotitã la noi mai mult un gen literar”, ºi
aminteºte, în timpul când era el student, de înþelegerea
lui C. Rãdulescu-Motru cu profesorul de fiziologie ca
acesta sã facã prelegeri cu studenþii de la filosofie. I.
Petrovici a asistat la câteva experienþe ºi a învãþat lucruri
folositoare. Aºa a procedat ºi el la Iaºi, ducând studenþii
la laboratorul de fiziologie. Împreunã cu V. Vâlcovici a
stabilit un ciclu de conferinþe despre matematicã ºi
mecanicã. „Dar astfel de silinþe individuale nu ajung. Ar fi
bine ca lucrul sã se facã sistematic ºi reglementat”, afirmã
Petrovici, ºi crede cã învãþãmântul filosofic a ieºit prea
puþin din sfera teoriilor generale. Filosofia româneascã ar
trebui sã se ocupe ºi de probleme general-umane (I.
Petrovici, O privire asupra filosofiei, pãrerile exprimate
de d. prof. univ. I. Petrovici, „Cuvântul liber”, anul I, nr.
44, 22 octombrie 1920, pp. 1-5).
I. Petrovici îi dedicã C. Rãdulescu-Motru, în 1936,
cartea Viaþa ºi opera lui Kant (Douãsprezece lecþii
universitare) : „Se închinã aceastã lucrare D-lui
C.Rãdulescu-Motru, cel dintâi Român care a clãdit o
concepþie filosoficã personalã, pe temeliile idealismului
kantian”, dupã ce C. Rãdulescu-Motru a formulat
rãspunsul la discursul de recepþie al lui I.Petrovici, la
Academia Românã, numindu-l „filosof de rasã”.
Nu este greu de observat cum Rãdulescu-Motru ºi I.
Petrovici, se detaºeazã în poziþia de gânditori de primã
mãrime ai epocii, prin consistenþa ce o dau spiritului
filosofic. De altfel, cei doi filosofi vor întãri, în perioada
interbelicã, curentul raþionalist ºi enciclopedic în jurul
cãruia se organizeazã întreaga miºcare filosoficã. Deºi
relaþiile dintre ei se bazeazã pe credinþa în aceleaºi valori,
existã o diferenþã remarcabilã. Motru este un ctitor de
instituþii în filosofia româneascã, asemãnându-se, din
acest unghi, cu D. Gusti. Petrovici a mizat mai mult pe
statura sa de om public – susþinutã ºi de marele sale sãu
talent oratoric –, implicat nemijlocit în actul guvernãrii,
sprijinind financiar ºi material, din aceastã poziþie,
activitatea filosofilor, inclusiv iniþiativele lui Motru. Însã
toþi cei trei gânditori au contribuþii indelebile în domeniul
lor de specialitate: Motru în psihologie ºi filosofie, Gusti
în sociologie, Petrovici în logicã, ei oferind în acest fel
un rãspuns direct la scepticismul exprimat, nu o datã,
despre incapacitatea românilor de a crea filosofie. Sã
amintim spusa lui Iorga cã nu suntem o naþiune filosoficã,
adicã românul nu ar iubi generalitatea ºi abstracþia, dar
ºi aserþiunea lui Maiorescu cã celula româneascã nu
rezistã speculaþiei filosofice.
Rãdulescu-Motru punea mare preþ pe prezenþa lui
Petrovici la conferinþele organizate de Societatea Românã
de Filosofie. El ºtia cã eficienþa unei acþiuni publice
depinde în foarte mare mãsurã de personalitãþile cu imagine de succes. De pildã, Motru îi comunicã lui I. Petrovici
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Succinte observaþii face Petrovici ºi asupra altor
gânditori români. În Contribuþii la filosofia lui Eminescu
propune explicaþii asupra filosofiei marelui poet prin
diferenþa necesarã între modul de a gândi al unui poet ºi
modul de a filosofa al unui gânditor, ºi lui Eminescu i se
contureazã sistemul filosofic. Despre Xenopol susþine
cã deºi în Teoria istoriei „unele concepte kantiane erau
cam simplu tãlmãcite” (Petrovici, 1935, 92) totuºi lucrarea
lui Xenopol „este o operã de cugetare robustã, crescutã
ca o plantã din pãmântul faptelor istorice pe care dânsul
le îmbrãþiºase în largi sinteze luminoase”.
În fine, Petrovici dã o replicã la un articol al lui S.
Mehedinþi în care critica suprima specializarea în ºcoala
secundarã ºi introducea noi discipline filosofice în
proiectul de lege elaborat de Petrovici. De fapt geograful
merge pe linia lui Maiorescu în susþinerile sale despre
privind educaþia copiilor cu deprinderi de muncã necesare
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activitãþilor reale – recte agricole ºi amânarea formãrii
lor cu cunoºtinþe din ºtiinþã, artã ºi filosofie. Petrovici îi
contrapune ideea necesitãþii creaþiei spirittuale proprii, un
imperativ cerut de situaþia României „când pentru ni se
recunoaºte drepturile naþionale ni se cere sã arãtãm pe
deasupra, ce putem noi aduce la tezaurul civilizaþiei
universale. Tocmai acum ni se cere mai mult decât oricând
creaþii proprii în domeniul spiritualitãþii, opere originale,
nu simple manuale de ºcoalã, chiar dacã acestea sunt o
mai bunã afacere negustoreascã” (Petrovici, 1935, 123).
Concluzii
I. Petrovici studiazã filosofia româneascã prin
contribuþiile ei la dezvoltarea gândirii umane, ºi o judecã
prin criteriile axiologice aplicabile oricãrui sistem filosofic.
Cautã în orice scriere româneascã un grãunte de
creativitate. Doi filosofi i-au reþinut atenþia: T. Maiorescu
ºi C. Rãdulescu-Motru, unul din elevii întemeietorului
Junimii. A reflectat asupra ideilor eminesciene ºi asupra
teoriei istoriei a lui Xenopol. Dupã cum se vede câmpul
de observaþie a lui Petrovici asupra miºcãrii filosofice
româneºti era destul de îngust, ºi este firesc sã fie aºa
întrucât nu-l interesau decât acei gânditori români aflaþi
sub influenþa filosofiei kantiene, singura beneficã pentru
cultura românã aflatã la începuturile dezvoltãrii ei
moderne. Se pare cã timpul i-a dat dreptate.
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despre conferinþa anunþatã în ciclul Societãþii de Filosofie,
la 20 decembrie 1928: „Mi-ar pãrea rãu sã nu vii. Eºti
reclama noastrã în programul acestui an: rezervat pour
la bonne bouche”. (C. Rãdulescu-Motru cãtre Ion
Petrovici, 28 noiembrie 1928, B. A. R., Coresp., S 56 (7)/
XXVII). În acelaºi sens, îi cere sã traducã într-o limbã
strãinã cuvântarea sa þinutã la simpozionul „Spinoza”:
„Este bine sã se vadã prin strãinãtate cã nu suntem tocmai
barbari” (C. Rãdulescu-Motru cãtre Ion Petrovici, 6
octombrie 1928, B. A. R., Coresp., S 56(6)/XXVII).
Societatea Românã de Filosofie organizeazã ciclul de
conferinþe în toamna anului 1930 Filosofie româneascã
în cadrul cãreia a vorbit I. Petrovici despre T. Maiorescu,
ºi semnaleazã un fenomen de atavism istoric, adicã
prezentul este tot atât de dezordonat ca în timpul lui
Maiorescu, ºi de aici rezultã nevoia de Maiorescu
(Conferinþa d-lui prof. Ion Petrovici, „Dreptatea’’, anul IV,
nr. 912, 22 octombrie 1930, p. 2).
Raþionalist ca Motru, Petrovici este în mai mare
mãsurã metafizician decât Rãdulescu-Motru care a
abordat filosofia din unghiul ºtiinþific al psihologiei. Îi
diferenþiau ºi altceva: stilul. Rãdulescu-Motru preocupat
aproape exclusiv de idee ºi de gând, neglija, spre paguba
cititorului, alcãtuirea frazelor, în timp ce Petrovici era
obsedat de estetica textului sãu Iatã ce-i scria Petrovici
lui Bagdasar cu privire la corectarea manualului de
psihologie, elaborat împreunã: „sã nu laºi nici o frazã
care sã nu fie transparentã, adicã absolut limpede fãrã
nici o controversã în interpretare” (I. Petrovici cãtre
N.Bagdasar, 10 august 1932, Bãile Slãnic, A.N. - D.A.I.C.,
Fond N. Bagdasar, Dosar 354, f. 2-2v) „…de la o vreme
am ajuns sã mã chinuiesc pentru o singurã virgulã greºitã
ºi sã am în faþa erorilor de tipar veritabile spasme de
nervozitate” (I. Petrovici cãtre N.Bagdasar, 21 mai 1932,
Geneva, A.N. - D.A.I.C., Fond N. Bagdasar, Dosar 354,
f. 6-6v). „Manualul nostru nu avea un final convenabil ºi
era lipsit de poantã“ ( I. Petrovici cãtre N.Bagdasar, 3
august 1932 (?), A.N. - D.A.I.C., Fond N. Bagdasar, Dosar
354, f. 23).
La rândul sãu Rãdulescu-Motru îl apreciazã pe Ion
Petrovici: „cel mai maestru practicant în arta
raþionamentului”, „un animator extraordinar”1(Endnotes)
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Ana Dobre

MIRON RADU PARASCHIVESCU
(fragmente)
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Bizareriile comportamentale, trecerile bruºte de la o stare la
alta, de la exaltare la pesimism, toleranþã ºi intoleranþã, amiciþia
afiºatã paralel cu respingerile fervente, zgomotoase ºi
intempestive, toate aceste inconsistenþe, labilitãþi sunt puse
pe seama bolii de care suferea la maturitate, epilepsie temporalã.
Valeriu Sârbu care l-a cunoscut prin 1955-1956 cu prilejul
unui interviu pentru revista „Roumanie Nouvelle”, când nu a
fost prea cooperant, a remarcat trecerile, echivalenþele psihice,
dezechilibrele. Intra uneori în delir, uneori ºi 48 de ore, timp în
care vorbea fãrã ºir ºi atunci era genial. Uneori pleca. Fuma
mult doar noaptea. Avea un ritm circadian: se culca la miezul
nopþii, se trezea la 11,00-12,00, lucra în grãdina casei, noaptea
scria, citea. Anturajul îl considera „cam nebun”.
În Nota informativã din 15 febr. 1961 din Dosarul
„Anonimul”, se scrie referitor la acest aspect: „În toamna anului
1947 s-a declarat prima mare crizã nervoasã care a necesitat
internarea la Spitalul Central de boli nervoase din Bucureºti,
pentru un timp îndelungat spre a i se face un tratament bazat
pe ºocuri electrice.
Miron Radu Paraschivescu suferea de o depresiune
nervoasã ºi de o „hipomanie”, combinatã cu obsesii erotice ºi
cu ideea fixã de „a constitui guverne în care, pe lângã Marx,
Engels ºi Lenin urmau sã intre mai mulþi poeþi”, din opera
cãrora Miron Radu Paraschivescu a tradus, ca de pildã Federico
Garcia Lorca ºi R. Desnos – morþi de mult timp”. Într-un alt
aliniat, se revine: „Dupã vindecare, Miron Radu Paraschivescu
s-a stabilit la Braºov, unde dupã o perioadã de doi ani de zile, în
care dupã un alt eºec de a-ºi forma un cãmin trainic, se
stabileºte la Cluj devenind redactor la revista „Steaua”, unde,
neînþelegându-se cu Baconski – redactor ºef al acestei reviste,
vine la Bucureºti.
În 1956 a fost din nou internat la Spitalul Central pentru
scurt timp însã. Vindecându-se, se stabileºte la Vãlenii de Munte
unde ºi-a cumpãrat o vilã cu banii obþinuþi drept onorariu
pentru traducerea romanului Pan Tadeusz de Michiewicz ºi
pentru traducerea poeziilor lui Nekrasov” .
Doctorul Ion Gãucan l-a cunoscut în 1956 prin mama sa
care-l cunoºtea mai demult. Student la neurologie al
eminentului profesor Ionescu-Sineºti, el l-a observat cu minuþie
ºi curiozitate înregistrându-i simptomele. A asistat chiar la o
crizã de nebunie. El crede cã suferea de epilepsie temporalã,
boalã ce se manifestã prin crize cu mirosuri deosebite, cu
imagini, limbaj scatologic, prin fugã de idei. L-a consultat în
acest sens pe profesorul Ionescu-Siseºti, care, în cazul Miron
Radu Paraschivescu, exclude nebunia. Nefiind alcoolic, crede
cã boala de care suferea poetul era epilepsia.
Cunoscându-l, Ion Gãucan îl analizeazã ca om ºi ca medic.
Auzindu-l recitând din Bacovia, el constatã o predispoziþie spre
depresie ºi în aceste preferinþe literare. Aceasta îl fãcea sã se
regãseascã în stãrile existenþiale bacoviene.
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Când era în „limite bune”, era uºor depresiv. Nu era sociabil,
moºtenind, poate, ceva din glacialitatea, din caracterul
introvertit al mamei. Stãrile lui nu erau provocate de alcool, ci
vin mai de departe, mai de demult, crede Ion Gãucan. Nichifor
Crainic, ºi el un „nebun” îi zicea „Miron nebunul”. Manifesta
instabilitate afectivã, altfel fermecãtor când era în toane bune.
Începutul bolii dateazã din 1939, la Paris. E posibil ca
aceasta sã fie în legãturã cu primele lui experienþe amoroase.
În timp boala a evoluat, încât în 1966, tânãrul doctor Ion
Gãucan, care-l observase mulþi ani, fãcându-i un fel de fiºã
clinicã a bolii, l-a sfãtuit sã ia legãtura cu profesorul Eduard
Pamfil de la Spitalul din Timiºoara. Doctorul Pamfil l-a vãzut, la tratat mai mulþi ani. Dupã aceste tratamente nu mai fãcea
crize.
În timpul crizelor, Miron Radu Paraschivescu era intratabil.
Doctorul Gãucan îºi aminteºte un astfel de moment. Miron
Radu Paraschivescu plecase de la Timiºoara în timpul unui
tratament. Lena, ultima soþie, îi telefoneazã, anunþându-l cã
Miron este într-o mare crizã. Se aflau la Bucureºti, în blocul
Scala, prãbuºit în 1977, la cutremurul din 4 martie. Miron Radu
Paraschivescu s-a supãrat, i-a gonit când acesta a venit.Totuºi,
Ion Gãucan îi recomandã ca medic sã se întâlneascã din nou
cu doctorul Pamfil. Miron Radu Paraschivescu se declarã de
acord, dar, capricios, nu vrea sã meargã la Timiºoara decât cu
avionul. Hotãrãsc sã plece cu toþii: scriitorul, Lena ºi doctorul
Gãucan.
Miron Radu Paraschivescu era într-o mare agitaþie. Se afla
în plinã crizã. Nu mai avea „pamfile” – caºete preparate de
doctorul Pamfil. În aeroport, în hol a fost atras de o þigancã
frumoasã. Vorbeºte cu ea. Cu greu, Lena ºi doctorul Gãucan îl
despart de ea. Era o „þigancã de mãtase”, cum spunea poetul.
În avion, a stat o vreme destul de liniºtit. Dupã care,
intempestiv, sare ºi acuzã:
– Ãsta e un sicriu zburãtor!
Ceilalþi au vrut sã-l liniºteascã, sã-l facã sã tacã, dar el se
încãpãþâna ritos:
– Nu tac!
S-a ridicat ºi a mers la cabina pilotului. Toatã lumea s-a
neliniºtit. Cei care îl însoþeau, din jenã s-au fãcut cã nu îl mai
cunosc. Rememorând întâmplarea, doctorul Gãucan, spune
cu un anume regret: „M-am lepãdat ca Iuda de Iisus”.
Miron Radu Paraschivescu a fost reþinut în cabina pilotului.
Acolo s-a mai liniºtit. La coborâre, a decis:
– Mergem cu tramvaiul, nu cu taxiul!
Avea astfel de momente de meschinãrie când se ieftinea la
fãinã. Uneori prea generos, alteori de o zgârcenie frizând
meschinãria.
La a doua staþie, i-a obligat pe Lena ºi pe doctorul Gãucan
care-l însoþeau, sã coboare pe motivul cã a vãzut într-o vitrinã
o carte pe care nu o avea. În realitate, voia sã întârzie întâlnirea
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Dupã 1966, prin 1968, a început sã slãbeascã ºi sã tuºeascã.
Lena era îngrijoratã. Miron Radu Paraschivescu nu se îngrijora,
spunea cã este o tuse tabagicã. S-a confesat doctorului
Gãucan:
– Totuºi slãbesc, hainele nu mã mai încap.
Acesta i-a recomandat o radiografie. A fãcut analize la
Spitalul Filaret. La radiografie i-a apãrut un neoplasm pulmonar
într-o fazã avansatã. Stãtea internat periodic ºi apoi reintra
intr-o „viaþã normalã”. Nu se mai putea face nimic. Boala înainta
implacabil.
Prin Gogu Rãdulescu, care-i era prieten din ilegalitate ºi
care-l vizita la Vãleni, obþine în 1969, viza pentru spitalizare în
Franþa pentru un tratament cu citostatice, tratament nou în
acea perioadã. Cheltuielile au fost suportate de partid.
În Franþa a plecat însoþit de Lena, deºi, din dosarele
întocmite de Securitatea de dinainte de 1989, relaþiile dintre ei
nu erau tocmai bune. Dintr-o notã din 20 aprilie 1970, rezultã
cã Miron Radu Paraschivescu intenþiona sã divorþeze de Lena;
aceasta îi cere sã-i spunã numele femeii pentru care vrea sã se
despartã de ea. Miron nu vrea sã-i spunã, se spune. Îi spune
numai cã „dupã tot ceea ce a fãcut în lipsa lui, singura soluþie
este divorþul”. Lena este hotãrâtã sã disparã din viaþa lui. Dar
nu singurã, ci împreunã cu copilul. Într-o altã convorbire
telefonicã din 16 ianuarie 1969, cu Yannis Veakis M.R.P. îl
întreba dacã are vreo veste de la nevasta lui, de la Lena,
deoarece el fusese la Vãleni ºi nu o gãsise acasã. Neavând
cheie sã intre în casã fusese nevoit sã se întoarcã la Bucureºti
ºi intenþiona sã se întoarcã la sfârºit de sãptãmânã împreunã
cu Iannis ºi Saºa (Elena Pãtrãºcanu) la Ploieºti. De ce erau
tensionate relaþiile dintre ei se poate doar presupune.
Descoperindu-i-se boala, probabil tensiunile au scãzut ºi viaþa
a intrat, cel puþin din acest punct, pe un fãgaº normal. De aici
reiese cã Miron Radu Paraschivescu avea o anume
intransigenþã în relaþiile cu femeile, cã nu accepta niciun fel de
trãdare.
La plecarea în Franþa, Miron Radu Paraschivescu s-a hotãrât
sã ia niºte însemnãri de jurnal pe care le-a lãsat lui Virgil Ierunca,
bun prieten ca ºi Monica Lovinescu.
În Sanatoriul de lângã Cathedrale Le Plateau d’Assy, unde
lucraserã Chagall, Miro, a fãcut noul tratament cu citostatice
care „l-a topit”(Ion Gãucan).
În Timpul trãirii, timpul mãrturisirii (jurnal parizian) apãrutã
la Editura „Cartea Româneascã” în 1977, Eugen Simion ,care
era lector de limba românã la Sorbona, îl evocã pe autorul
Cânticelor þigãneºti în ultimele lui luni de viaþã: „Este bolnav,
nici el nu ºtie cât de grav, ºi a venit, însoþit de soþia lui, sã
consulte câþiva medici parizieni” (p.53).
Despre boala lui Miron Radu Paraschivescu se vorbea ºi se
ºtia în mediul literar românesc: „Aflasem, scrie Eugen Simion,
încã din þarã despre primejdia care îl pândeºte, dar refuz s-o
accept, mai bine zis, nu-mi place s-o accept cu uºurinþã. Detest profund pe cei care îmbrãþiºeazã numaidecât nenorocirea,
se instaleazã în ea ºi-o rãspândesc cu un fel de inconºtientã
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fervoare. Sã nu cedãm uºor în faþa rãului, omul este dator sã
aibã încredere în posibilitãþile lui” (p.53).
Miron Radu Paraschivescu este privit cu prietenie ºi
compasiune, apropierea morþii conferã oricui un fel de aurã
care provoacã o teamã amestecatã cu respect: „Mã uit la Miron
Radu Paraschivescu cu teamã, cu simpatie ºi înlãtur orice gând
sinistru privitor la viitorul sãu. Este neschimbat, puþin mai tras
la faþã ºi cu glasul mai stins, în rest, însufleþirea lui de totdeauna,
modul cordial, democratic (aº zice) de a comunica” (Eugen
Simion, op.cit., pp. 53-54).
Deºi mãrturiseºte cã n-a fost printre „prietenii lui tineri”,
nici una dintre descoperirile lui – „nu m-a descoperit ºi nici nu
m-a încurajat” – aºa cum a fãcut cu alþii, „atraºi ca fluturii de
lumina dreaptã ºi generoasã a acestui spirit”, deºi stãtuse
departe de „aproape legendarul Miron Radu Paraschivescu”,
„iritat puþin” de „curtea” ce i se fãcea ºi care-l urma „cu o
fidelitate intolerantã”, Eugen Simion îl simpatizeazã ca om ºi-l
preþuieºte ca scriitor: „Nu mã formasem, deci, în preajma lui
Miron Radu Paraschivescu, dar auzisem despre el ºi-l
simpatizam. Citisem, evident, Cântice þigãneºti ºi celelalte cãrþi,
despre unele dintre ele scrisesem. Odatã a þinut sã mã cunoascã
ºi Adrian Pãunescu m-a prezentat” (loc.cit.,p.54).
Însemnãrile zilnice se împletesc cu evocarea. S-au cunoscut
la „Capºa”, aflându-se în compania lui Adrian Pãunescu. Miron
Radu Paraschivescu ºi Adrian Pãunescu reveniserã dintr-o
cãlãtorie în U.R.S.S., iar Miron Radu Paraschivescu povestea
„cu un râs complice”, „isprãvile lui Adrian Pãunescu”,
„strigând” din când în când: „Formidabil, domnule,
formidabil...”. Au rãmas pânã dimineaþa. Eugen Simion l-a
condus, singur, spre casã. Au discutat „pânã spre dimineaþã”
despre „literaturã ºi bãtrâneþe, politicã ºi eroticã” (idem, p. 54).
Miron Radu Paraschivescu i-a spus: „Când eram tânãr credeam
cã bãtrâneþea, cu lipsa ei de apetit erotic, este cea mai mare
nenorocire pentru om. Apropiindu-mã de bãtrâneþe, îmi dau
seama cã ideile noastre despre altã vârstã decât aceea în care
trãim sunt false. Bãtrâneþea începe printr-o dispariþie treptatã
a preocupãrii pentru eros. O liniºte ce începe sã se instaleze în
om, o eliminare imperceptibilã a neliniºtii sexuale...” (pp.5455).
Relaþiile scriitorului cu tinerii erau de natura adoraþiei. Iatã
un exemplu de „fidelitate intolerantã”: „Unul dintre fideli purta,
vara, pe timpul unei cãlduri teribile, haine negre, papion, mãnuºi
albe ºi þinea discursuri agresive la ºedinþele Uniunii Scriitorilor.
Tip de polemist remarcabil, neînflãcãrat, tãios ºi coerent dupã
principiul cã pamfletul este un fel de mâncare care se serveºte
la rece”(p.54). Relaþia lui Miron Radu Paraschivescu cu astfel
de contestatari era pozitivã: „Miron Radu Paraschivescu
încuraja pe aceºti contestatari, având el însuºi o structurã de
bãtrân eretic (s.n.) (p.54).
Iatã-l la Paris, aºa cum consemneazã Eugen Simion:
„Priveºte cu încântare strada, nu ºi-a pierdut plãcerea de a se
uita dupã femeile frumoase: „Uite, domnule, la aia, bruna aceea
cu fundul mare, este nemaipomenitã, te asigur, este ne-maipo-me-ni-tã!...” Mã uit cu scepticism, dã-o naibii de brunã, nam niciun chef sã-i mãsor spatele cu privirea. Miron Radu
Paraschivescu are, însã, ºi-i sunt, într-un fel recunoscãtor
pentru faptul cã-mi abate gândurile spre altceva”(p.55)
Cu o mobilitate extraordinarã, Miron Radu Paraschivescu
trece de la brunã la Malraux: „Îmi povesteºte vizita la sculptorul
V. (un mod cifrat de a-l numi pe Virgil Ierunca?), apoi trece la
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cu doctorul.
Au ajuns la spital. Cu doctorul Pamfil, care era un adevãrat
om de culturã, un adevãrat intelectual(cânta foarte bine la
chitarã clasicã) a avut o convorbire amicalã. I-a propus, ºi Miron
Radu Paraschivescu a acceptat, sã se interneze câteva zile
„pentru analize”.
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Malraux, marele lui model, marea lui iubire spiritualã. Tocmai
i-a tradus o carte (e vorba de Calea regalã, n.n.) ºi afirmã el în
Prefaþã, ,,era gata sã mor traducând-o”. De chin sau de bucurie?
Malraux i se pare intelectualul cel mai lucid al acestui secol ºi
cel mai curajos. Nu-l deranjeazã, ca pe alþii, aventura lui
gaullistã, Malraux a fost un mare ministru al culturii. N-a spus
generalul însuºi cã Malraux va sta totdeauna la dreapta sau la
stânga lui, în serviciul sacru al poporului francez? Îmi amintesc,
desigur, generalul iubea cultura ºi stima pe Malraux.
Romancierul a scris, la rândul lui, niºte pagini memorabile
despre de Gaulle, considerându-l un om providenþial, un Napoleon al epocii moderne. S-a contrazis puþin, pentru cã tot el
afirmã cã individualismul a murit, cultul pentru personalitate a
dispãrut în seculul al XX-lea. N-are a face, Malraux este o mare
conºtiinþã ºi, discutând cu Miron Radu Paraschivescu, îmi dau
seama ce influenþã moralã a avut acest autor asupra generaþiei
tinere din deceniul al patrulea” (pp.55-56).
Peste douã zile, Miron Radu Paraschivescu se întoarce în
þarã. Discret, elegant, „nu spune niciun cuvânt despre
suferinþele lui”, „vorbeºte, în schimb, despre un jurnal al lui pe
care ar dori sã-l vadã tipãrit” (56). Este vorba despre Jurnalul
unui cobai pe care îl lãsase lui Virgil Ierunca ºi care l-a publicat
sub titlul Journal d’un eretique. Peste o lunã Eugen Simion
aflã cã Miron Radu Paraschivescu a murit: „Pariul lui cu viaþa
se încheiase” noteazã amar diaristul.
La Paris, în timpul tratamentului, l-a întâlnit pe André
Malraux din opera cãruia tradusese Calea regalã. Îl iubea pe
Malraux. În biblioteca casei de la Vãleni þinea fotografiile unor
sciitori iubiþi: Malraux, Tolstoi, Lucreþiu Pãtrãºcanu. André
Malraux era atunci ministru al culturii. Au ieºit împreunã. La
restaurantul unde au mers, a apãrut Salvator Dali la masã ºi a
îngenuncheat în faþa lui Malraux.
Reîntors în þarã, Miron Radu Paraschivescu a povestit un
dialog pe care l-a avut cu Malraux:
– ªi ce mai face intelectualitatea românã? l-a întrebat serios
Malraux.
– Ce sã facã? Culege roadele patriei, a rãspuns Miron Radu
Paraschivescu ironic. Am un prieten profesor ºi merge cu elevii
la cules...
Malraux nu a sesizat nicio ironie ºi a fost foarte încântat.
Douã realitãþi, douã sisteme diametral opuse se confruntau
astfel în acest inofensiv dialog. Autorul Condiþiei umane tânjea
dupã comunismul din Est, el însuºi fiind un om de stânga.
Din Franþa a revenit în þarã în preajma Crãciunului din 1970.
Ion Gãucan îºi aminteºte cã l-a vãzut ultima datã la Bucureºti,
la fratele sãu, Constantin Gãucan, într-un bloc lângã actualul
Hotel Minerva. Urca cu greu scãrile.
Avea în aceastã perioadã momente dificile chiar ºi cu
prietenii. Vizitat, în timpul bolii, la Vãlenii de Munte, de Gogu
Rãdulescu ºi de Corneliu Mãnescu, aceºtia l-ar fi întrebat:
– Ce vrei sã mãnânci, Miroane?
– Nimic, le-ar fi rãspuns puþin nepoliticos. Plec. Vreau sã
plecaþi ºi voi.
Internat la spitalul din Vãleni, a fost apoi mutat la Spitalul
Elias cãci situaþia se agravase. La Spitalul Elias se aflã fiºele
clinice ale lui Miron Radu Paraschivescu. Aici se stinge din
viaþã la 17 februarie 1971. Nu împlinise 60 de ani.
Înmormântarea a avut loc la Vãlenii de Munte ºi a avut
fastul înmormântãrilor oficiale. Au fost prezenþi Gogu
Rãdulescu, Corneliu Mãnescu, ªtefan Voicu, Geo Bogza, Eugen
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Jebeleanu - „partidul”. Valeriu Sârbu îºi aminteºte cã a fost
prezentã generaþia debutatã de Miron Radu Paraschivescu:
Virgil Mazilescu, Daniel Turcea, ªtefan Stoian, Valeriu Oiºteanu
(nepotul lui Leonte Rãutu), D. Þepeneag.
Eugen Jebeleanu, cu care Miron Radu Paraschivescu nu
vorbea de mai mulþi ani, a vorbit „foarte frumos” despre Cântice
þigãneºti. Discursuri au þinut ºi alþii. Apoi niºte þigani din Vãleni
au cântat Simfonia VI de Ceaikovski, aºa cum dorise poetul
înainte de a se stinge.
România literarã publica urmãtorul necrolog:
„În ziua de 17 februarie 1971 a încetat din viaþã, dupã o
grea ºi lungã suferinþã, poetul Miron Radu Paraschivescu,
personalitate de frunte a literaturii române, membru în Biroul
de conducere al Uniunii Scriitorilor, vechi militant al miºcãrii
muncitoreºti ºi comuniste din þara noastrã.
Miron Radu Paraschivescu s-a nãscut la 2 octombrie 1911
în oraºul Zimnicea. A absolvit Facultatea de Litere ºi Filozofie
din Bucureºti, debutând foarte de timpuriu în paginile revistei
„Povestea” care apãrea la Vãlenii de Munte.
Orientarea întregii sale atitudini cetãþeneºti ºi a vocaþiei
sale poetice a cunoscut, de la începuturi, influenþa nemijlocitã
a Partidului Comunist Român, al cãrui membru a devenit încã
din 1933. A acolaborat la majoritatea revistelor progresiste ale
vremii: „Societatea de mâine”, „Reporter”, „Cuvântul liber”,
„Facla”, „Meridian”, „Korunk”, pentru ca în anul 1936 sã facã
parte din conducerea revistei de culturã „Era nouã”, editatã de
Partidul Comunist Român.
Încã din prima sa culegere de versuri, Cântice þigãneºti
(1941), Miron Radu Paraschivescu s-a situat, neºovãit ºi
cutezãtor, în frontul larg al intelectualilor ce militau pentru
libertate ºi independenþã, pentru triumful condiþiei umane,
împotriva forþelor oarbe ale fascismului.
Dupã Eliberare, cu fiecare nou volum – Laude (1953),
Declaraþia pateticã (1960), Versul liber (1965) – Miron Radu
Paraschivescu afirmã mereu alte modalitãþi ale expresiei sale
poetice, exprimând în acelaºi timp fundamentala sa profesiune
de credinþã – poezia ca mesaj umanist ce se adreseazã celor
mai largi mase de cititori. Niciun domeniu al scrisului nu i-a
fost strãin: mare poet, prozator, dramaturg, eseist, gazetar,
cronicar de artã ºi literaturã, reporter pasionat, animator de
publicaþii ºi cenacluri literare, Miron Radu Paraschivescu a fost
o conºtiinþã vie ºi lucidã a timpului sãu.
O preocupare permanentã a poetului Miron Radu
Paraschivescu a fost descoperirea ºi sprijinirea talentelor tinere,
dovedind o deosebitã vocaþie în orientarea ºi formarea multor
generaþii de scriitori, pentru a cãror împlinire contribuþia sa a
fost de multe ori decisivã.
Miron Radu Paraschivescu a desfãºurat de asemeni ºi o
excepþionalã activitate de traducãtor din lirica francezã,
germanã, rusã, italianã, polonezã, spaniolã, dovedindu-se nu
numai un scriitor de vastã culturã, ci ºi un militant pentru
valorile cele mai durabile ale culturii umaniste universale.
Pentru meritele sale deosebite în activitatea literarã ºi
obºteascã, Miron Radu Paraschivescu a fost distins cu ordine
ºi medalii ale Republicii Socialiste România.
Prin încetarea din viaþã a poetului Miron Radu Paraschivescu, literatura românã pierde pe unul dintre cei mai strãluciþi
reprezentanþi ai sãi, un om ºi un tovarãº de nemãsuratã
generozitate”. Mai jos este informaþia: „Corpul defunctului va
fi depus la locuinþa sa din Vãlenii de Munte, unde i se poate
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aduce ultimul omagiu. Adunarea de doliu va avea loc sâmbãtã
20 februarie 1971, orele 14, iar înhumarea la orele 15, în cimitirul
oraºului”.
Marin Preda scrie emoþionanta evocare Ora despãrþirii de
un prieten: „Când scriu aceste rânduri e ora patru dimineaþa ºi
pe masa mea cântã în ºoaptã un mic tranzistor. Ascult ºi vãd în
adâncul fiinþei mele: pentru el, prietenul meu care a murit, nimic
nu va mai cânta. Lumea în care mã miºc s-a micºorat. El nu mai
e acolo unde îmi plãcea sã ºtiu cã trãieºte, scrie ºi îºi creºte
copilul.
Niculae Iorga, care a trãit în acelaºi oraº în care se stabilise
în cele din urmã ºi Miron Radu Paraschivescu, spunea despre
cineva cã „...locul rãmas gol e aºa de mare încât oricine-ºi
poate da seama cã numai printr-o apropiere a tuturora el poate
fi întrucâtva umplut”. Desigur, pentru literatura românã
contemporanã aºa se va întâmpla, cei pe care Miron Radu
Paraschivescu i-a desoperit ºi le-a pus condeiul în mânã vor
duce mai departe flacãra poeziei, ºi în privinþa asta el va putea
rãspunde liniºtit în Câmpiile Elizee, când va fi întrebat: „Miron
Paraschivescu, þi-ai cultivat talentul, sau l-ai îngropat?” „Nu,
nu l-am îngropat ºi m-am strãduit toatã viaþa sã-l cultiv ºi pe-al
altora ºi nu numai pe-al poþilor ci ºi pe-al prozatorilor!” ”Þi-a
rãmas vreo dorinþã neîmplinitã?” „Da, mi-a plãcut de când mã
ºtiu sã am o revistã ca sã primesc tinerele talente în ea”. „ªi
n-ai avut-o?” „Ba da, în tinereþe, prin 1947, dar de-atunci
sãnãtatea ºi împrejurãrile vieþii mele care nu m-au cruþat, m-au
împiedicat sã mai am una!”
Într-adevãr la el o revistã literarã era ca o fiinþã vie. Trãia din
pasiunea misterioasã pe care el i-o insufla ºi nu e de mirare cã
viitorul scriitor gãsea în paginile ºi în atmosfera ei zilnicã
ambianþa idealã fãrã de care, dacã unul sau altul dintre noi se
poate lipsi, o literaturã suferã. Fiindcã lipsitã de idealismul
debutului, personalitatea literarã creºte asemeni copiilor din
orfelinat, unde îngrijirea chiar fãrã cusur nu poate suplini
cãldura ºi dragostea maternã. Talentul e însoþit de cinism,
moravurile se înãspresc, virtuþile au revers, poezia ºi farmecul
tuturor începuturilor vor fi luate în derâdere. Dupã Eugen
Lovinescu, nimeni n-a iubit mai mult la noi profesiunea de
scriitor ºi nimeni n-a luptat mai mult sã-i pãstreze întreaga
nobleþe ca Miron Paraschivescu (s.n.). Avea pentru asta tot
ceea ce trebuia, entuziasm ºi capacitatea de a-l transmite ºi
credinþa statornicã în viitorul artelor, într-o epocã în care multe
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întrebãri ºi îndoieli însoþesc aceastã încãpãþânatã activitate a
spiritului uman, care este creaþia artisticã. Într-adevãr, creaþia
artisticã nu este oare unul din rãspunsurile cele mai energice
pe care le dã omul „blestematei probleme insolubile?” Nu
admirãm noi oare în ea victoria vieþii asupra morþii? Nu opreºte
artistul clipa, imortalizând-o ºi dându-ne nouã, care o
contemplãm materializatã, fiorul eternitãþii, trãit întâi de el, de
poet, de romancier, de arhitect? Miron Paraschivescu, îmi
amintesc, a fost ºi el câtva timp neliniºtit de patima oamenilor
pentru stadioane, pentru istoriile pe pânzã, din ce în ce mai
fascinante ºi care îi plãceau ºi lui, pentru micul ecran ºi pentru
muzica uºoarã, adusã în preajma noastrã, aproape permanent
prin tehnica miniaturizãrii aparatelor de radio. „Ce facem? mã
întreba. Ce se va întâmpla cu arta cuvântului?” Am uitat ce
rãspuns i-am dat atunci, dar el avea ºi acest dar pe care vanitoºii
nu-l au, de a reþine un rãspuns dat, de a se gândi la el, de a-l
confrunta cu propriul sãu rãspuns ºi de a-ºi aminti apoi peste
ani: „Mai þii minte ce mi-ai spus atunci?” „Nu mai þin, Miroane,
îi rãspundeam, despre ce este vorba?” „Ai zis cã...” ªi începea
sã-mi spunã lucruri atât de surprinzãtoare pe care eu le-aº fi
exprimat încât mã miram singur cã le-aº fi spus. Bineînþeles,
erau ale lui, dar gândirea sa generoasã þi le atribuia, fiindcã
erau legate de o întâlnire cu el, de un ceas petrecut împreunã,
de un gând sau de o neliniºte împãrtãºite. „Nu, Miroane, cicã i
aº fi spus, arta cuvântului nu se va deprecia, atâta vreme cât
oamenilor le va face o imensã bucurie ºi plãcere sã se vadã
între ei, sã se ducã unii pe la casele altora ºi sã stea de vorbã
ceauri nesfârºite. Ce este oare o carte bunã dacã nu un prieten
cu care poþi sta de vorbã oricând în singurãtatea odãii tale? ªi
atunci crezi oare cã ne vom putea vreodatã lipsi de cãrþi?” „Nu,
dar va trebui sã împãrþim cu filmul, cu televizorul, cu toþi
ceilalþi!” „Nu împãrþim cu nimeni nimic” cicã i-aº fi rãspuns ºi
Miron Paraschivescu a început atunci sã râdã în felul lui parcã
înecându-se de delectare cum fãcea întotdeauna când ceea ce
i se spunea îi plãcea.
Cum sã nu iubeºti un astfel de om? Cum sã nu doreºti,
tânãr scriitor fiind, sã scrii bine, ºtiind cã el te va citi? Iar acum
el nu mai este ºi oricât ne-am apropia noi unii de alþii nu vom
putea deloc umple golul pe care el îl lasã...”
Paul Anghel, Goe Bogza, Stefan Roll, Maria Banuº, Nicolae
Manolescu au scris atunci rânduri emoþionante. Sub titlul Poet
al vieþii, Nicolae Manolescu medita asupra destinului omului
care trecuse pragul eternitãþii: „Se spune cã moartea, în mai
mare mãsurã decât viaþa, este proprie poeþilor, care au
capacitatea de a ºi-o presimþi. Recitesc versurile lui Miron Radu
Paraschivescu ºi mã gândesc cã, lui încredinþarea aceasta nu i
se potriveºte. Poetul de curând plecat dintre noi este unul dintre
cei mai puri iubitori ai vieþii din literatura noastrã, suflet romantic ºi exaltat de tot ce poate purta numele de viaþã. Trãsãtura
comunã a poemelor sociale din Declaraþia pateticã sau din Versul
liber, a Cânticelor þigãneºti ºi a poeziei de aspect clasicizant din
Laude o constituie un anumit entuziasm faþã de variatele forme
ale vieþii omului: M. R. Paraschivescu este cântãreþul fiinþei, al
iubirii, al maternitãþii, al rodului, al muncii. Omul social sau omul
individual este mereu obiectul reflecþiei sale lirice, fiindcã
existenþa pe care o glorificã poetul este, în primul rând, aceea
umanã. Alþi poeþi înscriu umanul în sfera mai largã a naturii, a
cosmicului. Pentru M. R. Paraschivescu, umanul este termenul
suprem de referinþã, domeniul privilegiat al vieþii. Toate valorile
(filosofice, sociale, etice sau estetice) sunt, în poezia lui, legate
într-un chip sau altul de existenþa omului.
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Theodor Codreanu

O EXPERIENÞÃ A CIVILIZAÞIEI
ROMÂNEªTI* (I)
Dar cu civilizaþia româneascã ce-i? Existã ea în context european? În ce fazã se gãseºte aceasta?
Cum criteriul religiei este esenþial pentru apartenenþa
la o civilizaþie, românii, ca ortodocºi, constituie o ramurã
a civilizaþiei bizantine. Nucleul teritorial bizantin este
alcãtuit din Asia Micã, Tracia ºi Grecia, pe când cel catolic
þine de Italia, Franþa ºi Lotharingia. Civilizaþia bizantinã
ºi occidentalã sunt surori printr-o dublã descendenþã:
ambele se nasc pe trunchiul vechii civilizaþii greco-latine
ºi ambele sunt creºtine. Toynbee a emis pãrerea
fantezistã cã Imperiul otoman este continuatorul civilizaþiei
bizantine ca „imperiu universal”, asigurându-i unitatea.
De-aici, probabil, ºi identificarea, dinspre necunoscãtori,
a Bizanþului cu Levantul turco-fanariot. Contraargumentele
lui Neagu Djuvara sunt fãrã putinþã de tãgadã. În primul
rând, un imperiu universal este opera unei naþiuni
combatante în sânul civilizaþiei respective, iar nu dintr-o
civilizaþie strãinã, în cazul de faþã cea islamicã de care
aparþinea Turcia. Imperiul otoman a fost imperiu universal al lumii arabe, ocupând doar parþial lumea ortodoxã.
În civilizaþia bizantinã, Rusia e cea care va încerca a
fãuri un imperiu universal. „Bizanþul – precizeazã istoricul
– nu mai este decât unul dintre statele care aspirã la
hegemonia asupra civilizaþiei creºtin-ortodoxe; iar Rusia,
ultimul”1. Neºansa Rusiei a constat în aceea cã în
momentul când devenise aptã de hegemonie în spaþiul
civilizaþiei bizantine, s-a produs fenomenul de aculturaþie
occidentalã aproape simultan cu celelalte naþiuni ortodoxe.
Occidentalizatã, Rusia s-a întors într-o fazã mai timpurie
a vârstelor civilizaþionale, înscriindu-se în ansamblul
„regatelor combatante” din Occident. Petru cel Mare deja
nu se mai dueleazã în spaþiul bizantin, neacordând prea
mare atenþie Mãrii Negre, ci cu Suedia, pentru supremaþie
în Marea Balticã.
Ruptura dintre creºtinismul ortodox ºi cel catolic a
fost pregãtitã în timp. Partea rãsãriteanã a Imperiului roman suferise influenþe babiloniene, neesenþiale însã în
spaþiul tracic. Eºecul influenþei occidentale în Þãrile
Române ºi în Balcani, deºi romanizarea a însemnat o
aculturaþie occidentalã, se datoreazã „nu atât influenþei
pozitive a Bizanþului cât efectului negativ al celei de-a
patra Cruciade ºi erorii de tacticã a papalitãþii care a mizat
mai degrabã pe noul Imperiu latin din Constantinopol decât
pe þaratul vlaho-bulgar al Asãneºtilor”2. Neagu Djuvara
se referã la era „regatelor combatante” în care intrase
civilizaþia bizantinã. Singurul rival important al
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Constantinopolului pentru supremaþie devenise þaratul
vlaho-bulgar, la sfârºitul secolului al X-lea, apoi la
cumpãna dintre secolele XII-XIII, care, la un moment dat,
pãrea sã se bucure de sprijinul papalitãþii, care n-a înþeles
pânã la capãt conjunctura. Ioniþã III a insistat pe lângã
Papa Inocenþiu al III-lea, în numele latinitãþii, sã ia titlul
de þar (cezar), dar n-a putut sã reziste în rivalitatea dintre
Bizanþ ºi Roma. Schisma de la 1054 a arãtat rolul
covârºitor al religiei în evoluþia culturilor, adâncind clivajul
Orient-Occident, frontiera nefiind etnicã, ci religioasã. În
acest context, „romanitatea orientalã a fost separatã de
romanitatea occidentalã ºi înglobatã în lumea slavobizantinã. Acest fenomen a avut repercusiuni de lungã
duratã ale cãror efecte sunt ºi astãzi vizibile, la peste
douã secole ºi jumãtate dupã începutul occidentalizãrii
lumii creºtin-ortodoxe”3. Neagu Djuvara crede cã Þãrile
Române ar fi putut intra de la bun început în sfera
civilizaþiei occidentale, evitându-se fractura între douã
civilizaþii pe care au trãit-o românii alãturi de ortodoxia
orientalã. El su-gereazã cã ºansa a fost pierdutã în faza
regatelor combatante din civilizaþia bizantinã, ºi graþie
dezinteresului papal. Mai mult, competiþia între Roma ºi
Constantinopol s-a purtat într-un moment de maxim
dinamism al Bizanþului ºi de cel mai sumbru „din istoria
papalitãþii”4. Totuºi, Occidentul a repurtat victoria sub
carolingieni, în secolele IX-X, prin creºtinarea Germaniei
orientale, a Boemiei, a Panoniei ºi a scandinavilor. Sub
imperiul rival carolingian, deja diferenþierea indicã douã
civilizaþii divergente: „Ritul oriental ºi ritul occidental sunt
acum clar diferenþiate (schisma lui Photius, 867). Suntem
în prezenþa a douã civilizaþii-surori ale cãror drumuri se
despart prea mult pentru ca ele sã-ºi mai poatã da
mâna”5. În Balcani, a biruit apostolatul fraþilor Chiril ºi
Metodiu, culminând cu convertirea slavilor estici la 989.
Dar dacã e vorba, în faza „regatelor combatante”, de
luptã pentru supremaþie ºi dacã presupunem cã þaratul
vlaho-bulgar ar fi dobândit-o faþã de Constantinopol, ce
garanþie ar fi fost cã acest þarat biruitor ar fi renunþat la
ortodoxie pentru catolicism? În mod logic, centrul
civilizaþional ar fi trebuit sã se mute din Asia Micã în
Balcani. Dar o asemenea minune nu s-a produs. ªi Neagu
Djuvara o pune pe seama faptului cã fenomenul de
aculturaþie timpurie la occidentalizare n-a gãsit Europa
apuseanã în faza regatelor combatante, care s-a ivit abia
în secolele al XVI-lea ºi al XVII-lea, prin uniaþii ucraineni,
apoi prin cei români din Transilvania, la care s-au adãugat
iniþiativele lui Petru cel Mare, Alexandru Mavrocordat ºi
Dimitrie Cantemir. În acest punct, mai intervine o
contradicþie flagrantã. Dacã rolul prim într-o convertire
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danubiano-ponticã a avut, totuºi, o fazã larvarã ca ºi
romanitãþile apusene. Iatã, aºadar, o primã particularizare
a românilor în raport cu restul bizantinismului. În orice
caz, faza larvarã în Bizanþ nu se deruleazã în prezenþa
elementelor barbare venite peste o societate în
descompunere, ca în celelalte civilizaþii. De regulã,
interpreþii etnogenezei româneºti considerã cã romanitatea
noastrã s-a ivit din întâlnirea dintre latinitatea imperialã,
cu simptome de decãdere, ºi „barbarii” traco-daci. Oricum, nici nu poate fi vorba de influenþe babiloniene, ca în
Asia Micã, grefate peste civilizaþia greco-latinã. Eminescu
vorbeºte de întâlnirea a douã popoare aflate la vârste
apropiate. Neagu Djuvara aratã cã aceastã particularitate
româneascã a dus la o fazã larvarã foarte lungã, de o
mie de ani, ºi asta deoarece nici un popor barbar din
epoca invaziilor n-a avut o contribuþie esenþialã la ieºirea
din larvaritate. Slavii barbari au pãtruns în Carpaþi ºi în
Balcani nu în faza larvarã, ci în secolele VI-VII, „în plinã
fazã de formare a civilizaþiei bizantine, când aceasta era
deja structuratã politic ºi când cultura ei era cristalizatã)
mozaicurile din Ravenna sunt din secolul al V-lea ºi Sfânta
Sofia e din secolul al VI-lea)”6. Mai mult de atât, slavii
n-au fost rãzboinici, ci doar „imigranþi neorganizaþi”. Încât
„primele state slave s-au organizat sub impulsul unor
minoritãþi strãine slavizate: bulgarii în sud, scandinavii
în Rusia, cele douã grupãri dând þãrilor numele lor”7. Dacã
slavii s-ar fi impus ca element barbar, deduce Neagu
Djuvara, atunci, în Balcani ºi în Carpaþi, s-ar fi format o
altã civilizaþie. Însã „slavii n-au participat la înflorirea
civilizaþiei bizantine, influenþa exercitatã de Bizanþ asupra
lor, mai ales prin intermediul cãlugãrilor ºi misionarilor, a
fost mult mai profundã decât influenþa Romei catolice
asupra germanilor”.
Judecând lucrurile din interiorul teoriei lui Neagu
Duvara, se ajunge, inevitabil, la douã consecinþe. Autorul
nu o ia în calcul decât pe una dintre ele. ªi e conºtient cã
va stârni protestul celor care susþin cã poporul român s-a
format atât în nordul, cât ºi în sudul Dunãrii. Pentru el
însã, faptul cã primul stat românesc s-a format în sud, în
asociere cu bulgarii barbari, e o dovadã peremptorie cã
acolo e ºi spaþiul etnogenezei noastre, cum susþin
cercetãtorii maghiari ºi germani. Aºadar, s-ar deduce cã
mia de ani care lipseºte din istoria noastrã ar fi argument
pentru spaþiul vid de romanitate în Carpaþi, slavii ºi alþi
bar-bari negãsind acolo români când au strãbãtut drumurile
migraþiei. Iar dacã s-au stabilit slavi în secolele VI-VII,
aceºtia n-au creat state, fiindcã a lipsit elementul strãin,
recte exemplul bulgar din sud. Simþim cum teoria începe
sã scârþâie. Deducþia poate continua: slavii din sud i-au
izgonit pe români în nord ºi abia din secolul al XIII-lea îi
gãsim în perioada de organizare statalã, deci exact la o
mie de ani de la retragerea aurelianã. Iatã explicaþia vidului
istoric al românilor din mileniul obscur! Numai cã realitãþile
arheologice ºi alte izvoare îl contra-zic pe Neagu Djuvara.
Ceea ce, ca sã fim în tonul teoriei sale, aratã cã în spaþiul
carpato-danubian nici un element strãin nu i-a silit pe
autohtoni sã formeze organisme statale neromanice,
tocmai fiindcã au fost prea multe nãvãliri care s-au
anihilat reciproc ºi au silit elementul românesc sã intre
stare larvarã, adicã în acel „boicot al istoriei” despre care
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civilizaþionalã îl joacã religia, ortodoxia fiind determinantã
în înglobarea la civilizaþia bizantinã, oare aculturaþia
occidentalã pro-dusã de la 1700 încoace n-ar fi trebuit sã
fie asociatã cu o convertire masivã la creºtinismul
occidental? Numai cã ºi de astã datã lucrurile nu urmeazã
logica filosofiei istoriei, cãci, occidentalizându-se, nici
românii, nici ruºii, nici grecii sau bulgarii n-au devenit
catolici sau protestanþi. Ba chiar nici românii din
Transilvania n-au devenit în masã catolici, grecocatolicismul fiind un hibrid nesemnificativ ºi rãmas
minoritar pânã astãzi. Învãþãtura pe care o putem trage e
cã ortodoxia nu este o altã religie decât creºtinismul
apusean, cã idealul actual al reunificãrii celor douã Biserici
creºtine atestã recunoaºterea implicitã cã e vorba de douã
civilizaþii-surori care n-au vrut sã iasã din vârsta „regatelor
combatante” de la Marea Schismã pânã astãzi. Marea
câºtigãtoare pare sã fi fost timp de peste 500 de ani
partea occidentalã a creºtinismului. ªi cum lumea îi
venereazã pe învingãtori, ortodocºii înºiºi ºi-au întors
faþa cãtre ei cu încã trei secole în urmã. Dar lucrurile nu
sunt deloc simple, fiindcã niciodatã nu putem ºti care
este adevãratul câºtigãtor. ªi fiindcã s-ar putea ca biruinþa
sã fie de partea celor care au pãzit adevãrata credinþã
creºtinã. Aici, asistãm la un teribil paradox: cele douã
civilizaþii creºtine s-au reîntâlnit pe un teren ingrat: când
creºtinismul e considerat mort.
Istoricul observã cã Bizanþul este o civilizaþie cu faza
larvarã ºi cu cea imperialã lipsã. Dar deºi nu o spune, se
înþelege cã nici ultima vârstã, cea a decadenþei, nu i-a
lipsit, de vreme ce a cãzut rãpusã toc-mai când Rusia se
afla foarte aproape sã devinã „imperiu universal” ortodox.
În interiorul bizantinismului, dacã pãstrãm teritorial Tracia,
deducem inevitabil cã romanitatea orientalã carpato-
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vorbea L. Blaga ºi pe care-l admite ºi Neagu Djuvara.
Dar mai este o problemã: dacii n-au însemnat elementul
barbar în întâlnirea cu romanii civilizaþi, fiindcã aveau la
rându-le o civilizaþie superioarã, cum o atestã vestigiile
de la Sarmisegetuza ºi de la Roºia Montanã. Cu siguranþã,
descindeau din acelaºi tip de civilizaþie care domina atunci
Europa. Va trebui, de aceea, sã repunem în discuþie
vechea întrebare hasdeianã: Perit-au dacii? Depinde de
cum vom ºti sã dãm rãspunsuri fãrã prejudecãþi ºi sã ne
întrebãm dacã nu cumva elementul romanic a jucat,
simultan, rol de element barbar (ca nãvãlitor) ºi civilizator,
ca frate întru acelaºi tip de civilizaþie? Abia aºa s-ar
explica de ce romanitatea orientalã este singura care a
pãstrat numele de Romania pentru poporul rezultat dintr-o
reciprocã aculturaþie. ªi faptul e chiar în spiritul teoriei lui
Neagu Djuvara, confirmatã în toate cazurile sincrone care
vizeazã formarea popoarelor europene. Iar unitatea cu
totul re-marcabilã a limbii ºi poporului român, fenomen
care a trezit atâtea mirãri, abia aici ºi-ar gãsi explicaþia.
O autohtonie care niciodatã n-a putut fi înfrântã timp de
aproape 1500 de ani, în pofida asalturilor permanente ale
perifericilor.
Este adevãrat cã atunci când au venit ungurii în
Panonia ºi s-au înfiripat ca organism statal aceºtia au
putut anihila destul de uºor primele cnezate ºi voievodate,
în secolul al XI-lea. Atunci, se aºezau în spaþiul românesc
ultimii nãvãlitori, turanici, pecenegi ºi cumani. Dar nici
ungurii, nici aceºtia din urmã n-au putut realiza o minoritate
coagulantã a unui stat care sã se substituie autohtonilor
ºi sã le dea nu-mele þãrii. „Or, ceea ce trebuie sã
remarcãm – spune Djuvara – este faptul cã toate aceste
state sunt create de popoare nou-venite, ºi aceasta nu
numai dincolo de vechiul hotar (limes) roman, ceea ce ar
fi firesc, dar de asemenea în interior, atât în Occident cât
ºi în Orient. Din regatul vizigot se va naºte Spania, din
regatul franc, Franþa. Anglii ºi saxonii, danezii ºi
normanzii sunt aceia care creeazã Anglia. În Italia, herulii,
ostrogoþii, longobarzii, francii ºi normanzii deþin succesiv
puterea sau formeazã minoritatea dominantã. Va trebui
sã aºteptãm cumpãna decisivã a mileniului al II-lea pentru
a vedea apãrând primele unitãþi politice care pot fi întradevãr considerate italiene, cu cetãþi negustoreºti precum
Amalfi, Pisa, Veneþia, Genova”8. Uite însã cã, anapoda
lucru, legea aceasta nu se confirmã în cazul Daciei! Nici
o minoritate barbarã n-a dat numele locuitorilor de aici.
Nici chiar cumanii, pe care Djuvara încearcã, fantezist,
sã ni-i gãseascã drept strãmoºi. Ei ºi-au spus rumâni,
români, nu cumani, deºi strãinii i-au numit vlahi. Iar în
cele din urmã þara s-a numit România, nu Dacia, nu
Cumania, deºi se putea ºi aºa. Ceea ce aratã o conºtiinþã
arhaicã a continuitãþii romane, conºtiinþã supralicitatã,
ce-i drept, de ªcoala Ardeleanã, care ne vedea
moºtenitorii direcþi ai Ro-mei. Aceastã conºtiinþã vine sã
confirme legea Djuvara conform cãreia elementul strãin,
considerat „barbar”, impune construcþia statalã. Ro-manii
au fost pentru daci „barbarii” care s-au substituit
autohtonilor, într-o alchimie etnogeneticã particularã. Dar
aceste subtilitãþi, aparent atât de stranii, nu puteau fi
înþelese decât de Eminescu. Însã înainte de el o fãcuse
Dimitrie Cantemir.
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Pânã a vedea întoarcerea lui Cantemir cu faþa spre
Occidentul romanic, sã constatãm cã periferia
occidentalã s-a sincronizat rapid cu nucleul central, în
vreme ce periferia orientalã, formatã din slavii din sud,
de români ºi de ruºi, se sincronizeazã „cu mare întârziere
ºi se mulþumeºte sã absoarbã o culturã deja maturã,
neaducându-i aproape nimic original”9. ªi cum civilizaþia
bizantinã a pãrut de timpuriu una „bãtrânã”, periferiile n-au
fãcut decât sã ducã cel mult la desãvârºire ºi sã
perpetueze una din marile contribuþii ale creºtinãtãþii
orientale – pictura sacrã.10 Astfel au apãrut vestitele
icoane ruseºti ºi româneºti, plus pictura lui Rubliov, în
Rusia, ºi picturile din mânãstirile din Moldova ºi din
Bucovina. La care s-ar mai putea adãuga arhitectura
bisericeascã ºi muzica coralã sacrã. În rest, „Orientul
creºtin trãieºte mai intens pentru apãrarea adevãratei
credinþe decât Occidentul creºtin”11. Creatori originali însã
vor deveni românii ºi ruºii abia dupã aculturaþia
occidentalã, în secolele al XIX-lea ºi al XX-lea. Aceastã
opinie a lui Neagu Djuvara este însã contrazisã de
cercetãtori temei-nici ai civilizaþiei ºi culturii româneºti
medievale ºi postmedievale. Românitatea n-a fost
niciodatã izolatã de civilizaþia occidentalã, încât sã
aparþinã exclusiv spaþiului bizantino-slav. Inovaþia cea
mai importantã a culturii noastre postbizantine este, dupã
demonstraþia lui Rãzvan Theodorescu12, bunãoarã, geniul
naraþiunii în imagini, mai întâi, apoi prin cuvânt. Acest
geniu se-ntinde de la narativitatea picturalã a exterioarelor
mânãstireºti ºtefaniene pânã la Neculce ºi D. Cantemir.
Desigur, între Bizanþ ºi Occident au existat împrumuturi
reciproce. Mai întâi, Occidentul s-a nutrit din Bizanþ, cãci
aproape o mie de ani el s-a aflat în stare de semibarbarie.
Propriu-zis, civilizaþia occidentalã este opera celei
bizantine, pentru ca aceasta sã-ºi ia revanºa ºi sã devinã
înalt creatoare în originalitatea ei. Când Bizanþul s-a
sclerozat, o parte din elitele lui au simþit o puternicã
atracþie faþã de dinamismul ºi tinereþea apusenilor,
îndeobºte prin Veneþia ºi Padova. Dacã Bizanþul n-ar fi
primit lovitura de graþie din partea otomanilor, datoritã
corupþiei care-l nãpãdise, e foarte probabil cã ar fi participat
la Renaºterea europeanã, renãscând el însuºi. Sora
occidentalã n-a fãcut însã nimic sã-ºi salveze ruda mai
în vârstã. ªi Neagu Djuvara admite cã marea ofensivã
otomanã a împiedicat Europa ortodoxã, dar ºi Polonia,
Ungaria sã participe la elanul creator al Occidentului. În
cele din urmã, orientul bizantin va simþi nevoia aculturãrii
occidentale. Simþea cã trebuie sã primeascã înapoi ceea
ce dãruise Occidentului.
Impulsul occidentalizãrii în Rusia vine de la
moldoveanul Petru Movilã (1586-1647). El fãcuse studii
în Polonia ºi la Paris. Dar deºi format intelectualiceºte în
mediu catolic, odatã ajuns mitropolit al Kievului, devine
unul din marii apãrãtori ai ortodoxiei în spirit patristic, iar
nu velicorus. În plus, reorganizeazã învãþãmântul religios,
introdu-când modelul disciplinei iezuite. ªi alþi strãini
lucreazã în acelaºi spirit înnoitor, pentru occidentalizarea
Rusiei, între ei greci, slavi, croaþi, dar ºi românii Nicolae
Milescu Spãtarul, mentor al lui Petru cel Mare, Dimitrie
Cantemir ºi fiul sãu Antioh Cantemir, care e ºi primul
poet rus. Occidentalizarea spaþiului ortodox, observã
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Ungariei, care pusese stãpânire, în acelaºi an, pe Coroana
Poloniei ºi avea aceleaºi planuri cu scaunul Moldovei. El
a desfiinþat episcopia de Siret în 1375. În asemenea
situaþie, domnii Moldovei s-au orientat spre Bizanþ pentru
a dobândi autonomia ecleziasticã, începând cu Petru I
(cca. 1374-1391). Istoricii explicã eºecul catolicizãrii
românilor la întemeierea statelor medievale prin acþiunile
regilor unguri, aceºtia înlocuind „sensul religios al
convertirii cu unul politico-militar”. „Metodele folosite au
fost violente, deoarece ortodocºii nu mai erau consideraþi
creºtini, ci «eretici», iar refuzul convertirii însemna adesea
aspre pedepse…”15.
Spre deosebire de Neagu Djuvara, trebuie sã
constatãm adevãrul cã soluþia Alexandru Mavrocordat
nu numai cã nu adus la „occidentalizare”, prin fanarioþi,
în Þãrile Române, dar a curmat procesul timp de un secol.
ªi vom vedea de ce. În ce priveºte „calea Cantemir”, ea
a fost un eºec rãsunãtor în plan politic, dar s-a dovedit
validã în plan cultural. ªi nu este adevãrat cã romanitatea
orientalã a mai aºteptat încã un secol pentru a fi creatoare
în plan spiritual, fiindcã operele lui Milescu Spãtarul, ale
lui Dosoftei, ale lui Cantemir, ale lui Ion Budai-Deleanu
sunt contribuþii de „avangardã” nu numai la cultura spaþiului
rãsãritean, ci ºi în cel apusean. Astfel, Milescu Spãtarul
poartã polemici occidentale de rãsunet în teologie, scrie
opere despre China, necunoscutã pe atunci Europei;
Dosoftei face prima transpunere în vers european ºi
românesc a psalmilor în spaþiul ortodox, Cantemir dã prima
istorie a Imperiului otoman, de mare folos culturii
occidentale, este pe deplin contemporan cu Jonathan
Swift, dând o capodoperã a romanului alegoric – Istoria
ieroglificã, iar Budai-Deleanu creeazã prima antiepopee,
de un comic enorm, punând capãt speciei. Pe de altã
parte, acelaºi Cantemir este promotor al iluminismului
organicist cu câþiva ani înainte de Vico ºi de Montesquieu
în filosofia istoriei. Nu mai vorbim de contribuþia
isihasmului românesc la primenirea, în spirit patristic, a
creºtinismului rãsãritean. Aºa cã teoria preconceputã a
lui Neagu Djuvara asupra lungii desincronizãri ºi placiditãþi
a bizantinismului românesc nu se susþine decât parþial ºi
nesemnificativ. Iar cãderea în subistorie, în mãsura în
care este realã, trebuie cãutatã ºi în altã parte. ªi izvorul
spre care ne îndreptãm este tocmai ciudata relaþie
rãsturnatã între centrali ºi periferici. Adicã excepþia menitã
sã întãreascã regula teoriei lui Neagu Djuvara, semnalatã
deja în cazul daco-romanilor, cea care aparent i-a scos
din istorie pe români timp de un mileniu, pentru ca
fenomenul sã se repete intermitent ori de câte ori condiþiile
s-au întors.
Care au fost ºi sunt relaþiile românilor cu perifericii?
Desigur, istoria noastrã a cunoscut toate tipurile de
interacþiuni. Deja am adus în discuþie puterea de asimilare
a elementului romanic rãsãritean în faþa migratorilor de
tot felul. Aceastã putere s-a conservat pânã în vremurile
moderne, manifestându-se ca influenþã nonopresivã, ceea
ce a înlesnit o convieþuire tolerantã, în genere, cu
minoritarii etnici sau religioºi. O excepþie, consimþitã ºi
de firea etnicã, a constituit-o starea de robie a þiganilor,
prelungitã de parazitismul elitar al boierimii care ºi-a
pierdut, în timpurile moderne, rosturile instituþiei din evul
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Neagu Djuvara, s-a fãcut pe trei cãi. Una este începutã
de Alexandru Mavrocordat, supranumit „Exaporitul” sau
„Pãstrãtorul Tainelor” (1641-1709). Provenea din Chios,
fostã colonie italianã, care e ºi descendenþa lui pe linie
maternã. El îºi fãcuse studiile la Padova ºi Bologna, având
un doctorat în medicinã. A ajuns mare-dragoman al Porþii,
posturã în care a fãcut politicã subtil prooccidentalã în
imperiu. El este cel care pregãteºte ºi dã prestigiu
cartierului fanarioþilor din Constantinopol, „care vor încerca
sã domine imperiul otoman dinãuntru, prin supleþe ºi
viclenie, adeseori cu preþul onoarei ºi chiar al vieþii”13. În
ciuda laudelor pe care le aduc azi unii istorici fanarioþilor,
care ar fi modernizat (europenizat) prin reforme
Principatele Române, în realitate, aceºtia n-au fost nici
pe departe la înãlþimea Exaporitului, nefãcând altceva
decât sã augmenteze starea de imperiu-avorton a Porþii,
slujind nu mentalitatea occidentalã, ci stricte interese
spoliatoare ºi introducând „morala” fanariotã în fiinþa
românilor.
O cu totul altã cale va urma Dimitrie Cantemir (16731723). Cum se ºtie, el a fost capuchehaie în Fanar, cu
studii strãlucite, poliglot, familiar civilizaþiei occidentale,
fiind ºi primul oriental membru al unei academii din Apus.
El a cunoscut, într-adevãr, din interior Imperiul otoman ºi
a crezut cã poate fi învins în contextul „regatelor
combatante” europene printr-o alianþã cu Petru cel Mare,
devenit campion al occidentalizãrii. În Grecia, Alexandru
Ipsilanti va urma „calea Cantemir”, cea a rezistenþei prin
revoltã, atrãgând simpatia unor occidentali ca Byron sau
Shelley. De remarcat cã atât direcþia Exaporitului, cât ºi
a lui Cantemir, iar mai înainte a lui Petru Movilã, nu
implicau în occidentalizare abandonul ortodoxiei,
recunoscând, în acest fel, solidaritatea originarã a
creºtinismului. O altã cale promovau apu-senii înºiºi în
expansiunea spre lumea ortodoxã: convertirea, cu o
treaptã de compromis – uniatismul. Tentativa a repurtat
oarecare succes la 1594, în Ucraina, ºi la 1699-1700, în
Transilvania. Dar, cu mult mai înainte, cruciada a IV-a
(1204) a avut drept þintã catolicizarea pãgânilor ºi a
„schismaticilor”. La un moment dat, Papa Inocenþiu al
III-lea chiar credea cã ortodoxia „schismaticã” fusese
învinsã. Instrumentul principal, atunci, era forþa. Aceasta
a luat forme dramatice în Transilvania, unde ortodocºii
au fost deposedaþi de pãmânturi, de cetãþi, de pãduri etc.
La 1234, s-a încercat catolicizarea prin înfiinþarea
episcopiei „Cumania”, dar aceasta era dominatã, în
realitate, de „schismaticii” români, dupã cum reiese din
scrisoarea trimisã de papã lui Bela, fiul regelui Ungariei
Andrei al II-lea14. Papa Grigore al IX-lea poruncea
recurgerea la forþã, ceea ce i-a fãcut ºi mai refractari pe
români, care, dimpotrivã, îi atrãgeau pe strãini la
confesiunea lor. Nici la 1374 lucrurile nu erau mai bune.
Papa Grigore al XI-lea încearcã sã-i convingã pe români
punându-le un episcop-vicar cunoscãtor al limbii române.
Din pãcate, el o fãcea prin intermediul regatului ungar,
privit ca principala ameninþare de cãtre organizaþiile statale
româneºti. Un exemplu elocvent ni-l furnizeazã Moldova.
Domnitorul Laþcu I (cca. 1365-1374) se îndreptase spre
Roma, obþinând o episcopie pe Siret (1370) subordonatã
Sfântului Scaun. A intervenit însã Ludovic I, rege-le
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mediu. O corectã perspectivã a degenerãrii instituþiei
boieriei se gãseºte în cartea lui Ion Heliade Rãdulescu,
Echilibrul între antiteze , dar ºi în publicistica lui
Bolintineanu, a lui Cezar Bolliac ºi în unele articole ale
lui Eminescu. Pe de altã parte, robia þiganilor în Principate
nu are nici pe de parte dramatismul ºi amploarea sclaviei
negrilor în marea democraþie americanã. Robia þiganilor
are, la noi, dincolo de aspectele opresive, întreaga
mediocritate a clasei boiereºti decãzute ºi parazitare, cu
obiceiuri orientale. De asemenea, Biserica, în postura ei
de instituþie autonomã economic, folosea mâna de lucru
a þiganilor robi. Altminteri, mulþi þigani nici nu-ºi doreau
„emanciparea”, simþindu-se „bine” la curþile boiereºti. Este
notorie reacþia þiganilor de pe moºia lui Vasile Alecsandri,
de la Mirceºti, când li s-a adus vestea libertãþii. Ei au
privit-o ca pe o nenorocire, ca pe o pedeapsã. De fapt,
þiganii robi nici n-au mai fost veritabili þigani, ci alogeni
semiasimilaþi, înlocuitori parþiali ai vechilor ºerbi autohtoni.
Liberi, þiganii s-au simþit în condiþia lor de nomazi care
trãiau în afara legilor statului pe teritoriul cãrora de gãseau.
Poate cã nedreptatea cea mai gravã care li s-a fãcut
þiganilor în Europa este silirea lor sã renunþe la nomadism ºi la meseriile ºi obiceiurile tradiþionale. Împinºi sã
devinã francezi, români, unguri etc., þiganii ºi-au pierdut
ºi limba ºi specificul, elemente care asigurau diversitatea
prismaticã lãsatã de Dumnezeu, despre care vor-bea
eroul eminescian Toma Nour. Nu e de mirare cã þiganii
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semiasimilaþi constituie astãzi una dintre cele mai dificile
probleme de integrare nu numai în România, dar ºi în
Europa. Neavând un stat al lor, þiganii nu ridicã însã
implicaþii de al treilea tip de relaþii între autohtoni ºi
periferici, despre care voi vorbi în continuare. Ion BudaiDeleanu, cu geniul sãu pe care încã nu-l ºtim a-l preþui, a
imaginat cam ce s-ar petrece cu þiganii dacã s-ar constitui
într-un stat. Dar þinta vizatã de Budai-Deleanu sunt românii
înºiºi, precari în a constitui o civilizaþie pe mãsura darurilor
lãsate de Dumnezeu ºi lãsând impresia cã „þigãnia” este
partea nefastã asimilatã de autohtoni în contactul lor cu
nomazii asiatici. Din aceastã precaritate s-a nãscut ºi
predominanþa celui de al treilea tip de relaþii între majoritari
ºi alogeni în statele româneºti, raporturi instituite în Ardeal
de Unio Ttrium Nationum la 1437, iar în Principate de
intrarea sub stãpânire otomanã, ajungându-se la apogeu
cu secolul fanariot ºi cu ofensiva ruseascã încheiatã cu
despotismul sovietic.
Cauzele acestui fel de interacþiuni absurde, rãsturnate
nu mai trebuie cãutate exclusiv în afarã, cum au procedat
cercetãtorii tradiþionali, ci vin chiar dinlãuntrul structurii
statale româneºti. Cum am vãzut, are precedente în faza
larvarã a românitãþii, chiar în procesul etnogenezei. Neagu
Djuvara spune cã prima condiþie ca o minoritate sã poatã
accede la hegemonie într-o naþiune este ca aceasta sã
se comporte ca o veritabilã aristocraþie, fiind în stare sãºi asume ºi sã apere interesele ºi geniul grupului naþional.
Or, elementele strãine infiltrate în corpul românitãþii n-au
acces decât arareori la o asemenea condiþie. Exemplele
cele mai bune rãmân „descãlecatele” care au dus la formarea statelor româneºti medievale. Minoritatea descinsã
din Maramureº, în frunte cu Dragoº, fãcea parte din
aceeaºi naþiune ºi n-a fost deloc o piedicã sã dea numele
ºi unitatea Moldovei. Când însã minoritatea cu pretenþii
hegemonice este incompatibilã cu majoritatea, se instituie
numita relaþie rãsturnatã, aberantã. Pentru Basarabia
ocupatã de ruºi la 1812, opresiunea minoritarã este
„explicabilã” ºi ea a fost re-marcatã chiar de observatorii
imperiali. Etnologul rus A. Afanasiev-Ciujbinski
recunoºtea în 1863 cã þãranul moldovean „e exploatat de
strãinii veniþi din lumea întreagã care absorb toatã vlaga
provinciei”16.
Mesageri ai unor puteri imperiale, strãinii au venit în
Þãrile Române cu o psihologie de stãpâni, profitând de
slãbiciunile elitelor autohtone, a cãror provenienþã era de
multe ori chiar elementul alogen. Înzestrat cu un simþ
politic excepþional, ªtefan cel Mare, de pildã, a întrevãzut
consecinþele existenþei unor elite strãine de masa
autohtonã ºi a întãrit instituþia boieriei cu criteriul meritului.
Menirea boieriei nu era privilegiul economic ºi social, ci,
în primul rând, o datorie cãtre obºte. De aceea, rãzeºii ºi
boierii se ridicau prin meritele lor în apãra-rea ºi întãrirea
principatului. Legendele populare au conservat geneza
instituþiei boieriei precum cea din O samã de cuvinte de
Ion Neculce despre naºterea familiei Movileºtilor. În
vremea domniei lui ªtefan cel Mare, Moldova a fost un
stat pe deplin european, fãrã obiceiuri ºi metehne
orientale, deplin sincronizat cu Occidentul politic, artistic
ºi ca mentalitate ºi ca apartenenþã la marea comunitate
creºtinã. Domni precum Alexandru cel Bun, Mircea cel
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veacuri, sãmânþa aceea produce efecte similare,
augmentându-se cu antiromânismul slav ºi maghiar, ca
sã le numesc numai pe acestea.
Se crede cã invazia fanariotã începe dupã domniile
lui Constantin Brâncoveanu ºi a lui Dimitrie Cantemir,
sultanii ajungând sã nu mai aibã încredere în domnii
pãmânteni pentru a-ºi asigura spolierea principatelor în
liniºte. Cantemir o dovedise cu prisosinþã prin nechibzuita
alianþã antiotomanã cu Petru cel Mare. Brâncoveanu a
sfârºit ca martir, refuzând sã se lepede de credinþa
strãmoºeascã, tot printr-o trãdare cãtre ruºi, prin Toma
Cantacuzino. De fapt, gustul prãdãtor al minoritãþii
greceºti din Fanar se trezise mai demult, curmarea
domniilor pãmântene fiind prilejul preafericit, copt cu
decenii în urmã, cu viclenie ºi cu rãbdare. Aventura
începuse în secolul al XVII-lea, dupã ce principatele par
sã iasã din faza regatelor combatante, care ar fi trebuit
sã se culmineze cu biruinþa lui Mihai Viteazul ca
înstãpânitor peste cele trei þãri româneºti. Numai cã Mihai
Viteazul a eºuat în extraordinara lui încercare eroicã. Mihai
Viteazul n-a avut suficient geniu poli-tic, pe mãsura celui
militar, spre a face durabilã ºi europeanã civilizaþia
româneascã spre a o înscrie în era regatelor combatante
la nivel continental. Momentul Mihai Viteazul ar fi trebuit
sã aibã o importanþã crucialã în destinul românilor.
Cãderea lui a însemnat o veritabilã catastrofã, de care
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Bãtrân, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu, Matei
Basarab, chiar Vasile Lupu, s-au postat în plinã istorie
europeanã, iar strãinii imigraþi au intrat în relaþii fireºti cu
autohtonii. Aceste realitãþi nu pot fi contrazise de teoriile
istoricilor ºi contrazic presupunerile lui Neagu Djuvara cã
Principatele au fost prin definiþie aparþinãtoare la o altã
civilizaþie decât cea europeanã. Sau, în orice caz, se
vãdeºte limpede cã bizantinismul românesc îºi are
particularitãþile lui, în care elementul civilizaþiei
occidentale îi este familiar ºi consubstanþial, dovedinduse, ºi pe aceastã cale, capacitatea de sin-tezã orientoccident a civilizaþiei româneºti. Domniile fanariote au
în-semnat, în schimb, degradarea acestor potenþialitãþi
de sintezã, odatã cu degenerarea boieriei, invadatã, cum
observa Heliade Rãdulescu, de mentalitate ciocoiascã
levantinã.
CAZUL FANARIOT. Dacã turcizarea românilor a fost
un fenomen periferic, dând greº, dacã Principatele n-au
putut fi transformate în paºalâcuri, turcii mulþumindu-se
cu tributul, fanarioþii au vrut ºi au reuºit mai mult, dat
fiind cã aveau ºi argumentul religiei orto-doxe,
înstãpânindu-se ca proprietari ºi tinzând sã înãbuºe fiinþa
naþionalã sau sã i se substituie. Teroarea minoritãþii s-a
manifestat nu nu-mai economic ºi politic, ci ºi spiritual.
Cum spuneam, istorici mai noi þin sã sublinieze eforturile
domnilor fanarioþi de „modernizare” a Principatelor.
Adevãrat, dar au fãcut-o, în genere, gândindu-se cum sã
stoarcã mai bine beneficii personale, odatã cu achitarea
obligaþiilor cãtre Poartã. Tom Gallagher (utilizând
conceptele sociologiei lui Max Weber) observa cã
fanarioþii au fost departe de a institui un sistem „birocratic”
modern, menit sã asigure buna funcþionare a statului,
cât au dezvoltat un sistem „patrimonial”, pus în slujba
„hospodarului”, cu atât mai eficient, cu cât ºi Biserica
propovãduia supunere faþã de stãpâni17. Mai mult, limba
greacã a devenit limbã de învãþãmânt ºi de culturã, în
vreme ce româna era interzisã ºi umilitã. Încã Neculce
atrãgea atenþia cã „la grec milã, sau dreptate, sau
nevicleºug, nici unele de acestea nu sunt, sau fricã de
Dumnedzãu”18. Apoi, D. Bolintineanu fãcea observaþia cã
devenise o ruºine ºi o primejdie sã vorbeºti limba maternã
ºi cã românilor li se inoculase un sentiment al inferioritãþii,
al lipsei de vocaþie în culturã etc. Metodã sigurã, utilizatã
infinit mai eficient de cãtre maghiari, în Ardeal, ºi de cãtre
ruºi, în Basarabia. Fireºte, autohtonii, dacã doreau sã
iasã din „primitivism”, n-aveau decât sã-ºi lepede
identitatea ºi sã se grecizeze. Aceste pretenþii erau cu
atât mai uluitoare, cu cât grecii Fanarului nu mai aveau
ni-mic din mãreþia strãmoºilor antici, fiind o speþã
degeneratã ºi coruptã, aducând cu ei nu moralã ºi culturã,
ci fanariotism, termen ce sintetizeazã de-a pururi
fenomenul, rãmas ºi azi cu aceeaºi încãrcãturã
semanticã. Mai mult de atât, acest marasm s-a insinuat
în substanþa comportamentalã a elitelor postfanariote,
ameninþând cu îmbolnãvirea naþiunii, ca „mutaþie”
degenerativã. „Grecii cãzurã – va scrie Bolintineanu –,
dar sãmânþa lor rãmase în aceste holde curate române,
ca niºte bãlãrii, datinile lor, dispreþul lor pentru România,
pentru istoria românilor, pentru limba românilor, rãmase
moºtenire în familiile ro-mâne grecite”19. Dupã douã
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suntem prea puþin conºtienþi. Din gloria ºi din voinþa lui
domnitoare par sã se mai înfrupte Matei Basarab ºi Vasile
Lupu, care, de fapt, revin la nenorocita rivalitate coaptã
de geniul politic al regilor unguri ºi al altor vecini. În
realitate, ultimul domn pãmântean care posedã mãreþie
naþionalã este Matei Basarab, pe care Eminescu îl
aprecia în chip deosebit. Strãlucirea ºi fericirea domniei
lui Vasile Lupu poartã cu sine contradicþiile unei cãderi
ruºinoase ºi asta poate sã se explice prin observaþia lui
Neagu Djuvara cã decãderea începe cu intruziunea
strãinilor în ierarhiile de vârf ale unei civilizaþii. Este
„schimbarea la faþã” pe care o vor institui domniile
fanariote. Eminescu pune chestiunea chiar în termenii
teoriei lui Neagu Djuvara: „Veþi gãsi între boierii lui Vlad
Þepeº pe-un Dragomir al lui Manea Udriºte, veþi gãsi peun Vintilã Florescul, dar de Caradale nici urmã”20,
Caradalele fiind simbolul intruziunii fana-riote în
aristocraþia autohtonã. Fenomenul se producea prea
devreme dupã eºecul lui Mihai Viteazul. Vasile Lupu a
fost o personalitate remarcabilã, dar venea cu o zestre
etnicã greceascã de „arbãnaº”. El a putut lãsa impresia
cã s-a asimilat suficient de organic la românitatea
moldoveneascã. Câºtigarea puterii s-a datorat tocmai
acestui fapt, fiind sprijinit de boieri ca apãrãtor al neamului.
Vasile Lupu, ctitor de legi, de învãþãmânt, de capodopere
arhitecturale, este lãudat de cronicari ºi perceput sub
aceastã zodie fericitã de cãtre toþi istoricii. Un fapt însã
a rãmas obscur: dupã 19 ani glorioºi, domnitorul cade
brusc, fãrã putinþa de apãrare în faþa oºtilor adunate de
complotistul Gheorghe ªtefan, cu sprijin din partea lui
Matei Basarab ºi a principelui din Transilvania. Cronicarii
ºi istoricii au dat explicaþia cea mai facilã: trãdarea marelui
logofãt Gheorghe ªtefan, care i-a uzurpat tronul. Iatã însã
cã la 1901 ilustrul magistrat I. Tanoviceanu, sagace investigator al unor momente neclare din istorie, produce,
printr-un studiu, ceea ce azi am numi o demitizare a
domniei lui Vasile Lupu. Numai cã I. Tanoviceanu o fãcea
în beneficiul istoriei naþionale, cu o minte lucidã ºi
pãtrunzãtoare, chiar în spiritul teoriei de esenþã
eminescianã a lui Neagu Djuvara. Tanoviceanu surprinde
fenomenul intruziunii elementului alogen ca antitezã
monstruoasã în sânul majoritãþii româneºti din Moldova,
prefigurare a biruinþei acestuia în secolul fanariot. Vasile
Lupu nu a rezistat ispitei de prãdãtori a rudelor sale
greceºti. Rând pe rând, argumenteazã cu o bogatã
documentaþie I. Tanoviceanu, el i-a înlãturat pe boierii
moldoveni din înaltele dregãtorii ºi i-a înlocuit cu greci,
umilindu-i pe autohtoni. Mai mult de atât, îºi potolea
pornirile desfrânate luându-ºi þiitoare frumoase, fãrã sã-i
întrebe pe boieri, chiar din familiile acestora. Reprimarea
s-a abãtut ºi asupra rãzeºimii pe care a supus-o la impozite
împovãrãtoare, încât existã mii de înscrisuri din epocã
prin care se atestã cã rãzeºii erau nevoiþi sã-ºi vândã
pãmântul grecilor ºi sã îngroaºe rândurile ºerbilor. În
asemenea condiþii, Va-sile Lupu nu are încredere în români,
renunþã la oºtirea tradiþionalã ºi împovãreazã visteria cu
plata unei armate de mercenari strãini. Sub aparenþele
unei domnii fericite, se ascunde boala cea mai cumplitã,
ruptura dintre majoritate ºi minoritatea greceascã.
Misionarul Paul de Alep, care avea cuvinte de laudã pentru
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Vasile Lupu, nu poate sã nu observe gravitatea crizei:
„Pricina urii lor (a moldovenilor, n. n.) pentru Vasile fu
pentru cã el era Grec de naºtere ºi de neam ºi fãcuse
toþi curtenii ºi ofiþerii sãi din greci, îndepãrtând pe
moldoveni, pe care îi lua în râs ºi despreþuia, atât el cât
ºi ai sãi, încât îi aducea la cea mai mare sãrãcie ºi
degradaþiune. Pentru acest cuvânt, grecii ºi moldovenii
se urãsc unii pe alþii peste mãsurã”21.
Într-un asemenea context, majoritarii rãspund la
violenþã prin violenþã. Energiile lor se întrupeazã în
personalitatea lui Gheorghe ªtefan, boier cultivat ºi
inteligent, de care Vasile Lupu nu se putuse dispensa,
crezând cã nu are a se teme de instinctul naþional cãruia
se iluziona cã i s-a substituit. Faþã de Gheorghe ªtefan,
Vasile Lupu co-mite, totuºi, o greºealã care va umple
paharul. Marele logofãt avea o soþie foarte frumoasã, iar
domnitorul atenteazã la onoarea acesteia. Au urmat
„trãdarea” ºi înlãturarea rapidã a lui Vasile Lupu. Grecii
au fost înlãturaþi odatã cu domnul, dar domnia aceasta,
observã I. Tanoviceanu22, a fãcut un enorm rãu Moldovei,
sub faþada ei de strãlucire, fiindcã a sãdit în minoritatea
greceascã din Fanar gustul pentru dominaþie în principate.
Vasile Lupu a fost semãnãtorul funestei maladii numite
fanariotism.
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închipuita ei strãlucire, a fost o adevãratã nenorocire; nici o
altã domnie n-a avut urmãri mai rele pentru Moldova”. (p.
140).
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Florentin Popescu

„O REALITATE CA STARE NU EXISTÃ
PÂNÃ NU O POVESTEªTI”

* Ana Dobre, Rinocerii si Don Quijote, Alexandria, Editura
Teleormanul Liber, 2007
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„intelectuale” prin recurgerea la termeni ºi concepte pentru
înþelegerea cãrora cititorul ar trebui sã apeleze la
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.
PRO

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
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Valeria Manta Tãicuþu

DESPRE CULTURÃ, CU DRAGOSTE
Periculos de bine informatã, cu lecturile la zi (cãrþi,
reviste ºi ziare), neezitând sã „zãpãiascã” numeroasele
canale de televiziune postdecembriste, Magda Ursache
scrie „pe muchie de hârtie”, deci conºtientã cã se situeazã
într-o poziþie incomodã, care-i poate aduce sancþionarea
rapidã (n-ar fi pentru prima oarã): când detabuizezi,
deranjezi. ªi scriitoarea de la Iaºi are pe cine deranja,
începând cu (de)formatorii de imagine, speakerii plãtiþi
sã facã giumbuºlucuri în faþa naþiunii ºi sã promoveze
(in) ºi (sub)cultura ºi terminând cu scriitornicii zilelor
noastre, veleitarii puºi pe cãpãtuialã în timp ce adevãratele
talente sunt plasate cu bunã-ºtiinþã în unghi mort.
Scenariile sociopolitice, strategiile de manipulare, condiþia
precarã a culturii, a învãþãmântului, climatul nesãnãtos
din mediile artistice, lupta scriitorului român împotriva
scriitorului român sunt câteva dintre temele importante
tratate de Magda Ursache în colecþia de eseuri apãrute
la Editura Ideea europeanã în 2007. De remarcat
dependenþa, pe care scriitoarea o divulgã fãrã cruþare, a
românilor, faþã de situaþiile tulburi, de conjuncturã, de falsul
istoric, de imaginile fabricate: „Exact ca pe vremea realismului socialist agresiv
agresiv,, cum îl numeºte profesorul Ion
Rotaru, reviste ºi edituri inventeazã stahanovist celebritãþi, în paralel cu demolãri neargumentate, probabil pe
principiul demolare humanum est. Atunci, în proletculturã, se fabricau false talente ºi se impuneau dupã un
mecanism infailibil: tiraje mamut, obligativitatea lecturii
în ºcoli” (p. 33). În zilele noastre, „produsele media” sunt
fixate cu aplomb în mentalul colectiv, dupã criterii care
nu au nicio legãturã cu valoarea: „Haosul socio-cultural
(n-avem formatori, ci de-formatori de opinie) prieºte cãrþilor
ache
scurte, [...]. În þara lui T
Tache
ache, orice-i posibil. Recent
îmbogãþiþii se vor ºi recent intelectuali, ba ºi recent
scriitori. O femeie-cover din Primãverii se ºi plângea la
Naºul cã i-a fost insuficient comentatã cartea. Cum, se
vãita Romaniþa, cum? Pun viaþa mea (deget semnificativ
spre decolteu) pe masã ºi nu se vorbeºte despre ea?
Doar biografia primatelor ºi a playmatelor conteazã, nu
ºi a Ilenei Mãlãncioiu!”, conchide Magda Ursache,
scârbitã. (p. 58-59). Când scandalul suplineºte lipsa
talentului, iar evenimentele cele mai mediatizate sunt,
de-o pildã, sexul, naºterea ºi botezul la curtea lui (v)Irinel
Columbeanu, este explicabilã ciudãþenia unei liste de
personalitãþi româneºti, unicã ºi originalã ca ºi democraþia
de tip mioritic: „Degradat de ofensiva continuã a nulitãþii
pe canalele TV, spiritul public i-a strâns de-a valma pe
Cuza ºi pe Florin Piersic, pe Coandã ºi pe Lucescu, plus

PRO

* Magda Ursache, Pe muchie de cuþit, Iaºi, Editura
Ideea europeanã, 2007
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Guru Bivolaru. Gigi Becali s-a strãduit personal pentru
locul 12 ºi n-am putut sã nu mã întreb cum o fi arãtat cel
care l-a propus ca mare român pe ex-primarele de Iaºi,
Constantin Simirad. Incertitudinea în aprecieri nu era
amuzantã, îmi displãcea profund. Numele lui Hagi curgea
pe bandã lângã Iorga, tenismenul Nãstase lângã Mircea
Eliade, Decebal lângã Mutu; Gicã Petrescu în devãlmãºie
cu Brâncoveanu ºi cu mareºalul Antonescu, Ceauºescu
lângã Dumnezeu ºi Dumnezeu lângã Bulã” (p. 109).
Ofensiva „aculturalilor” este favorizatã de indiferenþa
slujbaºilor din ministere, de lipsa de coeziune / solidaritate
a elitei culturale („elita tãcutã pierde în competiþie cu
amatorii”) de lupta dintre „margine” (provincie) ºi centru,
Pentru cei din lista lui Manolescu
de cumetriile literare: „Pentru
(Literatura românã postbelicã, vol. 1-3) se aplicã un
discount de 10% (v
(v.. p. 157 a cãrþii apãrute la Cartier
Cartier,,
în 2006. Fereascã Dumnezeu sã nu fii pe lista lui Manon
Lescaut
Lescaut, omofonie descoperitã de lunediºti; ierarhia
literarã el a fãcut-o ºi punctum. Dacã lipseºti ºi din listele
I. Bogdan Lefter ºi Alex ªtefãnescu, investeºti degeaba
în bursa de iluzii a literaturii române contemporane” (p.87).
Lipsa de informare, precum ºi „virusul indiferenþei faþã
de document” contribuie la falsificarea valorilor, astfel cã,
recenzând un volum îngrijit de Mihaela Cristea („Reconstituiri necesare”, 2005), Magda Ursache readuce în discuþie
„gãurile negre de memorie ºi de conºtiinþã”: „Depindem
întru totul de o memorie corectã (nostalgiile comuniste
au ca sursã tot proasta informare). Ca sã nu se întreþinã
(voit sau nu) confuzia, ieri de clasã, azi de partidã, soluþia
e memoria corectã. Altfel, sub ochii noºtri se fabricã mituri
despre merite disidente, vedetele marxist-leniniste sînt
rãsplãtite cu indemnizaþii [...], diverºi zombies sînt cultivaþi
de televiziuni, ca sã-ºi continue campaniile, sã lucreze
„planificat” pentru distrugerea unor personalitãþi” (p. 77).
Nu numai premiile literare s-au devalorizat, prin
atribuirea lor dupã criterii clientelare, prin „cumetrii”, prin
„telefoniade”, prin aprecierea dupã zvon sau, în cel mai
bun caz, acordate în scopuri filantropice (n-are talent,
dar e bolnav, sãracu’!), dar ºi momente care ar trebui sã
constituie un elogiu adus genialitãþii creatoare / ºtiinþifice
dobândesc un aer comic ºi uºure de vodevil paºoptist.
Susþinerea tezei de doctorat a preotului Guºã V. Gheorghe,
de exemplu, se transformã într-un triumf al inepþiei, întro cacealma, de pe urma cãreia prestigiul academic este
cel care suferã. Tezardul, cu totul pe dinafara subiectului
susþinut („ªtefan cel Mare între mit ºi adevãr”) se bâlbâie
lamentabil, n-are proprietatea termenilor, nici coerenþã,
nici mãcar informaþii despre pronunþia corectã a unor nume
proprii (Foucault este pronunþat „Fucãu”); are, în schimb,
tupeu ºi susþinãtori pe mãsura lui. Magda Ursache
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oscileazã între revoltã ºi amuzament: „Motivaþia temei?
Zero. Incapabil sã-ºi punã ordine în idei cât de cât ºi (la
o vârstã destul de înaintatã) cu nimic adult în expunere,
candidatul gesticula larg. Un argument ca: unde-a murit
Napoleon ºi unde a murit ªtefan i s-a pãrut hotãrâtor:
ªtefan a murit acasã, de aceea e mai mare ca Napoleon,
a valorizat ferm pr. Guºã. Pentru cã a murit acasã, acasã
la el! [...] I-am privit cu stupoare pe invitaþii lui Gh. V.
Guºã. M-au pus în stare de stupoare. Cîþiva dormeau
duºi (confundând amfiteatrul cu sala Senatului României);
alþii tropãiau, trînteau scaunele, aºteptând chiolhanul
sãnãtos ce o fi urmat. Prin popimea caragialescã erau ºi
feþe bisericeºti distinse, vizibil contrariate, stânjenite nu
de privirea panoramicã asupra literaturii despre ªtefan
cel Mare, ci de paranoia în desfãºurare. [...] În vremea

aceea, telefoanele mobile sunau a apocalipsã. Cândva,
zãngãneau epoleþii pe sub sutane, mi-am zis, amintindu-mi
episodul percheziþiei de la Mãnãstirea Neamþ” (p. 105-107).
Cititorii fideli ai revistelor „Luceafarul”, „ProSaeculum”,
„Oglinda literarã”, „Contemporanul” º.a. vor regãsi în
volumul „Pe muchie de hârtie” multe din comentariile acide
ale Magdei Ursache pe teme diverse, dar având, ca
numitor comun, cultura româneascã de acum ºi dintotdeauna. Pentru cã breasla scriitoriceascã de la noi are
complexul „nu apari pe micul ecran, nu exiºti”, mã întreb
cum ar arãta emisiunile culturale televizate, talkshowurile
etc., dacã moderatori, în locul celor mult cunoscuþi ºi
compromiºi ar fi intelectuali de talia scriitoarei de la Iaºi;
presupun cã într-un fel ce nu suferã comparaþie, dar nu
ne paºte pe noi binele acesta în veci.

Ion Roºioru

CLIPA FAUSTICÃ DE LA CAPÃTUL
CICLULUI KARMIC

* Liliana Ardelean, Vieþile sufletului, Timiºoara, 2007.
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deºartã, asumându-ºi cu demnitate ultimele zvâcniri ale
destinului. Veºnic îmbrãcatã decent, nutrind parcã o oroare
organicã de a-ºi expune decrepitudinea cãrnii ºi de a se
lamenta întru a cerºi compasiune, Cora stã ore în ºir la
fereastrã ºi-ºi rememoreazã cu seninãtate traseul
existenþial, implicând nostalgiile dupã satul bãnãþean ale
cãrui valori ancestrale au fost zdrobite sub tãvãlugul
istoriei odatã cu venirea comuniºtilor la putere ºi
isprãvindu-se cu împlinirea fiinþialã pe care i-a dat-o
întâlnirea, târzie într-adevãr, cu jumãtatea sa perfectã
care a fost Nick, bãrbatul neamþ de o rarã delicateþe ºi
care, cu siguranþã o aºteaptã în imperiul luminilor celeste.
Copilãria fiicei de preot numai una uºoarã nu se poate
spune c-a fost pe fondul discriminãrilor sociale practicate
de cei vânduþi ideologiei moscovite. Devenirea Corei e
una plinã de obstacole, însã destinul de excepþie, în ciuda
tributului nefast pe care i-l percepe, se pare c-o urmãreºte.
Ca scriitoare, Cora dezvoltã, voltairean, o teorie despre
determinismul cosmic în care se înscrie ineluctabilitatea
insului cu propria-i soartã. Centuagenara e neîncetat
cãlãuzitã de pulsiuni testamentare în ºi prin care sã
comunice filozofia unei vieþi în care n-a fãcut altceva
decât sã studieze caracterele oamenilor prinºi în
maelströmul istoriei, nepregetând sã se întrebe, la vârsta
maximã a senectuþii, dacã nu cumva aceasta e un pãcat
pe care-l comit în general prozatorii ce se intruzioneazã
în tainele altora ºi apoi le exploateazã mai mult sau mai
puþin ficþional(izat). Spovedindu-se preotului ortodox, adus
de infirmiera Maria, protagonista-scriitoare se întreabã
dacã nu-i tot o greºealã de a fi vrut prea mult de la viaþã,
de-a fi fost mereu nemulþumitã, dorindu-ºi fãrã încetare o
PRO

În tulburãtoarea sa carte*, deopotrivã roman de
dragoste ºi amplu poem metafizic, Liliana Ardelean
reactualizeazã o temã dragã romantismului ºi anume cea
a cãlãtoriilor prin timp ºi spaþiu întru plonjarea finalã în
spiritualizarea astralã purã. Printre modelele posibile ar
putea fi citate Le roman de la Momie, al lui Théophile
Gautier, Avatarii Faraonului Tlà de Eminescu ºi, mai ales
Adam ºi Eva, romanul atât de drag lui Liviu Rebreanu,
însã prozatoarea timiºoreanã escaladeazã strãlucit orice
spirit de imitaþie atât prin forþa scriituralã, inventivã ºi
energicã, cât ºi prin arhitectura narativã ºi
contextualizarea istoricã, geograficã, socialã, politicã,
moralã, culturalã, spiritul de observaþie realistã afluind
armonios-îmbogãþitor spre fluxul ficþional care
vertebreazã cartea cu o temã atât de incitantã precum e
metempsihoza.
Compartimentul aºa zis realistic al cãrþii ne-o prezintã
pe protagonistã, Cora, la vârsta de 102 ani, internatã
într-un azil de bãtrâni ºi analizându-ºi cu o rarã luciditate
bucuriile ºi neîmplinirile vieþii. Fosta ºefã de protocol a
Ambasadei Române din Elveþia îºi rememoreazã
îndeosebi iubirea ºi anii de cãsãtorie alãturi de Nick, plecat
de lângã ea de câþiva ani ºi alãturi de care sperã sã ajungã
cât mai curând spre a pune capãt unei existenþe
pãmânteºti pluralizate pe o scalã karmicã mai mult sau
mai puþin condensatã în timp. Refuzând printr-un ºiretlic
medicamentele ºi somniferele care i se recomandã, Cora
nu face nici un rabat de la trãirea totalã a crepusculului
existenþial, preferând trãirea nepervertitã de nici o iluzie
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iubire paroxisticã prin prezenþa continuã a lui Nick alãturi
de ea. Suferã enorm pentru atrofierea iubirii dintre soþii
care ajung sã-ºi otrãveascã reciproc zilele petrecute
împreunã. Cora se acuzã, printre altele, de a se fi lãsat
antrenatã în cãsãtoria de doi ani ºi jumãtate cu frumosul
diplomat Vincent care se va dovedi un heterosexual
pãgubos. Cora acceptase cererea în cãsãtorie pentru a
se rãzbuna într-un fel pe Nick ce îºi legase instantaneu
viaþa de o femeie materialistã ºi vulgarã, Susanne. Faptul
cã a muºcat totuºi din fructul vanitãþii de a deveni soþia
unui irezistibil diplomat de carierã i se pare Corei un pãcat
de neiertat. Noroc cã ambele familii întocmite în pripã se
destramã la fel de repede, iar Cora ºi Nick rãmân împreunã
nu numai pânã la moarte, cum se spune la oficierea
cununiei religioase, ci ºi dupã, întru incomensurabila
eternitate.
Nu se poate face în nici un fel abstracþie de
dimensiunea etnograficã a cãrþii: amintirile din copilãrie
despre farmecul obiceiurilor de iarnã de altãdatã pânã ce
gospodarii satelor bãnãþene au fost deportaþi în Bãrãgan
ºi în locul lor au fost aduºi oameni care n-aveau nici în
clin nici în mânecã, prin forþa lucrurilor, cu agricultura;
relaþiile de rudenie au fost cândva sfinte, prozatoarea
neputându-se abþine sã nu observe, cu strângere de
inimã, cum în vremea de faþã acestea se deterioreazã
galopant, alienarea omului modern fiind asociatã cu
nesocotirea legilor morale ale colectivitãþii, cu stresul care
dezumanizeazã, cu egoismul ºi cu goana feroce dupã
avere, printre datinile cândva cu rol coagulant în spaþiul
rural bãnãþean un loc aparte jucându-l ruga (hramul)
bisericii. Nemþii care au plecat din România comunistã
sunt departe de a-ºi fi întâlnit fericirea ºi echilibrul pe alte
meleaguri unde nu se pot elibera nicicum de dorul de
casã. Cartea dezvoltã pe tot parcursul o paralelã între
spiritul latin, din care vine protagonista, ºi cel german în
care se instaleazã prin profesie ºi mariaj. Prin contrast
cu România, Occidentul exercitã asupra povestitoarei un
adevarat miracol asociat cultului muncii, cu ordinea,
curãþenia, moralitatea, seriozitatea, la polul opus
situându-se haosul, minciuna, hoþia, demagogia,
ºmecheria balcanicã, culpabilizarea celor de la putere ºi
toate tarele pe care comunismul le-a cultivat în chip
iresponsabil ºi întru totul diabolic.
Dacã Elveþia deþine pe bunã dreptate locul prim într-o
ierarhizare a þãrilor din Apus, ca toposuri de confort ºi
civilizaþie, nu-i mai puþin adevãrat cã, din ºi în perspectiva
vacanþierã, spaþiul grecesc rãmâne un reper inebranlabil
de frumuseþe clasicã ºi de vecinãtate imediatã cu
Dumnezeu, sentimentul de ataraxie ca ºi cel de
pasionalitate totalã putând fi trãite aici deopotrivã. Voiajul
de nuntã cu Vincent, ca ºi excursiile de mai târziu cu
Nick, în spaþiul mediteranean, îi prilejuiesc Corei – alter
ego al Lilianei Ardelean – pagini de mare vibraþie matafizicã
ºi de tumult exotic.
La fel de interesante sunt ºi povestirile despre
celelalte cupluri conjugale vãzute de sufletul Corei în
drumul ei spre regatul luminilor celeste, relatãri despre
femeia ce-ºi cautã fericirea, ºi nu se poate spune c-o
aflã vreodatã, alãturi de cineva. În toate existã o
incompatibilitate de destin între cei doi actanþi erotici, fie
cã acceptã sau nu compromisul, dupã ce au fãcut pasul
matrimonial mai mult de gura lumii. Nu vom zãbovi asupra
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lor, deºi fiecare ar merita o analizã separatã, mulþumindune sã semnalãm atitudinea feministã a autoarei cãreia îi
repugnã concepþia medievalã de a trata femeia ca pe o
marfã, precum în istoria Corneliei ºi a lui Romulus, ca ºi
în cea despre pãrinþii Cameliei, tatãl acesteia cumpãrândo, nu altfel decât în Ciuleandra lui Rebreanu, pe fiica,
mai micã decât el cu 14 ani, a unui umil ºef de garã.
Cãsãtoria se întâmplã în afara iubirii, brudnica mireasã
fiind aici îndrãgostitã de un vãr de-al ºaselea, cãsãtoriile
între rude fiind permise numai de la al ºaptelea grad de
rudenie în sus. Existã mereu în aceste povestiri
subsumabile sau întregitoare din diverse unghiuri ale
povestirii centrale, care este a Corei, o pledoarie pentru
dreptul la iubire ºi la fericire al femeii pe care nimeni ºi
nimic nu trebuie s-o umileascã ºi s-o marginalizeze, cu
atât mai puþin convenienþele sociale tradiþionalizate pânã
la a friza absurdul ºi inumanul, multe femei renunþând la
divorþ, spre a nu-ºi ºifona imaginea, chiar dacã împart
patul conjugal cu un impotent sau cu un homosexual.
Vieþile sufletului este ºi o meditaþie pe tema
supraveþuirii prin operã, adicã a gradului angajat de
textualizare fiinþialã. Albumul dãruit de Cora infirmierei
Maria pãstreazã intactã în memoria acesteia din urmã
vocea comentariului fostei stãpâne care se implicase cu
o rarã tandreþe în miracolul eternei Elade cu munþii ei
sprijinitori de cer zeesc. ªi probabil cã mai trãim, aºa
cum se spune în mod curent, atâta vreme cât cineva îºi
mai aduce aminte de noi graþie faptelor prin care încercãm
sã amprentãm timpul ºi lumea prin care trecem. Lilianei
Ardelean îi reuºeºte, de ce sã n-o spunem, aceastã
performanþã poematicã de a ne face sã ne punem întrebãri
ºi sã ne trãim viaþa ca ºi cum ar fi ultima etapã a ciclului
nostru karmic, oricând gata sã-i strigãm, precum Faust,
secundei sã stea pe loc.
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epicã prea devreme încheiatã. Todiricã, bãrbatul singuratic ce
se confundã dupã un timp cu sãlbãticiunile, ne pãrãseºte parcã
prea repede: e un portret-efigie din lumea descoperitã altãdatã
de Vasile Voiculescu: „Între timp îi crescuse barba, pletele lungi
de culoarea fuiorului îi puteau fi împletite, ochii înguºti ca la
viezure îi erau umbriþi de sprâncenele stufoase, ajungea cu
vârful degetelor de la mâini, fãrã sã se îndoaie, la gurgoaiele
opincilor, i se lungiserã mâinile ºi-i prisoseau pentru salturile
dintr-un arbore în altul. Îºi aflase adãpost într-o grotã, un fel
de peºterã în care pãtrunse poate, în afarã de el, vreo jivinã.
Dormea pe blãnuri de urs, treaz sau prin vis îºi mai striga
soaþa, mioarele, câinii.”
E multã poezie în proza lui D.A.S., iar atmosfera este
seducãtoare datoritã montajului rafinat al unor cuvinte
eingmatice dintr-un grai mustos arhaic ºi regional, ce ascund
taine nebãnuite: ciuci, tuhan, jmacuri, a tâºni, hrapa, calabur,
tãºâlcã, siscornitã etc.
Piciorul de lemn evocã destinul dramatic al unui bãrbat
puternic ce-ºi pierde un picior la lucru în pãdure, fiind astfel
lipsit de marea sa patimã de a mai urca muntele, trebuind sã
foloseascã un picior de lemn.Finalul ridicã valoarea acestei
proze prin posibilitatea interpretãrilor multiple, precum ºi prin
gestul semnificativ cu care se încheie:, , Alunecã de pe un
scaun ºi rãmase întins pe spate cu ochii sãi întunecaþi ºi reci
urmãrind parcã raza de soare prelinsã în ungherul încãperii”.
Fragii târzii este proza cea mai apropiatã de structura
compoziþionalã a unui poem: filonul epic redus la minimum,
un fior liric dedus din imagisticã, încorporarea unui simbol
central care sprijinã ideea:, , Codrul îmbogãþit cu ºoapte de
cetinã ºi cu trilurile înaripatelor, cu susurul izvoarelor ºi rãcoarea
ierbii crude s-a rãrit pânã-n zare. Vântul nu mai cautã prin
rãmuriºul lui ºi când se mai abate în rafale mai secerã doar
copacii rãmaºi stingheri.” „Codrul moare sub topoare ºi
nãvãlesc fragii ca-ntr-o alegorie a succesiunii moarte-viaþã, ori
o expersie a suferinþei naturii sub loviturile omului.”
Tunetul dinaintea furtunii descrie cu minuþie reportericeascã
drama umanã a unei fiinþe anonime în al cãrei destin se
strecoarã elemente patologice:victima e o bãtrânã
neputincioasã, ucisã noaptea de un dement cu mintea
tulbure;naratorul e martor ºi instanþã omniscientã.Mãiestria
în plan compoziþional, sugestia miºcãrii psihologice ºi gradaþia
tensiunii epice pot fi bine observate în Coliba; aceasta ne pare
cea mai complexã dintre proze, dovedind totodatã capacitatea
autorului de a se miºca ºi pe spaþii mai largi.
Singurele pericole care se iþesc ici-acolo : sunt
senzaþionalul, perspectiva jurnalisticã ºi cliºeul limbajului
colocvial; acestea pot împinge textul în afara literaturii.
Mijloacele expresive cele mai potrivite sunt convocate ºi în
schiþa Urzicile, în care întoarcerea din strãini a tânãrului se
asociazã cu urmele unei înmormântãri, cu nãvala urzicilor ºi cu
câinele schelãlãitor; pustiul ºi tristeþea stau gata sã acopere
totul.
Decebal Alexandru Seul nu a transmis nici pe departe atâta
cât îi permite potenþialul sãu creativ; poate nici nu s-a luat el
însuºi în serios pânã acum. E limpede cã dispune de forþa de a
se miºca pe spaþii epice mai mari ºi în registre variate
PRO

Prozatorul bucovinean Decebal Alexandru Seul a început
sã circule, de câþiva ani, pe o suprafaþã literarã tot mai mare,
datoritã, în primul rând faptului cã prin cele douã volume ale
sale anterioare – Zâmbetul ºi Întoarcerea paºilor – a devenit
vizibilã consacrarea sa unui anumit topos, dar ºi unor anumite
categorii socio-umane surprinse în momente semnificative.
Paginile sale, apãrute mai demult în publicaþii precum
Luceafãrul, Convorbiri literare, Bucovina literarã ºi altele, l-au
convins de asemenea cã poþi fi luat în seamã de critica literarã
ºi fãrã a cãuta, cu obstinaþie, sã fii la modã. Recentul volum,
apãrut la Editura „Corgal Press” din Bacãu, în 2006 (cu o prefaþã
de Cornel Galben), cuprinde vreo ºaptesprezece proze scurte
în care autorul surprinde, adesea memorabil, cu o
impresionantã economie de mijloace, siluete, situaþii, stãri de
spirit, gesturi, întâmplãri ºi imagini din proximitatea ºi chiar
din experienþa instanþei auctoriale. De cele mai multe ori, autorul
apeleazã cu inspiraþie, în plan compoziþional, la modalitãþi
precum decupajul fragmentului, plasarea cu efect maxim a
elipsei, precum ºi proiecþia din perspectivã lirico-simbolicã.În
planul strict stilistic, sunt de remarcat, credem, douã trãsãturi
distincte: conciziunea ºi contextualizarea cu bune efecte
expresive, dar cu mãsurã, a cuvintelor ce mustesc de sevele
arhaic-regionale. Poate cã unele din aspectele de mai sus l-au
determinat pe cunoscutul critic ºi istoric literar Alex. ªtefãnescu
sã distingã în proza lui Decebal Alexandru Seul un anume „realism pitoresc”.
Prefaþatorul volumului Fragii târzii, Cornel Galben remarcã
„stilul concis, curiozitatea cu care priveºte lumea ce-l
înconjoarã, fascinaþia pentru naturã ºi munte, în special, fraza
inundã ici-acolo de metaforã ºi finalurile expresive, ce-þi dau
ºansa sã priveºti dincolo de poveste ºi sã o continui”; acelaºi
remarcã totodatã cã D.A.S. „are ºtiinþa evocãrii, a construcþiei
concentrate pe spaþii mici, a transformãrii faptelor aparent
banale în evenimente cu conotaþii cosmice, cu trimiteri în
negura vremii ºi în istorii greu deductibile”(pp.6-7).
În Poºtãriþa se contureazã, din perspectiva eului auctorial,
un portret descriptivo-narativ, o siluetã enigmaticã a unui sat
de munte, tânãra poºtãriþã ce leagã comunitatea izolatã de
lume; efectul de potenþare a actualitãþii se face prin implicarea
instanþei narative în discursul schiþei: „Nu ºtiu nici în ziua de
azi cum de s-a întâmplat ºi de ce am pãþit-o eu ºi nu altul (…)
Fata aceea subþiricã în talie – de i-o puteai cuprinde uºor cu
braþul – aºa strãbãtând cãrãrile cu geanta enormã pe unul din
umerii înguºti, balansând-o ca pe o trãistuþã ce era la ºic cândva,
mi se pãrea caraghioasã”.
Floarea de colþ e un poem epico-legendar pe tema iubirii
visate, într-o naraþiune cu inserþii de secvenþe descriptive liricosimbolice, sugerând ideea intangibilitãþii frumosului absolut:
„De câte ori le observ þâºnindu-le cãciulile de piatrã sã spintece
norii alburii sau negurile cerului, sunt pregãtit sã mã apropii
cât mai mult de ele. Pentru a le contempla ºi a-mi trãi mãreþia
clipelor lângã coloºii de stâncã prin cutezanþa înãlþimilor uriaºii
meleagului (…) Albumiþa, o fatã de o frumuseþe rarã, zãpãcise
pe atunci inimile multora care pentru ea bãteau la unison. Doar
unul dintre aceia înnebuniþi de a o cuceri trebuia sã-i aducã
floarea de colþ”. În Lupul ºi femeia, identificãm o promisiune
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3 mai. Bistriþa. Pãrãsit Londra la 8, 35 dimineaþa, 1 mai.
Sosit târziu la Viena dupã-amiaza. Nu ar fi trebuit sã aterizãm
aici deloc, dar un cetãþean britanic stabilit în Belfast nãscut în
Kashmir de confesiune sikh a ameninþat cã saboteazã aeronava
franco-germanã Airbus dacã pakistanezii nu încep imediat
dialogul cu indienii pentru a-ºi retrage reciproc trupele de pe
versanþii unor munþi înzãpeziþi ai lanþului Himalaya. Scotland
Yardul a fost prins nepregãtit pentru acest tip de negocieri iar
dupã ce MI5 a lãmurit apartenenþa confesionalã a turbanului
terorist problema s-a complicat întrucât în Himalaya era viscol
ºi cei doi generali pãreau a se fi rãtãcit într-o depresiune incertã,
necartografiatã de supuºii majestãþii sale. Pânã la urmã totul
s-a terminat cu bine: s-a dovedit cã teroristul era un jurnalist
de la Daily Telegraph iar acoliþii sãi aparþineau redacþiilor The
Mirror ºi The Sun într-un efort comun de a testa vigilenþa
serviciilor britanice de securitate. Cei doi generali imprudenþi
au fost salvaþi de la îngheþ împreunã cu trupele aferente de
cãtre o echipã de cercetare a armatei tadjike. Pentru a supravieþui
declaraserã armistiþiu ºi se refugiaserã în aceeaºi peºterã
declaratã ad hoc teritoriu neutru. În peºterã se descoperise ºi
un portret al lui Osama bin Laden ceea ce a alertat trupele
americane de menþinere a pãcii din sudul Afganistanului
surprinse într-o incursiune neoficialã în nordul Pakistanului.
Se pare cã peºtera aparþinea totuºi Republicii Populare Chineze.
Brad Pitt a declarat cã peisajul este potrivit pentru un remake al
filmului ªapte ani în Tibet. Angelina Jolie nu a declarat nimic.
Nici Dalai Lama.
Budapesta pare un oraº minunat, din ceea ce am putut sã
observ pe hubloul avionului, dar nu l-am vizitat îndeaproape,
urma sã plecãm mai departe, se anunþa ceaþã iminentã la
Klausenburg ºi trebuia sã decolãm în timp util. M-a încercat
senzaþia cã pãrãseam Occidentul spre a intra în Orient;
Occidentul cel mai autentic, cu splendidele poduri peste
Dunãre, care aici are cea mai nobilã lãrgime ºi adâncime, ºi
care purcedea cãtre tradiþiile dominaþiei turceºti. Un vecin de
pe scaunul alãturat a obiectat prompt: Buda fusese paºalâc
otoman, Transilvania niciodatã. Am pãrãsit Budapesta puþin
confuz ºi am aterizat în Klausenburg ºi mai confuz, dupã
cãderea serii, învãluiþi într-un nor dens de ceaþã orientalã care
semãna destul de mult cu smogul londonez, înconjuraþi de
zgomotul suspect de acut al elicelor turate la maxim ºi de
zgâlþâitul percutant al caroseriei unei aeronave de fabricaþie
incertã, situaþie care nu amintea deloc de atmosfera British
Airways.
M-am oprit aici ca sã petrec noaptea la Hotel Royal, unde
m-am întâlnit cu straniul grup de universitari ardeleni. La masã,
sau mai degrabã la cinã, ni s-a servit pui fript cu boia de ardei
roºu, foarte bun, dar mi-a dat o sete! (Mem. sã cer reþeta pentru
Mina!). Am întrebat-o pe Mo ºi aceasta mi-a spus cã felul se
numeºte „paprika hendl” ºi cã este o mâncare pe care am sã o
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gãsesc pretutindeni în secuime. De mare folos mi-a fost
compania lui Mo; era deja familiarizatã cu cele mai diverse
aspecte ale culturii transilvane, inclusiv ortografierea maghiarã
ºi transliterarea în alfabetul chirilic a cuvintelor englezeºti din
meniu, cunoºtinþe filologice fãrã de care e drept cã m-aº fi
descurcat onorabil.
La Londra, dispunând de oarecare timp liber, vizitasem British Museum, de care se leagã amintiri plãcute ale tinereþii mele
îndepãrtate, ºi fãcusem cercetãri referitoare la Transilvania,
printre cãrþile ºi hãrþile Bibliotecii; ºtiam deja cã þinutul este de
vreo zece ani parte a axei Washington-Londra-Bucureºti, dar
eram convins cã un mãnunchi de cunoºtinþe mai temeinice,
premergãtoare, despre acele tãrâmuri ar fi putut prinde bine în
relaþiile cu un universitar localnic. Am gãsit cã þinutul cãtre
care mã îndreptam se afla chiar la hotarul dintre Transilvania,
Moldova ºi Bucovina, în inima munþilor Carpaþi, una dintre cele
mai sãlbatice ºi mai puþin cunoscute pãrþi ale Uniunii Europene,
dacã nu punem la socotealã teritoriul asiatic al acesteia,
aparþinând nou venitei Turcia ºi învecinat cu Siria, Irakul, Iranul,
Azerbaidjanul ºi alte culturi care fac parte în mod tradiþional
din patrimoniul cultural european. Dar nici o hartã, nici o carte
ºi nici sistemul google de localizare prin satelit nu m-au putut
lumina asupra locului exact unde se înalþã castelul, deoarece
nu existã hãrþi turistice ale acestei regiuni comparabile cu
serviciul nostru cartografic, o lacunã a întregului brand fabulous spirit al concetãþenilor noºtri români. Trãgând alene din
pipã, poetul m-a asigurat cã este o strategie bine gânditã a
forurilor guvernamentale ale statului pentru a atrage potenþialii
turiºti europeni, americani sau japonezi cãtre un tãrâm
necunoscut, învãluit în mister, aºteptând a-i fi descifrate
enigmele fabuloase, legendare, mitice. Întrucât poetul este
declarat monarhist nu sunt sigur dacã ar trebui sã iau serios în
considerare opinia sa. În general nu sunt sigur pe tot ceea ce
se întâmplã în aceastã expediþie ceea ce îmi creeazã un curios
sentiment de hipersensibilitate ºi suspiciune. Totuºi, am vãzut,
încã de la British Museum, cã Bistriþa, oraºul de unde urma sã
plecãm cu maºini de teren în þinuturi muntoase, dupã spusele
lui Tristan, era un fost târg medieval destul de cunoscut. Voi
nota aici impresiile mele, ca sã-mi pot împrospãta memoria
când îi voi povesti Minei cãlãtoriile mele.
Populaþia Transilvaniei este alcãtuitã din patru naþionalitãþi
distincte: saºii care odinioarã locuiau preponderent în sud,
dar care acum locuiesc preponderent în Germania; valahii, care
sunt descendenþii dacilor ºi ai unui împãrat roman de o
magnificã viziune a integrãrii europene, care în mod echidistant
ºi pertinent a construit, în acest sens, un pod peste Dunãre
pentru a-ºi apropia Transilvania ºi un zid de apãrare în Britania
pentru a þine la distanþã strãmoºii scoþienilor ºi ai irlandezilor;
maghiarii, care am reþinut de la Mo cã au o ortografie distinctã,
iar de la poet cã nu mai au nici un rege distinct, dar au autonomie
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limuzinã superbã – similarã celei achiziþionate recent de coroana
britanicã – care stãtea cãþãrat pe capotã ºi agita entuziast o
sabie ºi o cruce enormã, în uralele mulþimii aparþinând unor
etnii diverse. Mi se pare cã pe mãsurã ce mergi mai spre rãsãrit
cu atât mai acut este conflictul dintre autohtonism ºi
europeism, între cultura localã ºi civilizaþia occidentalã, între
un mod de viaþã patriarhal ºi standardele urbane. Cum o fi fiind
circulaþia în Bhutan? Poetul se grãbeºte sã mã asigure cã
desigur impecabilã. Se pare cã Bhutan este un regat.
De-a lungul întregii zile ni s-a perindat prin faþã o þarã ce ni
s-a pãrut plinã de frumuseþi de tot felul. Vedeam câteodatã
orãºele sau castele cocoþate pe culmile unor coline cu
povârniºuri, întocmai ca în vechile ceasloave; altãdatã goneam
de-a lungul unor râuri ºi torente care, dupã largile parapete de
piatrã ce le strãjuiau, pãreau sã ameninþe cu mari inundaþii.
Este nevoie de apã multã, care sã curgã vijelios, ca sã se producã
revãrsãri peste margini. În fiecare aºezare, mari grupuri de
oameni, în tot soiul de straie, adesea gurã-cascã. Unii semãnau
întocmai cu þãranii de la noi, sau cu aceia pe care i-am vãzut în
Franþa sau Germania, cu tricouri, blugi, pantofi sport, semn cã
disputa privind imposibilitatea integrãrii europene a lumii rurale
este o falsã retoricã a europarlamentarilor conservatori. Însã
alþii arãtau foarte pitoresc. Femeile erau frumuºele, oricât de
aproape sau de departe te-ai fi aflat când te uitai la ele. Unele
mai în vârstã aveau mâneci albe, de toate felurile, ºi purtau
cingãtoare late, cu bete, care fluturau ca cingãtoarele balerinelor,
însã, desigur, cu fuste dedesubt. Þiganii erau cei mai ciudaþi
dintre toþi ºi mai sãlbatici, cu pãlãriile lor mari de cow-boy
carpatici, cu pantalonii largi, cu talie joasã, parcã mereu murdari,
cu cãmãºile colorate sclipitor ºi cu cingãtoarele enorme ºi grele
de piele, late de o palmã ºi þintuite unele pare-se cu aur, altele
cu alamã. Purtau cizme înalte cu pantalonii bãgaþi în ele, sau
pantofi cu vârful lung ºi ascuþit, neapãrat împodobit cu un
metal strãlucitor, peste care pantalonii atârnau neîngrijit în
praful drumului. Erau foarte pitoreºti, dar nu îþi inspirau
încredere. Pe scenã, i-ai fi luat numaidecât drept o ceatã de
tâlhari orientali de demult. Sunt totuºi, dupã câte mi s-au spus,
infractori mãrunþi ºi luaþi tare bat degrabã în retragere, dacã nu
cumva se urmãreºte arestarea sau evacuarea lor, caz în care
pirandele par a egala în performanþele vocale o întreagã
stagiune a Scalei din Milano. Acest ultim amãnunt mi-a fost
oferit de universitarul burlac, probabil un meloman înrãit.
Datoritã unor mult prea dese opriri spontane ºi abateri
neregulate de la traseu, se întunecase bine când am ajuns la
Bistriþa, un vechi oraº medieval, foarte interesant. Situat practic
chiar la fosta frontierã – prin Pasul Bârgãului, odinioarã numit
Borgo, ajungi direct în Bucovina – oraºul a avut într-adevãr –
ca majoritatea burgurilor transilvane – o existenþã zbuciumatã,
ale cãrei urme încã mai pot fi ghicite. Cu mai bine de cincizeci
de ani în urmã demolãri uriaºe au desfigurat oraºul, provocând
reprobabile pierderi ireparabile arhitecturii originale. Poetul
propuse – desigur – hotelul „La Coroana de Aur”, care, spre
marea mea bucurie, era o clãdire autenticã, veche, cãci, fireºte,
voiam sã vãd ºi sã cunosc ceea ce caracteriza arhitectural în
mod pozitiv þara. În mod evident eram aºteptaþi, deoarece când
am ajuns ne-a întâmpinat o femeie vârstnicã, voioasã la chip,
îmbrãcatã în costumul naþional tradiþional – bluzã albã cu fotã
dublã, în faþã ºi în spate, din material colorat, ceva cam prea
ajustat pe corp. S-a închinat ºi ne-a întrebat „Dumneavoastrã
sunteþi universitarii cu oaspeþii din Anglia?” „Da, noi suntem”
a spus Mo, care începuse sã înveþe limba românã ºi care mã
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culturalã în Þinutul Secuiesc; în rãsãrit secuii, grupaþi compact
în numãr de câteva mii ºi militând incisiv pentru autonomie
teritorialã (Mem. Sper sã nu fie inspiraþi în acest sens ºi galezii,
avem destulã bãtaie de cap cu ceilalþi celþi). Voi descinde printre
aceºtia din urmã, care susþin cã se trag din Attila ºi din huni.
Asta poate fi aºa, mã asigurã poetul, cãci în secolul al
unsprezecelea ungurii au gãsit în Transilvania o masã
impresionantã de valahi ºi slavi, printre care poate erau pripãºiþi
ºi câteva mii de huni. Am citit cã toate superstiþiile din lume
s-au adunat în potcoava Carpaþilor, ca ºi cum aici ar fi fost
centrul tuturor vârtejurilor imaginaþiei. Dacã aºa stau lucrurile
ºederea mea aici poate fi interesantã (Mem. În Transilvania
existã o a cincea naþiune, de origine neelucidatã, superstiþioasã
peste poate, misterioasã ºi secretoasã, care, în virtutea
descendenþei nomade, a stabilit o adevãratã diaspora pe întreg
cuprinsul Uniunii Europene, luând în derâdere vechile edicte
medievale englezeºti occidentale de expulzare cãtre orientul
tolerant. Nimeni la masã nu s-a arãtat dornic sã dezvolte
subiectul rezervat acestei stranii naþiuni, doar poetul a remarcat
cã au un sistem monarhic anarhic, întrucât beneficiazã concomitent de un rege ºi un împãrat, cu atribuþii socio-politice perfect suprapuse, dar având camarile regale distincte).
N-am dormit bine, cu toate cã patul era îndeajuns de
confortabil, cãci am avut tot felul de vise stranii. Un câine a
urlat toatã noaptea sub fereastra mea, ceea ce a avut poate o
legãturã cu insomnia (burlacul m-a asigurat, a doua zi dimineaþa,
cã în timp mã voi obiºnui cu ambientul sonor ºi cã oricum
situaþia ar fi fost mult mai precarã în capitalã unde, în pofida
eforturilor electorale permanente de eradicare a patrupezilor
vagabonzi se pare cã specia caninã se specializase temeinic în
douã activitãþi fundamentale de sabotare a planurilor edilitaropoliticianiste: perpetuarea prolificã a genelor proprii ºi
propagarea intens-polifonicã a concertelor nocturne). Ori poate
de vinã a fost paprikaºul, cãci zadarnic am bãut varianta
autohtonizatã a unei bãuturi carbogazoase comercializate sub
numele de sokata, îmi era mereu sete (Mem. Sokata determinã
flatulaþii inopinate; trebuie recomandatã scoþienilor). Cãtre
dimineaþa am adormit ºi m-au trezit lovituri repetate în uºã,
încât cred cã mã scufundasem într-un somn adânc. Era Tristan
întrebând agitat dacã nu am vãzut-o pe Isolda. Iritat din cauza
lipsei de somn i-am rãspuns cã din fericire nu sunt rege celtic
ºi nu mã numesc Marc. Tristan afirmã cã îi era teamã cã îi voi
rãspunde astfel ºi plecã mai departe. Fãrã nici un dubiu, am
început ziua cu stângul.
La micul dejun am avut iar paprikaº ºi un fel de porridge
din mãlai, pe care universitarii îl numeau „mãmãligã”, apoi vinete
umplute cu tocãturã, o mâncare excelentã, cu numele de
„împãnate”. (Mem. de cerut de asemenea reþeta lor). Am mâncat
în grabã, pentru cã planul era sã plecãm cât mai repede pentru
a evita aglomeraþia sufocantã din centrul Klausenburgului. Mai
precis acesta a rãmas doar planul teoretic, întrucât dupã ce am
tras o goanã ºi am ajuns în grabã la 7,30 la statuia regelui
maghiar Mathias (român neaoº, se grãbi sã mã asigure poetul)
am stat în intersecþie mai bine de o orã, claxonând intens,
aºteptând ca o coloanã de cãruþe cu coviltir aparþinând
ezotericei ºi unicei minoritãþi europene încã nomade sã fie
degajatã de cãtre forurile competente. Se pare cã protestau
perfect legal împotriva dezinteresului autoritãþilor în ceea ce
priveºte construirea unor drumuri paralele ºoselelor naþionale,
destinate strict atelajelor, dupã cum prevãd normele
comunitare. Interesant cã erau însoþiþi de un bulibaºã cu o
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asigurã cã hangiþa vorbeºte cu accent unguresc. Femeia a surâs
ºi i-a ºoptit ceva unui bãtrân în cãmaºã albã care intrase în
odaie. El ieºi ºi se reîntoarse deîndatã cu o scrisoare:
„Fraþilor – bun venit în Carpaþi! Vã aºtept cu nerãbdare.
Trageþi un somn bun în noaptea asta. Mâine, la trei dupã-amiazã,
vã sfãtuiesc sã porniþi pe drumul Bucovinei; rugãciunile mele
vã vor petrece în gând; odãile castelului vor fi pregãtite dupã
vecernie. La trecãtoarea Bârgãului vã va aºtepta maºina mea,
veritabilã piesã de colecþie, ca sã vã aducã încoace. Trag nãdejde
cã întreaga expediþie de la Londra sau de la universitate pânã
aici s-a terminat cu bine ºi cã vã va face plãcere ºederea în prea
frumosul meu castel. Numele Prea Sfintei Maria fie binecuvântat.
Confratele vostru, Tiresias.”
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4 mai. Am aflat cã ºi proprietarul hotelului primise o
scrisoare de la fostul ºef al Catedrei, cu rugãmintea plinã de
cucernicie de a ne asigura cea mai reconfortantã gãzduire,
însã când i-am solicitat informaþii mai amãnunþite, mi s-a pãrut
întrucâtva reþinut ºi a pretins cã nu înþelege engleza mea.
Aceasta nu putea fi adevãrat, fiindcã pânã atunci înþelesese
perfect, cel puþin judecând dupã întrebarea plinã de solicitudine
prin care se scuza pentru deranjul pe care mi l-ar fi pricinuit
prin acordarea unui autograf pe unul dintre romanele
îndepãrtatei mele tinereþi. El ºi soþia lui, bãtrâna care ne
deschisese, schimbarã priviri înspãimântate. Când l-am întrebat
dacã-l cunoaºte pe fostul ºef al Catedrei ºi dacã ar putea sã îmi
povesteascã ceva despre castelul acestuia, amândoi fãcurã
semnul crucii ºi, spunându-mi cã nu ºtiu absolut nimic, refuzarã
pur ºi simplu sã mai scoatã o vorbã, în englezã, românã sau
maghiarã. Ora plecãrii era atât de aproape încât n-am mai avut
vreme sã mai întreb pe nimeni; dar totul mi se pãru foarte
misterios ºi desigur deloc încurajator.
Chiar în clipa în care mã pregãteam sã plec, bãtrâna intrã în
camera mea ºi mã întrebã scuturatã de fiori, cu un familiar
accent de Birmingham, folosind apelativul distincþiei nobiliare
recent acordate de Maiestatea Sa Regele William:
– Trebuie sã vã duceþi? Oh, dragã Sir, trebuie sã vã duceþi?
Era într-o asemenea stare de agitaþie, încât pãrea cã uitase
ºi câtã englezã ºtiuse ºi o amesteca cu vorbe din limbi
indoeuropene ºi fino-ugrice pe care nu le cunoºteam. De abia
puteam sã îi urmãresc întrebãrile. Când i-am spus cã trebuia sã
plecãm numaidecât ºi cã eram angajaþi într-o afacere importantã,
ea mã întrebã din nou:
– ªtiþi ce zi e astãzi?
I-am rãspuns cã e în patru mai. Clãtinã din cap, pe urmã
zise:
– Da, desigur, ºtiu asta, ºtiu! Însã Excelenþa Voastrã ºtiþi ce
zi anume e?
I-am rãspuns cã marþi, apoi miercuri, joi, vineri, sâmbãtã,
duminicã luni ºi, furat de logica imperturbabilã a înºiruirii, marþi
din nou, apoi am considerat cã am epuizat toate variantele
posibile ºi am admis confuz cã nu înþeleg, iar ea reluã:
– E în ajunul Sfântului Gheorghe. Nu ºtiþi cã în noaptea
asta, când bat clopotele miezul nopþii, duhurile rele pun
stãpânire pe lume? ªtiþi unde vã duceþi ºi ce vã aºteaptã?
Adevãrul e cã habar nu aveam încotro mã îndreptam ºi cu
atât mai puþin ce mã aºtepta, începusem sã fiu eu însumi
neliniºtit de aspectele neprevãzute pe care le lua întreaga
afacere, dar m-am strãduit sã-i redau curajul bietei femei.
În cele din urmã cãzu în genunchi, implorându-mã sã mai
rãmân sau sã mai aºtept mãcar o zi-douã. Era tare caraghios,
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nici eu nu mã simþeam în apele mele, începusem sã iau serios
în calcul posibilitatea ca totul sã fie un aranjament exotic, de
un gust discutabil, care fãcea parte din strategia forurilor
guvernamentale pentru conferirea unei cât mai autentice note
de mister sejurului turiºtilor strãini poposiþi în Transilvania. O
privii atent: dacã era o actriþã, atunci îºi însuºise rolul foarte
profesionist. Totuºi eu trebuia sã îmi vãd de treburi, nu mai
puteam îngãdui sã se amestece nimeni. Am încercat deci sã o
ridic în picioare ºi i-am spus, cu toatã seriozitatea de care am
fost în stare, cã îi mulþumesc de avertisment ºi de bunele ei
intenþii, dar cã obligaþia mea este imperioasã ºi cã trebuie sã
plec. Se sculã, îºi ºterse ochii ºi scoþându-ºi crucifixul de la
gât, mi-l întinse. Uimit, am constatat cã e romano-catolic. Nu
ºtiam ce sã fac, deoarece, datoritã îndelungatei mele relaþii
tensionate cu aceastã confesiune, problemã expusã în mai
multe din romanele mele de mai puþin succes, ajunsesem, sub
influenþa confraþilor mei, sã privesc lucrurile acestea având
încredinþarea unei idolatrii eronat direcþionate; ºi totuºi mi se
pãrea lipsit de cuviinþã sã refuz o persoanã vârstnicã, aparent
atât de bine intenþionatã ºi atât de tulburatã. Pesemne cã a
ghicit pe chipul meu îndoiala cãci, petrecându-mi pe dupã gât
crucifixul, îmi spuse: „De dragul sufletului Prea Sfintei Maria”,
ºi ieºi din încãpere. Nu am mai avut ce comenta (Mem. Sfântul
Gheorghe e pe 23 aprilie. Hangiþa e fie credincioasã de stil
vechi fie actriþã de stil desãvârºit).
Scriu aceste rânduri în jurnal în timp ce aºtept degajarea
intersecþiei din Bistriþa, eveniment care, desigur, întârzie. Acelaºi
bulibaºã se aflã cocoþat pe aceeaºi limuzinã, o altã mulþime
entuziastã îl aplaudã. Poetul mã lãmureºte cã e vorba de un
personaj foarte popular, credincios ºi filantrop, aflat într-un
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5 mai. La castel. Pâcla dimineþii s-a risipit ºi soarele s-a
înãlþat peste orizontul ce pare crestat, nu ºtiu dacã de copaci
sau de mãguri, cãci sunt atât de departe încât, mici ºi mari, se
confundã. Nu-mi este somn ºi pentru cã mâine pot sã mã
trezesc când vreau, voi scrie fireºte pânã mã va copleºi somnul.
Am de pus pe hârtie multe ciudãþenii ºi pentru ca nu cumva cel
care ar citi sã creadã cã am mâncat la Bistriþa prea pe-ndestulate,
fie-mi îngãduit sã transcriu întocmai meniul. Mi s-a servit ceea
ce ei numesc „frigãrui haiduceºti”, bucãþi de slãninã, ceapã,
bucãþi de carne de vitã, preparate cu boia, înfipte ºi înºirate
într-o þeapã, pe urmã fripte deasupra focului, în felul simplu în
care pregãtim noi la Londra mâncarea pentru pisici. Dacã stau
bine sã mã gândesc am dejunat mult mai copios ºi mai sãþios
decât cu ocazia conferirii titlului nobiliar la palatul Buckingham
ºi cred cã sunt puþin invidios, retroactiv cugetând, pe motanul
birmanez al Excelenþei Sale Regele William. Vinul a fost „Auriu
de Mediaº”, care-þi produce piºcãturi neaºteptate pe limbã,
deloc neplãcute. Mi-e teamã cã aºa ceva nu avem la Londra.
Am bãut, cu regret, numai douã pahare, întrucât urma sã plecãm
în munþi, cãtre castel ºi cãtre întâlnirea cu misteriosul ºi
surprinzãtorul cãlugãr universitar. Poetului, în schimb, i-am
pierdut ºirul paharelor, dar am reþinut, nu fãrã o secretã
satisfacþie, cã a comandat un numãr încurajator de sticle pentru
a le avea la îndemânã la castel „spre a face faþã cu brio oricãror
situaþii neprevãzute”. Contrar trãsãturilor specifice castei sale,
poetul pare a fi un tip, deºi imprevizibil, totuºi foarte prevãzãtor.
Când ne-am aºezat în maºini am observat cum bãtrânelul
în cãmaºã albã, care ne deschisese uºa, începu sã vorbeascã
apoi cu bãtrâna. Vorbeau fãrã îndoialã despre noi, fiindcã din
timp în timp ne aruncau câte o privire plinã de compasiune ºi
clãtinau circumspecþi din cap. Unii dintre oamenii care stãteau
pe bancã în faþa uºii, dintre cei care se spune, pe aici, cã „duc
vorba”, se ridicarã ºi apropiindu-se, ascultau cu atenþie, întorcând mereu capul cãtre noi, compãtimitor. Ne ajungeau la
ureche unele vorbe, care reveneau mai des, vorbe ciudate, aºa
cã am apelat la cunoºtinþele lingvistice ale companionilor mei,
cu speranþa cã într-o comunicare verbalã mã vor scuti de
transliterarea în alfabetul chirilic ºi de ortografierea maghiarã.
Încurcate sunt cãile lexicologiei, cãci cuvintele rostite de bieþii
oameni pe lângã faptul cã nu erau deloc încurajatoare, se
dovedirã a avea ºi o etimologie din cea mai încâlcitã, dupã cum
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mã lãmuri într-un târziu Tristan, în urma unui amplu dar deloc
entuziast expozeu profesional. Din ceea ce auzeam „ordog” –
„satana” îºi avea originea în slava veche, satana, ºi semnifica
numele biblic al diavolului, „pokol” – „iad” ar deriva din aceeaºi
veche slavã, jadm, ºi consta în a treia ºi cea mai reuºitã parte a
poemului dantesc, „strigoaicã” din latinescul striga era similar
cu „vrãjitoare” tot din slava veche, vraziti, „vârcolag”, „vârcolic”
„vârcolaci” sau „vârcolac” din bulgarul vârkolak, care ar fi fost,
în superstiþii, o fiinþã fabuloasã fãrã reprezentare concretã, care
mãnâncã Luna ºi Soarele (o explicaþie deosebit de ingenioasã
pentru a argumenta fazele Lunii ºi eclipsele, pentru care
Copernic ºi Galilei este însã foarte probabil sã fi avut parte de
aceeaºi rece cordialitate a serviciilor secrete ale papalitãþii) ºi,
în fine, „vampir” din germanul Vampir, personaj al mitologiei
populare despre care se crede cã suge sângele celor vii, cu o
preferinþã omeneascã pentru sângele feciorelnic. Buimac, am
reþinut douã concluzii: cã universitarii ardeleni sunt lingviºti
pasionaþi care ar concura cu succes profesionalismul
omologilor de la Cambridge, poate chiar de la Oxford, cu
siguranþã i-ar surclasa pe aiuriþii din Birmingham; ºi cã Mem.
Ar fi o idee sã îmi închei apoteotic o carierã prolificã de
romancier, dând apã la moarã întregii critici literare din Insulã,
prin revigorarea romanului gotic, dupã ce am reuºit actualizarea
bãtrânului Fielding. Trebuie sã mã consult cu Mina.
Când am pornit, mulþimea de oameni din faþa hanului, care
în acest timp sporise considerabil, fãcu semnul crucii apoi toþi
îndreptarã spre noi douã degete. Nu fãrã greutate am izbutit sã
îl fac pe Tristan sã îmi explice ce înseamnã gestul acesta; la
început n-a vrut sã-mi rãspundã, apoi, gândindu-se cã sunt
romancier englez nefamiliarizat cu diferite aspecte ale culturii
rurale transilvane, mi-a explicat cã e un semn sã mã pãzeascã
de deochi. Nu a fost tocmai plãcut pentru mine, de abia plecat
cãtre un loc strãin pentru a întâlni un om pe care nu îl
cunoºteam decât prin intermediul emailurilor. Pe de altã parte
toþi aceºti oameni pãreau atât de buni, de îndureraþi ºi de
compãtimitori, încât n-am putut sã nu mã simt miºcat. N-am
sã uit niciodatã ultima imagine din parcarea hotelului ºi
mulþimea aceea de figuri pitoreºti care fãcea semnul crucii,
poarta boltitã, prin care vedeam fundalul de o debordantã
eflorescenþã de regãsit pe tot cuprinsul curþii. Se aflau acolo
aloe (Aloe vera), begonii (Begonia semperflorens), ciclame (Cyclamen aeuropaeus), vargã-de-aur (Solidago virga aurea),
levãnþicã ( Lavandula vera), omag (Aconitum Napellus),
oleandru (Nerium oleander), verbinã (Verbena triphylla) ºi salcie
(Salicis cortex, Salix alba). O secundã am trãit senzaþia cã mã
aflu într-alt timp ºi într-alt loc, cã poate încã dorm ºi visez, dar
cum companionii mei români pãreau la rândul lor foarte miºcaþi
de tot ce se întâmpla am ajuns la concluzia cã ne aflam pur ºi
simplu în mijlocul acelui fabulous spirit românesc, tãrâm de
un straniu exotism mitic, în care legenda ºi realitatea se
întrepãtrund organic. Când sã ieºim pe poarta parcãrii un superb exemplar bovin autohton s-a oprit în faþa noastrã ºi,
rumegând alene, ºi-a fãcut nevinovat nevoile. O bãbuþã s-a
repezit cu joarda sã fereascã bovina din drum ºi asta m-a
convins definitiv cã nimic nu era regizat. Bistriþa este, fãrã doar
ºi poate, un colþ de ingenuitate patriarhalã. Isolda, ai cãrei
cârlionþi bogaþi se revãrsau peste bancheta din faþã a automobilului, claxonã nervoasã nevinovata bovinã care plesni scurt
din coadã apãrându-se de muºte sau poate satisfãcutã de
uºurare, motorul fu ambalat ºi noi o pornirãm în trombã la
drum.
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etern turneu electoral. Se pare cã echipa de fotbal pe care o
patroneazã este pe punctul de a se califica miraculos ºi istoric
în fazele finale ale Champions League, deci cucernicul personaj
are ºanse mari de a câºtiga fotoliul prezidenþial. Þara aceasta
este foarte atipicã în contextul Uniunii Europene, nu lipsitã de
o anume savoare, dacã priveºti lucrurile detaºat. Cruciuliþa îmi
atârnã la gât. Sau spaima bãtrânei hangiþe sau înspãimântãtoarele superstiþii ale locului, dacã nu însuºi crucifixul sau faptul
cã prezidenþiabilul se apropie de maºina noastrã însoþit de o
impresionantã gardã de corp (un mitropolit, cãpitanul echipei
de fotbal, câþiva ciobani precum ºi un taraf format exclusiv din
români de culoare), nu ºtiu, dar nu mã simt în largul meu, ca de
obicei. Dacã jurnalul mã va petrece la Mina, cel puþin sã se
gãseascã în el reþeta de paprikaº ºi consemnarea sokatei. Pater
noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum: adveniat
regnum tuum: fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem
nostrum quotidianum da nobis hodie: et dimitte nobis debita
nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos
inducas in tentationem: sed libera nos a malo. Amen.
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Curând, frumuseþea itinerarului pe care-l parcurgeam mã
fãcu sã uit de spaimele de dinainte, deºi, dacã aº fi înþeles
graiul transilvan, n-aº fi putut probabil sã mã descotorosesc
de temeri cu atâta uºurinþã. În pofida superbului peisaj
universitarii erau destul de încruntaþi ºi pãreau a schimba opinii
divergente. Curând am înþeles, fãrã sã pricep ºi motivaþiile
intime, cã Isolda era extrem de preocupatã de comunicãri nonverbale agresive ºi sugestive, specifice limbajului rutier, cu
ºoferul unei alte maºini, fermecãtoarea masterandã Eva.
Apreciez emanciparea femeii europene în orice domeniu, dar
cred cã acum aº fi fost mai liniºtit dacã ar fi condus Tristan, iar
cealaltã maºinã – burlacul (universitarul celibatar fusese
echidistant ºi perfect logic repartizat în compania a trei
minunate exemplare feminine, Eva, Mo ºi feminista, niciuna
cãsãtoritã. Avem temeri mari cã la sfârºitul cãlãtoriei bietul om
se va cãlugãri la rându-i). În plus îmi era teribil de dificil sã mã
adaptez ºofatului pe partea opusã a carosabilului (nu am înþeles
niciodatã de ce europenii continentali s-au încãpãþânat sã aibã
alte unitãþi de mãsurã ºi alte reguli de circulaþie decât noi,
insularii) ºi prin urmare priveam mereu încordat în faþã urmãrind
apariþia inopinatã a unui alt autovehicul frontal pe aceeaºi
bandã cu noi ºi mereu uºurat, dar ºi uimit cum de întotdeauna
acesta apãrea pe banda opusã. Transilvania are nevoie de
autostrãzi.
În faþa noastrã se întindeau pãduri ºi codri, adeseori
defriºaþi, povârniºuri pe alocuri verzi încoronate cu pâlcuri de
arbori sau lãsând sã se vadã zidurile albe ale caselor de-a lungul
drumurilor. Pretutindeni o uluitoare mare de pomi înfloriþi, cireºi,
meri, peri, pruni (mai ales pruni, poetul se grãbi sã mã asigure
cã poamele acestor pomi produc desfãtãri hedonice ale
papilelor gustative, îndeosebi când sunt îndelung distilate;
„irlandezii ºi scoþienii ºtiu ei foarte bine despre ce vorbesc”,
mai adãugã el); iarba pe care cãlcam, sub pomi, atunci când ne
opream întrucât vreunuia dintre noi i se fãcea rãu din cauza
concursului feminin de raliu, era smãlþuitã cu petale, pachete
de þigãri, sticle goale de plastic, doze de bere ºi prezervative.
Urcând sau ocolind aceste coline verzi, pe care ei le numesc în
graiul transilvan „Mittelland”, drumul ºerpuieºte pierzându-se
printre verdeaþã, sau se ferecã între ºirurile de pini ce coboarã,
ici ºi acolo, ca limbi de flãcãri, poalele colinelor, luând uneori
cu asalt partea carosabilã într-o desãvârºitã împletire a firescului
organic autohton cu aspectul asfaltat al civilizaþiei europene.
Poetul mã asigurã cã ºoseaua este naþionalã, încã drum strategic între provincii, dar artera e totuºi teribil de colþuroasã, cu
imprevizibile porþiuni în care un artist necunoscut pare a fi
sculptat capricios carosabilul, transformând astfel percepþia
realitãþii înconjurãtoare a la Salvador Dali, întrucât maºinile se
încãpãþâneazã sã zboare, într-o manierã febrilã. M-am prefãcut
cã nu înþeleg de ce ne pripim aºa – la urma urmei chiar nu
pricepeam – iar Isolda mi-a rãspuns, schimbând înverºunatã
vitezele, cã þine sã ajungã la Prundu Bârgãului fãrã sã piardã o
clipã. Tot nu eram lãmurit. Tristan a intervenit, schimbând cu
tact vorba, ºi a precizat cã pe timp de varã drumul este excelent,
dar cã nu fusese încã reparat dupã cãderile de zãpadã din
iarnã, o bunã tradiþie româneascã (aici nu am înþeles exact care
era tradiþia româneascã, zãpada cãzutã sau nerepararea
drumului, dar nu am insistat, tocmai ce zburam peste un crater
al drumului naþional). Odatã aterizaþi cu succes pe partea opusã
a hãului, poetul a continuat ideea ºi a adãugat cã, în aceastã
privinþã, ºoseaua se deosebeºte de cele mai multe din druSAECULUM 1/2008

murile care strãbat Carpaþii ºi care, dupã un vechi obicei, nu
sunt îngrijite chiar deloc. Din vechime voievozii au prins teama
a le mai repara, pentru ca nu cumva turcii sã-ºi închipuie cã se
pregãteºte ceva împotriva lor ºi sã grãbeascã începerea unui
rãzboi care, la drept vorbind, putea oricând izbucni, indiferent
de starea drumurilor naþionale în evul mediu. I-am dat întrutotul dreptate poetului. Ce ºanse ar fi avut Harold, Earl of
Wessex, dacã ar fi beneficiat de o autostradã pânã la Hastings?
Nici una, dacã William, Duke of Normandy, ar fi trecut canalul
mânecii la mare adâncime, cu trenul rapid, se grãbi sã
contraargumenteze universitarul transilvan. Privindu-i ºi
înfãþiºarea bãrboasã, îl suspectez cã este un susþinãtor al
monarhiilor de sorginte vikingã.
Pe când fumam alene dintr-o þigarã nostimã oferitã mie de
cãtre vikingul monarhist, am avut rãgaz sã admir cum dincolo
de cocoaºele colinelor înverzite ale Mittel-Landului se profilau
alte povârniºuri împãdurite, în spatele cãrora se înãlþau trufaºi
înºiºi Carpaþii abrupþi. Se înãlþau la dreapta ºi la stânga noastrã,
strãluminaþi de soarele de dupã-amiazã, în tonuri splendide de
azur ºi de purpurã pe creste, de verde ºi de brun acolo unde
iarba ºi stâncile se amestecau; o nefireascã priveliºte de stânci
colþuroase ºi de vârfuri ascuþite se pierdea în depãrtare, unde
se iveau colþi uriaºi înzãpeziþi. Din loc în loc, spãrturi adânci de
munte, în care vãzusem, pe când soarele scãpãta, licãrul alb al
unei cãderi de apã. Pe negândite cãzui într-o reverie profundã
ºi o totalã pierdere de sine, în timp ce trãgeam cu nesaþ din
dulceaþa indefinit aromatã a þigãrii vikinge, pe fondul sonor al
unei þitere exotice care ne învãluia pe toþi la iniþiativa Isoldei,
solista formaþiei Blackmore’s-Night incantând cu voce ingenuã
versuri romantic-onirice1.

In Xanadu did Kubla Kan / A stately pleasure-dome decree: /
Where Alph, the sacred river, ran / Through caverns measureless to
man / Down to a sunless sea. / So twice five miles of fertile ground /
With walls and towers were girdled round: / And here were gardens
bright with sinuos rills, / Where blossomed many an incense-bearing
tree; / And here forest ancient as the hills, / Enfolding sunny spots of
greenery. / But oh! that deep romantic chasm which slanted / Down the
green hill athwart a cedarn cover! / A savage place! as holy and enchanted / As e’er beneath a waning moon was haunted / By women
wailing for her demon-lover! / And from this chasm, with ceaseless
turmoil seething, / As if this earth in fast thick pants were breathing, / A
mighty fountain momently was forced: / Amid whose swift half-intermitted burst / Huge fragments vaulted like rebounding hail, / Or chaffy
grain beneath the thresher’s flail: / And mid these dancing rocks at once
and ever / If flung up momently the sacred river. / Five miles meandering
with a mazy motion / Through wood and dale the sacred river ran, /
Then reached the caverns measureless to man, / And sunk in tumult to
a lifeless ocean: / And ‘mid this tumult Kubla heard from far / Ancestral
voices prophesying war! / The shadow of the dome of pleasure / Floated
midway on the waves, / Where was heard the mingled measure / From
the fountain and the caves. / It was a miracle of rare device, / A sunny
pleasure-dome with caves of ice! / A damsel with a dulcimer / In a
vision I saw: / It was an Abyssinian maid, / And on her dulcimer she
played, / Singing of Mount Abore. / Could I revive within me / Her
symphony and song, / To such a deep delight ’twould win me, / That
with music loud and long. / I would build that dome in air, / That sunny
dome! those caves of ice! / And all who heard should see them there, /
And all should cry, Beware! Beware! / His flashing eyes, his floating
hair! / Weave a circle round him thrice, / And close your eyes with holy
dread, / For he on honey-dew hath fed, / And drank the milk of Paradise.
(Traducerea versurilor se aflã mai departe în text).
1
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Unul dintre tovarãºii mei de drum mã apucã de braþ ºi mã
rãpi brusc din nirvana, luându-mi þigara din mânã ºi articulând
câteva cuvinte neclare. Ca prin ceaþã am zãrit, într-un târziu,
chipul bãrbos al regelui viking aplecat îngrijorat asupra-mi ºi
chemându-mã parcã la viaþã dintr-un hãu plãcut, fãrã de sfârºit:
„Bãtrâne, bãtrâne! Poate a fost prea mult. Trezeºte-te sã vezi
ceva nemaipomenit!”. Nu am înþeles ce spunea, pãrea cã
vorbeºte în mongolã, dar m-am concentrat în jur ºi am zãrit pe
geamul maºinii cum ocoleam o mãgurã ºi dãdeam ochii cu un
pisc înalt, acoperit de zãpadã ce pãrea, pe când apucam drumul
sãu ºerpuit, a ne sta drept în faþã:
– Priveºte! Isten szek – Tronul lui Dumnezeu! ºi îmi fãcu
complice cu ochiul. Mie mi se pãrea, nu ºtiu de unde pânã
unde, cã tronul divin seamãnã cu o fântânã fermecatã din care
izvorãºte un râu magic ce curge vreme de cinci mile pânã se
varsã în ocean… Zãrind cu coada ochiului þigara înmiresmatã
din mâna bardului viking am avut brusc o revelaþie în privinþa
lui Coleridge, mi-am amintit de lectoratul tinereþilor mele din
campusul californian flower power ºi, pentru sanitatea
facultãþilor mele mintale, mi-am impus instantaneu sã nu mai
accept nici o substanþã chimicã, naturalã sau artificialã, din
partea universitarului ardelean pe tot parcursul sejurului la
castel. Cãlãtoria senectuþii mele se dovedea a fi, depãºind orice
aºteptãri, o experienþã fabuloasã, total imprevizibilã.
Ne-am continuat drumul nesfârºit – trãiam senzaþia cã era
mai uºor de ajuns în Xanadu decât la castel – pe când soarele
tot cobora în spatele nostru, iar umbrele serii începeau sã ne
cuprindã. Faptul cã piscul de munte înzãpezit mai pãstra lu52
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mina asfinþitului ºi pãrea a se scãlda într-o gingaºã aurã
trandafirie accentua senzaþia de întunecime. Pentru o clipã
m-a încercat gândul plin de neliniºte al cãlãtoriei cãtre inima
întunericului, dar imediat poetul ºi-a aprins pipa ºi urmãream
fascinat licãrirea jãratecã a tabacului înmiresmat ca pe un far
de la capãtul lumii, cãlãuzitor în þinutul carpatic. Când ºi când
treceam pe lângã oieri ºi „mocani”, similari prin portul pitoresc
highlanderilor scoþieni sau pãstorilor irlandezi de odinioarã.
Deveneam tot mai neliniºtit. Pe marginea drumului erau multe
troiþe ºi când treceam pe lângã ele tovarãºii meu rosteau
zâmbind numele fostului ºef de Catedrã. Din loc în loc întâlneam
þãrani ºi þãrãnci îngenunchiaþi în faþa vreunui altar; nici nu
întorceau capul spre noi, atât de adânciþi erau în ruga lor, încât
ai fi zis cã nu mai au nici ochi nici urechi pentru lumea din jur.
Trãgând puternic din pipã, bardul bãrbos mã asigurã cã se vor
fi rugând pentru succesul echipei româneºti de fotbal în finala
Champions League. Eram mereu uimit de particularitãþile
confesionale ale ortodoxiei ºi începeam sã am dubii serioase
în privinþa ºanselor echipei adversare. Românii par a fi cel mai
cucernic dintre popoarele Uniunii Europene. Poate cã totuºi
europarlamentarii conservatori au dreptate ºi creºtinismul ar fi
trebuit amintit în constituþie. Cum ar arãta oare un papã
ortodox? Mem. Sã îl întreb pe fostul ºef de Catedrã.
Multe lucruri erau noi pentru mine, de pildã clãile de fân în
arbori, pâlcurile de mesteceni plângãtori, cu trunchiurile lor
albe lucind ca argintul printre verdele delicat al frunzelor, turmele
de oi ºi miei care luau cu asalt ºoseaua – un mãgãruº mã privi
extrem de atent ºi de stãruitor pe geam, mestecând ceva
preocupat ºi dând din când din urechi, pânã când poetul avu
ideea discutabilã de a-l hrãni cu ceva iarbã din provizia proprie.
Animalul pãru foarte încântat de trataþie cãci imediat ce înghiþi
þigara energizantã o luã la sãnãtoasa scoþând niºte rãgete
asemãnãtoare cu ale tovarãºilor lui Raibeart Ruadh la Glenfruin.
Poate va fi ajuns în Xanadu ºi se va fi adãpat de la fântâna
fermecatã a râului Alph. Din timp în timp ne încruciºam cu câte
o cãruþã primitivã, lungã, cu osie liberã, cioplitã, care pãrea sã
facã faþã drumului plin de hârtoape mai bine decât maºinile
noastre de teren care începeau sã dea rateuri, ceea ce nu diminua
deloc înverºunarea Izei în a schimba încrâncenatã viteza la
fiecare curbã. Cãderea serii se vestea friguroasã, iar întunecimea
crescândã pãrea sã amestece în aceeaºi beznã stejari, fagi ºi
pini, precum ºi luminile de semnalizare ale tovarãºilor noºtri
de drum care ne-o luaserã în cele din urmã înainte. În vãile prin
care treceam, printre mãguri, urcând câte o trecãtoare,
coniferele negre se distingeau pe alocuri pe fundalul unui strat
proaspãt de nea. Câteodatã, când drumul strãbãtea câte un
pâlc de pini care, în întuneric, pãrea cã ne înghite cu totul, mari
pale de ceaþã acopereau din loc în loc copacii, producând o
impresie stranie ºi solemnã, ce-mi înturna gândurile la
plãsmuirile fioroase ce mã chinuiserã spre searã. Înnoptarea
punea într-o luminã ciudatã norii ca niºte fantasme rãtãcitoare
printre Carpaþi ºi eu priveam anxios în jur, cãutând semnele
unui atac iminent din partea unor duºmani închipuiþi.
Ajunsesem în inima întunericului. Din când în când pantele
deveneau atât de abrupte încât eram nevoiþi sã mergem
chinuitor de încet ºi eram suspicios ca Iza sã nu decreteze cã
trebuie sã ne dãm jos ºi sã o urmãm alãturi. Îmi era o teamã
îngrozitoare de lupii ale cãror urlete se distingeau lugubru în
depãrtare. Opri o singurã datã, când devenise evident cã ne
rãtãciserãm fãrã nici un dubiu.
SAECULUM 1/2008

prozã

Mãdãlin Roºioru

HOÞII DE MIRESE

PRO

Povestea începe într-un strop de salivã din imediata
proximitate a omuºorului unui manelist tuciuriu, mic ºi nãduºit,
descheiat demonstrativ la cãmaºã, sã i se vadã blãniþa creaþã
de pe piept în care i se încurcã lanþul amintirilor. Din gura
încoronatã cu aur ºi carii a cântãreþului iubirilor gingaºe aproape
rãpus de-al sãu talent (va avea, deºi încã n-o ºtie, un preinfarct
în circa patru luni, trei sãptãmâni, douã zile ºi aproape jumãtate
de orã, la un botez) picãtura de scuipat, în limpezimea cãreia sar putea distinge uºoara imperfecþiune de la originile textului,
þâºneºte afarã, rotindu-se cu încetinitorul, evitã la mustaþã
microfonul îmbibat ºi nimereºte, bubuitã de baºi, rostogolitã
cu ameþeli planetare, într-o plinã nuntã orientalã, mai precis în
freza unui pachet de muºchi cu mânecile suflecate, care se
agitã ca un apucat slobozit dintr-o turmã de porci, dând din
buric în timp ce, la bucãtãrie, vinul se preschimbã, miraculos,
în apã. Pe antebraþele agitatului se zãreºte un tatuaj chinezesc,
pe care ºi-l exhibã foarte mândru, fãrã sã ºtie cã, în traducere
liberã, înseamnã „babardesc, zilnic, trei raþe mici, de cauciuc”.
Picãtura se salivã clipeºte, complice, cãtre stroboscop, înainte
de a se scufunda de tot în clisa de gel, intrând definitiv în
legendã. Alþi nuntaºi asudaþi ºi îmbibaþi de alcool se agitã ºi ei
ca apucaþi de streche, într-o competiþie fãrã finalitate care nu
se va sfârºi decât cu prãbuºirea podelei în catacombele romane
de dedesubt sau într-o altã dimensiune, ori cu implozie
neuronalã, comoþie cerebralã, entorse deosebit de grave sau
epuizarea fizicã. Din când în când, câte unul se repede spre uºa
de la budã, încercând sã nimereascã vasul w.c.-ului cu trâmba
de vomã care li se ridicã veselã din mãruntaie, ca un gheizer
tulburel, sau sã-ºi descopcieze la timp pantalonii, încât sã facã
pe ei cât mai puþin. Apoi se întoarce, legãnându-se, cu pleoapele
grele, la zbãnþuialã. Ce viziune dantescã, grotescã! Ce început
de roman balzacian, complicat în cheie cinematograficã! Ce
nuntã, ce oameni! Ce muzici divine! Ce mâncãruri alese! (Ce
artist! Ce stilist pastilist!) Ce mândru ginerel (nu-i nimenea ca
el), ce naºi deosebiþi, ce socri fericiþi (sã vã trãiascã, la mai
mare)! ªi ce mireasã frumoasã! Unde, unde? Placa se zgârie,
caruselul multicolor ºi strident în care s-au învârtit, pânã la
uitarea de sine, cu toþii, se opreºte, în ritmuri de flaºnetã
dezumflatã, de parcã în gura guristului, deschisã la maxxim, ar
fi intrat, brusc, o muscã.
„S-a furat mireasa.”
De parcã s-ar fi furat singurã! Cu aºa ambianþã, bine-ar fi
fãcut.
Câteva glume deplasate la adresa mirelui („s-a furat mireasa,
ºi pe ginericã-l doare-n pix”), dupã care tot caruselul colorat,
animat în draci de manelistul cel mic, pãros, înlãnþuit ºi icnit,
cu degete scurte, grãsoase, sugrumate de ghiuluri, care-ºi va
fi-nghiþit pesemne musca sau o va fi scuipat afarã, în paharul
naºei, se urneºte din nou, abraº, pânã la ziuã, în aºteptarea
rãscumpãrãrii miresei. O ºuviþã de transpiraþie se prelinge acum,
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cu încetinitorul, din freza tatuatului. Nimeni n-a observat cã
doi dintre chelneri, bãiat ºi fatã, au dezertat pe blat de la posturile
lor, sau cã la intrare sunt doar doi agenþi de pazã în loc de trei,
aºa cum se cuvine la nunta unei fiice de deputat cu un bãiat de
prefect (unul de la putere, celãlalt din opoziþie: doar nu era sã
se punã în calea fericirii copiilor ºi a afacerilor lor comune
pentru un fleac de culoare politicã, acolo. Nu?)
Gonind prin noapte, la circa cincisprezece kilometri de locul
faptei, într-o rulotã cu numãr de Germania, mireasa râde nervos
în timp ce fumeazã. I s-a-ntins machiajul, dar n-o deranjeazã.
Fosta chelneriþã se plaseazã aproape de ea, pentru a-i oferi
asistenþã: în definitiv, are un doctorat în psihologie. Fostul
agent de pazã, basarabean cu un trecut impresionant în trupele
speciale ale fostei URSS, face acum pe ºoferul, iar fostul chelner,
acum fãrã cioc, urmãreºte pe ecranul laptop-ului continuarea
nunþii ºi pune la punct ultimele amãnunte ale operaþiunii.
La chiolhan, ultimele cravate ºi-au pãrãsit ºi ele postul, iar
gãurile de la curele au început sã predea ºtafeta una alteia. Un
neam mai de la þarã iese afarã, sã se uºureze-n boscheþi. Aici
aproape cã se împiedicã de-un poet care doar ce-ºi luase
amfetamina ºi bâjbâia prin tufiºuri dupã o punguþã de iarbã,
ascunsã instinctiv la vederea unei patrule de poliþie. Gãsise
acolo piatra filosofalã, dar o aruncase mai încolo, peste un
câine, ca pe-un cataroi ordinar. Neamul prost îl ia, tandru, pe
poet de gât ºi-l pupã afectuos pe amândoi obrajii, apoi îi
trosneºte, din scurt, un cap în gurã. Câinele schelãlãie. Pe poet
îl buºeºte sângele pe nas, dar cum doar ce ºi-a rupt minþile,
crede cã s-au deschis cerurile ºi cã se revarsã îngerii buluc
peste dânsul, injectându-i har poetic direct în creier din niºte
seringi uriaºe, rozalii, cu douã capete. Ruda de la þarã rânjeºte
ºi se scapã, cãlduþ, pe dânsa, cãzând apoi în ºezut lângã poetul
în transã. Miroase de stinge a denim negru ºi are pantofi
împletiþi. Împleticiþi. (Împuþiþi.) Poetul îºi gãseºte, în sfârºit,
punguþa. E fericit. Chicoteºte ca ciocãnitoarea Woody, sare în
picioare ca un iepure altoit ºi o tuleºte þopãind vesel dupã
patrula de poliþie: „nene, nene, ia uite ce-am gãsit!”
Basarabeanul de la volan se gândeºte la unele dintre
miresele furate în trecut: cu cele mai plinuþe nu se sfiise sã se
tãvãleascã puþin, la primul popas. Cu voia lor, fireºte. Dar asta
din spate e alt soi: numai când o priveºte, prin oglinda
retrovizoare, simte cã-l iau fiori pe ºira spinãrii. Din partea unuia
cu un trecut ca al sãu, nu e puþin lucru: o ºtie ºi el ºi abia, abia
îºi alungã spaima, gândindu-se la miresele cele dolofane.
Poetul ajunge, în fugã, patrula de poliþie ºi o ºi întrece.
Dupã cinci minute e prins, încãtuºat, dezdoit în bãtaie. Norocul
lui cã iarba din punguþã e contrafãcutã, aºa cã scapã uºor, de
data asta: i se iau toþi banii pe care-i avea la el, telefonul mobil,
singurul poem bun scris în toatã viaþa sa (din greºealã) ºi
numãrul de telefon al unei gagici (care-avea sã devinã Miss
Univers, apoi sã moarã de singurãtate în vila unui bogãtaº
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gãoace ºi se lãsã-n fund, sã-ºi scoatã ghimpele: zãri, atunci, o
urmã de þestoasã, pe care o vâna de multã vreme ºi-n cãutarea
cãreia se rãznise, cândva, de tovarãºii sãi. (Cu unul dintre ei
fãcuse, într-o noapte întunecatã, schimb de arme ºi de platoºã,
cã ale lui erau mult prea grele ºi-l cam încurcau la alergat. Nu-l
mai revãzuse de-atunci...) Cu o presimþire triumfãtoare, teribilã,
îºi ridicã privirile ºi o zãri, pe o muchie de deal. Nu credea cã e
aºa de bine crescutã. ªi nici aºa de sprintenã! Þestoasa îl privea,
la rândul ei, gata s-o zbugheascã în orice clipitã. Mirmidonul
îºi înfipse lancea în pãmânt, îºi trecu scutul pe dupã gât, pe
spinare, ºi luã poziþia de start, ciulindu-ºi urechile dupã semnalul
de începere. Pe scut era scris un numãr. Þestoasa îi întoarse cu
graþie coada, aºteptând o pocniturã, ceva. ªi ea avea, pe carapace, un numãr, atâta cã ambele, fiind scrise în greceºte, pãreau
litere: alfa ºi beta. Între timp, lancea prinsese rãdãcini ºi dãduse,
festiv, primele ei frunze. Pe lângã cele douã statui de circumstanþã
trecu, la un moment dat, un altlet cu o flacãrã olimpicã ridicatã
deasupra capului, sã nu-ºi pârleascã freza îmbibatã de gel (stors
cu grijã din glanda unei raþe, în ciuda protestelor virulente ale
acesteia). Între alfa ºi beta fãcu exact icºpe secunde, pe care nu
le cronometrã nimeni. La capãtul celor icºpe secunde pocni un
cauciuc, ºi o rulotã cu numãr de Germania intrã din plin în
þestoasã, arzând ca o torþã olimpicã ºi lãsându-l pe mirmidon
rãvãºit pe viaþã, fãrã niciun rost...
Un poet plãpând, care-ºi luase conºtiincios pastilele toatã
viaþa lui, zãbovea contemplativ pe o bordurã, cu cerul în cap,
tras peste ochi. Dupã trei revelaþii ºi jumãtate, îºi luã inima în
dinþi ºi coborî, cu mare grijã, întâi un picior, încercând asfaltul,
care fãcu cercuri-cercuri, pânã departe, apoi – minune! – ºi pe
celãlalt. Se þinu, uimit, în echilibru, îºi dãdu cerul ceva mai pe
ceafã ºi hotãrî, într-o clipã: „s-a furat mireasa”. Apoi se îndreptã,
în pasul ºtrengarului, spre iubita sa nr. 1 (singura care, dintre
toate proiectele sale feminine, avea pãrul scurt). Trecu prin ea
în vitezã, se împiedicã ºi nimeri într-o prizã, începând sã
lumineze stins...
Un neam prost se trezi mahmur într-o limuzinã, cu douã
femei prãvãlite peste dânsul. Se drese tacticos cu un pãhãrel,
mormâind în barbã, apoi primele telefoane ale zilei îi aduserã
aminte cã era ministru...
Un pompier cu faþa roºie tocmai îºi aprindea o þigarã,
dintr-un foc.
***
Se trezise în întuneric ºi într-o cãldurã plãcutã, fãrã sã ºtie
prea bine cine este sau cum a ajuns acolo. Dupã care cineva a
desfãcut brusc, cu exclamaþii de surprizã, receptaculul în care
stãtea, ºi s-a fãcut luminã. O mânã rece i-a înlãturat pojghiþele
de pe ochi ºi de pe gurã. Toþi se minunau de cât de neagrã ºi de
catifelatã îi era pielea, ca de un miracol, sau de machiajele
dreptunghiulare, neverosimil de albe, din dreptul gurii ºi al
ochilor, de parcã din coconul în care se zidise o larvã oarecare
acum ieºise ºi se scãlda în luminã un fluture sau o fãpturã
îngereascã, locuitã de har, de care te îndrãgosteai, iremediabil
ºi fãrã speranþã, pentru cã fiinþa androginã pãrea a aparþine,
oricum, altei lumi.
Nimeni nu s-a mirat când a pãtruns vertiginos în industria
muzicalã, cucerind întreaga lume cu hit-ul „Noua senzaþie de
catifelaþie”. Nimeni nu s-a mirat când noua stea a dispãrut de
pe firmament la fel de brusc precum apãruse, când lumea
întreagã a observat cã pielea i se deschide la culoare din ce în
ce mai mult – ºi toþi se aºteptau sã-i cadã nasul...
PRO

plicticos, pe o insulã proprietate personalã din Pacific). Între
timp, câinele lovit în cap cu piatra filosofalã are revelaþia
sfârºitului lumii.
Rulota îºi continuã goana nebunã prin noapte. Mireasa
scoate de la fiecare jartierã câte un teanc de bancnote, de mai
multe culori ºi mãrimi. S-a calmat, de-acum. Începe sã râdã,
secondatã de ceilalþi trei complici. Apoi îºi scoate rochia ºi
masca: mireasa adevãratã a rãmas la salonul de înfrumuseþare,
închisã în solar. Un lucru e sigur: se va bronza minunat, mai
puþin în dreptul gurii ºi al încheieturilor. Toþi patru înlãturã cu
grijã urmele operaþiunii. Au mai rãmas de rezolvat câteva
amãnunte minore: telefonul de rãscumpãrare, viramentul
sumei parþial într-un cont bancar al primului ministru, parþial
într-unul prezidenþial, acuzele reciproce de corupþie din toatã
presa de a doua zi, alegerile anticipate, preluarea puterii,
negocierile agresive cu anumite grupãri radicale înfiinþate recent, primele atentate ecologice, perfect simultane, izbucnite
în întreaga lume, pacificarea presupuºilor teroriºti, noua ordine
mondialã.
Nunta merge mai departe. Ginericã a simþit nevoia (ce
surprizã! e chiar tatuatul) sã se rãcoreascã puþin. Simte cã-i
lipseºte ceva (poate un tatuaj pe al celãlalt antebraþ, poate o
maºinã mai tare). Respirã adânc, face primii paºi prin iarbã,
printre tufiºuri. O ºuviþã de transpiraþie îi alunecã pe mânã în
jos. Cu vârful þuguiat al pantofului, dã peste ceva. E o piatrã.
Pârâind din ºale, o ridicã la nas, o miroase pe îndelete. Piatra
pare cã transpirã. ªi parcã are ºi-un damf de câine, cumva. Ce
scârbos!
O aruncã departe, peste tufiºuri. Cade în fund, pe ceva
moale ºi cald, dar aproape cã loveºte un fluture de noapte.
Lepidopterei i se fâlfâie, la drept vorbind, de toatã povestea.
Un strop minuscul de lichid, antrenat de aripile acesteia, îºi
reîncepe mãreaþa aventurã prin univers.
Undeva, departe, în noaptea care învãluie, protectoare,
jumãtate din planeta albastrã, o rulotã înmatriculatã cu numãr
de Germania intrã, cu 170 km / h, direct într-o broascã þestoasã
fugãritã de un mirmidon ºi în statisticile accidentelor rutiere,
arzând de tot, ca o torþã olimpicã, cu tot cu pasageri, fãrã ca
pompierii chemaþi la faþa locului sã mai aibã timp sã intervinã
în holocaust. Erau un pic tulburi: chefuiserã la greu cu prietenii
lor, poliþiºtii, pentru a sãrbãtori o combinaþie neaºteptatã a
acestora, care doar ce vânduserã niºte iarbã confiscatã de la
un fraier rupt în frezã. Marfã calitatea-ntâia! Noroc cã gãsiserã
în ce sã-ºi ruleze ºi ei câteva joint-uri, cã gigel ãla umbla cu
niºte hârtii la el, din care nu se-nþelegea oricum nimica. Hai
noroc, ºi când ne-o fi mai rãu, ca acu’ sã ne fie!
Fiþi atenþi, bãieþi, cicã-n Japonia se pune de-un taifun, aºa
au zis la ºtiri. Bag-o, cioarã, p-aia cu „pe la spate, pe la spate”,
sã n-am parte de femeia mea dacã te minþ! Hai, ginericã, lasã
faþa asta lungã! Dã-i bãtaie!
Se crapã de ziuã... Noua ordine mondialã mai are de aºteptat.
***
Mirmidonul ieºise destul de ºifonat din pãdure: culmea
ghinionului, nu gãsise nicio nimfã de smotocit lângã izvor, sau
mãcar vreo caprã, acolo, de vreme rea. Nu gãsise nici mãcar
izvorul, ºi doar îl cãutase pe puþin vreo zece ani, pânã-i
încãrunþise coama coifului. Ba mai mult, se ºi umpluse de ciulini
pe poale, îl durea mâna dreaptã ºi ºchiopãta uºor, din cauza
unui ghimpe ce-i strãpunsese pingeaua de la sanda. Scuipã o
mãceaºã, o pânzã de pãianjen ºi un pui de vrabie abia ieºit din
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Ion Scorobete *

în Est ploile îneacã sãrãcia
în glod ºi mai deschid o potecã
a milei
în josul paginii se trudeºte aprig
la nivelarea înþelesurilor
peste care se va aºterne totuºi
zãpada
închid poarta la drum
ºi îl vizitez pe meºterul de la mancha
pentru recenta derutã din corfu
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de câteva zile doza de amãrãciune
se injecteazã fãrã odihnã
în pielea amiezii
vântul face temenele burþilor
negre de nori
pe toate canalele s-a stins
Pavarotti

înfãþiºarea treburilor se ridicã
la putere
se extrag timpii morþi
apoi cu ingrediente de soi
motorul social se lasã
sã lucreze în gol
pânã se consolideazã teoria
proaspãt dichisitã
pentru un nou ciclu
am sã iau distonocalm dintr-un tratat
despre nimic al lui j.d.barrow

*Ion Scorobete (nãscut în 1947, la Meria, jud. Hunedoara),
absolvent al Facultãþii de Drept, 1986, Bucureºti, este un poet ºi prozator
de marcã din plutonul timiºorean.
Deºi aparþine ca vârstã generaþiei anilor ’70, a debutat ca poet
târziu, în 1993, cu volumul Geometria zãpezii, Timiºoara, Editura Hestia,
într-o formulã proprie, singularã, debutul amânat izolându-l de miºcarea
grupului.
Au urmat apoi alte volume de versuri: Baricada cu îngeri, 1994,
Dragoste ºi alte pãsãri de pradã, 1996, Ziua tip vagon, 1997 , Bibliotheca
de zgomote, Iaºi, 2000, Pãdurile celeste, Deva, 2003 etc.
În 1998, I. Scorobete aruncã mãnuºa, provocator, ºi ca prozator, cu
romanul Cavalerul dupã amiezii, Timiºoara, Editura Hestia, urmat de
romanul Noaptea orgoliilor, 1999. În anul de graþie 2006, numit „anul
jubiliar al zborului românesc”, Ion Scorobete, publicã romanul Zbor
interior, avându-l ca erou pe Traian Vuia, primul tom dintr-o proiectatã
trilogie, care va mai cuprinde volumele Decolarea ºi Ornicul din Garches..
Seriozitatea proiectului a fost giratã ºi de obþinerea unei burse de
documentare la Paris, prin Institutul Cultural Român.
Ion Scrobete (care ºi-a petrecut copilãria în satul lui Traian Vuia,
unde se mutase familia sa) e ºi preºedintele Fundaþiei „Traian Vuia”,
prin care ºi-a propus sã completeze ºi sã valorifice tezaurul biobibliografic Vuia, într-o reaºezare a personalitãþii acestuia pe locul
meritat în conºtiinþa publicã naþionalã ºi mondialã. Indiferent unde se
simte mai în largul condeiului sãu, autorul ºi-a gãsit ºi în prozã un stil

propriu de frazare, recognoscibil, în care dominã o frazã amplã,
arborescentã, analiticã, digresivã, puternic subiectivizatã. Aceastã
amplitudine a frazei, în mod inevitabil determinã o abundenþã a
vocabularului, într-un melanj reuºit de neologisme, cuvinte livreºti, cu
cuvinte populare plastice. Îmbinã cu siguranþã de sine, în prezentarea
osaturii epice, fraza modernã cu scriitura clasicã, tradiþionalã, într-un
dialog viguros, care face romanele lejer accesibile de la prima lecturare.
Paralel, continuã cu scrieri poetice, cea mai recentã apariþie editorialã
fiind volumul Mierea de pelin, Timiºoara, Editura Brumar, 2007.
Primele volume sunt unitare prin caracterul puternic introspectiv,
de jurnal intim, o radiografie a eului contorsionat în sine, fãrã supape
de eliberare spre contextul larg social. Prin analizã microscopicã,
singurãtatea poetului, multiplu ipostaziatã, e hipertrofiatã în noapte ºi
în ploaia devenitã ritm interior.
Dupã primele douã volume, transcrierea stãrilor poetice evolueazã
spre un intelectualism rece, de reprimare a sentimentului, ca o trecere
de la un Verlaine spre un Mallarmée. Spleen-ul baudelairian e transcris
în termenii unui limbaj modern, are configureazã parcã în imagini
dadaiste universu-i existenþial, jalonat de elemente alienizante.
Sentimentul, care la început era mai aproape de suprafaþã, acum e mult
ostracizat în adâncuri, intuit însã în potenþarea stãrilor de neîmplinire,
disperare înlãnþuitã. Prin modernitate ºi intelectualism, îºi fabricã un
cinism persiflant, vizibil defensiv, folosit ca mascã ori scut pentru
sensibilitatea vulnerabilã. (Maria Niþu )
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dupã cum la început erau toate una
egale ºi nedespãrþite
un tunet fãrã structurã
de ciorchine
în care vinul nu se fãcea sânge
iar pãmântul nu era grâu
a trebuit sã depui un efort
de inspiraþie
cum sã-mi scoþi mie o coastã
fãrã sã mã prind
cã e lipsã
ºi abia sã se punã ordine
în miºcarea acestei lucrãri
cã arunci sãmânþa vorbei în
hãrmãlaia
bolnavã de autoritate
dar pesemne eºti totuºi nemulþumit
de i-ai îngãduit lui Albert
sã separe din atâta rahat
energia cu care sã-þi forþãm uºile

ORBUL
unde s-a mai vãzut atâta cerbicie cu
capra vecinului din haº
pe splai
la care se mai lucreazã încã
dinainte de epocã
se întreabã înfipt în braþe
orbul de parcã ar sta
la taifas cu înaintaºul de la
hamangia
ºi murmurând zice de
vânzãtorul de smântînã la borcan
cã el ar ºti cum ascultã
pe la tocurile ferestrelor
înadins deschise pentru inamicul
poftit
dar nefiind vreo luminã în jur
vreo tristeþe care sã sune greu
în acest întuneric al zilei
se abandonã perorând în evantaiul
claxoanelor
ca ins ce trece pe celãlalt mal
sub felinarul electric
cu imaginea cornutei pe degete
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ISTORIE
pietrele s-au fãcut ºoapte ºi ºtiu
sã aºtepte lovitura de târnãcop
pentru a-ºi striga
identitatea
eu am început sã-l cunosc pe bunicul
dupã ce frunzele îi putrezirã
pe crucea indescifrabilã iar
o secþiune mai jos
este povestea tatãlui sãu George
un capãt de zale din lanþul
de oase
ce-ºi descriu acurateþea
printre fireºti animozitãþi lucios
de prezente
tac ºi vorbesc

MANEJ
singura favoare de care m-am temut
este verbul
exerciþiul floretei cald ori rece
din care sângele o datã þâºnit
are galopul acelor ceasornice
ºi acostez
în umbra cuvântului ca o liniºte
risipitã de aerul dintre jocuri
ºterg mecanisme
îmbinãri
reasamblez sinapse
pentru acelaºi angrenaj inspirat
de parcã n-ar veni nicicând o
rupere de nori
azi înaintez lipit de cordonul
ombilical al unui prezent
atât de sferic încât Galilei ar trebui
sã-ºi revizuiascã legea

POEM DESTINS
suburbiile dau cu ferestrele în câmp
coloreazã vocea soarelui
metafora din ochii unei pisici
escaladeazã mereu
derutant zborul la joasã înãlþime
al pãsãrilor din areal
între douã gânduri adãp
rãdãcinile alunilor tineri
plivesc apoi în text
buruienile dulci
ºi laptele câinelui
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Carmen V
oisei *
Voisei

Visuri
Era în anul o mie ºi câteva
sute de flori sau de arbori,
un an lipsit din calendar,
tãinuit, închis cu lacãte,
totuºi ºtiut de poeþi, frecventat
de iluzii ºi pãsãri mãiastre
ºi de oameni trimiºi de alþi oameni.
Nimeni nu se întorcea de acolo,
adormea sub ramuri ºi stele
ºi câteodatã visa. Doar visele ajungeau
în lumea realã, tresãrind când
erau întrebate ce fac, cu ce
se ocupã ºi ce afaceri mai pun la cale.
Doar visele se-ntorceau în pãdure
ºi le spuneau sãlbãticiunilor
despre oameni cum cã ar fi
niºte plãsmuiri, din greºealã
scãpate în libertate.

Vecinãtãþi
În balcon – liniºte,
un vecin priveºte spre parc,
bunã ziua, îi spui, nu-þi rãspunde.
Pe stradã-i tumult, poliþistul
opreºte maºini, pânã va traversa
melcul trei zile în ºir. În parc
e mult soare – orãºenii satisfãcuþi
cã primãvara a cosmetizat umbrele
arborilor.
În vãzduh – pace. Soarele doarme
la temperaturi tot mai înalte.
Se zice cã hiberneazã în flãcãri.
Zeul priveºte în sine,e mulþumit
cã viaþa ºi moartea fac bunã
vecinãtate.

PRO

S-a nãscut la 5 mai 1960 la Bacãu. Poetã, prozatoare pentru
copii, plasticianã. Confesiuni (poezie), Bacãu, Ed.
Plumb,1993. Noapte bunã, copii! (povestiri pentru cei mici),
Bacãu, Ed.Plumb,1994. Anotimpurile copilãriei, Bacãu, Ed.
Plumb,1996,volum tradus în englezã The Seasons of Childhood, Bacãu, Ed. Corgal Press, 2002; Mãriuca: jocul literelor,
jocul numerelor, Bacãu, Ed. Corgal Press,2005 –volum experimental; Pasãrea nopþii (poeme), Bacãu, Ed. Corgal Press,
2007. Premiul revistei „Tribuna” (Cluj-Napoca) in 1984.
Marele Premiu la „North American Open Poetry Contest”
pentru poemul Tender Autumn . Inclusã în antologia
americanã I, New York, 1998. (Mircea Dinutz)
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Omul bolnav
Era un ins bolnav, reumatic
aidoma unui perete igrasios,
unei memorii atacate
de zeul uitãrii sau ca uitarea
însãºi. Dar uitarea e sãnãtoasã.
Domnul acela era îngrijit.
Cãlca pe cuvinte, ferindu-se
de bãltoace, îºi peria hainele de
ideile zilei, medita, dacã vreþi,
la starea de azi ºi de mâine ºi
se uita adesea în oglindã. Desigur,
fiind bolnav, oglinda îl menaja,
ºoptea domnul. Atunci oglinda tãcea,
adâncindu-se în apele ei.

Prieteni, la revedere !
Recitând poezii,
silabisind sentimente,
câte un vers desprinzându-se
de întregul visãrii,
poate cã o sintagmã
cu instinctul personalitãþii,
încã neºlefuit de rutina
lecturii, îþi rãmâne prin buzunar,
aºteptând clipa cea norocoasã.
Vai, recitind poezii, un poem
s-a rãtãcit dincolo de carte.
Uitat în memorie. Poemul
acela ce formã ciudatã avea,
parcã de fulger sau de privire,
de gând, de templu, de piatrã.
De fapt, tresãreai, aºteptând
toate aceste evenimente cum
ai spune distrat: prieteni, la revedere!

Strada ºi Biserica Visarion
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Cu tine însuþi

Conversaþii

Sã-þi faci loc sã urci
din iluzie în iluzie,
riscând sã fii deturnat
de-adevãruri înºelãtoare;
sã-þi imaginezi doar floarea de colþ,
pe când cuvintele se îneacã-n idee;
sã ciopârþeºti la un chip mii de
profiluri ºi
sã-þi iasã mereu forme de scânduri;
sã pleci la sãrbãtoarea cuvântului
urcând în trenul tãcerii…

Sunt la masã, scriu,
mâna se ceartã cu mulþimea
cuvintelor intrate în grevã.
Vor fi curând, poate, salarii mari,
pensii ºi alte marafeturi de astea.
Mâna mea consemneazã grãbitã
aceste cuvinte, apoi le aruncã în coº
din rutinã, din plictisealã.
E o inflaþie de cuvinte, încât
doar cu pauzele dintre ele
mai legi conversaþii ºi nici atunci
nu-þi ies decât versuri,
nimic serios.

Dincolo de noi
Dincolo de noi
singurãtãþi,
întuneric,
o elegie în colþul strãzii,
unde primarul plãnuia primeniri.
Dincolo de noi începe cartierul
mãtuºii sau poemul acela
nescris pentru care nimeni
nu liciteazã.
Dincolo de noi zâmbetul
a sfârºit în grimasã. Oglinda
reflectã, desigur, imagini precare.

Poem
Am privit marea, un fel
de obosealã albastrã,
foarte înaltã în depãrtãri,
agitatã la maluri.
Am privit marea, un fel
de iluminare, de întuneric
strãlucitor, ca o sferã de gânduri.
Am privit marea, poemul
se întorcea din cãlãtorie,
refuzând ziariºti ºi oficiali,
cerând o orã de somn
în patul memoriei.

Himerã
Sã aºtepþi un tren pe calea feratã,
sã asculþi vioaiele zvonuri,
sângele tãu mângâind o priveliºte;
iatã, îþi spui, primãvara –
poate cã e o himerã,
demult aºteptând
extazul ochilor tãi.
Prea târziu – i-au dat muguri.
Anotimpul îºi întinde
rufãria în soarele dimineþii,
himera salutã din mers
trecãtorii.
Toþi au de lucru cu depãrtarea;
lasã-ne în pace, spun himerei,
eºti prea aproape de noi,
poate cã eºti chiar realã.
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Biserica Boteanu (1911)
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Florin Costinescu
Profeþii noi
Ci drumul drept e, iatã, labirintul,
noi profeþii în lume bat monede,
cel credincios e cel care nu crede,
nici aurul nu-i aur, ci argintul,
Ce-i Ordinea? Puterea e-n De-a valma,
urâtul e-un record de frumuseþe,
iar fesele ni-s prezentate feþe,
minciuna este cea ce naºte faima,

E vremea
E vremea albã, de zãpadã,
e vremea gri, ca de nisip,
ceva stã pururea sã cadã,
ceva îºi cautã alt chip,
statornicia plânge-n sine,
schimbarea râde-n amintiri,
vechi mãreþii – între ruine,
scuipaþi în moarte vechi martiri,
mã uit în jur: statornic vântul,
de parcã-ar blestema Oedip:
azi spulberând zãpada albã,
iar mâine mãcinând nisip…

Ceramicã
Un joc cu lutul, nebunesc, sever,
un dans al mâinilor sub soare,
o fugã-n sus, din efemer,
amestec de luminã ºi sudoare,
Întâia formã-a vasului de lut
a fost a lacrimei cãzânde
urcatã apoi în absolut,
suflatã-n smalþuri de-anotimpuri blânde,
Atins, dã semne cã e viu,
surâde, cântã, spune glume,
ºi hore-nvârte în Târziu,
Devremele-l proclamã-n lume,
Ar sta pe-un gard, cum e, naiv,
privind spre cer la curcubeie,
dar timpul l-a fãcut captiv,
pãzindu-l straºnic în muzee.

PRO

* Poeziile din grupaj fac parte din volumul Secunda eternã
(Cu o prefaþã de Eugen Negrici) în curs de apariþie la Editura
Muzeului Literaturii Române.
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Din mersul îndãrãt, cândva, blamatul,
fãcut-au unii mersul sacru,
în ºtreang atârnã-a hoþ, nevinovatul,
iar dulcele, cel vechi, devine acrul,
Din scenã-i scos cel ce iubeºte sonul,
ºi-i pãtimaº al ariilor celebre,
îl locul lui e-aplaudat afonul,
cântând din coate, noadã ºi vertebre,
Cel ce deschide uºa-i plin de vini
iar cel ce-o trece, el drumeþul,
îþi cere, oþãrât, sã i te-nchini
c-aºa scrie mai nou, letopiseþul,
Chiar becul roºu, semnul de bordel,
pe care-l reperau din marº recruþii,
se va aprinde sub drapel,
la porþi de nalte instituþii…

Lecþii
Iarna ne învaþã
alfabetul frigului.
A mare de frig, a mic
de gheaþã – toate literele
pânã la capãt,
de mânã, de tipar,
ºi îndemnându-ne din spate
cu viscolele,
trece la tabla-nmulþirii,
pânã-ngheþãm cu totul…
Apoi ducem palmele
la gura sobei,
ne jucãm cu imaginea
focului ºi luãm învãþãtura
de la început…
Focul ne familiarizeazã
cu alfabetul cãldurii:
A mare de foc, a mic
de jeratic – toate literele
pânã la capãt,
de mânã, de tipar,
grijuliu, ne-aºazã o tablã-nainte
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spunându-ne: acum veþi învãþa
tabla-nmulþirii,
începem cu unu, apoi vom trece la doi,
la trei ºi – încetul cu încetul –
ºi la celelalte cifre mai mari
care deja ºi-au angajat bodyguarzi
ºi sunt pãzite de câini rotwailer…
Astfel, primãvara ne va gãsi
pregãtiþi pentru a trece la alte
capitole:
A mare de iarbã, a mic de frunzã,
A mare de mugur, a mic de lãstar,
cât despre tabla-nmulþirii
se pregãtesc sã ne ia în primire
ºi gãrgãriþele…

Duh celest
Alunecarea ºi aburul
peste fiinþele noastre, începutul
îºi dilatã pupilele de animal abia nãscut –
limba uriaºã a timpului linge trupul
nãzdrãvanului foetus;
totu-i mirare de munþi în creºtere,
de ape învolburate,
de iarbã fragedã, de albastru intens
ºi nevinovãþie;
mâini nenãscute – pretutindeni,
cautã ceva ce nu ºtiu, vor sã atingã
colþuri ºi margini,
sã mãsoare distanþele prime,
saltul peste hãu al himerelor –
ºi duhul acesta celest
aroma lor de tainã ºi iasomie,
stând cumpãnã
deasupra fântânii…
Neºtiutoarele au deprins, iatã,
miºcarea de translaþie
spre marginea timpului –
secundã cu secundã,
sunet cu sunet,
apus cu apus…

Mult mai guralive ºi mai târgoveþe,
îºi ridicã poala, sã avem noroc,
vând ridichi ºi morcovi ºi mãrar prin pieþe,
când te strâmbi la preþ se supãrã foc,
Cât despre origini, unele-s plebee,
altele, din contrã, zic cã-s de import,
când le ceri dovezi te întreabã: ce e?
ºi-ai pierdut în neguri bietul paºaport,
Unele cu morgã, îºi declinã soarta,
dupã un criteriu, zic, cu greutate:
noi suntem de viþã, noi slujirãm arta,
nu de ieri de azi; de-o eternitate!
Cum sunt eu – rãspunse-un cuvinþel timid,
ce pãrea la mutrã ca picat din cer,
eu sunt ponegrit cã-aº fi… apatrid,
dar am rãdãcina tocmai în Homer!
Fiecare-ºi trase de departe-un fir,
care sã îl lege de o vârstã veche,
au urmat la rând Molière, Shakespeare,
marii autori, fãrã de pereche…
Multe invocarã nume-zeci de zeci,
care mai înalte, care mai sublime,
cãci se-ntoarse parcã în biblioteci,
lumea ce-ºi uitase þãrmurile prime…
Spre sfârºit, când lista zornãia de nume,
un cuvânt în ºoaptã – veºnicia crescu-l! –
spuse cã el vine dintr-o Rugãciune,
care se numeºte, simplu, Eminescu…
S-au întors vreo douã, cu luare-aminte,
tot din Eminescu ºi ele se trag,
dar tãcurã mâlc, vremea e fierbinte…
altele sãrirã, puse pe arþag,

Câteva cuvinte s-or preface-n rouã,
altele în iarbã, altele în vin,
unele-or sã ningã, altele-or sã plouã,
ne-or aduce, multe, ºi extaz ºi chin,

Mai spre-apusul orei, când se dã semnalul,
ordinei a toate – dupã rost ºi legi,
cade ºi cortina anunþând finalul…
amforele sparte redevin întregi,

Trãitoare-n urbe ºi vãzând cam multe,
ºtiu ce e azurul, dar ºi cerul trist,
ne aruncã-n faþã flori –ºi catapulte,
ne cântã la mese ºi Elvys ºi Liszt,

ªi reintrã-n scenã cei ce-au fost acolo,
rotunjind imperii, aurind nisipul…
brusc se-opreºte ceasul falºilor Apollo,
tina, numai tina le doreºte chipul.

Când ne iau în braþe, când în hãu ne scapã,
uneori ne furã, dau ºi cu-mprumut,
ne ridicã-n ranguri, ne conduc la groapã
ºi ne pun sigiliul de ultim sãrut,

Câteva cuvinte s-or preface-n rouã,
altele în iarbã, altele în vin,
unele-or sã ningã, altele-or sã plouã,
ca-ntr-o risipire vastã de divin…
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Câteva cuvinte

Câteva din urmã, cicã postmoderne,
se uitarã-n silã, cãrtãrescian:
care Eminescu? Artã? Baliverne!
pentru noi, sãrmanul, e-un liliputan…
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George Popa

DESCHIDERI METAFIZICE ÎN BASMUL ROMÂNESC
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Miticul este în mod esenþial meta-fizic – o deschidere
spre dincolo de physis, dincolo de legile naturii. Din punct
de vedere axiologic, basmul românesc este în primul
rând un tãrâm ºi o ºcoalã a binelui, o înfruntare dintre
principiul afirmativ al vieþii ºi principiul negator, al rãului.
Conºtient de faptul cã în realitatea comunã binele este
adeseori învins, rãul fiind cel care dominã: (“esenþa lumii
este eterna rãutate”, afirmã Eminescu), basmul mutã
conflictul bine/rãu în transorizontul magicului, acolo unde
fantezia capãtã puterea de a face posibil imposibilul,
tentativã recunoscutã ca fiind specificã poporului român
de cãtre Nicolae Iorga. Altfel spus, povestea, legenda
sunt deschideri cãtre imposibil, – comutarea lumii cãtre
absolutul Binelui la care visa Platon.
Astfel, basmul este o purificare eticã a vieþii de rând.
El opune realului nedrept suprarealitatea unei libertãþi
ontologice ºi faptice, unde legile firii sunt obligate sã se
supunã principiului pozitiv al fiinþãrii. Acþionând antinatural,
miraculos, miticul dã lecþii ºi impune legi noi naturii oarbe,
– acest lucru deseori într-un mod ºãgalinic glumeþ, hâtru
(sã ne gândim, de pildã, la Ivan Turbincã sau Capra cu
Trei iezi), încât nefirescul devine cu uºurinþã firesc.
Intrarea în feeria transrealã a basmului este întotdeauna
un refugiu superior cu totalã participare, fapt dovedind
disponibilitatea noastrã intactã oricând de a ignora
realitatea datã, povestea devenind o rezervã paralelã vieþii
care ne oferã o încântare mereu reluatã, o hipostazã
idealã a fiinþãrii, chiar dacã imaginarã : dar imaginarul
este mai real decât realitatea, pentru cã este realitatea
pe care o preferãm, în care existenþa noastrã, trãirea
noastrã efectivã îºi aflã deplinãtatea, ºi în raport cu care
cotidianul însemneazã subfiinþare.
Basmul este astfel o formã de eliberare spre un model
infinit nãzuit, un antidestin, un triumf al valorilor: adevãr,
bine, dreptate, – totul supus în primul rând conceptului
de frumos – energie elevatã de mutaþie magicã a lumii ºi
a vieþii. Metafizica basmului transvalueazã poetic ºi moral
creaþia. Iatã în acest sens unele aspecte din spiritualitatea
bucovineanã, pe care le aflãm din lucrarea Datinile ºi
credinþele poporului român
român, culese de Elena NiculiþãVoronca. Într-o poezie popularã din Storojineþ se spune
cã omul a fost fãcut de Dumnezeu cu toate „strãfirele”:
„Trupul din lut,/ Oasele din piatrã,/ Ochii din mare,/
Frumseþile din soare,/ Dragostele din vânt,/ Vântul din
duhul sfânt.”
Sunt înºiruite aici pãmântul, apa, lumina, aerul, –
elementele primordiale de construcþie ale naturii, pe care
românul le denumeºte strãfiri – esenþe depãºind
substanþa de rând a lumii. Se poate urmãri o subtilã
gradaþie suitoare a acestei „zidiri”: din lut este modelatã
SAECULUM 1/2008

fãptura carnalã a omului, aºezatã pe tãria pietrei: în felul
acesta este întemeiatã finitudinea, certitudinea formei, a
tiparului material; apoi aceastã formã este perfectatã prin
frumuseþe; este o frumuseþe strãlucitoare, împrumutatã
de la soare; or, dupã o credinþa din aceeaºi regiune,
soarele este forma vizibilã a lui Dumnezeu: „În soare stã
Dumnezeu ºi Maica Domnului ºi coroana lor lumineazã
toatã lumea... Cine ar putea sã se uite drept la amiazã,
ar putea vedea în soare pe Dumnezeu”; deci omul posedã
frumuseþea lui Dumnezeu. Frumosul este luminã, ºi
anume luminã supremã, solarã, dumnezeiascã ; ne aflãm
în faþa celei mai autentice metafizici plotiniene. În
continuare, de la zãrit urmeazã depãºirea cãtre nezãrit:
dragostea, deschiderea misterioasã cãtre celãlalt este
un suflu, o adiere, un vânt care vine din taina cea mai de
sus, din Duhul lui Dumnezeu: „Vântul este Duhul lui
Dumnezeu. Domnul Hristos este vântul, cãci scrie la
carte: „Acela ce zboarã pe aripile vântului”. Prin urmare,
în aceastã viziune iubirea este energia cosmicã de
unificare a materiei cu spiritul, a vãzutului cu nevãzutul,
a omului cu divinitatea. Dacã trupul frumos este
prealuminã, iubirea este suflu sacru emanat de
dumnezeire. În felul acesta, în câteva versuri lapidare,
dezmãrginirea suie vertical de la polul carnal la polul spiritual ultim, de la concretitudinea cea mai palpabila, la
impalpabilul pur, la inefabil.
O altã credinþã din Þara de Sus afirmã: „Unde se spun
poveºti în casã, acolo este Dumnezeu”. Ce vrea sã releve
aceastã afirmaþie? Cã Dumnezeu nu se aflã în timpul de
rând, cã firescul este prea strâmt pentru suprafirescul
sãu, pentru strãfirea sa. El nu poate încãpea în ceea ce
este vãdit, adicã þãrmuit, ci se manifestã doar în
miraculos, în poveste, ia naºtere în iluminarea noastrã,
alãturi cu zânele, cu pasãrea mãiastrã. În basm, acolo
unde se lasã ºi Dumnezeu, acolo ne întâlnim cu El ºi
vieþuim în deplinãtate. În basm ne înveºnicim.
*
Primul basm cules ºi publicat de Petre Ispirescu,
Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã moarte, deºi de
întindere mult mai redusã decât alte basme, constituie
un adevãrat concentrat de idei poetico-filozofice care
definesc viziunea românului despre viaþã ºi moarte,
despre factorii axiologici intervenind în destinul omenesc.
Triada – onticitate, eticã, afecþiune umanã – se împletesc
indisolubil ºi se intercondiþioneazã într-o capodoperã
singularã, despre care Lazãr ªãineanu afirma cã, prin
subiectul abordat ºi viziune, este unicã în literatura
folcloricã europeanã.
Comentând basmul, la rândul sãu, Constantin Noica
afirmã cã ne aflãm „în faþa unui dar nesperat al culturii
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ca ºi cum el ar fi recunoscut nobleþea aspiraþiei stãpânului
sãu. Calul îl salveazã pe Fãt Frumos în trei rânduri de la
moarte. El este astfel simbolul depãºirii, ºi anume, a
depãºirii morþii, preludii la atingerea tãrâmului vrãjit al
nemuririi. Iar la sfârºit, dupã ce îl readuce pe prinþ acasã,
calul se întoarce în patria vieþii veºnice, pentru cã, spre
deosebire de om, el nu suprimã vieþi. Pe el ruinele ºi
spectacolul morþii din drumul întoarcerii nu îl rãpesc vieþii
ca pe Fãt Frumos. „Nãzdrãvan”, el îºi ia asupra sa ºansa
nemuririi ratatã de stãpânul sãu, omul. Este interesant
de fãcut aici o analogie cu afirmaþia lui Rainer Maria
Rilke din Elegia a opta duinezã, potrivit cãreia, spre
deosebire de om, care are în faþa sa mereu aparenþa,
trecerea, moartea, animalul are înaintea sa Deschisul,
interzis omului, deschisul în afarã, cãtre dincolo, care
este, afirmã poetul, liber de moarte.
5. O altã deosebire între legenda lui Ghilgameº ºi
basmul nostru constã în faptul cã eroul babilonean nu
apucã sã se bucure de nemurirea obþinutã, pe când Fãt
Frumos, care reuºeºte sã treacã de toate încercãrile ºi
sã ajungã în þara fãrã de moarte a celor trei zâne,
vieþuieºte starea, ºansa de a fi nemuritor pe o duratã
inapreciabilã, uitatã, cum admirabil defineºte imaginaþia
anonimã veºnicia unitã cu fericirea. ªi avem modelul
românesc de a petrece paradisiac : trai netulburat, cu
soþie, cu rude apropiate, cu îmbelºugare materialã, lipsa
bolilor, a suferinþei, suspendarea timpului eroziv,
consumptiv, lipsa oricãrei sfâºieri ontologice.
6. De remarcat cã Ghilgameº voia sã obþinã
nemurirea pentru întreaga cetate Uruk, pentru toþi oamenii,
pe când Fãt Frumos a cãutat nemurirea doar pentru el
însuºi. Supramãsura aspiraþiei lui Ghilgameº a dus la
zãdãrnicirea ei în foarte scurt timp, pe când eroului
basmului nostru i s-a îngãduit sã experimenteze vreme
îndelungatã nemurirea, pentru ca mai puternic sã fie
contrastul pierderii, demonstraþia imposibilitãþii de a
încãlca temeiurile firii.
7. O deosebire esenþialã între Ghilgameº ºi Fãt
Frumos rezidã în cauza pierderii nemuririi, odatã
dobânditã. În epopeea babiloneanã un incident banal,
simpla neatenþie a eroului este de vinã, ºi anume, în
timp ce se scaldã într-un râu, un ºarpe, atras de miros,
mãnâncã planta având puterea de a conferi nemurire, al
cãrei secret ºi locul unde se aflã fuseserã dezvãluite lui
Ghilgameº de Utnapiºtim, singurul om supravieþuitor
potopului ºi devenit astfel nemuritor. Dar în basmul
românesc un grav factor de ordin moral duce la pierderea
nemuririi: uciderea unui iepure, în Valea Plângerii, care
era valea morþii, a lumii umane. Fãt Frumos a comis
moarte ºi va plãti cu moarte. Dacã eroul nostru a putut
ajunge în þara nemuririi este ºi pentru cã în drumul cãutãrii
sale nu a ucis. Dimpotrivã, se va împãca ºi cu Scorpia ºi
cu Ghionoaia. Fãt Frumos ucide în momentul când se
trezeºte în el ideea morþii, întruchipatã în urmãrirea unei
vietãþi. Este adevãrat cã iepurele este ce poate fi „mai
de rând”. Dar tocmai pentru cã este o fãpturã neînsemnatã, nevinovatã, care nu atacã niciodatã, vina lui
Fãt Frumos apare cu atât mai mare. Morala basmului
pare a consta în faptul cã omul nu poate fi nemuritor,
deoarece asupra lui apasã un pãcat inevitabil: pentru a
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noastre folclorice adus umanitãþii… Nu cunoaºtem o altã
operã în prozã a geniului omenesc sã aibã atâta miez,
de la primul la ultimul gând, ºi atât de riguroasã rostire”.
În substanþialul studiu, din cartea sa Sentimentul
românesc al fiinþei, ilustrul gânditor considerã acest basm
o admirabilã ºi esenþialã ilustrare a ceea ce este în înþeles
românesc fiinþa, ºi anume: „fiinþa nu se realizeazã în
plenitudinea ei decât ca fiinþare”, adicã nu static, ci în
acþiune, întru devenire, idee în ecou a concepþiei lui
Martin Heidegger asupra Fiinþei.
În cele ce urmeazã vom încerca sã scoatem în
evidenþã unele idei esenþiale în care acest basm este
deosebit de bogat, semnificaþia sa fiind atît de ordin etic,
dar priveºte tot odatã axiologia fiinþãrii vãzutã în
proiectare cosmicã. Pentru o mai eficientã reliefare, vom
face unele analogii cu epopeea babiloneanã, Ghilgameº.
1. In ambele creaþii este vorba despre cãutarea
nemuririi. Motivaþia plecãrii într-o asemenea înaltã aventurã diferã fundamental. În legenda babiloneanã, prietenia
(faþã de Enkidu, ucis în urma înfruntãrii cu geloasa zeiþã
a dragostei, Iºtar) este cea care îl determinã pe Ghilgameº
sã încerce dobândirea vieþii eterne. În basmul nostru
motivaþia este de ordin cosmic, este onto-axiologicã: Fãt
Frumos refuzã sã se nascã având previziunea tragismului
fiinþãrii omeneºti: suferinþã, bãtrâneþe, moarte. Apare
astfel o idee fundamentalã: dreptul la viaþã nemuritoare
pentru orice fiinþã, din moment ce existã. Moartea este o
injustiþie cosmicã faþã de dreptul de a exista.
În diverse mituri ale popoarelor sunt aflate felurite
soluþii pentru ca muritorii sã devinã fãrã de moarte.
Amintim în acest sens, mitul egiptean al zeiþei Isis, care,
prin readucerea la viaþã a lui Osiris, ucis de fratele sãu
Seth, instituie nemurirea – atât pentru zei, care erau
muritori pânã atunci, cât ºi pentru oameni. La greci, ideea
nemuririi sufletului apare odatã cu introducerea în
panteonul elen a mitului zeului trac, Orfeu, metaforã a
muzicii, ale cãrei sunete se desfãºoarã în trei timpi –
viaþã, moarte, renaºtere. Zalmoxis devine nemuritor ºi
zeu dupã ce trece prin grota iniþiaticã.
2. În basmul românesc este vorba de fiul unui împãrat,
care, aflat în sânul mamei, refuzã o existenþã fãcutã
anume ca sã doarã ºi sã piarã. Împãratul reuºeºte sã
potoleascã plânsul copilului ºi sã-l determine sã se nascã,
promiþându-i cã îi va dãrui un lucru imposibil ordine umanã:
sã nu îmbãtrâneascã ºi sã nu moarã. În felul acesta se
naºte o fiinþã, se obþine o viaþã printr-o amãgire – subtilã
idee : viaþa nu este o amãgire pe care numai înnemurirea
împotriva legilor firii ar putea-o transmuta în realitate
absolutã?
3. Când împlineºte cincisprezece ani, vârsta adolescenþei, a visului absolut, Fãt Frumos cere pãrinþilor darul
fãgãduit. Cum însã împãratul îi mãrturiseºte cã promisiunea unui asemenea lucru, interzis omului, i-a fost fãcutã
din dorinþa de a avea un fiu cãruia sã-i lase tronul ºi toatã
bogãþia, Fãt Frumos pleacã în cãutarea idealului care îl
convinsese sã accepte viaþa.
4. Printre pregãtirile de plecare se aflã motivul calului
nãzdrãvan. Comun multor basme, are aici unele nuanþe.
Astfel, calul face un gest de mare frumuseþe afectivã, se
pare unic în istoria basmelor: sãrutã mâna prinþului. Este
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vieþui trebuie sã ucidã, sã se hrãneascã cu vieþi, pãcat
pe care l-au deplâns ºi pitagoricienii ºi Rilke: „A ucide
este un chip al doliului nostru de rãtãcitori” (Sonetul cãtre
Orfeu II,4).
8. Uciderea are un efect de bumerang asupra lui Fãt
Frumos, iar moartea rãzbate în fiinþa sa prin intermediul
dorului, ºi anume, a dorului de pãrinþi. Intervin aici douã
implicaþii de mare subtilitate ºi gravitate. Dorul de pãrinþi
îi aminteºte lui Fãt Frumos cã nu existã din eternitate
pentru eternitate, ci este nãscut. Cât era în þara nemuririi,
el se credea nenãscut, existând din totdeauna ºi pentru
totdeauna. Dar acum ºtie: a avut pãrinþi, a fost nãscut iar ceea ce se naºte moare. Numai cel ce este propria sa
cauzã – causa sui – afirmã Leonardo da Vinci, este
nemuritor.
Intervine aici ºi esenþa dorului, potenþialul sãu de a
duce, chiar numai metaforic, spre moarte: „Dorul mândrei
mã omoarã”… „Se-ntâlneºte dor cu dor,/ se sãrutã pânã
mor”… „Îndulcind cu dor de moarte”. Introducerea dorului
de cãtre geniul anonim constituie o miºcare de mare
adâncime ºi rafinament. În felul acesta, moartea îºi
atenueazã caracterul spãimos, angoasa existenþialã îºi
diminuã tragismul. Rezultã cã, satisfãcând diatribele lui
Emil Cioran, trebuie sã recunoaºtem cã românul nu prea
are sentimentul tragicului morþii în dimensiunea sa cataclismicã. Nu constituie o forþã spiritualã de excepþie, aceea
de a converti moartea într-o stare de beatitudine supremã?
Apoi, familiaritatea cu calul nãzdrãvan, cu Ghionoaia, cu
Scorpia, cu zânele nemuririi, cu moartea însãºi (familiaritate ºuguitoare cu moartea o aflãm ºi la Ion Creangã)
nu atenueazã tragicul? Sublimul nu este, dupã Kant,
depãºirea de cãtre om prin raþiune a aspectelor înfricoºãtoare ale naturii, ale vieþii?
Astfel, dacã motivaþia pierderii nemuririi era uciderea
unei fiinþe, cauza întoarcerii spre moarte o constituie
dorinþa, cu dublã semnificaþie: dorinþa este ieºire din propria fiinþare, o sfâºiere, iar în contextul basmului, repetãm,
este revenirea la naºtere: dar orice naºtere însemneazã
în mod fatal moarte.
Max Scheler afirmã cã dorinþa este fenomenul originar
al fiinþãrii umane; înainte de homo sapiens a fost homo
amans. Iar Emmanuel Lévinas defineºte fiinþa ca dorinþã,
care îi conferã esenþa metafizicã. Dar pentru hinduism,
dorinþa – kama – este cauza suferinþei ºi a morþii spirituale, astfel cã mântuirea se obþine prin suprimarea dorinþei.
Dar în perspectiva concepþiilor lui Scheler ºi Lévinas,
suprimarea dorului ar însemna suprimarea propriului
adevãr ontologic al omului.
9. Ce aflã Fãt Frumos în þara nemuririi? O viaþã unde
domneºte urâtul, plictisul monotoniei, cum afirma Heinrich
Heine vorbind despre viaþa în rai. Mãsuratã cu durata
umanã, veºnicia este o clipã, una ºi aceeaºi, mereu
repetatã. Noul, imprevizibilul sunt excluse. Dar fericirea
datã de izotonia netimpului molcom paradisiac nu
însemneazã fericire. Aºa cum afirmã Noica, acolo în þara
nemuririi era lumea „fiinþei fãrã fiinþare”. Pentru cã fãrã
istorie. ªi ce este istoria? Este modularea fiinþãrii care
nu însemneazã doar a exista, ci a trãi, a simþi, a pãtimi
existenþa prin ruperi de nivel. Rupere de nivel însemneazã
jocul antitetic bucurie-suferinþã, luminã-întuneric. Omul
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se bucurã de o fiinþare care este mereu izvor ºi reînceput.
Viaþa omeneascã opune o mare bogãþie sãrãciei eternitãþii.
ªi poate cã moartea este cea mai bogatã dintre clipele
omeneºti: „Stirb und werde!” – mori (în flacãrã) pentru a
deveni, scrie Goethe în poezia Selige Sehnsucht. Sã nu
uitãm cã suferinþa este cea mai autenticã certificare a
fiinþãrii, aºa cum, de fapt, moartea valorizeazã viaþa. Dacã
nu ar exista moartea, nu am ºti ce este viaþa.
Este locul sã reliefãm faptul cã drumul cãtre ideal al
lui Fãt Frumos are o structurã eticã aparte faþã de ceea
ce se întâmplã de obicei în basme unde, pe drumul spre
izbândã, monºtrii, care sunt tot atâtea încercãri, sunt
omorâþi. Aici însã Ghionoaia ºi Scorpia odatã învinse, îl
ospeþesc pe Fãt Frumos în condiþii domneºti. Prin urmare,
un drum de obicei însângerat este convertit în culori etice
luminoase. Aceastã coloraturã vie este de asemenea
chematã sã facã puternic contrast cu drumul întoarcerii,
drum cenuºiu, dezolant, dramatic, presãrat cu dãrâmãturi
ºi cimitire, o adevãratã sãrbãtoare a morþii, priveliºti
lugubre pregãtind finalul poveºtii. Iar tânãrul chipeº de
altã datã, prototip al frumuseþii, devine dintr-odatã un
bãtrân costeliv cu barba la genunchi ºi pleoapa grea, încât
trebuie sã ºi-o ridice cu mâna. Picturalitatea basmului
capãtã astfel o mare bogãþie ºi forþã expresivã.
10. Revenirea „acasã” este revenirea la moarte.
Subliniem faptul cã, departe de a fi un gest neesenþial,
sau chiar „nepotrivit cu o anumitã nobleþe a basmului”,
palma pe care o primeºte Fãt Frumos de la moartea gata
sã se prãpãdeascã în „chichiþa” din palatul prefãcut în
ruine ºi nãpãdit de buruieni, este de fapt gestul prin care
Mama Naturã, Mama Moarte (cãci purtãm în noi moartea
din primul ceas al naºterii) îl pedepseºte pe copilul
neascultãtor ce a întârziat atâta vreme în a-ºi plãti datoria
fiascã. Pentru cã suntem fii de morþi ºi, la rândul nostru,
nãºtem moarte. Dupã primirea palmei, Fãt Frumos moare
ºi se face imediat „þãrânã”. Timpul concentrat în þara
nemuririi, s-a decontractat pe parcursul întoarcerii,
recuperându-ºi dimensiunile realei sale desfãºurãri, iar
în final îºi desãvârºeºte împlinirea legii inexorabile a „marii
treceri”.
11. Aºa cum s-a remarcat, Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi
viaþa fãrã moarte este singurul basm care nu se terminã
fericit. În celelalte povestiri, eroii trãiesc „ani mulþi ºi
fericiþi, ºi or fi trãind ºi acum dacã nu or fi murit demult”.
Aici basmul se terminã însã amar pentru cã s-a pus
problema revizuirii destinului omului, în sensul excluderii
morþii. Or, geniul poporului, deºi descendent al Geþilor
care se credeau nemuritori, nu a vrut sã se amãgeascã,
considerând cã este cu totul iluzoriu ºi, poate,
necuviincios faþã de naturã, sã-i nesocotim legile perene.
Dupã zburdãlnicia prin tot felul de jocuri nevinovate
antinaturã (cal care vorbeºte ºi zboarã, monºtri imaginari,
zâne nemuritoare), autorul anonim se întoarce la mãsurã,
la lege, la ordinea lucrurilor, la adevãrul omenesc, la
dramatismul condiþiei umane. Ideea care dominã basmul,
cu mult înainte de a o spune Heidegger, este cã omul
este fiinþã întru moarte – Sein zum Tode.
12. Este interesantã lipsa intervenþiei divine în aventura
ontologicã supremã pe care o poate întreprinde omul :
nemurirea. Pãrinþii lui Fãt Frumos nu cheamã pe
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umbrã, „nu încarcã întuneric”, îl primeºte domneºte pe
Miron, se lasã îmbrãþiºatã, dar acesta „nimic în braþ nu
prinde”. Frumoasa fãrã corp era fãcutã din luminã purã.
Astfel, dezamãgit, Miron aflã cã orice trup material fiind
efemer, fãptura etericã îndelung cãutatã este o idee; prin
urmare este veºnicã: „O, copile, tot ce pipã-i Viaþa lor
întreagã-o clipã-i…Tot ce-i corp e ca o veste/ ca un val o
frunzã-, un nume/ Fiinþa mea eternã este / Nu-i ca fuga
unei spume / Sãvârºitã – o idee/ Ce-i menit-etern sã
stee.”
Amintim aici un mit prebudist în care se spune cã la
început omul era luminã purã, fiind nãscut din Fiinþa
primordialã care lumina originarã. La început soarele ºi
luna nu existau, lumina în univers fiind iradiatã de oameni.
Oamenii erau asexuaþi, se înmulþeau prin luminã, ºi
anume, lumina emanatã de trupul bãrbaþilor fertiliza
lumina femeii. La un moment dat însã, s-a trezit instinctul
împreunãrii. Atunci au apãrut organele reproducerii.
Consecutiv, oameni au pierdut lumina, s-a fãcut întuneric,
astfel cã au apãrut pe cer soarele ºi luna. Apoi oamenii
au degenerat, au început sã se atingã cu mâinile ºi, în
cele din urmã, a urmat împreunarea sexualã. Astfel,
potrivit acestei viziuni, lumina ºi sexualitatea sunt principii antagoniste. Aceeaºi simbolicã în basmul românesc.
Basmele discutate mai sus relevã deschideri cãtre
ultime trepte ale gândirii poetico-metafizice. Numitorul lor
comun este nãzuinþa atingerii absolutului, dar care este
interzis omului. Îi rãmâne însã acestuia bucuria zborurilor
finale ale minþii, viziunea transfiguratã a supremelor
idealuri. Aceasta este dorinþa ca „fenomen originar” al
geniului popular: transcenderea iluminatã a lumii umane.

Biserica Italianã (1915-1916)

PRO

Dumnezeu în ajutor sã le dãruiascã un copil sau sã-l
înduplece sã se nascã. În tãrâmul nemuririi nu puteri
cereºti deþin darul nemuririi, ci trei zâne, simboluri ale
kalokagatiei – frumuseþe ºi bunãtate. Este de meditat la
aceastã absenþã a divinitãþii în momente existenþialelimitã, absenþã pe care o regãsim ºi în Mioriþa, unde, în
faþa morþii divinitatea nu este în nici un moment implicatã
sau mãcar invocatã. Iar în Meºterul Manole, un locaº al
dumnezeirii cere sacrificiul a douãsprezece vieþi omeneºti.
Aceastã temperaturã religioasã scãzutã pare sã ateste o
precumpãnire a omenescului, a ontologiei umane asupra
celei cereºti.
Este de regretat cã nici un muzician român nu s-a
gândit sã compunã un poem simfonic pe tematica
dezvoltatã atât de subtil ºi profund de basmul povestit
de Ispirescu, datã fiind bogãþia de idei ºi simboluri, de
stãri ºi priveliºti puternic contrastante, încãrcãtura magicã
ºi miticã, esenþialitatea problemelor ontologice ºi
axiologice. Realitate ºi ideal, bucurie ºi disperare, înãlþare
ºi cãdere se aflã aici reunite într-o arhitecturã mãiastrã,
de un dramatism având loc pe orbitã cosmicã – tot atâtea
modulãri deosebit de potrivite unei inspirate partituri
muzicale.
In final, amintim cele douã basme culese de Kunisch
care au fãcut obiectul poemelor eminesciene de inspiraþie
folcloricã, Fata din grãdina de aur, ºi Frumoasa fãrã corp.
Semnificaþia simbolicã ºi metafizicã a celor douã mituri
este cu totul particularã..
Fata din grãdina de aur, de unde îºi trage originea
Luceafãrul, prezintã unele deosebiri faþã de capodopera
lui Eminescu: ªi anume, al treilea personaj nu mai este
un servitor regal, cum era Cãtãlin, ci un fiu de împãrat;
iar personajul principal este un zmeu:el se va care se
transformã în stea, dar este totodatã „un copil al apei al
cerului, al pãdurii”, deci nãscut din cele trei elemente –
eter, apã, lut. De reþinut ºi urmãtoarele idei poeticometafizice eminesciene: definiþia ontologicã a omului –
„sã fii ca ºi când n’ai fi… o clipã în mijlocul eternitãþii”,
definiþia axiologicã „în nimicuri zilele-ºi diºterne”, ºi
zãdãrnicia a tot ce creeazã spiritual: „În van adun ºi
’ngrãmãdesc lumina / În cãrþi ºi scrisuri”. Cât priveºte pe
eon, Dumnezeu îi spune cã nu este creaþia sa – „Tu nici
nu eºti a mea fãpturã” – El este deci „Din forma cea
de’ntâi / De vecinicã minune”, cum îi va spune lui
Hyperion în Luceafãrul. Iar în final, blestemul zmeului
este deosebit de amar: „Un chin s-aveþi: de-a nu muri
de-odatã”. Sã nu moarã împreuna ca Tristan ºi Isolda, ci
unul din ei sã trãiascã durerea pierderii celuilalt, tragicul
singurãtãþii.
În ce priveºte Miron ºi frumoasa fãrã corp, simbolica
este de mare originalitate. Miron este menit sã aspire
cãtre un absolut, adicã spre ceea ce „este cel mai
desãvârºit ºi nespus”, precum ºi „fãrã rost”: nu poate
primi un nume, este inefabil, ºi nu face parte din sfera
comunã, a utilitarului. Acel lucru „cel mai mare” este
dezvãluit lui Miron de un cântãreþ orb, deci de o fiinþã
dotatã cu vãz spiritual, dincolo de lumea materialitãþii.
Acel lucru este frumoasa fãrã corp. Miron îºi va întâlni
idealul la miezul nopþii de anul nou, deci la un moment al
începutului, numai cã idealul sãu este un început ce nu
va avea loc. Frumoasa fãrã corp, care nu face nici o
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Potrivit celor mai noi cercetãri ºtiinþifice de pânã în
perioada elaborãrii ºi publicãrii Dicþionarului de simboluri
(Dictionnaire des symboles, Robert Laffont, ed. I 1969,
ed. II 1982) al lui J. Chevalier ºi A. Gheerbrant, somnul
ocupã o treime din viaþa noastrã ºi visul cam o
doisprezecime (un sfert din somn). Asta însemnând cã,
de exemplu, dacã un om trãieºte 60 de ani, 20 îi doarme
ºi din aceºtia minimum 5 îi petrece visând. Pare impresionant de mult autorilor amintiþi sau vreunuia dintre
colaboratorii lor. Însã mie mi-a sclipit de câtva timp o
idee ºi... mã bate gândul cã-i prea puþin. Poate datele
acestea sunt acelea, adicã reflectã o stare de fapt la o
anume epocã, sã zicem secolul XX sau, mai larg, vremea
modernã. ªi, încrezãtor în ºtiinþã, nu mai iau în seamã
eventualitatea de a traduce limita de cunoaºtere (de
acces) atinsã.
Nevoia mea de echilibru deduce cã firesc ar fi sã
dormim echivalentul a jumãtate de existenþã ºi sã visãm
o o pãtrime din ea. Aºadar eu, care peste un an voi fi
sexagenar, sã fi dormit 30 ºi sã fi visat 15. Cum este
foarte probabil sã nu fi fãcut astfel, mã declar, prudent,
încã un caz de abatere de la normã – omul ideal ºi
concomitent real – ºi trec mai departe, întrebându-mã:
Matusalem, vieþuitorul a 969 de ani, era supus acestei
reguli „de aur”? Altfel spus, s-a legãnat în somn circa 5
secole, cu vise bântuindu-l preþ de vreo 2,5?
ªi acum introduc fisa mea. Cred cã patriarhul antediluvian putea sã-ºi doarmã cam jumãtate de viaþã, dar tot
atât ºi simultan va fi fost obligat sã viseze. Mi-l imaginez
visând continuu cât îi dura somnul. Vise pe care le uita
complet la trezire. De ce aºa? Pur ºi simplu fiindcã de
ºapte „generaþii”, de la Adam, era ins vorbitor, homo
loquens. Iar acesta avea un singur cuvânt pentru a
desemna somnul-ºi-visul (incluzând ºi pe a dormi-a visa).
Urme ale acestei indistincþii originare persistã pânã astãzi,
înregistrate de lingvistica istoricã sau reperabile în limbile
vii actuale. IE*swopno fãcea fãrã îndoialã parte dintre
ele, ca sã nu fim surprinºi cã prietenii noºtri maghiari
spun álom ºi la somn ºi la vis, pe când rudele noastre
spaniole nu se lasã mai prejos (sueño). E adevãrat cã
ultimii au inventat un ensueño pentru ‘vis’, care riscã sã
se confunde cu insomnia, însã n-au observat cã în acelaºi
timp se dovedesc ºi mai moderni ºi mai conservatori
decât strãmoºii lor romanii. Aceºtia modulaserã deja o
minimã diferenþã (somnus / somnium) ºi o lãsaserã în
dar urmaºilor din patria primarã, italienii (sonno / sogno).
Presupun, deci, cã omul arhaic tipic se gãsea mai
mult ori mai puþin în situaþia lui Matusalem, indiferent
când a trãit, cu 30-40 000 sau 6-7 000 de ani în urmã.
Situaþie ce s-a schimbat treptat pânã la apariþia primului
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individ care a þinut minte un vis. ªi nu numai ºi l-a amintit,
ci l-a povestit, l-a luat drept adevãrat ºi program de acþiune
în stare de veghe. Exploatând în continuare Biblia, sunt
tentat sã-i recunosc acelui visãtor numele de Noe. ªi sã
atribui visului sãu, prin care i-a vorbit Dumnezeu, calitatea
de (întâi) vis vizionar. Are ºi însuºiri de vis profetic /
didactic, iniþiatic, telepatic, de presentiment, dacã îl
raportãm la clasificãrile onirologice de astãzi. Cu el, lumea
a pãºit în era imaginarului sau, mai degrabã, a
imaginalului (H. Corbin).
Trebuie sã ne închipuim cã Noe ºi mai ales fiii sãi nu
doar n-au mai dormit în cele 9 luni de plutire pe apa
Potopului, dar au început ºi sã viseze trezi, vasãzicã sã
aibã reverii: cum o sã fie dupã, speranþe, planuri etc. Iar
odatã reaºezaþi, de atâtea reverii întemeietoare somnul
li se va fi scurtat, ºi în cadrul dormitului visul de asemenea,
ºi în limbajul lor se va fi produs o delimitare oricât de
micã între ceea ce numea somnul ºi ceea ce se dovedea
a fi, în interiorul sãu, puþintel diferit, sugerând vederea cu
ochii închiºi. Atunci ne-om fi nãscut ºi noi (din Iafet), cu
obiºnuinþa noastrã de a spune vis acestui altceva decât
somnul.
Însã de ce n-a ajuns pe pragul acesta toatã umanitatea? Mã vãd silit sã propun în loc de rãspuns o dilemã:
ori nu toþi oamenii vechi au pierit prin Potop (implicit existã
supravieþuitori ce nu se trag din Noe), ori printre oamenii
noi erau unii mai somnoroºi, în venele cãrora revenea
programul genetic iniþial, cu inerþia sa idiomaticã. (Ar
trebui investigat dicþionarul universal, spre a afla în care
dintre cele trei ramuri umane – sunt 3 chiar de nu descind
din Ham, Sem ºi Iafet – persistã mai cu încãpãþânare
stadiul arhaic, „somnia-vis” sau „viso-somnia”.
În orice caz, este de neocolit raportul direct dintre
reducerea dormitului (somnului) ºi creºterea activitãþii
vigilente, având în subsidiar discriminarea visului,
scurtarea lui ºi compensarea cu formaþiuni imaginative
diurne. Dupã pãrerea mea, aici zãcea ascunsã cheia
civilizaþiei ºi culturii. Folosind-o, deschizând cu ea camera secretã, misterul, putem spera totodatã sã desluºim
patologia lor ºi eventual sã cãutãm cãi de vindecare.
***
Intru cu teamã ºi sfialã în aceastã dublã încãpere a
esenþei noastre. Îmi ecranez mai întâi faþa ºi gândul pentru
a mã feri de radiaþiile prea intense ale istoriei, înmagazinate în cel puþin doi pereþi (ca) din sufletele defuncte
ale atâtor ºiruri de strãmoºi. E extrem de primejdios a
medita înaintea unor depozite de uraniu, în special când
îþi pui problema responsabilitãþii omului în îmbogãþirea
lui. Pânã unde a acþionat sub predestinare ºi în ce moment a pornit sã fabrice bomba? Metaforic vorbind, punctul
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acoperã goliciunea tatãlui lor. Când acesta se deºteaptã
(în sensul cã ºi înþelege), nu mai poate face decât sã
blesteme. În mod ciudat pentru noi astãzi, nu pe vinovat,
ci pe feciorul lui, Canaan. Binecuvântând totodatã neamul
lui Sem (semitoizi conþinând, dupã mine, ºi strãmoºi
lapono-finici: saama-suomi) ºi pe al lui Iafet (=caucazoizii
/indoeuropoizii, incluzând, cred, dravidienii Yadava ºi
iudeii viitor ebraici), pe acesta destinându-l sã se
îmmulþeascã mult, dar sub „corturile” – deci tutela –
primului. Se deschide astfel calea schismelor religioase
ºi a luptelor interrasiale – dacã nu încã politice – pentru
dominaþie.
***
Totuºi, evenimentul acela n-a avut consecinþe
lingvistice imediate. Oamenii au continuat sã vorbeascã
o singurã limbã – ºi deci sã aibã aceeaºi mentalitate –
multã vreme (câte milenii?). Asta implicã ºi cã, distingând
somnul de vis, foloseau pentru noþiunile respective aceiaºi
(doi) termeni. Pânã când «Dumnzeul lui Sem» a gãsit
situaþia intolerabilã, întrucât monolingvismul ºi monismul
gândirii conduceau la o coordonare perfectã a viselor ºi
acþiunilor, la un sistem autosuficient în stare sã strãpungã
– era sã spun sã colonizeze – chiar ºi cerul. Simbolul
acestei tendinþe apãruse ºi creºtea vertiginos: Turnul
Babel. Dacã ar fi fost terminat, am fi avut de pe atunci
comunismul sau globalismul etern. Aºadar, D-zeul (acela)
a stopat marele, prematurul (?) avânt constructiv – care,
zic eu, ar fi înlocuit polaritatea somn / veghe cu luciditatea
perpetuã ºi ar fi sistat definitiv visul: ce sã mai visezi sã
clãdeºti dupã ce ai cucerit universul?! A încâlcit limbile.
Un coºmar al lui D-zeu e de neconceput, fie ºi din
motivul cã în grila prin care privesc acum defilarea
imaginarului pe zidurile unui interior Dumnezeu nu are
existenþã obiectivã. În caz cã existã, el e în afarã. ªi
nimeni înãuntru nu-l poate substitui. Nimeni n-ar trebui
sã-ºi permitã sã creadã cã gândeºte (viseazã) ºi nareazã
în locul sãu. Prin urmare, consider cã naratorul biblic s-a
plasat în unghiul de vedere al unui semit din epoca timpurie
babilonianã, cãruia nu i-a plãcut tocmai amestecul ºi
convergenþa sumero-semitã ºi i-a venit dor de ducã, de
separare. Acel visãtor purist poate fi identificat cu Terah,
tatãl lui Avraam. Al lui va fi fost coºmarul „divin”.
Dar evitarea mixajelor intertribale nu e o soluþie, cãci
oriunde te-ai retrage, pãmântul fiind populat, dai peste un
ocupant anterior, cãruia trebuie sã-i iei patria fie
distrugându-l, fie alungându-l, fie asimilându-l (aºadar
hibridându-te cu el). Dupã o pendulare între Canaan –
þara promisã ºi ideologic prin blestemul amintit – ºi Egipt,
Avraam a ales sã-ºi facã loc cu forþa, iar Lot, nepotul
sãu de frate, coexistenþa paºnicã: la un moment dat ºi-a
stabilit reºedinþa în Sodoma ºi a participat loial la apãrarea
formaþiunii statale în care se integrase. Pânã la urmã sa dovedit un fel de coloanã a 5-a, însã mai mult ca sigur
nu asta s-a vrut (a cedat presiunilor unchiului sãu). El
pare a fi priceput primul în istorie cã de regulã neamul pe
care încerci sã-l disloci este mai avansat pe calea
civilizaþiei, în bune ºi rele. Biblia, îmbrãþiºând perspectiva
ºi interesul lui Avraam, drapate propagandistic în haine
religioase, escamoteazã aspectul pozitiv al traiului
sodomiþilor ºi gomorenilor, ºi îl reliefeazã pe cel negativ.
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nodal ar fi acela în care în mareea viselor constructive sa infiltrat întâiul coºmar.
Las ideea în aerul deja supraîncãlzit, promiþându-mi
sã revin mai dotat. ªi mã concentrez asupra celorlalþi
pereþi, pe care s-au depus hieroglifele. Principala relevã
naºterea piramidei. Parcã vãd cum în orizontul veghei
se ridicã muntele sau colina rotundã primitivã. Transferatã
în somn, imaginea se decanteazã în visul movilei funerare
ºi apoi al colibei. (Presupun aceastã ordine, deoarece
necesitatea diferenþierii viului de mort – cãruia în plus
trebuia sã i se pãstreze amintirea printr-un semn – se va
fi ivit înaintea aceleia de a ieºi din adãposturile naturale.)
Aproape somnambuli, oamenii arhaici de tipul lui
Matusalem vor fi trecut curând la aceste practici. Poate
cel care a iniþiat-o pe a doua a fost Enoh, tatãl viitorului
performer în longevitate, fiindcã era singurul dintre
patriarhii antediluvieni marcat de un semn ascensional:
dupã cum se ºtie, n-a decedat propriu-zis, ci la tânãra
vârstã de 365 de ani ºi-a încetat existenþa pãmânteascã
ºi s-a trezit strãmutat în ceruri. Este ca ºi cum s-ar fi
sacrificat pentru o operã lumeascã. (Sã se remarce
ambiguitatea, ambivalenþa pedeapsã / recompensã.)
Desigur, mi-am permis în legãturã cu acest personaj
o forþare a notei, o speculaþie, încercând sã surprind
rãdãcinile proiectului în visul inconºtient. Însã am mai
fost cãlãuzit ºi de o analogie între numele sãu – anticipat
de al celui de-al treilea patriarh, Enos – ºi al strãnepotului
sãu, Noe, simbolul ieºirii actului din visul conºtient:
Enoh—Noah. Mai mult, dacã aceste nume sunt eponime,
ele ar reda cunoaºterii amintirea stirpei care s-a angajat
pe drumul civilizaþiei, ºi anume populaþia /N/, al cãrei
genotip s-a perpetuat mai fidel la neamuri precum
aborigenii Japoniei ainu, indo-pacificii (marind-)anim,
paleo-siberienii nivkh (=ghilyacii de pe Amur), eschimoaleutinii (sg. innuk – pl. innuit ), în limbile cãrora
autodenumirea (etnonimul) înseamnã încã ‘om – oameni’.
Dar sã revin la Noe. Amprenta lui în camera unde am
pãtruns e hieroglifa corabiei (având în arrière-plan barca),
simultan casã cãlãtoare ºi altar, ladã de germeni & rãsaduri
ºi sipet al alianþei cu transcendentul. Tradiþiile rabinice
afirmã cã avea formã de piramidã. De unde trebuie sã
citim cã purta, cuprindea ºi o energie falicã. Ei bine, ea
va fi plutit în prealabil pe apele somnului ca lumina unui
ochi închis al soarelui, va fi mijit cãtre dimineaþã într-un
vis erectiv... Vocea, comunicarea a sublimat vedenia ºi
a abãtut-o spre fapte. Insist asupra acestui lucru: viziunea
– deci aptitudinea metafizicã (filozofico-religioasã) – a
precedat ºtiinþa (care s-a ivit din ea) ºi practica. Iar preþul
plãtit în aceastã evoluþie deviatoare de la statutul edenic
a fost reducerea perioadei de somn ºi implicit a lungimii
vieþii: urmaºii lui Noe trãiesc din ce în ce mai puþin.
Curând, iatã, apare ºi efectul secundar, nescontat,
al sporirii treziei. Noe, devenit cultivator de viþã de vie,
simte nevoia sã-ºi ameþeascã excesul de veghe, bând
vin ºi îmbãtându-se. Nu numai cã inaugureazã un somn
diurn, dar ºi se dezveleºte din întâmplare în cortul sãu
(nu purta izmene ori chiloþi, accesorii probabil neinventate
pe atunci). Ham, fiul lui cel mai tânãr, intrând, îi vede
pãrþile ruºinoase ºi apoi iese sã spunã nostimada fraþilor
sãi. Sem ºi Iafet iau o hainã ºi, înaintând cu spatele,
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ªi nerealist, fãrã a intra în detalii, îl ºtampileazã cu eticheta
“desfrânare”. Aºa se vede dinafarã; vã amintesc între
altele cã evreii acuzau de asta pe babilonieni ºi egipteni,
romanii pe etrusci ºi pe greci...
Sunt de acord cã unul dintre efectele dezvoltãrii este
ºi acesta. Totuºi nu din motive morale izbucnesc puhoaie
de pucioasã, foc ºi smoalã spre distrugerea libertinilor.
Aceasta e determinatã organic prin procesele biopsihice
din fiinþa lor. De aceea, mi-i imaginez pe locuitorii din
Sodoma ºi Gomora mai curând înaintaþi în civilizaþie
(clãdiserã cetãþi ºi vieþuiau într-o societate netribalã) ºi
în culturã (de vreme ce se instiuþionalizase
divertismentul). Rãul va fi venit din exces, din cvasigeneralizarea distracþiei ºi consumurilor cerute de ea. Îºi
vor fi 2mâncat” în primul rând somnul ºi visele de dragul
plãcerii halucinogene ºi nu a activitãþii practice. (De la
joc vor fi trecut la isterie, ºi de la artã la simulacre.) ªi
celulele le vor fi îmbãtrânit rapid. Altminteri, îi cred atât
de rafinaþi, încât îºi vor fi creat un limbaj nuanþat, cu
cuvinte diferite nu numai pentru somn ºi vis, dar ºi pentru
a dormi’ Poate cã stãteau prost cu viziunea (de unde
slaba percepþie a supranaturalului – Cartea Cãrþilor nu le
atribuie o divinitate în stare sã se opunã D-zeului lui
Avraam), confundând-o cu vedenia (superstiþioºi vor fi
fost). În rest, vor fi devenit toleranþi, din lipsã de vlagã,
dar ºi din relativism: de la cine dacã nu de la ei a cãpãtat
alogenul Lot « inima » de a oferi fetele sale virgine unor
strãini de neamul sãu? În fine, mã îndoiesc cã erau
incestuºi. Promiscui, da, însã practicând incestul nu,
deoarece alcãtuiau o societate deschisã ºi numeric
consistentã. Mai degrabã nomazii din jur erau împinºi
spre acesta. Cum dovedeºte incestul – involuntar, e drept
– al lui Lot, care se leagã de tema vederii pãrþilor ruºinoase
ale lui Noe de cãtre Ham, tatãl lui Canaan, strãmoºul
(dupã toate aparenþele) sodomiþilor ºi gomorenilor.
Povestea se ºtie: Refugiat în munte din faþa prãpãdului,
Lot este îmbãtat de fiicele sale, disperate cã nu vor avea
bãrbaþi sã „intre la ele”, ºi se împreuneazã abulic cu
acestea, plantând inconºtient sãmânþa moabiþilor ºi
amoniþilor. Rãuvoitorii vor spune cã lotienele se vor fi
inspirat din libertinajul cetãþii în care trãiserã!
***
Las însã reveriile critic-hermeneutice ºi, cu ajutorul
unei a patra hieroglife, mai fac un salt în timpul viitor,
gãsind cu surprizã ºi acolo unde ajung o acoladã a
trecutului adânc.
Apariþia simbolului carului aerian, manifestatã odatã
cu saga profetului Ilie, trebuie sã fi fost prefiguratã încã
din visurile înecate de somn ale lui Enoh. Cãci vãzându-l
în plan orizontal, pe pardosealã, nu mã pot împiedica sã
observ cã are înscris în el o roatã spiþatã, din mijlocul
cãreia þâºneºte osia ca o piramidã transparentã, în care
se ridicã un horn, înveºmântat de trestiile ºovãitoare ale
colibei primitive. Iar prin coºul acesta urcã un foc, adunat
din spiþele solare ale vetrei. Sã nu-mi spuneþi cã inventez
o bizarerie cu o singurã roatã în loc de douã sau patru ºi
fãrã tracþiune animalã. Fiindcã v-aº bãnui de realism terreà-terre. Cucerirea tehnico-ºtiinþificã la care vã gândiþi,
vehiculul terestru corespunzãtor, e consecinþa secundarã,
excesiv diurnã ºi materialistã, a viziunii arhetipale ce-mi
SAECULUM 1/2008

ºade în faþã. Altminteri, n-aº mai înþelege cum de
cãlãtorea soarele în car (sau în barcã), la ce bun altarele,
ieºirea sufletului din inimã ºi înãlþarea lui, clocotul vulcanic
ºi vârtejurile (tornadele) când omul încinge cu imaginarul
sãu aplicat planeta.
Profilare a progresului-spiralã ori a catastrofei finale?
ªi una ºi alta. Autopropulsia aceasta nu imitã atât zborul
pãsãrilor, cât s-ar crede, ci erecþia matinalã. ªi traduce
simultan emergenþa ego-ului omenesc, himera statului
sau bisericii universale, aspiraþia cuceririi spaþiului cosmic (schiþatã ºi de tentativa construirii Turnului Babel,
împotriva cãreia azi acþioneazã din hrube Bin-Laden),
utopia interconectãrii într-o clipã a tuturor la toate, dreptul
la libertate într-o necesitate absolutã, la carierã ºi
homosexualitate într-o lume de eunuci ºi clone (sã nu uit
dreptul, demiurgic, de autor ºi pe acela de manipulator,
„masturbator”, al impresarului, editorului, criticului,
jurnalistului), pe scurt: împlinirea imaginii cu realul din
somn /vs/ reificarea falsului din vis în aºa-zisa luciditate,
ca ºi cum fiinþa umanã n-ar fi dormit nicicând. Or,
luciditatea perfectã este sinonimã cu moartea. Vã
închipuiþi materia neînsufleþitã altfel decât în trezie
perpetuã?
ªi bineînþeles cã dupã acest galop am obosit. Simt
nevoia sã închei abrupt, sperând sã mai prind 2 sutimi
de somn, înfiorate de o sutime vis. Zgârii cu unghia pe
pereþii templului doar: un soi de semn-vector. L-aº numi
al culturii-civilizaþiei. Într-un plauzibil fascicul, variabila
culturii tremurã mai aproape de linia idealã; a civilizaþiei,
de partea cealaltã, ceva mai departe. În istorie – mãcar
dac-aº ieºi ca sã culeg pe Internet, înainte de a-i cãdea
„universala” reþea, aceste rânduri –, cultura egipteanã mai
aproape de limba cumpenei decât civilizaþia (sumero-)
babilonianã, cultura ebraicã idem faþã de civilizaþia arabã,
cea greacã idem faþã de civilizaþia romanã, cea francezã
idem faþã de civilizaþia anglosaxonã, cea amerindianã
idem faþã de civilizaþia ibericã, cea europeanã idem în
raport cu civilizaþia americanã, cea chinezã idem în raport
cu civilizaþia japonezã, cea indianã idem faþã de civilizaþia
iranicã etc. etc. Se pare cã neamurile culturale
supravieþuiesc celor civilizatorii. Asta se datoreazã, în
ultimã instanþã, faptului cã dorm ºi viseazã mai mult?

Fostul Han al Castriºoaiei (cca. 1850)
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POETUL ªI JUDECÃTORUL

Paul Spirescu nu este un poet pe care sã-l tratezi cu
menajamente, dacã avem în vedere – în primul rând –
harul cu care l-a înzestrat Cel Chemat astãzi în faþa
noastrã într-o ipostazã ambiguã (inculpat / judecãtor), apoi
vârsta ºi experienþa poeticã, respectul aproape religios
faþã de Poezie ºi conºtiinþa sa esteticã pusã la destule
ºi grele încercãri de-a lungul vremii. Nãscut în 1950, el
debuteazã în revistã, ca mai toþi cei ispitiþi de nurii
Parnasului, pe la 20 de ani (1970), dar are nevoie de
aproape trei decenii ca sã debuteze ºi editorial cu
Metafizica lacrimii (2000), o lungã ºi tensionatã spovedanie despre nevoia de sacru ºi poezie, cu triumful
aºteptat al lacrimii peste universul renãscut (omul are
dreptul la un nou Paradis). La câþiva ani distanþã, publicã,
Strigãt clandestin (2004), unde Poetul îºi asumã, în deplinã
cunoºtinþã de cauzã, rãstignirea, suferinþa, tragica
singurãtate ºi neistovita dragoste de oameni a
Mântuitorului, dovedind un potenþial ºi uimitoare resurse
afective ce ne fac sã regretãm, cu atât mai mult, anii de
tãcere, în parte impusã, în parte vinovatã.
ªi iatã-l pe Paul Spirescu, o prezenþã deosebit de
discretã ºi agreabilã, ajuns la a treia sa carte, Domnule
Judecãtor! (Focºani, Editura Andrew, 2007), unde-ºi
continuã sfada sa de om îmblânzit de ideea fugacitãþii
timpului cu Marele Judecãtor, nu suficient de aspru cu
supuºii sãi, odatã ce-ºi permit sã-l interpeleze ºi sã-l
învinuiascã pe un ton când arþãgos, când conciliant ºi
deschis spre reflecþie. Textele, în majoritatea lor, lasã
impresia unei admirabile spontaneitãþi, peste care s-a
aplecat apoi uvrierul, mai mult sau mai puþin inspirat în
intervenþiile sale. Sentimentul transcendenþei, ce
înnobileazã cele mai bune poeme, se întâlneºte cu verva
parodicã ºi disponibilitatea pentru cârtealã, cu variaþii de
ton ºi atitudine ce gliseazã cu uºurinþã spre meditaþia
nostalgicã.
Dragostea ºi moartea sunt teme predilecte, dupã cum
dialogul Om – Divinitate se aflã când încercat de tristeþe,
incertitudine, revoltã, când confirmat de încredere ºi
speranþã, mai peste tot întãrit de semnele divine, de
regãsit în realitatea imediatã, întrucât natura este ea
însãºi creaþie sacrã, mereu vie ºi provocatoare: „Toate
lucrurile din juru-mi au ochi, au retine / Au pupile de aer /
Prin care mã vãd eu pe mine” (Hilozoism) E o naturã –
oglindã, în care omul, fiinþa originarã, se reflectã ºi se
lasã reflectat de aceasta, regãsindu-ºi astfel esenþa.
Este aceastã Poveste de dragoste, una dintre piesele
de rezistenþã ale cãrþii, o evocare realizatã în tonurile
relaxante ºi odihnitoare ale poeziei clasice: un eden veg68

etal de jur – împrejur, un spaþiu închis, pavãzã în faþa
îndoielilor ºi ispitelor lumii, un cuplu a cãrui fericire
trezeºte invidia abia îngãduitã a Prea Înaltului: „o casã
pierdutã-ntr-o pãdure / cu flori prelung mirositoare la
fereastrã, / luceferi de mãtase tot încercau s-o fure, / s-o
rezideascã sus, pe bolta – albastrã.” Cei doi, altãdatã
formând un singur trup ºi un singur suflet, supuºi acum
somnului ºi tãcerii, despãrþiþi de o masã ºi adunaþi într-o
rugãciune, se simt ameninþaþi: „parcã se pregãteau ninsori
secrete / cum n-au mai fost pe lume niciunde ºi nicicând
/ ºi se spãrgeau de spaimã icoanele-n perete / cu Maica
Preacuratã lãcrimând”. Doar zbuciumul dionisiac al altor
lumi aduce cu sine sufletul focului ºi dorul purificãrii
(„luceferi ne tot bãteau în geam / ºi-n casã lumi de vifor
stãteau sã se aprindã”). Pentru a reînvia trecutul, imposibil
de convertit la nivelul cuvintelor, poetul apeleazã la memoria trupului, mai vie, mai statornicã: „doar carnea mea
îºi mai aduce aminte” Poveste de dragoste este, în ultimã
instanþã, o ilustrare convingãtoare a descoperirii de Sine,
parte a Marii Aventuri Existenþiale a eului liric.
Aºa cum înþelege Paul Spirescu lucrurile, Moartea e
o descãrcare de energii, un topos unde se desfac marile
tensiuni, ceea ce oferã, dupã moartea trupului ajuns
nefolositor, ºansa unei vieþi superioare, la un alt nivel:
„Despre moarte vom vorbi azi, în sfârºit, dragii mei, /
Simþi aºa dintr-o datã cum din stâncile cerului / Sar
scântei” (Lecþia de dirigenþie). În rest, toate celelalte lucruri
ale lumii, în faþa Morþii, se retrag sfioase, pentru cã devin
de prisos. Eul liric se regãseºte, dupã cum suntem
avertizaþi de la început, în toate formele de viaþã. Faþã în
faþã, Omul ºi Natura se întemeiazã, se confirmã reciproc
prin ochiul – VEDERE, simbolul ºi instrumentul unui ºir
nesfârºit de revelaþii.
Aproape firesc, la poetul din Adjud, se aflã evocat
aici ochiul inimii (lumina spiritualã) care asigurã relaþia
cu transcendentul (ochi – Cer), în timp ce „rana” uneºte
suferinþa cu bucuria creaþiei, mereu aceleaºi. De aici,
probabil, sentimentul de repetabilitate, de lucru, déjà vu
dupã cum o ºi spune în mai multe rânduri: „Simt cã viaþa
asta de-acum am mai trãit-o odatã / Pretutindeni aceiaºi
oameni, aceleaºi strãzi, aceleaºi case…” Sau: „parcã-þi
aduci aminte, parcã-ai mai mers odatã / pe-aceastã stradã
fals strãluminatã” Sau: „Parcã am mai trãit eu existenþa
aceasta / Într-un alt timp, altundeva”. Peste toate bate
„viscolul turbat al veºniciei” care îi încearcã puterile ºi-l
rãscoleºte. Poezia nu se scrie, nu se lasã scrisã, ci îl
scrie (ea) pe cel divulgat ca autor. Doar aºa, acesta se
simte împlinit cu adevãrat.
Privirea descoperã, dã viaþã, pe când absenþa privirii
îngheaþã cuvântul. Dacã unui muritor îi este dat sã vadã
dansul ielelor, asemenea unor lumini miºcãtoare, într-un
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„Mã sting în fiecare poezie
Care din veac, pe mine ea mã scrie”
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adevãrat cerc de foc, acesta poate cãdea victimã forþei
lor hipnotice ºi distructive: „Fereºte-þi privirea: / S-ar putea
sã rãmâi mut / Pentru totdeauna!”. Din fericire, muþenia
este o stare temporarã. Omul, ajuns cetãþean al unui
Paradis devastat („N-a mai / rãmas nimic, nici piatrã lângã
piatrã ”) înalþã trufaº chipul ºi cuvântul sãu cãtre Marele
Judecãtor. „Curcubeul cunoaºterii”, simbol al reconcilierii
sale cu Divinitatea, nu-l împiedicã sã asculte ºi sã
perceapã suferinþa universalã ajunsã la cote insuportabile:
„Vai, / Cazanul nesfârºit al sufletului universal, / Cum
fierbe ºi fierbe sãlbatic / La flacãrã micã!” O nimicire
aºteptatã ce ar putea aduce restaurarea echilibrului Om
– Dumnezeu, ºi vindecarea de singurãtate, când toate în
Univers îºi vor recãpãta Noima.
Timpul este tema / supratema rezistentã a întregului
edificiu liric astfel înãlþat, iar ruga cãtre Dumnezeu asigurã
– în egalã mãsurã – coerenþa ºi dã legitimitate unei
structuri poetice aflate la interferenþa între psalm ºi
spovedanie, provocare ºi cãutare, strigãt tragic,
deschidere spre sacru ºi întemeiere de sine. Între clipã
ºi eternitate, se instituie un alt tip de relaþie, la fel de
puternicã, ca aceea dintre Autor ºi „hypocrite lecteur!”
„Orice poem e o ranã deschisã spre Cer”, spune poetul,
dar ºi o eternã întrebare, ceea ce menþine spiritul într-o
stare de continuã efervescenþã: „Asmut secundele din
fiecare orã / ªi Timpul chiar pe mine mã devorã”.
Impactul cu lumea îl transformã pe Cavalerul Slovelor
ºi al Viselor de fiecare searã într-un picaro modern terfelit
de copii, tâlhãrit de profesioniºti, dezgolit de iluzii ºi
aproape lipsit de speranþe, dintr-o mare ºi regretabilã
„malentendu”. Poetul rãmâne cu singurul sãu orgoliu al
înãlþãrii în ºtreang, privindu-ºi trufaº semenii, de la o
asemenea înãlþime, fãrã sã aibã detaºarea ironicã a lui
François Villon: „Voi mã-njuraþi ºi eu mã fac cã n-aud / ªi
tot mã mai alint ºi mã mai laud / Cu dreptu-mi sacru la
spânzurãtoare”. O realitate în care doar dragostea mai
conteazã ºi libertatea de a-þi hotãrî singur soarta. Drept
este cã, fãrã a refuza poezia de idei, unde se descurcã
onorabil, Paul Spirescu rãmâne – cum am mai spus-o –
un poet al cãutãrilor ºi al trãirilor frenetice. Aflãm o dovadã
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în frecvenþa cu care apar figurile intensitãþii (cercul de
foc, viscolul, dansul ielelor, fulgerul, vãpaia, viforul), dar
ºi consistenþa vocabularului afectiv (a mângâia, blând, ã, dor, lacrimã, plâns, ranã, suferinþã) în comparaþie cu
acele cuvinte sau construcþii ce evocã viaþa raþionalã
(rãzvrãtirile veacului, centrul universului, timpul devorator,
nepãsãtoarea absenþã a unui Deus Absconditus). Peste
toate se aºazã una ºi aceeaºi strigare tragic – deznãdãjduitã: „Doamne, Doamne, de ce m-ai pãrãsit?”
„Anotimpul uitãrii”, poem în ºase trepte, reprezintã una
dintre piesele importante ale acestui edificiu liric.
Adevãrurile ultime pre – existã marilor gânditori, în aºa
fel încât aceºtia ne apar drept epigoni. „Cerul înstelat
deasupra noastrã” este supremul judecãtor care ne învaþã
„cum se porneºte ninsoarea / primordialã” ºi care ne
întoarce insistent spre trecut cu scopul de a ne interoga
asupra posibilitãþilor cunoaºterii ºi relaþiei noastre cu
Divinitatea. Kant (epigonul) a limitat cunoaºterea pentru
a face loc credinþei: „Cerul nu e decât / Vegetala naturã /
A clipei”. De oriunde ar fi, într-o realitate cu semnele
inversate („hoþii au evadat / în gardieni / nebunii în
doctori2). Divinitatea îºi supravegheazã creaþia, fãrã a
interveni, cu aceeaºi neodihnitã atenþie: „ochii albaºtri ai
cerului / te spioneazã oriunde / prin lacrimile tale2.
Pe bunã dreptate, textul a fost remarcat de comentatorii acestui volum (A. Botez, V. Dinescu): fior autentic,
echilibru compoziþional, concentrare eterogenã de
câmpuri, creatoare de tensiuni ce se rezolvã în finaluri
(fericit) tãiate, cum ar fi: „înapoi, / înapoi cred / cã era
mai bine, / gata!” Sau: „vine, nici noi nu mai ºtim / ce
vine, / gata!” Sau: „marea evadare abia începe / fiþi pregãtiþi!”. Cititorul este o prezenþã activã, mereu implicat, chiar
dacã nu întotdeauna în mod explicit, pentru cã lui i se
adreseazã poetul în momentele în care pãrãseºte –
temporar – visul, reveria, optând pentru luciditate.
Confesiunea însãºi (poemele, în curgerea lor, ca o singurã
carte) are la o extremã cititorul ºi la cealaltã extremã pe
Marele Judecãtor. Primul este martor, semenul – frate,
element catalizator, pe când al doilea este angajat într-o
stranie ºi contradictorie complicitate cu autorul.
Nimic nu e mai reconfortant decât sã citeºti un volum
de poezie bunã, sã te afli în aerul îmbãtãtor al sonurilor
ritualice ºi livreºti, de-o eleganþã rareori afectatã de
stângãcii (ºi totuºi acestea existã!), sã respiri cu nesaþ
imagistica unui spirit melancolic ºi cârtitor (douã ipostaze
complementare), încrezãtor în puterea binelui ºi a
frumosului, cu privirea mereu îndreptatã spre Marele
Judecãtor, judecându-l ºi lãsându-se judecat, cuvântând
cucernic ºi aºezat dupã ce se lãsase bântuit de neliniºti
cerebrale, îndoieli existenþiale ºi viscoliri ignice. Cu
uºurinþã se pot gãsi texte onorante, versuri memorabile,
dupã cum – la fel de adevãrat – gãsim ºi texte inegale,
ce n-au beneficiat – probabil – de un eficient control
estetic / ideatic. Se pot distinge, totuºi, câteva linii mai
apãsate, recurente, capabile sã fixeze imaginea unei
instanþe creatoare coerente ºi, pe alocuri, tulburãtoare.
Remarcabile sunt coperta ºi ilustraþiile semnate de
talentata artistã plasticã Fevronia Spirescu. O carte
admirabilã nu numai pentru frumuseþea poemelor, cât ºi
ca obiect estetic.
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* Paul Spirescu, Domnule judecãtor! , Focºani, Editura
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argheziene, un benefic spor de contemplaþie, de „înþelepþire”/ordonare (întru Logos-Ordine ºi Cuvânt Resacralizat)
a Fiinþei Bolnave de Spaime ºi Doriri de Cer a Poetului.
Ciclul Anotimpul uitãrii începe cu o splendidã Ars
Poetica (mixturã alchimicã de vers liber, tip „incantaþiedescântec/descantaþie” – ºi vers discret-clasic) – care,
singurã ea, ar putea sta martorã, în faþa Judecãtorului,
despre harul, atât de autentic înfiorat creºtin, al Poetului
Paul Spirescu – Poem ºi Poet aflaþi sub semnul martiriului,
cumplit ºi autoasumat (dincolo de orice cârtire!), cu deplin
vizionarism soteriologic, al Logos-ului Mântuitor – „bunul
Iisus” – vizionarismul soteriologic-divin neexcluzând, ci
incluzând cu o forþã cutremurãtoare, acel teribil de uman
interogativ „Eli, Eli, lama sabachtani?”: „Orice poem e o
ranã dechisã spre Cer:/Nu ajung toate ploile sã o spele,/
Toate vânturile sã o usuce./Uitaþi-vã, prieteni, chiar la
poemul acesta/Cum îl poartã blând pe bunul Iisus/În
drumul spre Cruce,//Uitaþi-vã chiar la poemul acesta/Cum
încetul cu încetul se sufocã/ªi moare./Orice poem e o
ranã spre Cer/ªi un semn de-ntrebare”.
Orice Logos-Poem e Dorire de Cer ºi Conºtiinþã de
Neputinþã, pânã la capãt, a Logos-ului... „Sufocarea” ºi
„moartea”, prin însãºi „deschiderea Rãnii-Poem” spre Cer,
se vor transfigura, de la sine (ºi vor avea efecte
transfiguratorii în întreg cosmosul!), prin „metafizica
lacrimei” torturatului spre omenire Poet – în Suflare de
Sfânt Duh Renovator de Lume – ºi în Înviere.
Poemele celor patru cicluri curg, ca niºte sinusoidale
fãrã marile „smuciri”/cabrãri semantice de altãdatã, dar,
tocmai de aceea, de cele mai multe ori, cu atât mai
fascinatorie este miºcarea lor interioarã ...Uneori, însã
(din graba, poate, de a da volumul la „cules”), apar
manierisme poetice, construcþii facile/stângace
(necaracteristice Poeziei Poetului Spirescu!), de tipul :
„spre Cerul care plânge cu luceferi” (p. 14), „câini orbecãind
prin întunericul sângelui” (p. 15), „foºnetul tomnatic al
stelelor pe cer” (p. 18), „un ochi se sparge/într-o mie de
alþi ochi/Condamnaþi la vedere” (p. 70), „mã plimb hoinar
pe strãzi diamantine (p. 83) etc.
Povestea acestei, deocamdatã, ultime faze a evoluþiei
spirituale a Poetului Paul Spirescu – este aceea a unui
Duh încã îmbrãþiºat de trup, dar obsedat/terifiat de
momentul când se va desface din umbra-îmbrãþiºare, ºi
se va situa în zona cruzimii Luminii/Revelaþiei, obsedat
de apropierea „bilanþului” expresiei-viaþã, obsedat de
imperfecþiunea fatalã a Poemului-Viaþã – obsedat, deci,
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Poetul Paul Spirescu* a ajuns la al treilea volum editat:
Domnule Judecãtor!, Editura Andrew, Focºani, 2007 –
dupã Metafizica lacrimei – 2000 ºi Strigãt clandestin –
2004.
Coperta ºi grafica/ilustraþia, de excepþie, ale volumului,
sunt asigurate de soþia autorului, plina de har doamnã
Fevronia Spirescu.
Dupã un poem, care funcþioneazã, oarecum, ca motto
(Hilozoism ), prefigurând unele spaime existenþialmetafizice, dar ºi expresie a exasperatei dorinþe de
comuniune/reidentificare cu/prin integralitatea cosmicã
(stele, vegetale, cai, oameni – pe care sã-i/sã le ia drept
martore ale vieþii trãite, atunci când va ajunge în faþa
Tronului Judecãtorului/Judecãþii Suprem/e!), spaime ºi
dorinþe prezente, din plin, în celelalte cca. 100 de pagini
ale cãrþii („Toate lucrurile din juru-mi au ochi, au retine,/
Au pupile de aer/Prin care mã vãd eu pe mine”), urmeazã
patru cicluri poematice (inegale ºi ca distribuþie a poemelor
- dar, din pãcate, ºi valoric...): I- Anotimpul uitãrii – 23 de
poeme; II- Ca respiraþia unui zeu, 32 de poeme; IIIScrisori (fragmente) – 8 poeme; IV- Visul hoþilor de cai –
7 poeme. Remarcãm, dintru început, lipsa Cuprinsului
(probabil, o neglijenþã a editorului...).
Generozitatea înnãscutã a Poetului Spirescu face ca
acest volum sã fie, parcã, mai plin de poeme dedicate
confraþilor poeþi, decât celelalte douã – ºi dedicaþiile sunt
fãcute atât celor încã întru fiinþarea acestei lumi, cât ºi
celor plecaþi spre o altã, mai plinã ºi misterioasã fiinþare:
lui Ion Panait, Constantin Ghiniþã, Gheorghe Istrate,
Janinei Vadislav, „Prietenului absolut” Icã Sãliºteanu –
dar ºi regretatului Corneliu Fotea...
Cum remarcam încã de la primul volum (cu care
cestelalte douã se leagã, ca-ntr-o singurã carte a poveºtii
unei vieþi trãite între Cer – ºi cerul de mai jos... – niciodatã
acceptând pulberea!), deosebita sensibilitate a poetului
Paul Spirescu are nevoie de disciplinarea prin versul clasic
– versul liber scãzând mult din concentrarea semanticã
ºi din forþa de expresie/convingere a receptorului de
poezie..
Volumul de faþã, spre deosebire de celelalte douã,
este mai plin de obosealã, cu ritmurile vitale ºi elanurile
entuziast/donquijoteºti mult diminuate – dar aceastã
„surdinã” a vitalitãþii produce, în ciuda veºnicei cârteli
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de înfãþiºarea la Tronul Supremului Poet/Creator al Tuturor
Lumilor/Poezii...Oare a înmulþit, Omul-Poet Imperfect, dar
ºi „debitor” de viaþã/Poezie (cât de crâncen ºi umilitor
simte asta Omul-Poet/rãsfrângere tremuratã ºi, parcã,
silnicã, a Supremului...) al Perfectului Poet - suficient ºi
cu rost/folos „talantul”? Dar nu vrea sã se arate intimidat,
îngroaºã vocea, parcã..., într-un „hei”, ca interjecþie/
apelativ de echilibrare a de neechilibratei condiþii umane,
în faþa celei divine - ...cu toate cã struna amãrãciunii
vibreazã, gata sã se rupã:”Hei, domnule Judecãtor, cîini
albi,/ Rãtãciþi pe bulevardele singurãtãþii /Noastre ,/(...)
Câini ai nimãnui/ªi frigul, vai frigul,/Domnule Judecãtor,/
Care ne-aºteaptã!”(Depoziþie, p. 15).
Obsesia frigului, ca stare de dezechilibrare spiritualexistenþialã, a creaturii, în raport cu Creatorul-Judecãtor
– este, totodatã, ºi simbolul unei nemulþumiri implicite,
dar adânc „înghiþite”, refulate – a Omului faþã de aroganþa
ºi îndepãrtarea, tot mai mari, ale Creatorului faþã de
creatura Sa:”ªi frigul, vai frigul/Domnule Judecãtor,/
(...)Domnule Judecãtor,/Ce limpede ne strãlumineazã
oasele acestea bolnave/De cancerul singurãtãþii!”(Vai,
frigul, p. 29).
Se subînþelege întrebarea indignatã, dar fãrã
(deocamdatã!) îndrãzneala graiului/verbum: „Unde-Þi este
Iubirea, pe care Tu mi-o ceri imperios, ca pe cea mai
înaltã calitate?! De ce numai eu, Omul, sunt obligat la
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cãldura Iubirii/Înþelegerii, iar Tu, Dumnezeule, nu vrei sã
te erijezi decât în Judecãtor al meu? Doamne, Tu parc-ai
fi ciung de-o mânã: ai, dar o vãd numai pe ea!!! – Mâna
Dreptãþii/Justiþiei/Condamnãrii... – dar unde-Þi este
cealaltã mânã, aceea a Înþelegerii/Iubirii/Iertãrii...???!!! –
...ºi dacã n-ai ceea ce ai spus cã ai, eºti chiar ciung de
ambele mâini
mâini, cãci unde Þi-e Dreptatea/Adevãrul
Promisiunii /Spuselor?!” – subînþelegându-se, de sub
teroarea atât de intimidatã – o nostalgie infinitã: „ªi-atât
de mult am râvnit la ºi crezut în Iubirea/Apropierea
Ta....Atât mi-am dorit sã fim, precum le-ai zis, la
despãrþire, apostolilor – «fraþi»... – iar nu: eu, eternul
inculpat terorizat de singurãtatea mea ºi de Neiubirea
Ta, iar Tu – eternul Judecãtor terorizant de singuratici/
îngheþaþi de singurãtate...”).
Ca ºi Arghezi, Poetul Spirescu, presimþindu-ºi „iarna
fiinþei”, îl bãnuieºte pe Demiurg de oþiozitate/„uitare” a
propriei condiþii/esenþe..., a propriilor promisiuni (deci, a
propriei condiþii divine!) – ºi atunci, „contractul” memoriei
s-ar putea „rupe”/uita, nu doar din partea Dumnezeului, ci
ºi din partea Încrederii Umane (e un fel de „revanºã”
reechilibratoare, dar ºi un mecanism de feed-back al
respectãrii/nonrespectãrii „contratelor” cosmice: dacã Tu
mã condamni la singurãtate, te condamni, de fapt,
automat, ºi pe Tine, la o singurãtate poate ºi mai mare –
proporþionalã cu „importanþa” cosmicã...):”a trecut
anotimpul memoriei/vine iarna/singurãtãþii/noastre(s.n. –
n.n.: adjectivul posesiv „noastre” devine de-a dreptul
acuzator/ameninþãtor – printr-o prefigurare a complicitãþii
Dumnezeu-Om „în jos”
jos”! – o ameninþare din genunchi,
desigur...), /cerul se rostogoleºte,/vine anotimpul uitãrii,/
cerul se rostogoleºte/în continuare (n.n.: actul circular al
„rostogolirii” îi prinde, în „hora” lui dramaticã, egal, pe Cel
de Sus ºi pe cel de jos...) /vine, nici noi nu mai ºtim ce
vine, / gata!” (Anotimpul uitãrii, 2, p. 36).
Ciclul al doilea, Ca respiraþia unui zeu, perpetueazã
obsesia fricii, din primul ciclu („Speriaþi de moarte,/Cu
respiraþia sacadatã” – p. 47) – dar timiditatea acuzelor, la
adresa Judecãtorului Ciung, a dispãrut, fiind înlocuitã de
un ton mai înalt cu câteva trepte ºi mai acuzator/
ameninþãtor (n.n.: mereu ca la Arghezi: ameninþã amar,
tot în genunchi
genunchi... pentru cã speranþa de Dumnezeu
nu poate/nu trebuie muri/sã moarã niciodatã!
niciodatã!) cu o
eternitate: „Ei, bine, toþi aceºtia/Vor afla odatã ºi odatã,/
Domnule Judecãtor,/Cã pânã la urmã fiecare lucru/Începe
cu el însuºi/ªi cã totul pânã acum nu a fost/Decât o
farsã amarã” (Altãdatã, p. 47).
Dumnezeu este obosit, credinþa scãzutã din om l-a
„desfrunzit” pe acesta din urmã – dar însãºi ideea de
„înfrunzire”/re-înfrãþire a regnurilor, amintirea supremei
Sinteze Fiinþiale din Rai, promite Restaurarea Raiului/
Amintirii Raiului - dar, sub „fulgerarea cãderii”, sub cenuºa
fulgerãrii/cãderii/, se sperã, secret ºi discret, în
restaurarea „Grãdinii Verzi a Paradisului” (de fapt, a
Credinþei din om... – a vindecãrii de singurãtate, prin
prietenia/înfrãþirea cu ceilalþi conlocuitori/colocatari
cosmici
cosmici, împiedicaþi în regnuri, pe care-i vrea despiedicaþi/
dezgãrduiþi – ...poate cã, da, Iubirea porneºte,
71

lector

72

cã soluþia pornirii de la sinele restaurat întru credinþã,
cãtre Dumnezeul restaurator de Logos-Credinþã-Poezie,
a dat roade...cu tot scepticismul, cu toate reziduurile de
teroare apocalipticã: „ªi Dumnezeu ºi-a pãrãsit hodaia/
Sã se-odihneascã sfânt la noi în oase” – dupã care
„moriºca” sceptico-fumegoasã-aºteptãtoare (bine cã mai
este aºteptãtoare!... – „aºteptarea” a devenit, la Paul
Spirescu, mugurele de promisiune etern-restauratoare,
dupã devastãrile îndoielii...) din nou se dezlãnþuie, pânã
la paroxismul iluziei buddhiste, a „visului care te viseazã”:
„Ceru-i de scrum ºi stelele-s de iascã/Prin nori de fum
luceferii danseazã,/Doar noi tot aºteptãm sã se-mplineascã/Visul acesta care ne viseazã” (Vals trist, p. 77).
Celelate douã foarte scurte cicluri, Scrisori ºi Visul
hoþilor de cai – funcþioneazã, în cadrul volumului, ca un
fel de Addenda – nu mai aduc nimic nou în concepþia
poeticã, ci doar exerseazã virtuozitãþi/mãiestrii ale
Alchimistului Verbului ºi Imaginii/Poetul (vãzut atât în
selenarismul sãu fragil..., cât ºi în aspectul sãu de
„condottiere”/aventurier ºi piccaro/boem al lumii, dar ºi
în umilinþa sa histrionicã, de alter ego al „timpului-poet
minor”, atât ca stare de revenire la „initium”/originaritatea
condiþiei umano-terestre, cât ºi ca „râvnire” la depãºirea...
spre Veºnicie; tocmai ludicul umilinþei, în locul umilinþei
autentice
autentice, tocmai veºnica neasimilare a/neadaptare la
condiþiei/condiþia umane/ã - se fac vinovate de rãzvrãtiri/
scepticism/asurzire temporarã ale umanului din om - faþã
de divin! – adicã, se fac „vinovate” de continuitatea
discursului poetic!!!):
a- „Nu þipa! De pe turla înaltã a bisericii/Oricând s-ar
putea sã cadã/Un visãtor”(Haiku-I-, p. 85);
b- „Patron de târfe, de visãri ºi taine (...)/Patron de
târfe-ntr-un oraº în floare/Voi mã-njuraþi ºi eu mã fac cã
n-aud/ªi tot mã mai alint ºi mã mai laud/Cu dreptu-mi
sacru la spânzurãtoare” (Malentendu, p. 86) – „villon”escul actului „spânzurãrii” trimite, esoteric, la mistica
suspendãrii terestre/transgresãrii/transfigurãrii (a se vedea
simbolistica Spânzuratului, la cãrþile Tarot-ului);
c-faþa diabolic-ludicã, a Omului Ispititor de Propriu
Luciferism: „ªi timpul, vai timpul,/Domnule Judecãtor,/
Ca un poet minor, scrijelindu-ºi versurile/Cu briceagul/Pe
scândurile putrede/Ale veºniciei!” (Panta Rhei, p. 95) –
d-cu reversul inocenþei/candorii serafice: „Dacã
oamenii, în loc de tãlpi/Ar avea rãdãcini,/Oare capetele
lor/Ar fi flori?” (Haiku – II – p. 97).
Privit aºa, adicã pe „firul roºu” al concepþiei structurante (jocul/interschimbarea dintre rolurile DUMNEZEUOM, ºi dintru condiþia dublã a Omului, de inculpat al
Inculpatului ºi de judecãtor al Judecãtorului!), volumul
Poetului Paul Spirescu este unul încântãtor ºi provocator,
ba chiar provocator de încântãtor... N-ar fi rãu, pentru
viitorul acestei Poezii de Antinomii, situatã între terori ºi
candori – ca selecþia poeziilor sã fie fãcutã, la urmãtoarele
„opuri”, cu un „arbitru” (prin însãºi funcþia sa, presupus a
fi neutru...estetic...) alãturi... S-ar câºtiga enorm în
omogenitatea compoziþiei ciclurilor cãrþii – dar s-ar evita
ºi paraziþii poemelor purtând stigmatul stângãciilor/
fâsâielilor inerente, dintre douã majestuoase explozii
solare...
PRO

restauratoare de Credinþã/Dumnezeu, DE JOS ÎN SUS!!!
– dinspre creaturã spre Creator – dinspre Arbore spre
Om, prin iubire/înfrãþire/re-identificare fiinþialã – ...OmulArbore devenind, aparent, Potenþialul Salvator al lui
Dumnezeu : „Hai sã pornim într-o altã cãlãtorie,/Prietene
al meu – arbor desfrunzit/Uite grãdina verde a Raiului/
Uite ªarpele veninos,/Gardul cu poarta de aur (...)/ Vezi
doar ºi tu cã pânã ºi verdele ochilor/Împrãºtie diamante
în stânga ºi-n dreapta,/Pânã ºi îngerii ne privesc cu
mirare,/Ca pe niºte arbori fulgeraþi,/Cãzuþi la pãmânt”
(Invitaþie la cãlãtorie, p. 48). Fulgerul este simbolul
fertilitãþii – deci, prin fulgerarea Omului Resintetizat/
Împrietenit/Identificat cu Arborele – se întrevede înnoirea
contractului cu Dumnezeu...Restaurarea Spiritului
Credincios – a lui „homo religiosus”...Dar, mereu, sub
semnul „moriºtii” scepticismului”/întoarcerii la întrebare/
re-disperare/dezintegrare identitarã...
Nu este nimic de temut, sub „Mantia” care acoperã
curcubeul; iar „Cazanul nesfârºit al sufletului universal”,
care „fierbe ºi fierbe sãlbatic/la flacãrã micã” (Curcubeul
cunoaºterii, p. 50) – este chiar athanorul alchimic, în care
toate cele despãrþite, „fierb”/se resintetizeazã esenþial („Au
cãzut deja perdelele la toate ferestrele lumii (n.n.: „cãderea
vãlurilor/perdelelor” este însuºi simbolul Cunoaºterii
Mistice
Mistice!, Domnule Judecãtor”), (re)identificându-se cu
Totul Cosmic. „Curcubeul” îºi redescoperã/recâºtigã
legitimitatea de simbol al re-împãcãrii dintre cei de jos ºi
Cel de Sus...
Chiar dacã Soarele Lumii de azi este mai curând
Demonul Sorat, decât Icoana Lui Dumnezeu („Soarele
nu se desluºea de cer,/ Fiecare dârã a lui/Spulbera nisipul
fierbinte al memoriei, /Ca respiraþia unui zeu care
viseazã”) – „fãcând semnul rugãciunii ºi al disperãrii” (n.n.:
prin „învârtoºarea” braþului/degetelor se semnificã efortul
spiritual de reidentificare în credinþa reunificatoare a
Cerului cu Pãmântul, a creaturii cu Creatorul) – puterea
spiritualã re-transfigureazã ceea ce este expresia forþei
obosite („frunza stejarilor freamãtã sub paºii noºtri/
obosiþi”) – în „Lumini înmiresmate (...) pe câmpiile
verbului” /Logos Restaurat, cu Tãria Vibraþiei Demiurgice/
Parashabda Refãcutã : ”Pe toatã întinderea albã a
pereþilor/Vãzduhul îºi varsã prisosul sãu/De aur” (Ca
respiraþia unui zeu, p. 51).
Tot aºa cum „þipãtul cailor” („ªi caii, vai þipãtul cailor,/
Domnule Judecãtor”), ca semn al „senestrei” demoniace,
se transfigureazã în þipãtul de glorie celestã al zborului
cailor/transgresarea Spiritului întru Sinea Sa
Sa: „þipãtul
înaripat al cailor” (Þipãtul cailor, p. 67).
„Între credinþã ºi tãgadã”, între rãzvrãtire ºi rugãciune
– între bolborosealã/groapã ºi rostire/luminare – se
petrece o viaþã de Om-Poet – adicã de martir al Verbului
Divin-Întemeietor: „O constelaþie de ochi sechestraþi în
orbite,/Sufocaþi,/Seceraþi de ninsorile rãzvrãtirii (...)/
Bolborosind prin gropi ºi prin ºanþuri,/Miluieºte-ne
Doamne, miluieºte-ne,/Rugãmu-ne Þie!” (Peisaj transcendent, p. 57).
Iatã, în fine, ºi imaginea cantabilã a împãcãrii (definitive? – NU...!), întru Lumea-Gospodãrie/Logos Domestic, ca Logos al Reapropierii Creator-creaturã – dovadã
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Ana Dobre

SIMBOLURI ªI SEMNIFICAÞII
ÎN SEMNELE PREZENTULUI
ªI ALE TRECUTULUI
Cu lucrarea Ctitorii brâncoveneºti*, infatigabilul
Florentin Popescu realizeazã o istorie personalã, utilizând
informaþia istoricã fãrã licenþe, corect, deºi discursul se
menþine la limita dintre realitate ºi ficþiune, dintre istorie
ºi literaturã.
Modul în care informaþia istoricã ºi datele unor
evenimente ca ºi acelea referitoare la personalitãþi care
au scris istoria þãrii noastre se împletesc cu meditaþia
personalã, subiectivã, face ca lucrarea sã se parcurgã
cu interes susþinut devenind o invitaþie nu numai la lecturã,
ci ºi una la cãlãtorie în acele locuri care mai pãstreazã
urmele trecutului. Trecutul rãmâne viu atât timp cât noi îl
facem viu însufleþindu-l prin imaginaþia noastrã. E un
traseu al istoriei dar ºi unul al destinului unor oameni
care au lãsat urme de neºters în istoria noastrã, familia
Cantacuzinilor ºi a Brâncovenilor; este un drum în destinul
unui mare om, Constantin Brâncoveanu, personalitate al
cãrei destin s-a împletit cu destinul þãrii timp de 26 de
ani.
Scriitorul se foloseºte de datele istoriei pentru a reface
destinul unei epoci ºi al unui domnitor. Întorcând paginile
istoriei, ºtergând colbul de pe cronice bãtrâne, el
însufleþeºte epoca, reface atmosfera, dã o nouã viaþã
oamenilor, aducând trecutul sub ochii prezentului,
integrându-l prin semnificaþii ºi valoare moralã în prezent.
Drumurile prezentului se întâlnesc cu cele ale trecutului.
În semnele realitãþii contemporane, Florentin Popescu
regãseºte o lume de altãdatã, opritã la porþile tãcerii,
animatã de/prin aceastã întoarcere.
Punctul zero al cãlãtoriei în timp ºi în spaþiu este Piaþa
Universitãþii din Bucureºti, punctul fierbinte al istoriei
contemporane, loc de întâlnire a multor trasee ale istoriei
noastre. Spaþiul bucureºtean se redimensioneazã. El este
un fel de palimpsest pe care timpul a scris istorii diferite
ºi complicate ºi care pot fi soase la ivealã prin tehnica
reconstrucþiei spre a fi cunoscute, pentru a fi punctul de
sprijin necesar pentru fixarea în timpul istoriei contemporane.
Reconstituzirea momentelor trecutului este în acelaºi
timp o reconstituire a biografiei interioare, memorialistica
ºi jurnalul incluzând efortul de a reînsufleþi epoca de la
sfârºitul secolului al XVII-lea ºi începutul secolului al
XVIII-lea, de la începutul domniei lui Constantin Brânco-
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* Florentin Popescu, Ctitorii brâncoveneºti, Editura
Bibliotheca, Târgoviºte, 2004..
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veanu în 1688 pânã la tragica sa moarte în 1714, de
Sfânta Maria, pe 15 august.
Lucrarea nu este, aºadar, nici monografie, nici tratat
de istorie purã sau istorie literarã, nici antologie de
curiozitãþi brâncoveneºti, album sau roman, dar le
înglobeazã ºi le presupune, fiind o sintezã în care autorul
cumuleazã informaþiile importante pentru a reface, dând
viaþã, o epocã istoricã ºi un destin omenesc.
În intenþia autorului, cartea „nu se vrea a fi altceva
decât meditaþiile unui poet asupra unui mare moment din
istoria partiei, asupra unui om ºi a ctitoriilor sale”, dar
este, desigur, mai mult.
Pesonalitatea domnitorului Constantin Brâncoveanu
se reconstituie ca un puzzle adunând, recompunând,
interpretând ºi reinterpretând informaþia istoricã. Atunci
când în aceastã reconstituire, autorul foloseºte replicile
autentice ale domnitorului, consemnate ca atare în cronici,
el devine contemporanul nostru, mare ºi puternic prin
destin, fragil ºi dramatic prin viaþa omenescã supusã
tmpului neiertãtor. Iatã un fragment care reproduce
cuvintele lui Constantin Brâncoveanu cu prilejul înscãunãrii
sale ca domnitor: „-Boieri dumneavoastrã, bine ºtiþi toþi
cã eu am fost la casa mea ca un domn, trãit-am cum am
vrut, nimic lipsindu-mi ºi domniia aceasta eu nu o
pohtesc... ci dumneavoastrã m-aþi pohtit ºi fãrã voia mea
m-aþi pus domn în vremi ca acestea turburate, înconjuraþi
de oºti de vrãjmaºi; ci acum iar întreb este-vã cu voia
tuturor? – Toþi voim, toþi pohtim. –Dacã pohtiþi toþi, mi-e
voia ºi mie sã-mi daþi cu jurãmânt înaintea lui Hristos
precum veþi fi cu dreptate ºi de-ar veni vreo primejdie

Palatul ªuþu (1833-1835)
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distorsionat ºi fals. Identitatea româneascã este datã de
astfel de semne precum stilul brâncovenesc, de
personalitãþi precum Constantin Brâncoveanu care prin
tragedia existenþei lor au redimensinat destinul naþional
ºi ne-a deschis drum în universalitate.
***
Semne ºi simboluri (Editura Domino, Bucureºti, 2007)
oferã o altã faþetã a personalitãþii artistice a lui Florentin
Popescu. E o întoarcere în propria biografie constituinduse, sui generis, ca un ºir de amintiri din copilãrie. Semnele
unei realitãþi obiective îºi regãsesc semnificaþiile într-o
realitate subiectivã constituitã din toposuri afective –
plaiul, pridvorul, cubeaua, scrânciobul, troiþa, fântâna,
puntea, poteca – dominate de figura tutelarã a pãrinþilor,
devenind, astfel, „semne ale devenirii noastre”, daºadar,
simboluri pline de semnificaþii.
Florentin Popescu dovedeºte calitãþi precum disciplina
ºi exigenþa, autoexigenþa, graþie cãrora o specie efemerã
precum tableta poate deveni perenã prin încadrarea ei
într-un mozaic în care liniile capãtã sens iar figurile
reconstituite prind contur. Desenul îºi asociazã
semnificaþia, primind un sens ºi având coerenþã interioarã.
„Puterea vieþii” care altãdatã îl determina sã facã,
toamna, un bilanþ, privind ºi admirând o familie de
porumbei care-ºi fãcuserã cuibul într-un ghiveci de flori
pe balconul propriului apartamentul, îl determinã acum
pe el însuºi la aceeaºi migãloasã ºi perseverentã
construcþie a propriei opere.
Culegând semnele realitãþii personale, Florentin
Popecu le introduce în propria construcþie unde capãtã
semnificaþie ºi devin simboluri – semne particulare ale
unui mit personal.

Biserica Sf. Ioan Nou

PRO

domnii mele, despre vreo parte, sã staþi cu mine toþi”.
Dãruit cu daruri care depãºesc timpul în care a trãieºte
ºi-i transcend viaþa transformând-o în destin, Constantin
Brâncoveanu e un cãrturar – un iubitor de învãþãturã ºi
de frumos, dar ºi un erudit. Felul în care catalizeazã
elementele culturale, modul în care adunã în jurul sãu
oameni de calitate, mari valori intelectuale ale timpului
precum fraþii Cantacuzino, episcopii Mitrofan ºi
Damaschin, fraþii Radu ºi ªerban Greceanu, Radu
Popescu, dar ºi strãini ca Sevastos Kymenitis, Ieremia
Cacavela, Gheorghe Maiota, Ioan Cartofii, Teofil Coridaleu,
Anton Maria Del Chiaro Fiorentino, Antim Ivireanul, Iacob
Pylarino, Bartolomeo Feratti ºi Ioan Comnen, dovedesc
aceasta.
Statornicind obiceiuri orientale ºi occidentale,
Constantin Brâncoveanu marcheazã începutul unei
dezorientalizãri a societãþii româneºti, pregãtind-o pentru
secolul al XIX-lea când are loc autentica sincronizare cu
valorile culturale ale Europei Occidentale.
Creator al unui stil în arhitecturã, stilul brâncovenesc,
Constantin Brâncoveanu este ºi un precursor al burselor
ºcolare cãci „era el înþelept dar voia sã fie ºi odraslele
veliþilor boieri. Doar pe mâna ºi pe mintea lor va-ncãpea
þara mâine...”, noteazã cronicarul sãu. Astfel, la Academia
de la Sfântul Sava, elevii fruntaºi erau stimulaþi prin
scutirea de taxe, iar domnul însuºi suporta cheltuielile
pentru ºcolirea lor în alte instituþii pentru desãvârºirea
formãrii lor ca intelectuali. Au fost sprijiniþi astfel Rãducanu
Cantacuzino, Palade Damian Românul, Anton Stratigos,
Gheorghe Ipomeneu din Trapezunt.
Revoluþia artisticã pe care a realizat-o în arhitectura
româneascã bogatã în consecinþe se resimte ºi azi.
Domnitorul a filtrat prin sensibilitatea sa elementele de
redundanþã a cãror rezonanþã îi conferã autenticitate,
specificitate, originalitate. Pridvorul deschis sprijinit pe
coloane de piatrã, capitelurile, arcadele, simple sau trilobate, invazia vegetalã în piatrã prin motivele arhitecturale
diverse alcãtuiesc stilul brâncovenesc, identificând nu
numai o epocã, ci personalitatea creatoare a unui popor
sintetizat de geniul artistic al unui domnitor care ºi-a motivat
contemporanii pentru realizarea frumosului artistic. Citândo pe Teodora Vasilescu, autorul subliniazã: „Constituit
treptat într-o zonã a întâlnirii Orientului cu Occientul, în
sfera de culturã a Europei sud-estice ºi în condiþiile de
dezvoltare specifice Þãrii Româneºti, stilul... apare astfel
ca o expresie artisticã cu caracter autohton, nãscutã din
împletirea formelor tradiþionale cu elemente de provenienþã
occidentalã ºi renascentiste, a cãror integrare ºi
selectivitate au dus la forme proprii artei Þãrii Româneºi”.
Itinerarul spiritual ºi istoric pleacã de la punctul zero
al capitalei spre ctitoriile brâncoveneºti, unele dispãrute,
altele existente încã în spaþiul românesc: biserica din
Potlogi, biserica Intrarea în bisericã din Drãgãneºti
(Prahova), biserica de la Mogoºoaia, Curtea Domneascî
de la Bucureºti, biserica mare de la Hurezi, mãnãstirea
Râmnicu Sãrat, Hanul „Constantin Vodã”, biserica Sf.
Gheorghe Nou din Bucureºti, Casa Bãniei din Craiova etc.
Lucrarea lui Florentin Popescu, Ctitorii brâncoveneºti,
are ºi o difuzã notã polemicã. Identitatea româneascã nu
înseamnã doar Dracula, mitul prin care suntem receptaþi
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Andrei Milca

„SÃPTÃMÂNA NEBUNILOR” –
ÎNTR-O NOUÃ PERSPECTIVÃ
Motto: „Moartea face ca o Nebunã”...

PRO

La fel cum Caietele Principelui au stat teoretic ca
laborator de creaþie pentru Princepele, existã anumite
pasaje din Jurnalul sãu care demonstreazã resorturile
„Sãptãmânii Nebunilor”. În 1965, Barbu se confeseazã,
glossând pe acelaºi omniprezent motiv ubi sunt din
romanul de mai târziu: „Moartea lui Vodã Hagerliu, atât
de sumar descrisã, mi-a inspirat un moment, au urmat
apoi istoriile Bucureºtiului, unde apar tãlãniþe ºi kiramele,
am gãsit în paginile lui Ion Ghica acel stil fastuos pe
care-l iubesc ºi cãreia i se potriveºte totul. Unde sunt
morile de lemn ale Bucureºtiului, unde e Dâmboviþa plinã
de cadavre de cai? O, cum am mai auzit cântecul de
demult: „Pe pod pe la Spiridon” sau „Mititico, vino-ncoa!”.
L-am luat pe Gion, pe del Chiaro, cãlãtori poloni ºi italieni,
Giurescu ºi Iorga, Gane ºi Titu M. Kiriþescu, Bezviconi
ºi alþii... Ce lume! Ce limbã în cronicari, ce fast în
Cantemir!”. Pe autor îl prinde aceastã laudatio, echivalentã
ºi cu o lamentatio – ce explicã, de asemenea, ºi unele
personaje din nuvelele cu haiduci (Amza, boierul Hristea
Belivacã, Aniþa hangiþa), o contopire a unor „pagini
moarte”, din trecut, cu „ceva ce þine de Sadoveanu dar
parcã nu mi-ar plãcea sã-i semene” (din nou orgoliul
auctorial!). Sãptãmâna Nebunilor, cartea „nescrisã” de
care îi este „dor”, se datoreazã deci unei întâmplãri, unui
„incident”: la sfârºitul filmãrilor pentru „Tudor” au mai
rãmas niºte costume de epocã ºi cuiva i-a venit ideea
cã s-ar mai putea face un film, al cãrui scenariu sã fie
lucrat chiar de Barbu. Acesta s-a ocupat de „Sãptãmâna
nebunilor” (deºi filmul seamãnã prea puþin cu romanul,
doar titlul le apropie), citind ºi conspectând cãrþile amintite
mai sus. „Cred cã în realitate, Sãptãmâna Nebunilor a
început sã fie scrisã în vara lui 1962 când, pe dealul de
lângã Suceava, am vãzut milogii, ologii ºi orbii, urcând
în genunchi imensa movilã pentru a se supune unui
Dumnezeu indiferent”. Este o lume nefericitã dar pestriþã,
cu personaje de care alþi scriitori se feresc, dar de care
Barbu e atras iremediabil: „încuratul cailor la Sân Toader,
dulapurile ºi Drãgaica..., tãiatul mâinilor la hoþi,... cântecul
straniu „Tu eºti puiºor canar” etc., alãturi de strigãtele
levantinilor din târgul cu pãpuºi (marionete franþuzeºti)
sau al pristavului care anunþã pe uliþi – „Tãcere, Vodã se
hodineºte!”. Este lumea Vãcãreºtilor ºi a lui Filimon, cu
„amoruri” pe „pod pe la Spiridon”, cu trãsurile de la Viena,
legenda boierului Ralet, boieri datornici ajunºi cerºetori
la Podul Calicilor, Kera Duduca, Mavrogheni, ciuma lui
Caragea, focurile Capitalei în Mai, romantism ºi desuet,
iubiri „bolnave ºi nopþi orientale”, „cântec ºi fior de moarte”,
SAECULUM 1/2008

„superbã litanie a sudului”, totul, într-o, ceea ce Barbu ar
dori, halucinantã evocare. De aceea în anii ’60 strânge
un raft de cãrþi vechi ºi hrisoave, încercând sã adune
mai repede „ceea ce colcãie” a literaturã din paginile menite
de a reface, curãþit prin har, o EPOCÃ. Tot în 1965
prozatorul mai noteazã ºi alte surse / „rezumate” ca pretext pentru Sãptãmâna Nebunilor: Iorga – Istoria
Bucureºtilor: Craii de la Curtea Veche, din Papiu Ilarian,
instalaþi aici dupã fuga lui Vodã ªuþu la Braºov (1802) –
când Capitala rãmâne pustie, doar cu vagabonzii ºi câinii
râioºi. Anecdota e suculentã: un vânzãtor de bragã,
arnãutul Malamos Bozagiul, e înscãunat în batjocurã de
sãraci în tronul rãmas liber, pus pe un mãgar – cu faþa
spre coada lui – ºi purtat pe podul Mogoºoaiei: Trãiascã
Malamos, domnul nostru!”. Barbu vede aici potenþialul
literar, „excelent episod” pentru ceea ce vreau sã fac
(intenþia programaticã a operei e iarãºi evidentã!), un pasaj
de folosit pentru Sãptãmâna Nebunilor, ca ºi capitolul
morþii Hangerliului din „Chronografu” de Dionisie
Eclisiarcul (Tesaurul de Monumente Istorice a lui Papiu
Ilarian). Atât în Princepele cât ºi în Sãptãmâna Nebunilor
scriitorul e fascinat, dupã cum mãrturiseºte încã din 1954,
de vetustul hârtiilor numite „Laborator”/ „stafide”,
(re)tipãrituri, adicã false istorii, cu umor negru, grotesc,
unde este batjocoritã solemnitatea, ºi „secretele” literare
– adicã tratarea cinicã a „gustului oamenilor pentru ceremonial”.
Tema favoritã din Sãptãmâna nebunilor este „greaua
melanholie”, amplificatã la personajul Hrisant Hrisoscelu,
comparativ cu Princepele din Fanar. Eroul de aici atinge
deja un apogeu al pasivitãþii, al non-implicãrii în cel mai
pur mod oblomovian. Termenul de MELANHOLIE este
folosit iniþial de Cantemir în Istoria sa ºi ceea ce C.
Ciopraga vede în Princepele este valabil ºi aici: „Cauza
melanholiei protagoniºtilor þine de convingerea efemeritãþii
tiraniei/puterii... existã ºi melancolie a istoriei, ca destin
ce refuzã sã se facã inteligibil ºi una a oamenilor care,
neînþelegând, aºteaptã revelaþii”. Avem aºadar un impas
tragic (idem) ºi Hrisant îºi urmeazã placid, resemnat,
drumul aparent predestinat al prãbuºirii totale, la fel ca
într-o tragedie anticã.
O altã temã abordatã aici ar fi cea a (re)întoarcerii în
strânsã legãturã cu frica (aºteptãrii), a unui Trimis
(pedepsitor al lui Hrisant), aºteptat ca un fel de Godot,
ca pe o izbãvire, de cel care este, dupã cum îl vede A.
Dinu Rachieru „un iremediabil condamnat, prizonierul unei
iluzii” (de mãrire). Ca ºi Princepele, Sãptãmâna nebunilor
este o capodoperã a excesului livresc, autorul atingând,
orgolios, „parada erudiþiei” (idem). ºi aici avem metaistorie,
ºi aici avem urmãrirea pas cu pas a unei (de)cãderi, dar
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Biserica Curtea Veche (cca. 1550)
al unui pierde-varã de la Rãsãrit, „ruginit în vicleºuguri”.
Numele unui aºa-zis conte... Goncearov apare încã din
prima paginã, sugerându-se oblomovismul personajului
prin chiar numele autorului rus care l-a gândit. Barbu
descrie în pagina 12, sub motivul Ubi sunt, ceea ce va fi
retorismul excesiv, al întregii cãrþi. Autorul foloseºte pe
rând cuvinte rare, de argou, jargon, regionalisme,
arhaisme, neologisme – grecisme, ºi de asemenea licenþe
cu aluzii zoofilice ºi scatofilice, încercând sã demonstreze
cã viciul n-are graniþã ºi lumea „e plinã de curiozitãþi”.
Herula Lucrezia Vimercatti, „bucãþica scârnavã”,
femeia care te pierde, veriºoara straniului Christo
Hrisoverghi, este prima tentaþie ºi primul mesager al
Morþii, care-l avertizeazã pe Hrisan: „Fugi, dacã þii la mine.
Îmi place tot ce mi se refuzã. Sunt nestatornicã... o fiicã
a mãrii. În Rãsãrit femeia e doar roabã. Rãsãritul vostru
e plin de primejdii, averile se topesc peste noapte; eu nu
am simþul aventurii, prefer mocirla Veneþiei”. În fapt, dacã
ar fi fost mai atent la spusele ei, credulul Hrisant ºi-ar fi
putut lua mãsuri de precauþie; altã datã ea îi spunea cã
„îmi place primejdia, spaima de a fi prinsã cu altul; sunt
târfã greceascã!”. Când minte ºi când spune adevãrul
vipera femininã Vimercatti (ºi cine mai ºtie Adevãrul în
aceste poveºti ale Orientului!) al cãrei al doilea nume,
Lucrezia, e o aluzie la celebra femeie fatalã Borgia, dupã
cum numele lui Hrisoverghi, fostul amant, face referinþã
mai mult la Contele de Monte Cristo. Dacã Herula îl
distruge psihic, zdrobindu-i inima, oraºul Veneþia îl va
sufoca ºi îi va face praf averea. Hrisant urãºte oraºul, ºi
Venezia ºi Bucurescii, dar prin descrierile lui le putem
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nu colective/arhetipale, ci individuale. Nu mai este un
Princepe generic, ci un pretendent nominal. Doar cã el
este singur, nu are sprijin nici pe messer, nici pe Ioan
Valahul, nici mãcar pe doamna Evanghelina. Hrisant este
victima propriilor patimi, obsesii ale Trecutului iar delirul
sãu, cu flash-back-uri ºi febre în care Realul devine
Ficþiune ºi invers, este al unui om bolnav – ca ºi autorul
– de prea multã vanitate. Realul nu mai e receptat ca în
Facerea lumii, ºi nici mãcar ca în Princepele: el þine acum
mai mult de katharsisul carnavalescului, de farsa
grotescã, de eseul extincþiei, de cu mascã/fãrã mascã
pur ºi simplu. Barbu mizeazã, metaliterar ºi intertextual,
pe fiction vs nonfiction, pe ficþiune în ficþiune (adicã
relatarea deviantã a rãtãcirilor lumeºti ale protagonistului
într-un Cotidian pe care nu-l acceptã ºi el este rejectat la
rându-i). Halucinaþia este miezul întregii cãrþi, unde un
antierou se pregãteºte sã moarã – dar vrea sã îºi ia adio
teatral, ca într-un ultim mare spectacol. Hrisant este de
douã ori „ucis” de obsesie, pânã la moartea propriu-zisã,
fizicã, una deja uºoarã: este omorât ca sentiment, de
iubirea otrãvitoare, care-l pierde, pentru vampirica Herula
ºi este distrus ºi cerebral – cãzând pradã morfinei, ce-l
aruncã mereu înapoi, în Vis – de teama pedepsei, de
groaza de a aºtepta în fiecare zi rãzbunarea Trimisului.
Barbu încearcã aici – apud acelaºi Rachieru – o
reconstituire noir, burlescã, a Istoriei, o frescã – farsã
unde ceremonialul consumã, la modul teatral, derizoriul
Prezentului, în care el a eºuat ºi ca Iubit ºi ca Pretendent.
Roman al Thanatosului urmãrit poetic (desigur, Trimisul,
echivalent cu un spectru al Morþii – ispãºire este ºi un
motiv baroc, al „omului secret”), aglomerând fastuoase
divagaþii exotice pe acelaºi (leit)motiv UBI SUNT,
Sãptãmâna... cultivã ºi tema nebuniei la care ajunge un
Oblomov autohton, amestec de beizadea ºi rebel eterist,
compromiþându-ºi Destinul istoric din cauza sorþilor nefaºti
ai unei iubiri nelumeºti ce-l consumã/secãtuieºte ca pe o
plantã. Un personaj feminin excepþional se impune aici:
cruda Herulã, cea care-l distruge practic ca om pe Hrisant;
cel de „dupã” ea nu e decât o epavã, care mimeazã ºi a
trãi ºi se agaþã de viaþã prin revenirea cu fast în þara
micã dar cu atâtea orgolii ºi intrigi. Dar este doar o iluzie:
întoarcerea nu-i asigurã salvarea lui Hrisoscelu, ci
prãbuºirea totalã, cãzând în somnie, risipit deja în cioburile
Trecutului, el vrea „doar sã zacã”, între reverie ºi trezie,
într-un Orient vag ºi „puturos”, unde are o singurã pseudoevadare: „la semaine des fous”, un ritual dionisiac pânã
la urmã, care l-ar revitaliza, l-ar trezi din somnabulismul
curgãtor spre o Moarte lentã ºi l-ar putea renaºte, prin
purificare. Dar nu e aºa. De ce îºi rateazã Hrisant ultima
misiune, ca ºi pe celelalte – rãmânând neîmplinit din toate
punctele de vedere? Pentru cã mort era, deºi trãia? (ne
întoarcem la acelaºi motiv al mortului-viu!). Este un
fatum tragic aici, o Noira ce nu poate fi pãcãlitã:
Hrisoscelu plãteºte pentru hybris-ul sãu denaturat, pentru
deviaþia sa dintr-o viaþã plinã de „risipã ºi nebunie”; motivul
„fumului ºi cenuºii”, adicã al DEªERTÃCIUNII vine ºi
din Moartea Bizanþului de Palamas.
De la început ni se sugereazã soarta schimbãtoare a
„alesului”: el era pretendent la un tron ºubred, dar este
„un viitor mort”, pentru cã fondul lui latent e al unui risipitor,
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pune în oglinzi paralele, implicit opunându-se ºi civilizaþii
diferite. „Mocirla Veneþiei... putredã, bolnavã... cel mai
otrãvit oraº din lume, care te posedã!” (o descriere amplã
a oraºului italian are loc în pagina 87), versus „rahatul de
târg care le tot înfloreºte, duce zvonul cã ce ºi cum –
Bucurescii”...; Bucureºtiul pare un loc abolit, luat în
stãpânire de neant, revenind la „realitatea” Capitalei, lui
Hrisant, pe moment Veneþia îi va pãrea ºtearsã, uitatã,
ca o stampã arsã (p. 259). „Ceva se ofilise în el încã din
moarta Veneþie, în care n-a mai încãput când dragostea
a fost pierdutã”, pe de altã parte, nu poþi decât sã iubeºti
ca sã iubeºti doar în Veneþia, care e un fel de scenã pe
care te-ai arãtat. Pânã la urmã oraºul e un utopos, un loc
care nu existã AªA decât în închipuirea personajului
înnebunit de Veneþia din care Serbarea Redentore (un
ritual ca sã ne amintim de cei plecaþi, pe care-i vom
reîntâlni Dincolo) se va opune „serbãrilor galante” pe care
le viseazã Hrisant pentru Bucureºti. Tot oraºul care îl
fascinase ºi pe Eminescu este la Barbu spaþiu pentru
carnavalul simþurilor ºi primul semn al nebuniei
declanºate în Hrisoscelu de pierderea Herulei. Pantomima
devine o oglindã a dragostei într-un show de circ, în care
„relaþia” lor e purtatã într-o gondolã a morþii – simbolic –
la San Michele. „Messir, veþi vedea halucinaþii colorate,
coºmaruri adevãrate, elementali, lemuri, larve ºi spectre”, îi spune prevestitor un comediant. Ca într-un voodoo, Hrisant trece din real în demenþã, ºi invers,
spectacolul cu mãºti ºi travestiuri din Venice rãmânândui obstinant în memorie (este pasajul cel mai important al
cãrþii, pregãtind mizanscena „sãptãmânii” bucureºtene,
este metamorfoza lui din VIU în MORT!). Maimuþele carei distrug palatul închiriat pe care nu mai are bani sã-l
întreþinã e o punere în scenã grotesc-parodicã a „petrecerii”
de „despãrþire” de Herula ºi tovarãºii ei (cheful adevãrat
nemaiavând loc) ºi a ruinãrii lui sufleteºti. „Nu poþi face o
asemenea risipã, e inuman”, îi spune alt comediant.
„Scursura” Lucreþie l-a dus practic la sãrãcie, în
combinaþie cu Christo (pãþit ºi falit ºi el cândva!) ºi cu
soþul Vimercatti, care juca la cãrþi – banii lui Hrisant daþi
Herulei. Este un complot care l-a prins în pânza de pãianjen
pe victima perfectã, care a crezut „dulceaþa” cuvintelor
greceºti. Tabloul cu saltimbancii ce-i predeterminã
sfârºitul (falit) e emblematic, într-un motiv al ruinelor
înglobat în imaginea Trimisului. Pentru cã averea risipitã
cu atâta nonºalanþã în Veneþia nu era a lui. Trãdând cauza
Eteriei, care-i încredinþase banii Revoluþiei, Hrisant nu
mai doarme de fricã, în aºteptarea „omului cu laþul” al
Miºcãrii ºi capãtã viciul tãcerii. Pe lângã farmecul strivitei
Veneþii, al miºcãrii, Hrisant are coºmare ºi cu un Stambul
apocaliptic, la fel ca Dimitrie Cantemir sub chipul
Inorogului din Istoria ieroglificã. Hrisant are spaima
decapitãrii, ca toþi cei din Fanar (la pagina 153 pasajul
condamnãrii din Neagra Edeculã – e vorba de închisoarea
Edicule, unde erau executaþi domnii fanarioþi). Doar cã
el nu va ajunge niciodatã sã fie domn decât în nebunia
viselor sale: „Trebuia sã ajung împãrat la Bizanþ, m-ar fi
încoronat la Sfânta Sofia ºi ar fi cântat coruri îngereºti –
DAR N-A FOST SÃ FIE”. Ratând ºi scopul suprem al
banilor Eteriei – refacerea Bizantionului – adicã puterea
la scarã macro, Hrisant eºueazã ºi la scarã micro, în
caz cã ar fi obþinut tronul Þãrii Româneþþi. Revenind aici,
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ca ºi Princepele lui Barbu, el are planuri de „zãrghit”, ce
le întreceau ºi pe ale lui Ipsilante care dorise sã lãrgeascã
Dâmboviþa, s-o uneascã ºi cu Argeºul ºi sã aducã
Dunãrea în Bucureºti!
Deºi iniþial Hrisant e tentat sã se transforme dintr-o
umbrã în mândrul bãrbat care a fost, el eºueazã pe rând
în toate tentativele. Târfa Neranþula Mavrodin (nume
împrumutat de la modelul Istrati!) îi ostoieºte pe moment
setea de erotism iar amicii lui, Ionicã Greceanu ºi Vasilicã
Ghica îi povestesc ºi despre alte femei uºoare care ar fi
dispuse sã intre în patul lui Hrisant, pe care toþi îl cred
bogat (un exemplu feminin din bârfele lor este Safta
Ruset, ale cãrei pãþanii se reiau din nuvelele haiduceºti).
„Satul” e „sârguincios la zvonuri, ducând ºi mai departe
vorbele, ºi sporind ceea ce auzea”, despre o fabuloasã
PASQUINATE, sãrbãtoare nebuneascã menitã sã punã
Bucurescii pe jar. Hrisant amânã la nesfârºit heretisirea,
primul pas al ighemoniconului, de a se duce la Palat la
revenirea în Þarã spre a da ploconul Princepelui – probabil
o superbã carozza cu armãsari, semn al puterii ºi averii
cu care s-a întors din Italia. Patria celor bogaþi este banul
conchide autorul – dar Hrisoscelu reprezintã nu doar
conflictul între aparenþã ºi esenþã, ci ºi cel între hedonism ºi (auto)pedepsire ºi ispãºire. Sentinþele lui sunt
cinice: murdãria sufletului omenesc e grea ºi plinã de
lãturi, fericirea se rãscumpãrã cu multã suferinþã;
câteodatã trãim prea mult: una e sã exiºti ºi alta sã
petreci; ce-a fost a trecut, prezentul se ascunde în cuvântul
ACUM ºi viitorul încã nu s-a nãscut etc..
Sãrbãtoarea visatã ar fi un ceremonial chiar al
REÎNVIERII omului Hrisant, doborât de o iubire ca o luptã,
în care amândoi voiau parcã sã se distrugã – e o serbare
cu fast, artificii, danþ, mãºti, care sã întoarcã Bucureºtii
pe dos, redându-i astfel vanitatea de a fi în centrul
atenþiei. Doar cã repetatele cãderi în flash & feed-back,
story in story, îl vor împiedica pe fanariot sã poatã trãi în
Prezent. Cel cu „privirea de lup flãmând”, care (se) risipise
tot cu talent de cicisbeu în obsesia dragostei ºi cea a
jocului de cãrþi ce i-a mâncat averea a lucrat ºi a crezut
toatã viaþa în utopii. Ca eterist, iniþial a vrut sã se
jertfeascã pentru a reinventa patria liberã ºi Bizantionul;
ca îndrãgostit încãlcã principiile erotice fundamentale,
devenind din vânãtor – vânat: Herula îi scapã din braþe
chiar atunci când el credea cã e mai aproape de a o
prinde („vânãtoreasa” pare a-l ademeni cã se lasã cuceritã,
când chiar el era prada!). Dupã patima jocului de cãrþi, a
alcoolului (lacherdã, prezantinã, aleatico), el va fi ºi robul
halucinogenelor. Laþul de mãtase i-l pregãtea „cineva” între
Somn ºi Iluzie, iar Prinþul Deºertãciunii se viseazã fie ca
împlinit erotic la Veneþia, fie realizat ca rege în Bizanþ ori
aiurea: dar el e doar prizonierul realitãþii decadente din
Bucureºtiul în care nu va mai însemna nimic, ca ºi Prinþul
lui Theodorescu Braniºte (ºi el izolat într-o „filegoria”,
într-un „claustru”). Ceea ce înþelege într-un târziu
Hrisoscelu, ori poate intuieºte la început asumându-ºi
flagelarea, pedepsirea vinei de a fi trãdat un Ideal, e cã
Herula îi devine practic Trimisul care-l ºtrangula în fiecare
coºmar! Condamnarea lui începe încã din goana într-o
Veneþie plinã de ILUZII, triºat (la Bassetta, Panfil,
Biribisso, ca ºi în viaþã), mitomanii. „Dar nu înþelegi cã-ºi
bate joc de tine? Cã te-au ruinat amândoi, ea ºi bãrbatul
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credincios, un fel de Sancho Panza mioritic în faza
„bucureºteanã” a lui Hrisant, când el crede cã înebuneºte
treptat, între închipuiri ºi vizitele amicilor, o ceaþã i se
pune pe creier. „O înstrãinare intra în ziduri; moartea pustia
totul, lua cu ea orice sens al existenþei; odatã cu
distrugerea trupului, nu mai exista nimic din moment ce
nu mai ºtiai nimic”. Rupându-se de dragostea sfârºitã
brusc – ca de O BOALÃ DE CARE TE MÂNTUI – protagonistul sperã cã-ºi va gãsi consolarea în dulcele stil
balcanic, al luxului ºi trândãviei, al tãlãniþelor ºi mascaradelor. Hrisant trãieºte însã un calvar cu ochii deschiºi,
un Infern dantesc coborât în odaia sa: „Parcã am trãit un
secol”, mãrturiseºte el, îmbãtrânit ca Fãt Frumos din
basm. Mai întâi îi mor canarii, apoi ºoimii ºi câinii de
vânãtoare, armãsarii de la caleaºcã, îi fug slugile. Trec
câþiva ani, Princepele vechi a fugit, a venit altul iar lumea
începe deja sã-l blesteme pe „mincinosul” Hrisant, care
le promisese Sãptãmâna Nebunilor, încât unii cheltuiserã
averi ca sã se pregãteascã pentru ea (este „rãzbunarea”
Hrisoscelui, de a-i lãsa faliþi pe boierii pãmânteni, pentru
cã naivul cândva ºi el înºelat le dã o „lecþie” altor naivi ce
fac „problemã” naþionalã ºi scop al existenþei din utopia
lui: „Nu mã las pânã nu ajung ºi eu sã fiu invitat la
Sãptãmâna Nebunilor). Singurul care-i ghiceºte stratagema – ce þine de farsã, de carnavalesc – este Kostaki
Kiriazi, care îºi dã seama cã excentricul aparent e în
fapt sãrac: „Ai venit cu idei stravagante de pe unde ai
fost ºi lumea zice cã de fapt eºti NEBUN ºi îi pãcãleºti
pe toþi”. Toatã lumea îl aºteaptã, vrând sã vadã ce n-au
vãzut Bucurescii de când sunt ei. Doar cã Hrisant se
afundã în stenachoriile lui de sofialist”, cu eteruri, ciubuc,
pravuri: „am un LIHTIS, nu-mi vine sã fac nimic, nu mã
trage inima”, îi amãgeºte el mereu pe toþi ºi pe sine.
Uneori are reacþii de înviat din morþi: nu crede cã i-au
fugit arnãuþii neplãtiþi, cã pietrele „preþioase” sunt false,
cã s-au dus moºiile la amanet ºi nu-l cautã creditorii.
Începe chiar sã creadã cã Sãptãmâna Nebunilor de fapt...
a avut loc (!) ºi le inoculeazã asta ºi ultimilor slugi: „Cum
le-a mai tras boierul clapa”, zice Iusufache, „i-a sãrãcit
pe toþi”.
În sinea sa, Hrisant se simte SURPAT, SFÃRÂMAT,
între letargii prelungite, e mai mult decât o TROAHNÃ
(de parcã ar fi dus ori dilit) – sunt etapele unei DESTRÃMÃRI PSIHICE, este romanul total al unei PRÃBUªIRI
exterioare ºi interioare. Dincolo de oniric, himere, nevricale, istericale, alucinaþii, pentru el nu mai existã decât o
singurã izbãvire: SFÂRªITUL, ruina finalã, moartea prin
ºtreangul de mãtase sau otrava (ca orice condotier), adicã
dimineaþa pe care-l avertizase Herula cã va veni ºi al
cãrei apus nu-l va mai vedea. Totul este tulbure pentru
acest personaj renãscut ºi mort de atâtea ori, printre mãºti,
dansuri, orgolii, sete de amor, lentoare, somnie, corupþie,
venituri adicã NIMICURI.
Imaginea de final e cea a Mântuitorului, ceea ce ºi-a
dorit mereu sã fie Hrisant ºi nu a putut. Simbol al RATÃRII
fascinante, cãzând mereu pradã dilemelor unei vieþi
RISIPITE (trãdare, desfrâu), trãind cu spaimã ucigaºã
de Trimis, fanariotul ce ºi-a trãdat fraþii ºi cauza este un
Sisif condamnat sã-ºi asume EXPIEREA COTIDIANÃ,
pentru cã „avea sã moarã, murea, murise...”.
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ei, aºa face cu toþi, am pãþit-o ºi eu printre primii?”, îi
spune într-un moment de sinceritate Christo, marele
maestru al Ceremoniilor pierderii lui Hrisant ºi, de fapt,
acolitul Lucreziei. Dar Hrisoscelu parcã e orb, are vãlul
patimii pe ochi, ºi nebunia legãturii cu Herula continuase...
de o agonicã încleºtare”, pânã pierde tot – ºi pe el însuºi!
– dintr-o voluptate nesãþioasã ºi nesãnãtoasã. Totul era –
spune autorul – ca o boalã, din care nici moartea cea
adevãratã nu putea sã-i scoatã, orice ar fi fãcut; „femeia
aceea avea ceva devorator în tot ce fãcea”.
Meditaþiile lui Hrisant dezvãluie calea lui Eros ca o
împlinire numai în Thanatos: iubeºti în toate felurile, iubeºti
ca sã iubeºti, cum doreºti tu, iubeºti pentru cã eºti egoist, te laºi iubit, nu iubeºti, te prefaci doar cã iubeºti etc.
Trãieºte dragostea, spaima de dragoste, împlinirea ei ºi
singurãtatea de dincolo de iubire, când pierzi totul ºi ceea
ce pãrea câºtigat, al tãu, e numai o înºelãtoare iluzie;
extaz ºi fricã, rugã ºi îndepãrtare, refuz ºi revenire în
laþul necruþãtoarei hierodule”. Laþul pe care-l tot vede în
somn nu este deci al Solului Eteriei, ci al femeii care-l
transformã în neant. Ea îl avertizase cã nu-l va lãsa sãi citeascã nimic din gânduri iar el acceptase faptul cã „ne
minþim doar cã ne iubim”. IUBINDU-NE, MURIM, ar fi
chiar crezul cãrþii. Viaþa, dupã Barbu, prin glasul ego-ului
sãu Hrisant, e numai o pregãtire, o anticamerã a morþii;
iubirea însãºi moare treptat, odatã cu noi ºi trebuie sã
ne familiarizãm cu acest lucru. Hrisant se lasã pradã
simþurilor ºi este atras de Rãu, e fascinat de FemeiaDiavol ºi pentru cã simte sub chipul ei pe Distrugãtor, pe
cel ce-þi ia viaþa (hotãrât cã încetase sã trãiascã în afara
Existenþei normale, din care fusese „alungat”). În filozofiile
lor de budoar regãsim chiar idei dragi barbiene dintotdeauna: nu-mi plac literaþii, artiºtii, spune Herula (pag.
111); ea nu suportã oglinzile, întunericul, solitudinea; unei
femei îi plac vorbele/cauzele mari ale bãrbaþilor, sunt ca
niºte poveºti despre viscolele rãsãritene despre care
Christo mi-a vorbit, dar nu le-a vãzut niciodatã;
schimbarea domnilor, bucuria nebunilor (din Cronicari),
viaþa e fãcutã din nimicuri plãcute; pe femei trebuie sã le
faci sã râdã ori sã le înspãimânþi, doar aºa devin curioase
º.a.m.d. Autorul forþeazã, ca ºi în „Princepele”, limitele
sexual permisive ale epocii, vorbind ca un satyr licenþios
despre femeile mãritate, „curve”, rele de muscã ºi cu
mâncãrime la curi, ori povestind, din nou înclinat cãtre
perversitãþi, într-un pasaj aproape pornografic, violarea
unei fecioare (p. 170).
Punctele de atracþie ºi de forþã literarã rãmân însã
douã: delirul lui Hrisant care declanºeazã o isterie
colectivã ºi melancolia clipei balcanice („tu suferi de boala
prinþilor, de melanholie”, îi spune Lucrezia). Hrisant este
încã din „faza” sa veneþianã ca un om aruncat parca în
mare ºi care nu ºtie sã înoate; singurul lucru sincer pe
care i-l spune Herula e cã ºi ea simte la fel aceastã
singurãtate în doi: „nu þi se pare cã suntem închiºi într-o
piramidã?”. Timpul începe sã se destrame, memoria
eroului se tulburã, toþi se uitau la el ca la un nebun, cu
înþelegere; totul a fost o sfãrâmare în zadar, el e „un cãzut,
un dogit, o vechiturã, când se uitã în oglinzi” (din nou
motivul ubi sunt – pag. 265). „Ai dormit ori iar te-ai gândit
la ale dumitale?”, îl întreabã Iusufache, servitorul
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ÎN CARE, CA SÃ TRECEM PUNTEA,
NE FACEM FRAÞI CU DRACU’
– fragment –

PRO

Când se putu opri din tuse, Eroul vãzu cã fumul începuse
sã se împrãºtie. Ceilalþi gâfâiau, ºtergându-ºi lacrimile ce le
curgeau pe obraz. Numai Yulgur pãrea sã sufere cel mai mult
de pe urma fumului: era cãzut lângã uºa pe care vraja lui Zildir
o deschisese totuºi – mai precis o scosese din þâþâni, aruncândo pe podea,, dincolo de prag.
– Hm... Se pare cã n-am murit... se mirã bucãtarul, dupã
care se repezi sã dea o mânã de ajutor trogloditului.
– Unde-i Fumul Morþii? se întrebã vraciul. Odatã împrãºtiat
fumul produs de Zildir, coridorul rãmãsese gol. Doar în locul în
care fumul ameninþãtor se târa ca un ºarpe spre eroii noºtri, cu
doar câteva clipe mai devreme, acum stãtea în genunchi un
diavol.
– Ptiu, drace! îºi fãcu Eroul cruce – pentru prima datã, de
altfel, de când ajunsese pe tãrâmul cel strãin.
– Nu face semnul acela! gemu diavolul. Negru, cu trupul
acoperit de o blãniþã scurtã ºi deasã, sârmoasã, cu buze, urechi
ºi corniþe de caprã, cu o coadã lungã de mãgar, copite la picioare,
ochi sãlbatici gãlbui în care pãreau a pâlpâi flãcãri: exact aºa
cum îºi imaginase Eroul un drac dintotdeauna. Numai furcã nu
avea în mânã...
– Tu cine estem? alunecã Hitaiori între diavol ºi ceilalþi,, cu
miºcãri line, de ºarpe, scoþând katana cu o miºcare linã.
– Eu sunt robul vostru, preaspurcatul Cilipir.
– ªi ce vrem?
– Vreau sã vã servesc. Voi sunteþi binefãcãtorii mei ºi, pânã
nu îmi plãtesc datoria, nu sunt liber sã plec.
– Stai puþin, Prinþe. Ia sã vedem ce vrea spurcatul... Nu pare
agresiv. Spune ce ai de spus!
– Eu am fost iubitul Javilei, sora Duºmanului...
– ªi ea e tot diavoliþã?
– Tot. ªi am fost iubiþi...
– Puteam iubeam la voi, diavol? se amestecã trogloditul.
– Am fost amanþi. ªi...
– Împerechem ca animal, trase concluzia Hitaiori.
– Chiar ºi unele animale au sentimente. Unele leagã chiar
relaþii de familie, ca lupii, de exemplu, îl contrazise Felimon.
Aºa spunea vânãtorul palatului...
– ªi am fost aman...
– Cum e la troglodiþi, Yulgur? întrebã vraciul.
– Troglodit nu estem animal! rãspunse mândru Yulgur.
– Nu fãcem animal la Yulgur, se supãrã Hitaiori, uitând de
diavol. Yulgur estem frate la mine!
– Am fo...
– Vã rog sã mã iertaþi, nu am vrut sã-l jignesc. ªtiu cã nu
sunt animale, dar dacã tot veni vorba... Am fost ºi eu curios,
na!
– Yulgur, troglodiþii iubesc? întrebã bucãtarul blând.
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– Amanþi...
– Troglodit iubeam un dat la viaþã la el. Fãcum mulþ copil.
Grijeam, vãzum creºteam mare. Nu avut muncat, troglodit
dãdeam trup la el muncat copil... Muncat!
– ªi copiii vã mãnâncã? se mirã Eroul.
– Eram amanþi...
– Copil mic, nu ºtium. Foame mult, muncam. Muncam
pãrinþi, muncam frate. Trãiam. Creºteam mare, ºtiam, nu
muncam. Dãdeam trup la sãrman copii, ajutam trãim. Rãmas
puþin, sau nu rãmas ioc...
– Tristã viaþã aveþi, Yulgur, îl cãinã bucãtarul.
– Nu mereu întâmplam asta. Numai când muncam eram
ioc. Numai iubeam un dat la viaþ, fãcum un dat copii. Iubit la ei,
vãzum creºteam troglodit. Iubeam un dat un fimei, apoi nu mai
putum iubeam.
– Semãnãm, Yulgur! se bucurã burtosul. ªi eu am iubit o
singurã datã în viaþa mea...
– Oamen puteam iubim mereu la viaþ al lor, pânã muream.
Faceam copil, bãtrân eram, trãiam iubim... Când bãtrin eram,
iubit prieten eram...
– Mã ascultaþi sau nu?! îºi pierdu rãbdarea diavolul. Ce tot
îi trageþi cu dragostea?
– Voi nu iubiþi?
– Noi facem dragoste. Trebuie sã ºi iubim? Ce mi-e una, ce
mi-e alta, o diavoliþã este la fel ca oricare alta.
– Parcã vorbeai despre Javila cu drag...
– Ei, la naiba, cu drag! Am fost mai al dracu’, am ajuns în
patul ei... n-aº mai fi ajuns! Când a terminat cu mine, m-a
blestemat...
– De ce te-a blestemat? întrebã burtosul, curios ºi cu milã..
– De parcã n-aþi fi blestemaþi ºi aºa... mormãi vraciul.
– Viaþ ca la diavol rãu estem. ªtiam, diavol veneam
blestemam sãrac troglodit. Troglodit uitam troglodit eram,
diavol eram. Împerecheat diavoliþ, fãcum mult copii. Muncat
toþ copil...
– ªi voi faceþi copii mulþi, drace? se arãtã ºi Eroul curios.
– Ce are asta a face cu Javila? Ea...
– Voi mâncaþi copiii? O, sãracii de ei...
– Puteam, prãjeam la copil. Flacãrã la diavol, la Hele...
– Nu prãjim, pe noi flacãra...
– ªi îi mâncaþi cruzi? Aºa, de vii?
– Nu muncat... Hei! Ia mai daþi-mi pace. Nu mâncãm copiii
noºtri! Troglodiþi, elfi, oameni, pitici, tot felul... Câte un înger,
dacã avem noroc... ªi de altele... Noi ne hrãnim mai ales cu
flãcãri ºi cu suflete,... Copii uneori, ei au sufletul pur...
– Eu tãim la diavol! se hotãrî Hitaiori, repezindu-se cãtre
drac.
– Stam, ascultam! îl opri Yulgur. Auzeam ce vream spunem!
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– Nu ºtiu. De obicei, ea nu cobora ochii spre noi, partenerii
ei erau din Legiunile de Deasupra. În ziua aceea chinuiam un
nepricopsit de aliman... nu mai are importanþã ce fãcuse la
viaþa lui. Îl trimiteam sã aducã apã de la fântânã cu o sitã...
Pânã la mine,, rãmânea sita uscatã, aºa cã îi trãgeam un harapnic
pe spinare...
– Pãcãtoºii sunt, deci, pedepsiþi dupã moarte?
– Sufletele lor. Pânã la a doua naºtere.
– Care religie îi poate scãpa de aceastã caznã?
– Religie? Ce are religia cu asta? Fiecare plãteºte dupã
lucrurile bune sau rele fãcute în viaþã.
– Dar unele religii promit iertarea pãcatelor, dacã te cãieºti
chiar ºi în ultimul ceas.
– Dacã te cãieºti sincer de o faptã rea – ºi nu o mai repeþi
niciodatã. Atunci pedeapsa este redusã – uneori ºtearsã...
– ªi dacã se roagã preotul pentru tine?
– Astea-s vorbe, nimeni nu are aceastã putere, pe aceastã
Lume. Mai bine ºi-ar vedea fiecare de propriile sale pãcate...
Alimanul fusese preot la viaþa lui!
– Dar unii zei au putere de iertare...
– Zeii? pufni Cilipir diavolul. Dar pe ei cine îi iartã?
– Dar Hristos, îndrãzni Eroul.
– Sã nu încurcãm lucrurile. Puterea e dreaptã ºi vine pe
Cale. Nu conteazã numele pe care I-l dau pãmântenii. El iartã ºi
pedepseºte... ªi noi, ºi îngerii, suntem uneltele lui, facem voia
lui. Când pierim, tot la El ne întoarcem.
– Lãsaþi religia acum, se stropºi vraciul. Avem treburi mai
urgente de discutat. Cum ieºim de aici? Ce mâncãm?
– Zi mai departe, terminã-þi povestea, trecu Eroul peste
întrebãrile lui Zildir.
– ªi m-am trezit cu ea, trecea pe acolo. Nu ºtiu unde se
ducea, dar a renunþat. Am devenit iubiþi... amanþi, amanþi! Nu
mã mai întrebaþi de dragoste! Deºi... Am fost împreunã ceva
vreme, ea mai pleca, mai venea, nu ºtiu câþi iubiþi a avut în acel
timp. Eu, nu m-am mai împreunat cu alte diavoliþe... Dupã ce
am refuzat vreo câteva, celelalte nu m-au mai cãutat. Erau destui
draci în Legiune.
– Voi faceþi copii? Adicã, dacã vã împreunaþi aºa de des...
– Uneori. Numãrul nostru este întotdeauna acelaºi, aºa e
dat de Putere. Dar uneori, când Puterea vrea ca numãrul nostru
sã creascã, se nasc draci. Alteori, Puterea hotãrãºte cã suntem
prea mulþi, ºi unii draci pier. Crapã, dispar... Nu ºtiu cum sã zic
– nu mai sunt. Noi suntem sau nu. Nu creºtem, nu îmbãtrânim...
Când ne naºtem, suntem de mãrimea datã.
– Ziceai de copii...
– Copiii cuiva... Ne ºtim mama ºi tatãl.
– ªi Duºmanul?
– Duºmanul este stãpânul nostru, aºa cum Puterea este
stãpânul nostru. Duºmanul nu poate crea, doar distruge. Dar
poate întoarce spre el. El este tot o Putere, o parte rea a Puterii.
Eu cred cã, la început, Puterea era ºi bunã, ºi rea. Pe urmã,
când a creat Calea Luminoasã, s-a purificat. ªi tot ce era rãu în
Ea a devenit Duºmanul. Puterea nu se creeazã, nici nu poate fi
distrusã. Aºa se zice. Deci, nici Duºmanul nu a putut dispãrea,
ci a apãrut alãturi de Putere. De atunci încearcã sã distrugã tot
ce este sau a fost creat de Putere, din rãzbunare cã el nu poate
creea... Cel puþin aºa se zice...
– Deci, Duºmanul nu poate fi învins... murmurã Eroul.
– Aºa se zice. Dar... dar eu ºtiu de la Javila... Duºmanul a
gãsit o cale sã distrugã întreaga creaþie a Puterii, numai cã
PRO

– Chiar aºa, lãsaþi-mã sã spun. Javila...
– E frumoasã Javila? întrebã bucãtarul.
– Frumoasã ca dracu, pufni Zildir în râs.
– Ba poate sã fie frumoasã, drãcoaica, îºi dete Eroul cu
pãrerea.
– Javila, când a...
– Cum poate sã fie frumoasã, dacã seamãnã cu ãsta? insistã
bucãtarul. Seamãnã cu tine? se întoarse spre Cilipir.
– Nu, ea e diavoliþã. Ea...
– Atunci, poate cã e frumoasã.
– Ce aveam la Javila? Tu iubeam fetiþ!
– Pãi, întrebam ºi eu, aºa...
– Nu întrebam! Mã ascultaþi ce am de spus, sau ce dracu’?!
– Diavole, nu vorbi urât cã fac cruci peste tine! se burzului
Eroul.
– Rãbdarea nu este una din calitãþile noastre... Lãsaþi-mã,
vã rog, sã continui, se milogi diavolul.
– Cum aratã Javila? deveni dintr-o datã curios vraciul.
– Lãsaþi-l sã spuie!
– Poate nu tãim, vorbit frumoz, spuse prinþul cu oarece
îndoialã în glas.
– Diavol nu aveam calitate, comentã încruntat troglodit.
– Cred cã a început sã mi se facã foame, spuse, bineînþeles,
vraciul.
Toate acestea furã spuse aproape în acelaºi timp. Diavolul
scrâºni numai din dinþi, rãmânând tãcut. Cei cinci se uitarã
unul la celãlalt ºi încercarã sã spunã ceva. Din nou, toþi deodatã.
De data asta chiar nu se mai înþelese nimic. Eroul ridicã mâna
ºi le fãcu semn sã tacã, apoi vorbi:
– Sã vorbim pe rând! Tu ce ai zis, vraciule? Ce vrei sã afli de
la diavol?
– Nu vreau sã aflu nimic. Mi-e foame! Cu toate întâmplãrile
astea, nu am mai mâncat nimic. Zâna nu a venit, verdeþ navem...
– Buuun...
– Bun pe naiba! Trebuie sã gãsim o soluþie!
– Sã-l ascultãm pe dracu’, poate aflãm ceva. Tu ce ai întrebat,
Yulgur?
– Nu întrebam, comentam. Ãsta cap prost eram, ascultam
acum.
– Bun. Tu, Hitaiori?
– Nu întrebat. Spus nu tãim la drac. Poate dupã ce vorbim...
– Iar tu, Felimoane?
– Eu vreau sã ºtiu cum aratã Javila...
– Este ºi asta ceva. Sã mã lãsaþi pe mine sã vorbesc, nu vã
mai bãgaþi. Zi drace, cum e Javila?
– Javila este frumoasã... Poartã chip de fecioarã, foarte rar
ia înfãþiºare de diavol. Umblã mai mult pe Lume, prosteºte
oamenii, chiar ºi pe împãraþi, îi pune de fac drãcii... E rea, numai
Duºmanul e mai rãu decât ea. La toþi ne este fricã de Javila,
face rãu numai din plãcerea de a vedea pe alþii suferind...
– ªi diavolii suferã? întrebã burtosul, dupã care îºi ceru
iertare,, plecându-ºi ochii ºi trãgându-ºi capul între umeri.
Diavolul privi cãtre Erou.
– Rãspunde!
– Nu ºtiu de alþii, dar eu am suferit. Pânã sã o cunosc pe ea,
am avut o viaþã liniºtitã, ca toþi dracii. Mai fãceam vreo drãcie,
mai chinuiam vreun suflet pãcãtos... Eram unul din Legiunea
de Jos. Pânã a venit ea...
– Ea ce a avut cu tine?
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acum a început sã se teamã. Se pare cã în Calea Luminoasã
este scris despre un anumit mod prin care el poate fi distrus,
sau poate fi numai diminuat...
De fapt, de aici mi se trag necazurile. A vãzut Javila cã nu
mã mai culc cu alte diavoliþe ºi a început sã râdã de mine. A
trebuit sã recunosc cã îmi fãcea plãcere – cã mã bucur, aºa am
spus! – când ea venea pe la mine, cã îmi pãrea rãu când pleca...
Cã îmi era dor de ea... A râs de mine ºi a spus cã nu va mai veni
la mine niciodatã. La prostul de Cilipir din Legiunea de Jos. Iar
eu nu am gãsit altceva de spus decât cã o sã divulg ºi altora cã
Duºmanului îi este fricã de ceva. Asta a fãcut-o sã-ºi piardã
înfãþiºarea de fecioarã, a devenit diavoliþã,, cu ochii plini de
flãcãri... ªi m-a transformat în Fumul Morþii, în „îmbrãþiºarea de
veci”. „Tot îþi place þie sã îmbrãþiºezi, a râs ea. Atunci, î n
îmbrãþiºare eternã sa te prefaci, hi hi hi!”
M-a pus în „Oglinii da Lunii” – ligheanul de argint al zeiþei.
Mi-a poruncit sã pedepsesc cu îmbrãþiºarea pe toþi cei ce pun
mâna pe ceva ce aparþine zeiþei. Pentru cã eu sunt Cilipir, diavol
în Legiunea Rãzbunãrii, eu nu pot face altceva decât sã
pedepsesc. Alþii, cei din Legiunea Minciunii, momesc pe oameni
sã greºeascã, sau pe troglodiþi sã ni se alãture. Cei din Legiunea
Urii umblã cu bârfe, bagã zâzanie între oameni. Cei din Legiunea
Crimei îi fac pe pãmânteni sã se ucidã între ei...
Cilipir rãmase tãcut, cãzut pe gânduri.
– Cât ai stat în Oglindã? îl întrebã burtosul. Sãrãcan de tine,
drace. Nici nu ai prea avut mulþi de pedepsit...
– Mult, muuult... Pe atunci mai veneau credincioºi la templu.
Mai târziu,, au venit doar troglodiþi, rar câte un pitic. Pe urmã...
De foarte mult timp nu a mai venit nimeni. A început sã vinã
trogloditul acesta, dar el nu a greºit cu nimic.
– Þi-o fi fost urât sã stai acolo aºa...
– Mã gândeam la Javila... ªtiþi, e frumoasã când îºi ia chip
omenesc de fecioarã, dar mie îmi place mai mult cu chipul ei de
diavoliþã. E aºa de frumoasã, înaltã ºi subþire, cu botul frumos
conturat, cu nãrile fremãtând ca la cãprioara care presimte
primejdia, cu corniþe perfect simetrice, cu blãniþa ca un muºchi
rãcoros, cu ochii de cel mai pur ºofran, în care lucesc lumini ca
de apus de soare...
– Vorbit frumoz iubim la diavoliþ, zise prinþul. Inimã ca poet
avem Cilipir...
– Nu ºtiam cã se pot gãsi cuvinte de dragoste care sã
descrie o drãcoaicã... mormãi Zildir, impresionat fãrã voie. Ce
ai mâncat în tot timpul ãsta?
– Mãi,, vraciule, numai la mâncare te gândeºti! îºi arãtã
bucãtarul dezamãgirea pentru ruperea momentului de vrajã.
– Cilipir nu a mâncat în tot timpul acesta. Diavolii se hrãnesc
cu suflete, v-am spus. Când au. Dacã nu avem, nu mâncãm.
Uneori mã gândeam cã Puterea se va hotãrî sã reducã numãrul
diavolilor ºi voi fi printre cei luaþi, sã mi se termine blestemul,
dar nu a fost sã fie. Dar pe urmã mã gîndeam cã dacã nu mai
sunt, nu o sã mã mai pot gândi la Javila...
– Deci, nu îþi pare rãu cã te-am scãpat de blestem? întrebã
Eroul. Deºi nu ºtiu cum s-a întâmplat... O fi greºit cu ceva
vraciul.
– Bun nu greºim altcum, completã Hitaiori
– Nu îmi pare rãu. Cred cã mã bucur, dacã bucurie este ceea
ce simt. Pot sã mã întorc la Legiunea mea, poate o sã o pot
vedea din nou pe Javila, chiar de departe... Dar înainte trebuie
sã vã îndeplinesc o dorinþã. Nu din recunoºtinþã, cãci nu ºtiu
ce este recunoºtinþa, ci pentru cã aºa a lãsat Puterea.
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– Sã ne scoþi afarã! se bãgã Zildir, fãrã a aºtepta pãrerea
celorlalþi.
– Aºa vreþi? ceru confirmare Cilipir. Afarã vã aºteaptã
Duºmanul ºi slugile lui. Aici nu poate pãtrunde, Zeiþa este
puternicã. Dar afarã...
– Decât sã murim de foame...
– Vã pot aduce mâncare.
– Nu ne prosti, drace! Mâncarea se mãnâncã, ce nu se
mãnâncã,, se stricã...
– Bine, atunci vã scot afarã. Deºi, nu ºtiu de ce, simt cã ar
trebui sã mã împotrivesc acestei porunci.
Acestea fiind zise, începu sã bolboroseascã cuvinte într-o
limbã neînþeleasã. Se auzi un bubuit înfiorãtor ºi... ºi nu se
întâmplã nimic. Doar Cilipir dispãruse.
– Ne-a minþit, diavolul dracului! se burzului vraciul.
– Mai bine tãim, i se alãturã prinþul.
– A vorbit aºa de frumos de Javila... Lãsaþi-l în pace, are ºi
el pãcatele lui de plãtit.
– Felimoane, tu gãseºti o vorbã bunã pânã ºi pentru un
diavol. Acum ce facem?
La întrebarea Eroului nu avu nimeni un rãspuns. Dupã o
vreme, trogloditul spuse:
– Mergeam camerã la Yulgur. Poate venim zin.
Se întoarserã în camera luminatã. Totul pãrea neschimbat.
Vraciul cãutã prin coºuri ºi saci, dupã care spuse dezamãgit:
– Nu a venit. Oricum, nu a adus nimic, nici mãcar verdeþ...
Yulgur îºi oferi din nou soluþia obiºnuitã, neîntrebat:
– Rugam! Aºteptam, dormeam.
Ceilalþi nu se puturã împotrivi acestor cuvinte. Hitaiori i se
alãturã pe saltea, vraciul începu sã se plimbe din perete în
perete, cu mâinile încruciºate la spate, Eroul adormi pe canapea,
iar bucãtarul i se puse la picioare, jucându-se cu pãpuºica.
Deodatã o scãpã din mâini, sãrind speriat în picioare.
– Ce întâmplam? deschise ochii Yulgur, fãrã a se ridica.
– Pãpuºa! Vorbeºte! ªtii, vorbeam...
– ªtim, înþelegeam vorbit la om, se supãrã trogloditul. Nu
spurcam limb cã voiam, gâtlej nu lucrat taman-taman...
– Nuuu, nu asta am vrut sã spun, îºi ceru iertare grãsanul.
ªtii? reluã el explicaþia, vorbeam în ºoaptã cu pãpuºa ºi deodatã
mi-a rãspuns!
– ªi ce zicea? întrebã ºi vraciul.
– Pãi, nu am ascultat, m-am speriat. Ceilalþi se strânserã în
jurul lui, pânã ºi Eroul, care se trezise între timp. Bucãtarul luã
pãpuºica din nou în mânã ºi o duse la ureche, ascultând cu
atenþie. Pe urmã spuse, uimit:
– E Cilipir...
– Ce cãutam pãpuºic?
– A greºit vraja... cãutã bucãtarul sã nu priveascã spre Zildir.
– Aha! se bucurã vraciul, mulþumit sã audã ºi despre
nereuºitele altora.
– Cum zicea prinþul, bine cã nu a ieºit mai rãu, spuse Eroul
ironic.
– Putum estem toþ cinci la pãpuºic, pufni în râs Hitaiori. Cu
burt la Felimon, greu estem stam acol.
– Nu vorbeam rãu la burt! se împotrivi trogloditul. Burt
cinstit, respectabil...
– Zice cã asta a ºi vrut, sã ne bage pe noi în pãpuºicã...
– Aha, ticãlosul dracului! I s-a-nfundat! Sã dãm foc la
pãpuºicã, sã vedem dacã plezneºte diavolul...
– Zildir, ruºine eram la tine! Legiune la Urã ºi Omor veneam,
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pãcat vorbeam.
Zildir se uitã uimit la troglodit. Se aºtepta ca oricine sã-l
certe, numai trogloditul, nu. Contrastul dintre înfãþiºarea
acestuia ºi vocea lui blândã ºi împãciuitoare era atât de puternic,
încât pãrea a nu se încadra în reguli. Se hotârî sã-l þinã pe
Yulgur sub observaþie – pentru orice eventualitate.
– Ce mai zice diavolul?
– Pãi, vrea afarã.
– Cum afar? Zdrobeam pãpusic?
– Eu pãpuºa nu o stric! Mai bine stã Cilipir acolo cât îi
hãul... Staþi puþin... Cicã nu trebuie sã stric pãpuºa.... Atunci îl
scoatem!
– Cum scoteam?
– Cicã trebuie sã îmi fie rob mie, cãci a mea este pãpuºica.
Sã-mi îndeplineascã trei dorinþe, cu credinþã. Apoi, e liber sã
plece în treaba lui.
– Aºa... Atunci ai grijã ce ceri.
– Spune cã cea care va face sã-mi îndeplineascã dorinþele
este Puterea. În veac nu s-a întâmplat ca diavol sau înger sã
cadã des în slujba oamenilor, dar când s-a întâmplat, poruncile
au fost împlinite nesmintit!
– Atunci gândeºte-te bine, ºi cere! se amestecã Zildir. Nu
gândi cu burta, ci cu scãfârlia. Cât ai stat în bucãtãrie, printre
oale ºi blide, poate ai pierdut din imaginaþie, poate ai pierduto de tot. ªi voinþa, alãturi de ea. Oh, cã nu mi-a fost dat mie sã
fi þinut pãpuºa în mâini,, în acel moment! Aº fi ºtiut eu ce sã
cer!
Zildir îºi frãmântã mâinile, neputincios.
– ’Juram Felimon când luam pãpuº! Acum vream
porunceam?
– Lãsaþi-l în pace, cã are minte câtã îi trebuie, îl lãudã Eroul
pe burtos. Nu-i deloc prost...
– Deºtept estem Felimon. Vrut Hitaiori avem minte cât bob
la Felimon.
– Acum nu supãram, Zildir, zise trogloditul vraciului.
Felimon pretin la noi, ca ºi tu. Nu uitam urât...
Vraciului i se bulbucarã ochii în cap ºi dãdea din gurã ca un
peºte pe uscat – dar nici un sunet nu ieºea. Vãzând zbuciumul
vraciului, Eroul intrã la idei.
– Ce-i, vraciule, þi-ai înghiþit limba?
Vraciul dãdu înspãimântat din cap, afirmativ. Începu sã
arate când spre gurã, când spre Felimon.
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– Fãceam ceva Zildir? întrebã Yulgur pe bucãtar.
– Pãi, eu nu am zis nimic, numai cât m-am gândit sã mai
tacã dracului din gurã...
În timp ce vraciul se apucã cu mâinile de cap, ceilalþi se
uitarã unul la altul, încurcaþi.
– Acum ce facem? Zildir, fã tu o vrajã, ceva, poate scapi...
– Nu puteam, interpretã trogloditul semnele disperate ale
vraciului. Trebuiam vorbea la vraj.
– Oh, zei, ce-am fãcut?! gemu burtosul,, cu ochii în lacrimi.
Mai bine...
– Taci! strigarã cei ce puturã,, într-un glas.
– Nu ziceam ce gândeam, completã Yulgur. Nu gândeam!
Ala diavol blestemat, fãceam poruncã ce voiam el. Plineam trei
porunci, el plecam, noi chinuiam!
– Are dreptate, îl susþinu Eroul. Ai grijã ce gândeºti.
– Sã poatã vorbi din nou Zildir! izbucni bucãtarul. Asta
vreau!
– Doi, se auzi o ºoaptã dinspre pãpuºã.
– Zildir meritã tot ce-i mai bun! E singura noastrã speranþã
în lupta cu Duºmanul. Mi-aº da viaþa, numai el sã fie cel mai
mare vraci din toate timpurile!
– Trei, zise Cilipir, ridicându-se ca un fum albãstrui din
pãpuºica scãpatã pe jos. Þi-am îndeplinit poruncile, bucãtare.
Ai fi putut cere bogãþii, împãrãþii, viaþã veºnicã... Ai fi putut cere
sã-l distrug pe Duºman, ºi-l distrugeam, cu ajutorul Puterii.
Aºa, rãmâneþi aici pânã veþi muri de foame! Sau pânã când
bucãtarul îºi va jertfi viaþa, dând vraciului putere sã vã scoatã.
Hahaha!
Cu un râs diavolesc, Cilipir dispãru. Cei cinci se privirã triºti.
– Bun lucru ai fãcut, mãi Felimoane, mormãi Zildir,
posomorât. Mai întâi m-ai amuþit, ca un neghiob. Apoi ai mai
stricat o poruncã, scãpându-mã, de parcã e vreo scofalã dacã
vorbesc sau nu! Ce dacã nu mai puteam face vrãji? Tot nu-mi
ies... Gãseam eu o pâine de mâncat, nu mã lãsa familia cerºetor
pe drumuri... Ba îmi gãseam ºi nevastã, tot zice Zulfina cã m-ar
lua de bãrbat,, dacã nu aº scoate numai tâmpenii din gurã.... ªi
cea mai mare gugumãnie: porunca a treia! Sã legi viaþa ta de
puterea mea de vrajã. Cã nu va fi destul sã mori ca un dobitoc
ce eºti, dar tot restul vieþii sã nu mai pot face o vrajã fãrã a-mi
aminti de tine!
– Lãsam. Nu certam, îi luã Yulgur apãrarea bucãtarului, ca
de obicei. Fãceam cum ºtiam. Greºiam, da’ acum diavol plecam
eram.
– Poate cã era mai bine sã ceri distrugerea Duºmanului,
zise Eroul. Se gândea cã doar aºa s-ar fi vãzut scãpat de pe
acest tãrâm strãin, pentru a se întoarce din nou în lumea din
care venise. Dar, pe de altã parte, poate cã aºa trebuia sã se
întâmple. Dacã Duºmanul pierea acum, aventura s-ar fi terminat
uºor ºi înainte de vreme...
– Bine alegem, interveni ºi Hitaiori. Zildir bine sãnãtos estem,
Felimon liniºtim, ala spurcat Diavol plecat estem...
– Dar noi suntem tot în hrubele astea, fãrã verdeþ, fãrã
zânã, fãrã putinþã de a ieºi la lumina zilei... Acum ce facem?
– Ce fãceam? rãspunse trogloditul. Mergeam culcam!
Fãceam destul la zi de acum. Culcam!
Încredinþat cã ceilalþi se vor supune îndemnurilor lui,
trogloditul se sprijini de un perete ºi închise ochii. Poate se
ruga, poate adormise... Ceilalþi îi urmarã curând exemplul, tot
nu aveau altceva mai bun de fãcut... Chiar ºi vraciul, cu maþele
ghiorãind de foame.
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Lucia Dãrãmuº

AM AªTEPTAT SÃ VINÃ ÎNGERII*
Gerul scârþâia sub picioare ºi lãtra pe la încheieturile
geamurilor.
Pe frigul acela cumplit Ilinca primi o vizitã. Nu i se
întâmpla prea des. Aveau la dispoziþie doar o orã.
Înserarea coborâse deja, iar bãrbatul, ca sã ajungã la
garã, trebuia sã traverseze o pãdure deasã de brazi. Nu-ºi
spuserã prea multe, aºa cã ora aceea trecuse foarte greu.
La despãrþire, Ilinca se agãþã de gâtul tatãlui ei. Voia sã
rãmânã acolo cu ea pentru totdeauna. Fãrã cuvinte de
prisos, bãrbatul îi desprinse mâinile, îi aminti cã trebuie
sã plece, cã nu poate sã mai rãmânã ºi sã fie cuminte.
Micuþa rãmase în pragul uºii sanatoriului privind
conturul acela bine fãcut cum dispare în ceaþa rãvãºitã
de ger. Lacrimile, rostogolindu-se în nãpraznicul vifor
peste obraji, se transformarã în perle albe. O mânã
puternicã i se înfipse în umãr, trãgând-o înãuntru.
– Nu voi auzi toatã seara scâncetele tale, replicã pe
un ton grav asistenta de gardã. Sper sã nu-l mãnânce pe
taicã-tu lupii în pãdure; asta doar dacã încetezi!
Ilinca alergã spre fereastrã. Buzele, cu tot cu bãrbie,
îi tremurau. Îºi înghiþi fiecare lacrimã, fiecare sughiþ, un
nod cât un ou i se puse în gât, cã abia mai putea respira.
Trebuia sã se opreascã din plâns, altfel lupii i-ar fi mâncat
tatãl. Din depãrtare pãtrundeau în mintea ei urletele
ascuþite de câini. Îºi închipuia cã sunt lupi, cã s-au nãpustit
asupra tatãlui ei, cã în curând vor coborî din cer îngerii
sã-l ia, asta aflase de la buna, cã lumea va fi tare tristã
în lipsa acestui om. Fetiþa credea cã tatãl este o persoanã
foarte importantã, cã totul depinde de el, din acest motiv
nu o viziteazã prea des, cã aºa trebuie sã fie, cã toþi
copiii sunt singuri.
Era din ce în ce mai îngrijoratã. Ziua aceea fusese
pentru micuþã tare grea. Acum însã, nici nu mai conta cã
de dimineaþã codiþele ei blonde fuseserã tãiate pentru cã
nu avea cine sã-i spele pãrul, nici cã tatãl ei nu observase
lipsa lor, nici cã n-a mai putut rãmâne cu ea. Acum alta
era preocuparea Ilincãi: pe tata îngerii sã nu-l ia – îºi
spunea întruna, fixând cu ochii albaºtri îndepãrtata pãdure
de brazi scãldatã în zãpadã.
Bãrbatul trecea în ochii multora drept un om cu vazã.
Pe lângã faptul cã avea o statura înaltã ºi bine croitã,
purta haine elegante, sobre, ochelari cu rame mari, lentile
fumurii, pãlãrie cu borul larg, mãnuºi negre de piele,
cravata nelipsitã, la fel diplomatul; privirea uºor încruntatã
ºi tãcutã trãda o persoanã mai mult decât interesantã;
curtenitor cu femeile în limitele respectului, sobru ºi
cumpãtat în discuþii cu bãrbaþii.
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Prezenþa Ilincãi nu-i stârnea nici o reacþie.
De fereastrã se apropie Zenobia. Gândurile micuþei
erau departe, încât nu simþi prezenþa prietenei ei mai mari.
Zenobia avea zece ani, Ilinca nouã. În sanatoriu, pe lângã
copii diabetici, erau ºi hepatici. Zenobia avea pielea
pãmântie, mâinile ºi picioarele foarte subþiri ºi o burtã
extrem de mare, mersul uºor legãnat ºi greoi dãdea la
ivealã un clipocit de apã venit din abdomen. În afarã de
Zenobia, Ilinca nu mai avea alþi prieteni printre copii.
Zenobia era internatã în sanatoriu de vreo patru ani. În
timp, hainele îi devenirã zdrenþe; murdarã, ca toþi cei mici,
desculþã, din când în când ieºea în sat la cerºit. Þãrãncile
îi aruncau în batjocurã câte un biscuit. Deºi ºcoala se
afla peste drum de spital, ea nu era lãsatã sã participe la
orele de curs. De altfel, copiii se confruntau cu multe
probleme, cei mai mulþi suferind în special de foame.
Ilinca avea noroc cã învãþãtoarea ei care o îndrãgise,
uneori o lua la ea acasã, o spãla, îi dãdea sã mãnânce
sau fãcea temele cu ea, dar nu prea des, pentru cã se
izbea de dezaprobãrile medicului. Pe furiº, tânãra
învãþãtoare îi strecura fetiþei printre zãbrelele gardului cãrþi.
Acum însã era iarnã, era vacanþã. Nici una, nici alta
nu putea sã stea pe uliþã, nici uneia nu i se permitea sã
citeascã. Nu de puþine ori, Ilinca fusese pedepsitã pentru
cã încãlcase aceastã regulã stupidã de a nu citi,
abãtându-se de la programul impus de personal. De obicei,
iarna, toþi copiii erau strânºi într-o salã mare cu sobã,
unde fiecare se îndeletnicea cu altceva, îmbrânciturile ºi
þipetele fiind distracþii zilnice, la fel pedepsele ºi întrecerile
cu pumnii provocate chiar de asistente ºi infirmiere.
Zenobia se simþea din ce în ce mai rãu; vãrsa ceva urât
mirositor, cu aspect ciudat, ca ficatul stricat al gãinii.
Cele douã nu prea erau bãgate în seamã, Zenobia pentru
cã se simþea extrem de rãu, iar Ilinca nu prea vorbea cu
nimeni, nu privea pe nimeni în ochi, fãcea totul singurã.
Cu toate acestea, nu era scutitã de pedepse fãrã nici un
rost.
Monotonia zilei acesteia fusese spartã de prezenþa
unui pãrinte. Dupã cinã, venea tratamentul, apoi stingerea.
Biata fetiþã, gândindu-se la tatãl ei, la ger, la lupi ºi îngeri,
nu adormi. Spre dimineaþã, dupã miezul nopþii, înfãºuratã
în pãturã, se strecurã pe uºa sanatoriului care nu era
niciodatã încuiatã, pornind spre poartã. Aici aºteptã, cu
privirea spre pãdure, sã coboare îngeri înaripaþi, sã-i roage
s-o ducã pe ea în ceruri, iar în schimb, îngrijitorul acestei
lumi, tatãl, sã fie salvat. Minutele se scurgeau unele dupã
altele. Gerul îi cuprinse treptat întregul corp, care devenise
roºu-albãstrui. În mâini ºi picioare simþea înþepãturi
puternice de ace, apoi vârfuri fierbinþi de lance ºi iar
înþepãturi de gheaþã. Întunericul înfricoºãtor era spart din
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puþin, adormindu-i pe unii, þinându-i treji pe alþii.
Moºul îi duse pe amândoi cu mult timp în urmã ºi le
arãtã colonada celor trei ºerpi din bronz, semn al luptei
din Platea, dintre greci ºi persani. Trecutã prin multe,
Biserica, acum transformatã în Moschee, doar visa la
podoabele ei de odinioarã, aduse din cele mai vestite
colþuri ale lumii.
Copila cãsca gura, minunându-se de acest joc de
culori, de puzderia de ornamente, de sãlbãticia vegetaþiei.
Peste tot, pe fiecare zid al casei, viþa-de-vie se cãþãra
nestingheritã de nimeni pânã spre partea superioarã; pânã
ºi cimitirele aveau propria podoabã verde prin mândrul
chiparos din dreptul fiecãrui mormânt. În depãrtare se
zãrea Marea Marmara, pãzitã de mogâldeaþa de om cu
turban verde, Alli care îºi flutura mâna dreaptã.
Micuþa tresãri, vru sã întindã la rându-i mâna. Cu greu
o putu urni. Ca dintr-un vis întoarsã, între real ºi fantastic, Ilinca îºi aminti cã trebuia sã aºtepte îngerii. Acum
era în pat, în camera de carantinã, cu mâinile ºi picioarele
bandajate. Îi ardea tot trupul. Lângã ea, pe o patã de
sânge cafenie, stãtea Zenobia. Ilinca fãcu un ultim gest
sã se ridice, dar cãzu fãrã izbândã. Nu înþelegea exact
ce se întâmplã, dacã a fost un vis, realitate sau era doar
lumea despre care citise în cãrþile de la învãþãtoarea ei.
O asistentã intrã pe uºã. Parcã dintr-un tãrâm de
dincolo mititica îi auzi totuºi nedumerirea:
– Ce-aþi cãutat afarã?
Ilinca se simþea vinovatã. Zenobia o urmase, iar ea
nu o vãzuse la timp. N-a rezistat, era mult prea bolnavã;
sau sã fi fost mai vrednicã de dragostea celui care
îngrijeºte lumea, din gura cãruia nu auzise niciodatã te
iubesc, Ilinca? Mintea fetiþei era cuprinsã de un foc de
ger cumplit, dar rãspunse:
– Am aºteptat sã vinã îngerii
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loc în loc de luminiþele felinarelor de la porþile caselor.
Satul dormea, la fel ºi cei din sanatoriu, doar fetiþa,
înghesuitã sub pãtura peste care cãdea zãpada deasã,
aºtepta îngerii, pentru ca lumea sã nu rãmânã fãrã
îngrijitorul ei. Frigul o pãtrundea din ce în ce mai tare,
acele de gheaþã îi încolþirã inima ºi stomacul, provocândui vomã. Viforul cu sãgeþile lui dãdea târcoale tâmplelor
blonde, ochilor învãluiþi de vãl diafan ºi fantasme. Îl vãzu
pe Moº Ene. Se fãcea cã urcã de mânã cu acesta pe un
drum tare ciudat. Strãduþele erau înguste, pietruite,
urmând, parcã, vertebrele unui lung ºi întortocheat ºarpe.
Era foarte cald ºi un miros... îm... îm... de plãcintã cu
mere, cozonac, turtã dulce cu arahide, stafide, ciocolatã
ºi acadele, un miros de nucã tocmai scoasã din cuptor ºi
zahãr ars, aluat fiert în zeamã de lãmîie cu scorþiºoarã,
îþi lãsa gura apã ºi þi se fãcea foame chiar dacã nu-þi era.
De obicei, Ilincãi nu-i era foame dar, în condiþiile date,
chiar ºi ea ar fi cedat. De o parte ºi de alta a strãzii,
dughenele înghesuite îþi fãceau semn cu ochiul ºi te
îndemnau sã iei ceva. Nimic nu era închis, totul se afla
la vedere. Moº Ene o prezentã unui bãietan de vreo 11
ani, atât de straniu ºi de viu colorat îmbrãcat, cã Ilinca
izbucni în râs. Pe bãiat îl chema Alli. Dughenele, pe lângã
bucatele frumos mirositoare, c-ai fi spus cã mergi prin
bucãtãrii, nu pe uliþã, mai aveau, tot la vedere, rochii
aduse de peste mãri ºi þãri, brãþãri, inele de aur având
cele mai nãstruºnice forme, catarame, pietre scumpe,
amulete, cãrþi vechi, ornamente, sandale, pantofi, cafea,
mirodenii, covoare cu mii de nuanþe care, minune mare,
ºi zburau. Alli luã din dugheana familiei un astfel de covor
ºi-o invitã pe fatã la o plimbare. Desigur, Moº Ene nu se
dezlipi de ea. Turci, egipteni cafenii ºi evrei, toþi vorbeau
în toate limbile pe uliþele transformate în spiþerii, la vedere
ierburi aromate tocmai de prin India puteau sã ducã pe
cei care le sorbeau pe alte lumi. Se vorbea chiar ºi
incaºieneºte.
Covoraºul zburãtor trecu peste o arcadã care atrase
atenþia fetei. Un miros puternic de trandafir, amestecat
cu mir ºi iasomie, de-abia te lãsa sã pleci în treburile
tale. Covorul se opri în acest cat. Un tânãr turc stãtea
întins pe o rogojinã de papurã, cu o înfãþiºare gravã de
sultan trãgea dintr-o narghilea; turcoaica, nescãpând din
mâini frâiele negoþului, vindea parfumurile îmbietoare
vizitatorilor. Fetiþa trecu pe la fiecare tarabã în parte. Alli,
dând din turbanul lui verde care-i ºedea mândru pe cap,
sãrind cu ºalvarii roºii pe covor, o trase brusc pe fatã
lângã el, covoraºul prinse vitezã maximã ºi, adãugând
La ilah illa-lah, lãsã sã se înþeleagã cã se apropie ora la
care toþi musulmanii se aºazã cu faþa spre Mekka ºi-ºi
fac rugãciunea. Ilinca nu se împotrivi. Primea fiecare
curiozitate ce-i apãrea în faþã. Pe Alli ceasul îl prinse în
zbor, dar nu-l deranjã câtuºi de puþin.
Urmãtorul popas îl fãcu la Hagia Sofia. Cu picioarele
goale, fata cãlca apãsat pe fiecare piatrã bãtutã pe uliþa
înghesuitã, parcã pentru a i se întipãri în memorie forma
ei. În Al-Meidam îi aºtepta Moº Ene; pornise înaintea lor
pentru ceva cumpãrãturi specifice îndeletnicirii lui. Fiind
cel mai bãtrân, trecuse prin multe, vãzuse multe,
cunoscuse toate rãzboaiele ºi bucuriile de pe pãmânt.
La câºtigarea unor rãzboaie participase ºi el, câtuºi de
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Ion Roºioru

UN TEMERAR DEMERS EDITORIAL (III)
In Colecþia „Scriitori vrânceni contemporani” a Editurii
Pallas din Focºani a apãrut, spre finele lui 2007, cartea
lui Mircea Dinutz, de data asta fãrã contribuþia lui Al.
Deºliu care a trecut în lumea umbrelor, ºi consacratã lui
Florin Muscalu, alt reper al literelor vrâncene, nume peste
care posteritatea mai mult sau mai puþin ingratã, sau poate
doar extrem de grãbitã, lasã sã se aºeze cu condamnabilã
nonºalanþã colbul uitãrii.
Este a treia tentativã cu scop recuperator ºi justiþiar
de acest gen, dupã cele ce i-au avut în obiectiv pe Virgil
Huzum (2005) ºi pe Ion Larian Postolache (2006).
Cartea* se vrea o mini-monografie, destul de parcimonioasã, propunându-i cititorului circa 60 de texte selectate
din 480 cuprinse în cele 11 volume apãrute sub semnãtura
lui Florin Muscalu, 10 antume ºi doar unul postum.
Preponderenþã au, fireºte, textele poetice, lor alãturânduli-se, întru întregirea profilului corifeului Revistei V, paginile
de publicisticã ºi de criticã literarã pentru care dovedea
aptitudini mai mult decât notabile, sumarul cãrþii întregindu-se printr-o aºa-zisã proiecþie a protagonistului în
„oglinda criticii”, ca ºi printr-un consistent pot-pourri
iconografic.
Antologatorul-comentator, sfidând zicala devenitã
imperativã la români ºi anume cum cã „despre morþi numai
de bine”, se strãduieºte sã respecte un principiu de
obiectivitate portretisticã: „am descoperit ºi un alt Florin
Muscalu, mult prea orgolios, mult prea îndrãgostit de sine,
mai uitând uneori de fair-play, exercitându-ºi spiritul critic
(incisiv ºi exclusivist) pe adversari, îmblânzindu-ºi îndoielile de altãdatã, care-l umanizau, proiectându-se pe sine
– în texte sau conversaþii cotidiene – într-o aleasã conste
laþie de spirite, ceea ce provoca destule zâmbete ºi ironii”
(p.7).
Pe traseul liric al lui Florin Muscalu, exegetul surprinde
o evoluþie de la artificiozitate ºi devãlmãºie inerentã
începuturilor la descoperirea unui câmp liric personal,
urmare a unei împãtimite trãiri întru poezie ,chiar dacã
paºii sãi poetici sunt mai lenþi decât ai celor cu care
debuta în 1970: Mircea Dinescu, Dan Verona, Mircea
Florin Sandru, Ion Mircea etc.
Poetul din Focºani e iniþial un livresc bântuit de
melancolie. Titlul volumului secund, Lupoaica albã, se
vrea un simbol catalizator al poeziei rãsfrânte asupra ei
înseºi. Poetul capãtã o voce relativ distinctã cu volumul
În hainele scumpe ale mierlei, unde aspiraþia spre puritate
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* Mircea Dinutz, Florin Muscalu, Focºani, Editura Pallas,
2007.
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e ilustratã convingãtor prin tema chihlimbarului, aspiraþia
spre cântec ºi poezie gãsindu-ºi materializarea în tema
privighetorii. Poezia sa devine acum un adevãrat spaþiu
iniþiatic în care poetul pozeazã studiat, ca ºi Radu
Stanca, în romantic neînþeles, bântuit încã livresc de
spaime existenþiale ºi cãutându-se febril pe o scalã liricã
parnasian-simbolist-romanticã, imagine perpetuatã ºi în
Puterea lunii (l985). In volumele urmãtoare, poeziilor de
imaginaþie ºi de laudã adusã zborului care contracareazã
într-o bunã mãsurã efectul coroziv al timpului ce nu iartã,
li se adaugã cele de facturã gnomicã, cu densitate
ideaticã ºi filozoficã, uitând uneori cã literatura e cea care
salveazã filozofia de la uscãciune ºi de la frigiditatea ei
cel mai adesea incurabilã.
Cu Arta ceaiului (1992), Florin Muscalu se racordeazã
la marea poezie a lumii, intertextualismul aluziv sau direct vizându-i pe Georg Trakl, R.M.Rilke, Kavafis,
Shakespeare ori Bacovia.
Reflexivitatea tranºantã îºi face loc în discurs într-un
mod tot mai pregnant. Ideea morþii creatoare se
accentueazã iar suferinþa ,mai mult realã decât simulatã,
are autenticitatea celei bacoviene. Volumul Sfântul Aer
ºi prietenii sãi (1996) e socotitã de C. Ciopraga cea mai
bunã ºi mai unitarã carte a poetului vrâncean, „gânditã
ca un poem al condiþiei umane” sau ca o cosmogonie
personalã. Tensiunea trãirilor poetice din acest volum nu
va mai fi atinsã în urmãtoarele ,dar încrederea lui fãrã
margini în forþa purificatoare a scrisului nu-l va pãrãsi
nicicând. Poetul care a ºtiut sã-ºi struneascã motivele ºi
temele, ca ºi sobrietatea ºi eleganþa expresiei ,pare acum
la cheremul acestora într-un volum precum Chipul ºi
asemãnarea (1998).
Capacitatea de a se uimi în faþa lumii e fructificatã în
câteva volume de versuri pentru cei mici, deºi genul e,
dupã cum se ºtie, destul de dificil: Jurãmânt pe apa vie
(1977),Cartea de argint (1991), O trãsuricã de plimbat
vremea ºi arta (2002). Din multitudinea amorfã de stihuri
cuminþi, þâºnesc, ici ºi colo,adevãrate oaze de poezie
adevãratã, delicatã ºi de o rarã sensibilitate, cu simþul
umorului, adiind dinspre Tudor Arghezi ori Marin Sorescu.
Traiectoria e ºi în acest sector una ascendentã de la
volum la volum. Existã o filiaþie tematicã sigurã între
cãrþile pentru adulþi ºi cele pentru copii: cartea, scrisul,
creaþia, timpul care se scurge etc. Creaþia poeticã a lui
Florin Muscalu, indiferent cui se adreseazã, are unitate
stilisticã ºi tematicã, þintind „consolidarea unui univers
poetic bine particularizat ºi a unui creator cumpãnit ºi
livresc, grav ºi ceremonios, mai trist ca o tristeþe adãugatã
lumii în care trãim” (p.29).
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Interviurile pe care le-a luat ori le-a acordat Florin
Muscalu sunt socotite adevãrate documente de istorie
literarã. Bine calat în culturã, publicistul dialogheazã
inteligent cu personalitãþi de frunte ale spiritualitãþii
româneºti: Cornel Regman, Al Paleologu, St. Augustin
Doinaº ori Leon Kalustian.
Se spulberã aici poncife ºi inexactitãþi, se fac nuanþãri
necesare în legãturile membrilor acestei grupãri literare
cu albatrosiºtii din Bucureºti. C. Regman subliniazã, de
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pildã, rolul jucat de revista „Tomis” în revenirea nonconformistã ºi afirmarea sa , a criticului, pe scena criticii
literare româneºti, ascensiune ce nu s-ar fi realizat în
publicaþiile destul de oficioase ale capitalei, reviste
profilate mai mult pe osanale superlative ºi pãguboase
pentru toatã lumea. Totodatã, C. Regman face ºi portretul
robot al criticului în înþelesul de drept al termenului ºi
care nu-i deloc departe de un autoportret în oglindã. In alt
interviu, acelaºi critic intransigent provocat de publicist,
pune pe tapet problema compromisurilor scriitorilor ce au
fãcut concesii ideologiei roºii, ca ºi ºansa reabilitãrii lor
ori punerea între paranteze tematiste a rãtãcirilor
colaboraþioniste din „iepoca de aur”: Marin Preda, Titus
Popovici, Victor Tulbure, Dan Deºliu, Iulian Vesper etc.
Campania de asanare ar avea nevoie de cât mai mulþi
Regmani pe kilometrul pãtrat, dar ºi de N. Manolescu,
Gh. Grigurcu, I. Negoiþescu ori Radu G. Teposu (interviul
a fost luat în l992, pentru „Revista V”, datã la care toþi cei
citaþi mai sus erau încã în viaþã) .
Gândurile exprimate de intervievaþi au consistenþã
memorialisticã ºi-n acelaºi timp sunt ºi îndreptare
atitudinale pentru tinerii critici cãrora trebuie sã le fie strãin
spiritul partizanal ºi lipsa de verticalitate moralã, loviturile
extraestetice sub centurã , minimalizarea înaintaºilor doar
de dragul unei false polemici ori a rãzboiului cu cei ce nu
se mai pot apãra.
Dintre referinþele critice care completeazã acest volum,
o menþiune aparte i se cuvine lui Florentin Popescu care
evocã atmosfera culturalã buzoianã din perioada în care
Florin Muscalu a poposit aici ca tânãr culturnic, dar care,
o datã cu revenirea la împãrþirea þãrii în judeþe, a migrat,
ca ºi Al. Deºliu, în oraºul de pe Milcov, ºansele de
afirmare într-un judeþ tânãr fiind cu mult mai mari. Istoria
n-a întârziat sã le dea dreptate celor doi care ºi-au
fructificat din plin ºansele.
Demersul editorial al lui Mircea Dinutz e, ºi de data
aceasta, unul temerar ºi el se cere salutat ºi apreciat ca
atare.
PRO

Tentativa de a deveni critic literar, deºi meritorie,
rãmâne una nefinalizatã, mai mult sporadicã. Preocupãrile
exegetice ale lui Florin Muscalu încep în vremea studenþiei
tomitane, unde mentori i-au fost, mai mult ca sigur, Cornel Regman ºi Enache Puiu. In ziarul „Dobrogea nouã”
din urbea lui Ovidiu, junele ºi ambiþiosul literat comenta
autori de prim rang sau raft ai literaturii române: Ion Pillat,
Ioan Alexandru, Lucian Blaga, Mateiu Caragiale, Ion
Barbu º.a.
Spre finele anului 1973, Florin Muscalu anunþa o carte
intitulatã Poeþi necitiþi. Criticã ºi istorie literarã, dar
proiectul a rãmas în faza sa de frumoasã ºi lãudabilã
intenþie. Dus pânã la capãt, cu scãpãrile ºi imperfecþiunile
inerente, rãmâne Dicþionarul scriitorilor ºi publiciºtilor
vrânceni (l999), urmare ºi a susþinerii ardente a tinerelor
talente din vatra Mioriþei, îndeosebi în „Revista V” pe care
a fondat-o ºi a condus-o acu prozatorul Traian Olteanu
pânã când o moarte nãpraznicã s-a abãtut asupra
amândurora în accidentul rutier de pe Autostrada Soarelui.
Cronicile, recenziile ºi eseurile publicate sporadic în
presa literarã dovedesc o bunã cunoaºtere a moravurilor
din viaþa condeierilor ºi o dozatã ºtiinþã, cu toate
eventualele accente de epatare, a contextualizãrilor
spirituale ºi istorice, lãsând mereu impresia cã e un
comentator cu lecturile la zi în anii dezgheþului postdejist.
Astfel, Felix Aderca e vãzut ca un exponent al generaþiei
sale; D.R. Popescu e abordat în ipostaza iniþialã de poet,
poezia acestuia comunicând subteran cu proza ºi cu
dramaturgia în care viitorul preºedinte al U.S. s-a afirmat
plenitudinal; în ipostaza de critic literar, adevãratã Cometã
Halley a genului, e analizat Eugen Ionescu º.a.m.d. Poeþii
de care se ocupã sunt comentaþi din unghiuri mai puþin
cunoscute: Nichita Stãnescu, pe atunci Hristea Stãnescu,
scrie admirabile poeme argotice, tonalitatea amintind-o
pe cea arghezianã, antonpannescã, barbianã ºi îndeosebi
– adevãratã obsesie – labiºianã .
Recenzentul dovedeºte o adevãratã propensiune
pentru formulãrile categorice, uneori superlative, din exces
de admiraþie, ca în cazul lui I.Negoiþescu memorabile:
„Fraza emblematicã, vizionar-virginã, de o profundã liniºte
rãcoroasã a spiritului critic” (p.85), ca ºi în cazul lui
Arghezi care „ a dat prozei noastre vigoarea sãlbaticã
trasã practic direct din limba de foc ºi nãpârci a profeþilor
din Biblie”. ªtefan Augustin Doinaº e socotit cel mai important poet român în viaþã. Multe din paginile lui I.D.
Sârbu sunt „zguduitoare elogii aduse limbii ºi literaturii
române” (p.91). Poetul Radu Cârneci a creat o instituþie
metaforicã a pãdurii româneºti (E vorba de antologia în 5
volume de poeme cu subiect silvestru) etc.
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Despre Blaga nu se poate discuta, indiferent de
domeniul la care ne raportãm, fãrã a avea în vedere
reflexivitatea creaþii sale. O definiþie simplistã a reflexivitãþii ar echivala acest concept cu distanþa dintre
subiectul cunoscãtor ºi obiectul cunoaºterii sale. Or,
potrivit formulãrii lui Andrei Pleºu (ideea are rãdãcini
aristotelice ºi a fãcut carierã culturalã), „percepþia unui
obiect, conjugatã cu intuiþia distanþei care te separã de
el, te livreazã inevitabil melancoliei“ (Andrei Pleºu,
Pitoresc ºi melancolie. O analizã a sentimentului naturii
în cultura europeanã, Univers, 1980, p. 74). Dacã þinem
cont ºi de înþelegerea melancoliei ca una dintre premisele
imperios necesare creativitãþii, însoþitoare constantã a
reflexiei ºi reveriei, aproape cã putem vorbi despre un
determinism în cazul melancoliei lui Blaga. Desigur, o
astfel de demonstraþie pare artificialã prin simplificare,
însã am dorit sã accentuãm faptul cã melancolia este un
dat ontologic la Blaga.
Demersul nostru exegetic propune o inventariere
sumarã – doar textele din Poemele luminii au fost luate
în discuþie – a structurilor lirice care argumenteazã cã
melancolia reprezintã una dintre liniile de forþã ce
ordoneazã materialul liric în tabloul creaþiei. Ne-am oprit
asupra primului volum pentru cã e calificat de criticã drept
expresie a exacerbãrii vitaliste. Însã pe lângã aceastã
propensiune spre activism, spre solaritate, existã, destul
de bine conturatã, ºi atracþia recluziunii într-o interioritate
cernitã de vãlul melancoliei.
„Mi-aºtept amurgul“ este un text în care natura dualã,
solarã ºi saturnianã, a lui Blaga se observã pregnant.
Versurile aproape cã par mult prea explicite (ceea ce ar
trebui sã fie puritatea ºi afectivitatea confesiunii, la Blaga
are, de multe ori, un aer de artificialitate din cauza tendinþei
demonstrative): „ºtiu cã ºi eu port/ în suflet stele multe,
multe ºi cãi lactee,/ minunile-ntunericului./ Dar nu le vãd,/
am prea mult soare-n mine/ de-aceea nu le vãd./…/
mi-aºtept amurgul, noaptea ºi durerea,/ sã mi se-ntunece
tot cerul/ ºi sã rãsarã-n mine stelele.“ Avem astfel o
declaraþie directã a cãutãrii acelei tristeþi despre care
Grigorie de Nyssa, poet religios din secolul al IV-lea, afirma
cã „nu este fãrã de plãcere“. Amurgul, noaptea, durerea
sunt ingredintele necesare pentru a obþine o viziune
lucidã, autenticã asupra existenþei, dar ºi factori creatori,
care favorizeazã reveria ºi meditaþia, care stimuleazã
creativitatea.
Privirea în zare este un alt factor care induce starea
de melancolie. Textul „Gorunul“ se deschide cu sintagma
„în limpezi depãrtãri“, semn al spaþializãrii dramei lirice,
dar ºi al stãrii de reflexie. În legãturã cu aceastã relaþie
dintre eu ºi spaþiul deschis, nedefinit, Andrei Pleºu afirma:
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„Depãrtarea e o prãpastie aºezatã pe orizontalã. A pivi în
zare echivaleazã de aceea cu a te prãbuºi mental într-o
teribilã meta-lume.“ (Andrei Pleºu, Op. cit., p. 78) Întregul
text este o meditaþie asupra morþii, într-o viziune foricã:
acceptarea sfârºitului ca necesitate dictatã de armonia
naturii. Privind în zare, contemplând natura, ajungi sã te
încadrezi între elementele ei: „Nu existã un mai scurt
drum cãtre chipul mai adânc, cãtre vechimea ta arhetipalã,
decât contemplarea înmãrmuritã a zãrii (...) Nu reflectând
asupra naturii, umanizând-o prin concept sau prin formã
vei avea acces la ea, trebuie sã devii naturã. ªi devenind
naturã, te apropii de esenþa însãºi a devenirii; devii, o
clipã, devenirea însãºi (...) natura e timp devenit corp.”
(Andrei Pleºu, Op. cit., p. 83) În poemul „La mare“,
contemplarea peisajului (casele acoperite de iederã,
rãsãritul soarelui privit de pe þãrm) induce o stare de
beatitudine, o melancolie albã, ale cãrei ingrediente sunt
voluptatea reveriei ºi tristeþea uºoarã de a nu fi ºi cu
trupul pe unde colindã sufletul: „Eu/ stau pe þãrm ºi –
sufletul mi-e dus de-acasã./ S-a pierdut pe-o cãrãruie-n
nesfãrºit ºi nu-ºi gãseºte/ drumul înapoi.“ Putem identifica
aici acea metaforã a labirintului ca expresie a esenþei
melancoliei, pe care o propune Jean Starobinski (Jean
Starobinski, Melancolie, nostalgie, ironie, Editura Paralela
45, 2002, p.24) În viziunea sa, melancolie înseamnã
recluziune (interiorizare), dar în acelaºi timp pribegia
gândurilor, cãci melancolicul este cel care stã pe gânduri.
Reveria pe þãrmul mãrii rezoneazã cu aspiraþia atingerii
unui þãrm interior. În „Scoica“, inima este cochilia în care
se aude difuz cântecul fiinþei: „...inima mi-o prind în mânã.
Tremurând îmi strâng comoara la ureche ºi ascult./ Îmi
pare cã þin în mâini o scoicã/ în care/ prelung ºi neînþeles/
rãsunã zvonul unei mãri necunoscute.“ Întregul text este
o pledoarie pentru cunoaºterea prin „puterea înþelegãtoare
a inimii“, precum în mistica rãsãritenilor creºtini. Inima
este calea cãtre sine. Contemplarea acestei cãi se înscrie
tot în registrul melancoliei albe, al unei tristeþi care nu
este fãrã de speranþã: „...voi ajunge/ vreodat’ pe malul/
acelei mãri, pe care azi/ o simt,/ dar nu o vãd?“
Dar nu numai zarea, peisajul deschis cãtre orizonturi
nelimitate poate provoca lamentaþia melancolicului, ci ºi
contemplarea unui obiect aflat la micã distanþã fizicã,
aºa cum ar fi mâinile iubitei, percepute ca pe o urnã a
propriei cenuºi. Pe lângã angoasa tanaticã, poate fi
identificatã, în acest caz, ºi tristeþea perceperii iubitei ca
pe un fapt strãin de propria fiinþã. Or, doar moartea ºi
erosul ºterg contururile individualizatoare ale fiinþelor,
contopindu-le (George Bataille, Erotismul, Nemira, 1998).
Deºi iubirea impune dorinþa expresã a perceperii obiectului
adorãrii ca parte din cel îndrãgostit, totuºi melancolicul
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se sustrage acestui imperativ, pentru cã el este un iubit
care triºeazã: va fi întotdeauna mai îndrãgostit de
Doamna Melancolie, care îi provoacã atâta voluptate.
(Victor Hugo definea melancolia ca fiind fericirea de a fi
trist)
Din cortegiul lamentaþiei nu pot lipsi lacrimile. Unul
dintre texte se intituleazã chiar „Lacrimile“, în care Blaga
formuleazã o explicaþie mitologicã a originii acestora. Ele
ar fi „giulgiul“ cu care Dumnezeu a „împãienjenit“ ochii lui
Adam dupã cãdere, ca un semn de milostivire, deoarece
vederea lucrurilor pe care Dumnezeu le fãcuse „bune
foarte“ îi adâncea sentimentul vinovãþiei ºi al regretului
dupã paradisul pierdut. De altfel, ideea cã Adam cel cãzut
a fost primul melancolic a fãcut carierã în cultura
europeanã. (Diderot definea melancolia drept sentimentul
obiºnuit al imperfecþiunii noastre, iar Blaga în Trilogia
valorilor, vedea în melancolie disperarea fiinþei care nuºi mai simte înrãdãcinarea organicã în lume, pentru a da
doar douã exemple.) Lacrimile detensioneazã, estompând
distanþa dintre eu ºi lucruri, distanþã atât de dureroasã
pentru cel care ºi le apropriase dându-le nume.
Din punct de vedere al obiectului nostru de studiu,
„Eva” se înscrie acelei tradiþii protestante, inaugurate de
Luther, care leagã melancolia de diavol, iar Iacob Boehme
vede în atenþia specialã a lui Satan fatã de melancolici
pericolul pierzaniei dar ºi ºansa mântuirii. (Raymond
Klibanski, Erwin Panofsky, Fritz Saxl, Saturn ºi
melancolia, Polirom, 2002, p.5) În textul lui Blaga,

melancolica Eva „ascunde sub pleoape o tainã“, dupã ce
ºarpele ispititor i-a strecurat în ureche un secret pe care
nu-l cunoaºte nici chiar Dumnezeu. Pe de altã parte,
imposibilitatea de a pãtrunde „eternul mister feminin“,
conjugatã cu dorinþa perpetuã de a-l decodifica, naºte o
stare de voluptate ºi tristeþe, specificã melancoliei.
Antologicul text „Liniºte“, cu versurile sale reluate
muzical „atâta liniºte-i în jur de-mi pare cã aud/ cum se
izbesc de geamuri razele de lunã.“, este, probabil, cea
mai fericitã exprimare a stãrii de recluziune care
decupeazã realitatea melancolicului. Acea „tãcere sonorã“
de care vorbea George Ganã (George Ganã, Opera literarã
a lui Lucian Blaga, Minerva, 1976, p.240) este semnul
unei cãderi adânci în sine însuºi, nivel la care existenþa
poate fi receptatã în plenitudinea comunicãrii dintre
nivelurile sale: materie, energie, spirit. „Glasul strãin“ al
strãmoºilor morþi tineri, ce se trezeºte în sufletul celui
viu, iniþiazã un dialog al sinelui cu el însuºi, care nu este
altceva decât un exerciþiu de îmblânzire a morþii: „O, cine
ºtie – suflete,-n ce piept îþi vei cânta/ ºi tu odatã peste
veacuri/ pe coarde dulci de liniºte,/ pe harfã de-ntuneric
– dorul sugrumat/ ºi frânta bucurie de viaþã? Cine ºtie?
Cine ºtie?“
Observãm cã, la Blaga, melancolia se instituie în
special în ipostaza sa „albã“, în care tristeþea e
compensatã prin transformarea ei în cântec. Un cântec
pe care îl rosteºte o fiinþã extaticã ºi contemplativã,
tãcutã ºi saturnianã.

Lucian Bâgiu

MIHAIL SEBASTIAN. EVADAREA
ÎN SPAÞIUL UTOPIC

1

Mihail Sebastian, Oraºul cu salcâmi. Accidentul ,
Bucureºti. Editura Minerva, 1983, p. 56.
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pentru întreaga sa operã literarã, evadarea într-un inefabil
spaþiu utopic imaginar. Tocmai de aceea adeziunea prozei
sale la realismul tradiþional este extrem de relativã, Mihail
Sebastian urmãrind mai degrabã modalitãþi de a disimula
apartenenþa la real, de a eluda reperele realitãþii prin
configurarea unor lumi paralele, ale cãror coordonate sunt
accesibile – ºi semnificative – doar eroilor iniþiaþi în cultul
instinctual al evaziunii. Utopia fiind concomitent un spaþiu
ideal în imaginar, dar ºi „un loc ce nu existã” prin traducere
literalã din greacã, opera lui Mihail Sebastian orbiteazã
nehotãrât între feerie ºi farsã. Oraºul cu salcâmi, roman
al artistului la tinereþe, scris cu pauze, ezitãri ºi neîncredere, „uitat” ºi publicat ulterior altor trei volume de prozã,
este un produs estetic incomplet, ca formã ºi conþinut.
Dar instituie, chiar dacã încã naiv, constante ale întregii
creaþii literare a lui Mihail Sebastian.
Spaþiul evaziunii imaginat de prozator este nu un tãrâm
exotic ºi îndepãrtat, ci o niºã camuflatã în datele
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„Adriana, Cecilia, Gelu ºi Victor se simþeau datori faþã
de un soi de jurãmânt tãcut. Cunoºteau un mister, erau
vinovaþi de a-l cunoaºte, trebuiau sã-l ascundã. Amintirea
acelei seri îi însemna pe toþi patru ca pe tovarãºii unei
adunãri secrete. Fiecare din ei simþea cã ceilalþi trei au
luat ceva din independenþa lui, cã sunt în stãpânirea unui
detaliu ce ar putea sã redeschidã azi sau mâine, sau mai
târziu o poveste sfârºitã în silã ºi înainte de vreme. ªtiau
cu toþii cã o poartã fusese deschisã ºi aveau sentimentul
cã trebuie sã pãºeascã dincolo de ea, spre un drum care
nu ºtiau unde duce, dar care era prea târziu ca sã mai fie
ocolit.”1
Sunt câteva rânduri ale prozatorului Mihail Sebastian,
din primul roman scris de acesta, Oraºul cu salcâmi (19291931). Autorul instituie aici o ficþiune-matcã integratoare
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cotidianului, ireperabilã celor din exterior ºi din interiorul
cãreia iniþiaþii eludeazã însãºi ideea de apartenenþã la
realitatea obiectivã. Eroii din Oraºul cu salcâmi se
izoleazã voluntar, aparent claustrofobic ºi autistic, într-o
oazã ce cuprinde într-însa, pentru ei înºiºi, suma tuturor
virtualitãþilor posibile ºi necesare. Proscriºi sau inadaptaþi,
ei îºi configureazã instinctual – niciodatã cerebral – o
lume falsã, dar autosuficienþã, în care adastã indeterminat
ºi imprecis.
„… În iarna care se înþepenise în târg, întâlnirile
acestea în trei, lângã o sobã caldã, continuau la fel, fãrã
întâmplãri mari, fãrã veºti dinafarã. Anotimpul îi despãrþea
de oraº, de prieteni, de cunoscuþi ºi [îi] aduna acolo la
adãpostul zilelor ce treceau totuºi.” (p. 48).
„Dar se recunoºteau dupã tãceri sau priviri, dupã felul
cum îºi strângeau mânile sau cum se salutau de departe.
Când se întâmpla sã fie împreunã cu mai multã lume,
simþeau limpede, dupã anume semne cunoscute numai
lor, cã erau acolo despãrþiþi de ceilalþi ca într-o parantezã
ºi cã nevãzute coarde îi leagã ºi îi izoleazã.” (pp. 56-57).
„S-ar fi spus cã un cerc despãrþitor se strânge în jurul
lor. Viaþa lor de totdeauna rãmânea afarã, departe. ªcoalã,
familie, cãrþi, întâmplãri, toatã aceastã micã vâltoare de
fiecare zi nu ajungea pânã la ei decât scãzutã, ca de
partea cealaltã a unui zid. Nesimþit, legãturile lor cu lumea
se desfãceau. Ceea ce se petrece[a] dincolo era indiferent.
Totul trecea neaderent, fãrã urmã, ca un bob de mercur
pe o sticlã lustruitã. Sâmburele vieþii lor rãmânea arzãtor
acolo, între ei, la întâlnirile lor. Realitatea era asta. Restul
se adâncea într-un somn nepãsãtor, ca iarna grea din
oraº. / Nu observase nimeni nimic.” (p. 72).
„Veneau de afarã cu senzaþii vioaie de iarnã ºi stradã:
aflau în acea odaie culori ºterse, o luminã scãzutã, o
cãldurã moale de alcov. Era acolo un calm fizic. Se lãsau
în voia lui cu un sentiment precis de cufundare. /
Zgomotele uliþelor înzãpezite din care veneau se pierdeau
învãtuite, ireale, aºa cum gâlgâie apa în urechea
înotãtorului afund. Erau cele din urmã amintiri dintr-o lume
care înceta în pragul odãii lor. Începea o legendã în care
credeau ºi în care fiece detaliu îºi avea înþelesul lui. /
Nimic nu venea sã schimbe aceastã nouã ordine de
senzaþii. / Zilele treceau agale. Cea de azi îi gãsea acolo
unde cea de ieri îi lãsase. Foile calendarului cãdeau una
dupã alta. Minutarele ceasului se învârteau sã mãsoare
un timp care nu era al lor. Ei rãmâneau la fericirea lor
fixã. Nu mai aveau nimic de aflat, nu mai era nimic sã-i
surprindã. Erau porniþi pentru un timp ce nu mai trebuia
sã se sfârºeascã.” (pp. 75-76).
„Aveau acolo, din camera aceea aºezatã la marginea
unei aripi de casã, ce ieºea din rând ca sã domine restul
strãzii, impresia de a fi departe de oraº, singuri, cum ar fi
fost într-un adãpost de munte, surprinºi de o avalanºã
care închidea toate drumurile de întoarcere.” (p. 162).
Spaþiul creat pentru izolare de ºi evaziune din realitate
nu este însã unul fizic, obiectiv, ci interiorizat ºi
subiectivizat la nivel nu intelectual, ci instinctual. Ceea
ce dominã în configurarea acestuia este abandonarea în
datele unui ritm organic ce frizeazã la rându-i nu euforii
ale excitãrii instinctelor, ci o somnolenþã a individului
undeva într-o stare embrionarã a reacþiilor adormite,
încetinite, latente, un univers calm, liniºtit, în care
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întâmplãrile ºi evenimentele dinamice sunt discordante
ºi excluse. Starea dominantã, care revine obsedant în
caracterizarea posturii, gesturilor, reacþiilor iniþiaþilor în
acest modus vivendi este aceea de lene, înruditã
îndeaproape cu ritmul vegetal sau animalier primar:
„Pasul ei, de obicei mic ºi ferm, se deschidea acum
leneº, înãbuºit în covoare, ºi împiedicat parcã de o trenã
imaginarã…” (p. 9); „Îi plãcea sã-ºi simtã trupul gol cum
se destinde între perne, cum îºi leneveºte miºcãrile, cum
se scufundã în propria lui cãldurã.” (p. 28); „… încercând
sã scoatã din adânca lui lene un cuvânt.” (p. 49); „Lenea
lui organicã nu-i permitea sã facã douã lucruri deodatã.”
(p. 63); „Se lãsase cuprins de imensa lui lene, pe care o
urnise din loc câteva momente, ºi rãmase la fel ca înainte,
indiferent…” (p. 65); „Dar lenea lui mare se simþea
bruscatã…” (p. 72); „Era în casã un aer de lenevie ºi de
obosealã, pe care nu-l cunoscuserã pânã atunci.” (p. 76);
„Îi ghicea, prin tunicã, trupul de bãiat, ºi se gândea la al
ei, alb, rotund, leneº.” (p. 88); „Era lângã el ca altãdatã ºi
i se pãrea ridicol sã nu o poatã îmbrãþiºa, fiindcã întâmplãri
strãine voiserã aºa, întâmplãri care nu aveau nici o
însemnãtate acolo unde viaþa era vegetalã, vastã ºi
indiferentã.” (p. 126); „… vorbi tãrãgãnat ºi leneº.” (p.
128); „Era singur în acel oraº [ºi avea] sã rãmânã
neschimbat, aºa cum îl cunoscuse, leneº tenebros, superior, fãrã ca vremea, trecând, sã-i aduage sau sã-i ia
ceva din imensa lui naivitate…” (p. 130); „…rãmase câtva
timp încã la D…, din lene, din obosealã.” (p. 143);
„Descoperea acum schimbat un pas ce se lipea de
pãmânt, un pas leneº, moale, larg, care cãdea pe toatã
talpa ºi se rezema pe patru laturi de pãmânt.” (p. 148);
„În cãldura odãii trupul Adrianei se miºca leneº, fãrã
încordare, cu o molcomã întindere de animal tânãr, pe
care somnul îl ajunge din urmã ºi îl învinge.” (p. 162);
„Avea senzaþia trupului ei vag, neformulatã, aºa cum
trebuie sã-ºi simtã carnea moale un melc.” (p. 178); „Îl
avea gol ºi dur între braþele ei leneºe, îi mângâia coapsele
lui osoase, îºi apleca fruntea pe pântecele lui supt.” (p.
180).
Se contureazã astfel, metodic, în exerciþii mai degrabã
de performanþã stilisticã disparatã decât de unitate ºi
construcþie epicã, imaginea unei lumi a senzaþiilor
înãbuºite, a aºteptãrilor nelãmurite, a unei încremeniri în
iminenþa eruperii zãgazurilor organice. Nu întâmplãtor
primul capitol al romanului se intituleazã Primul sânge,
întrucât de la descrierea primei menstruaþii a unei fecioare
prozatorul va urmãri tocmai evoluþia formelor de
manifestare ale sângelui, ale desluºirii atracþiei cãrnii,
ale dezvoltãrii instinctelor erotice, în forme care ezitã între
ignoranþã, curiozitate, intuiþie, atracþie ºi repulsie, castitate
ºi posesiune, amânare ºi sastisire prin epuizare reciprocã.
Demn de relevat cã prozatorul Mihail Sebastian evitã
deopotrivã naturalismul reprezentãrii precum ºi
decadentismul expresiei, deºi manierismul este un cântec
de sirenã la care nu rãmâne complet surd. Fecioara va
urma un adevãrat proces al educaþiei – nu sentimentale,
ci pasionale – de la cunoaºterea intuitiv-senzorialã cu
ajutorul mirosului strãin, trecând prin prima experienþã
empiricã irelevantã ºi ratatã, împotrivindu-se din temerea
pierderii ulterioare ºi ajungând la îmbrãþiºarea spontanfireascã a abandonului instinctual. Sã urmãrim etapele:
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trup, intimidatã de puterea lui reþinutã, fericitã de faptul
de a se ºti micã, fragilã, pieritoare, în vecinãtatea lui.
Dar îi simþea ochii lucind în întuneric ºi se temea. Cu o
ºiretenie pe care o gãsise femeieºte, din instinct, îºi
plimbã mâna pe pieptul lui încordat ºi îl mângâia fricoasã,
ca ºi cum ar fi vrut sã-l mãguleascã ºi sã-l înduplece. /
De câteva ori el o luase toatã în braþele lui, acoperind-o
toatã sub rãsuflarea lui caldã. Îi auzea zvâcnirea sângelui,
tare, ritmat. De câteva ori, ea se desfãcuse uºor de el ºi
îi trecuse printre degete, nesimþit. Murmura fãrã înþeles
un ºir de vocale stinse, ca pe un descântec, ºi vocea ei
înmuiatã era copilãroasã, cerând o întârziere, încã una…
Era un fel de implorare în mângâierile ei timide, un fel
stângaci de a cãuta voluptatea ºi de a întârzia. / Îi urmãrea
cu buzele, într-un sãrut lung ºi umed, conturul umerilor,
linia gâtului, pânã jos pe coºul pieptului, îl descoperea
atentã cu gura, cu degetele ei subþiri, cu sânii ei mici, ºi
când simþea cã trupul omului se rãsuceºte, parcã în sinea
lui, zguduit de o strigare pe care ea nu mai ºtia cum s-o
opreascã, se retrãgea înspãimântatã într-un colþ al acelui
pat larg, cu mâna la gurã ca sã nu strige, îngrozitã cum
trebuie sã fi fost, în poveste, ucenicul vrãjitorului, când
ºi-a dat seama cã uitase cuvântul de vraje ce poate sã
strângã iar apele dezlãnþuite. / Pe urmã, jocul reîncepu
la fel, nesigur, primejdios, ocolind deznodãmântul atunci
când el pãrea de neînlãturat, adulmecându-l atunci când
se depãrta. / În zori, obositã, Adriana se supuse.” (p.
175)
„Ea cãuta o îmbrãþiºare în care sã nu rãmânã nimic
altceva decât fericirea cãrnii. I se pãrea cã marele miracol
pe care îl trãise în acele zile, singura descoperire pe care
o fãcuse, era cã oamenii pot fi goi, cã pot avea o frumuseþe
de animal, cã se pot cãuta cu o pasiune de fiarã albã.”
(p. 179).
Deºi analizat ºi descris cu acuitate, libidoul nu
constituie însã unica modalitate de evaziune din real în
Oraºul cu salcâmi. E drept cã i se acordã o atenþie am
spune uºor descentratã, întrucât prozatorul considerã
oportun sã introducã ºi variaþii pe temã fixã, ce ar releva,
prin contrast, autenticitatea ºi miracolul experienþei
protagoniºtilor (ne referim aici la introducerea senzaþionalã
a sugestiei lesbianismului între o cãlugãriþã catolicã ºi o
adolescentã, precum ºi frigiditatea, inhibiþia ºi repulsia
ulterioarã a tinerei în relaþia cu soþul ei). Mihail Sebastian
încearcã sã construiascã polifonic, cu rezultate incerte
sau discutabile. Astfel, creioneazã profilul ºters ºi inconsistent al unui adolescent inadaptat, Victor Ioanid, care
fuge de acasã ºi se refugiazã în mansarda prefecturii,
neºtiut de semeni, trãind, deºi „în vãzul lumii”, izolat întro lume paralelã. Ceva mai convingãtor – deºi cert mai
discordant – este impusã personalitatea unui alt adolescent, Buþã, proscrisul prin excelenþã, marginalizat din
propria voinþã, dintr-un refuz principial al convenþiilor pe
care le ia cu seriozitate… în derâdere:
„… el singur, când toþi foºtii lui prieteni se rãspândeau
în lume ºi în viaþã, el singur rãmânea ca întotdeauna sã
creadã liber ce vrea ºi sã apere ce nu poate, sã-ºi batã
joc de oameni ºi sã râdã de ceea ce lumea cuminte
numeºte realitãþi.” (p. 130).
Pitoreascã – deºi greu integratã întregului – este
apariþia compozitorului Cello Viorin, un nume imposibil
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„Între aceste presupuneri abstracte, Adriana fu
surprinsã de amintirea parfumului, pe care îl respirase
lângã Paul. Avu aceeaºi plãcere curioasã, simþi cã
aceeaºi tãrie pe care nu o poate defini îi dilatã din nou
nãrile, îi umple gura ºi îi adânceºte respiraþia. Ghici între
gustul aspru al tutunului ºi nuanþa acidã a unei colonii
proste, un miros animat de sudoare bãrbãteascã. De cum
izbuti sã afle ce anume lucru era strãin în aceastã aromã,
se adânci pasionatã în cãutarea ei, îºi ascunse capul în
perne ºi o gustã încet, prelung, cu întreruperi scurte ce îi
mãreau plãcerea, cu întârzieri voluntare ºi ocolite.” (p. 31)
„Simþi cum mâinile fetei alunecã de pe umerii lui ºi
cad. Rãsuflarea ei adâncã îi mângâia obrazul lui aspru
ca un abur îndepãrtat. Când ridicã privirea, bãgã de
seamã cã þine în mâini un trup inert: faþa Adrianei era
palidã, buzele umede pãstrau un surâs nesigur, ochii
întredeschiºi cãutau ceva dincolo de el.” (p. 35)
„Adriana se temea de iubirea lui bruscã. Era în
exuberanþa, în nerãbdarea, în entuziasmul lui un exces
care o neliniºtea, poate fiindcã asta dezorganiza simþul
ei de echilibru sau poate, mai degrabã, fiindcã simþea cã
o pasiune bruscã nu este o pasiune stabilã. Ea ar fi vrut
sã fie iubitã mediocru, fãrã accese de mare patimã, dar,
de asemenea, fãrã cãderi subite ºi lungi, sã fie iubitã cu
o dragoste zilnicã, sigurã aºezatã. /În faþa pasiunii lui
prea vii ea avea un gest ascuns de ezitare, asemenea
surâsului descurajat al oamenilor triºti, când le dai o veste
în care le e teamã sã creadã, fiindcã li se pare prea
frumoasã. Ar fi vrut sã rãspundã sãrutãrilor lui cu aceeaºi
sclipire de scurtã nebunie, sã-l aibã în braþe cu aceeaºi
desãvârºitã fericire, dar se temea sã nu înainteze prea
mult pe cãile norocului, pe care le ºtia, de altãdatã, ocolite,
scurte, înºelãtoare. / Se strecura deci prin mâinile
nervoase ale lui Gelu, cu un mic zâmbet speriat, ce punea
pe cuvintele lui de dragoste un accent de îndoialã ºi
amintea, deasupra jurãmintelor lui, sentimentul de a ºti
cã totul trece.” (p. 150).
„Îi lua capul în mâini, îl apropia de ea, îl privea cu o
curiozitate afectuoasã, atentã, înainte de a-l sãruta, ca
ºi cum ar fi ales locul pe care buzele ei sã coboare ºi sã
se opreascã. Nu erau sãrutãrile nervoase ºi violente de
altãdatã, ci îmbrãþiºãri lungi, de o voluptate ocolitã, de o
plãcere nuanþatã. Fiecare sãrut era o ranã, în care buzele,
rãsuflarea, dinþii, vârful limbii se înecau umede, calde ºi
pe urmã se desfãceau întârziat, cu o ultimã ezitare,
lãsând, între o gurã ºi alta, un surâs ºters, aburit. / Dacã
buzele, despãrþindu-se, se rupeau prea brusc, dacã
îmbrãþiºarea fusese stângace ºi sãrutul neterminat cum
trebuie, îl reîncepeau de la capãt, cu seriozitate, ca ºi
cum ar fi trebuit sã îndeplineascã un lucru exact, ca ºi
cum, dincolo de plãcerea lor, ei aveau sã desãvârºeascã
ceva rotund, perfect, mare ºi întreg în acea sãrutare.” (p.
154)
„Când îl simþi lângã ea, se strânse în jurul trupului lui,
tãcutã. Îi cãuta numai gura, ca sã-l recunoascã. Cãci
altfel îi era strãin corpul acela bãrbãtesc bine legat, prea
dur, prea bine încheiat, prins parcã în întregime între
omoplaþi, calm, stãpân pe reflexele lui. Al ei era sperios,
tremurãtor ºi se împletea în jurului lui cu o cãutare oarbã
de plantã. Ar fi vrut sã rãmânã aºa lângã el, nemiºcatã,
cu capul pe umãrului lui gol, înfioratã de liniºtea acelui
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care reconfigureazã el însuºi identitatea fostului funcþionar
mediocru al prefecturii, Tache Poporeaþã. Mitoman
patologic, Viorin îºi creeazã confuz, dar se pare
mulþumitor în ceea ce îl priveºte, o adevãratã existenþã
fantasmagoricã, deconstruind mistificator realul:
„ªi ce era mai deconcertant în imaginaþia lui era cã
nu rãmânea absolut deloc în fantastic, cã dãdea uneori
detalii veridice, probabile, ba chiar absolut sigure. De
câteva ori, câteva istorii, pe care Gelu le crezuse
inventate, se dovediserã riguros exacte. Aºa încât, el nu
mai ºtia sã deosibeascã adevãrul de legendã ºi-l asculta
pe Viorin curios, cum ar fi citit un roman-foileton.” (p. 139).
Cântecele blondei Agnes, compuse de Cello Viorin
pentru o tânãrã „miraculos de frumoasã” care s-ar fi sinucis
din dragoste neîmpãrtãºitã de cãtre compozitor, se
dovedesc a fi fost inspirate de o brunhildã masivã, femeie
gospodinã, mãritatã ºi cumpãtatã, cu degetele jupuite la
bucãtãrie ºi însãrcinatã în luna a ºasea. Acest ridicol ºi
înduioºãtor Don Quijote simfonic rezumã, în felul sãu,
un alt refuz al realitãþii, o evaziune în utopia care
metamorfozeazã, artistic, realitatea.
Mihail Sebastian introduce un corolar exterior contingent al acestui spaþiu utopic interior. Este vorba de un
tãrâm aflat la marginea oraºului, o insulã cuprinsã între
douã braþe ale unui râu, numite Viia vie ºi Viia moartã.
Numele nu sunt întâmplãtoare, iar Între Vii este spaþiul
în care eroii evadeazã mai degrabã simbolic (un capitol
se numeºte întocmai Evadarea). Insula, arhetip al izolãrii,
al naufragiaþilor ºi al proscriºilor, dar ºi al originarului
edenic, având aici numele sugestiv Între Vii, este o
prezenþã constantã a romanului, cãtre aceasta eroii
întorcându-se mereu, refugiindu-se ca într-un spaþiu sacrosanct ºi mântuitor din datele cotidianului revocat.
Înfãþiºarea insulei ascunde multiple înþelesuri:
„Venea de acolo o adiere umedã de apã ºi plantã, un
zgomot depãrtat în care se putea distinge, dupã
imaginaþie, uruitul unei cãruþe, ºuierul unei sirene de vapor sau foºnetul total, nedistinct al valurilor ºi al trestiei.
Adriana se hotãrî pentru ultima impresie, închise ochii ºi
îi ºopti vãrului ei, cu un glas de confidenþã. / - E frumos…”
(p. 25)
„Între Viia vie ºi Viia moartã, îºi regãsirã colþul de
insulã unde obiºnuiau sã-ºi opreascã plimbarea, pornitã
de sus, din oraº. Rãmâneau acolo ceasuri întregi ºi pe
urmã se întorceau cãtre searã, prin strãzi mãrginaºe,
obosiþi, pasionaþi, neatenþi la tot ce se întâmplã împrejur.”
(p. 50)
Aproape de Vii, noaptea era mai neagrã ºi mai calmã.
Casele se rãreau, locul se lãrgea la vale. Nu venea de
acolo nici mãcar foºnetul obiºnuit al trestiei. Doar uneori,
de aproape, se auzea gâlgâitul apei la ochiuri. Rãmaserã
pe malul stâng, tãcuþi, pânã ce ochii li se obiºnuiserã cu
întunerecul. Începeau sã distingã acolo, peste apã,
umbrele mai negre ale pãdurii. Un copac ieºit afarã cu
ramurile deschise lungi peste apã ºi trunchiul frânt de la
jumãtate. Era o nemiºcare deplinã. Când trecurã podul
spre insulã, tãcerea li se pãru de acolo vastã, înfioratã. /
În pãdure, deºi mai neagrã, noaptea era mai puþin densã.
Plutea ceva înviorãtor acolo sub copaci. Poate aroma
vegetalã a locului. Poate numai apropierea apei, ascunsã
în umbrã, dincolo de arbori, dar pe care o ghiceau dupã
SAECULUM 1/2008

Hanul Manuc – curtea interioarã cu scãri
ºi galerii din lemn
bãtãile ei rare în mal. / Uneori, cineva cãlca peste o ramurã
uscatã ce trosnea, ºi Cecilia, sperioasã, þipa neºtiind ce
se întâmplase. Þipãtul ei rãsuna liber ca o chemare de
pisicã sãlbaticã. / - Ce e? Ce e? / Nimic. Nu era nimic.
Era numai noaptea adâncã din jur, era somnul copacilor,
era pulsul surd al apei, era liniºtea lor.” (p. 85)
„Tãceau. Urechea li se umplea deodatã de acea mare
liniºte vegetalã. Mirosea a larg. (…) Plimbarea acolo era
monotonã ºi fãrã surprize. / (…) Era un spectacol odihnitor
aceastã lungã trecere printre arbori negri. / Silueta lor se
desena în întuneric cu o precizie de decor, ºi, dacã n-ar
fi fost bãtaia vântului pe obraji, dacã n-ar fi fost ticãitul
regulat al motorului rãspândit pe toatã valea, ceasurile
dintre Vii ar fi fost nereale. Nici un om, nicio vietate. Doar,
departe, luminile oraºului, scãpând uneori printre ramuri.
/ Nici unul din ei n-ar fi ºtiut sã spunã ce anume le plãcea
în aceste plimbãri monotone. Poate chiar monotonia lor.
Serile erau, sus, în oraº, apãsãtoare, prãfuite, pline de
zgomote: câini care lãtrau, gramofoane, lãutari. Aici însã,
între Vii, noaptea era intactã, misterul ei vegetal era
întreg.”” (pp. 86-87)
„Aceeaºi noapte, singura, care o cunoscuserã acolo.
Caldã, însetatã, puþin înfioratã de apropierea apei, puþin
misterioasã din cauza zgomotelor stinse care ce veneau
de sus, din oraº. Pe pod îi întâmpinã freamãtul mai rece
al pãdurii. Îl recunoºteau ca pe un om. / Regãseau
deodatã toate lucrurile neschimbate, fixe, de o egalitate
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îngheþate ºi luminate viu dinãuntru.” (p. 160).
Logica acestui gest care poate pãrea un capriciu
feminin este dezarmant de simplã ºi la rândul ei este
inseratã, subtil, de cãtre autor în cuprinsul textului:
„Niciodatã nu crezuse cã lipsa unui om poate fi mai
realã ºi mai vastã decât prezenþa lui.” (p. 128).
„- Cunoºti dumneata, duduie, plãcerea de a pierde?
De a pierde pur ºi simplu, fãrã regrete, aºa, bunãoarã,
cum un pom îºi pierde fructele? Nimeni nu le ºtie. Nimeni
nu le ridicã. ªi ele totuºi existã.” (p. 164)
Renunþând la feerie, eroii pot sã o pãstreze, mereu,
ca virtualitate. Altfel feeria ar fi devenit, mai devreme
sau mai târziu, farsã. Prin absenþa acesteia, existenþa
utopiei este, paradoxal, mereu asiguratã. E drept, fizic
intangibilã, empiric imposibilã, ci dincolo, în spatele unor
geamuri îngheþate dinafarã, luminate intens dinãuntru.
Unde? Proustian, în amintirea protagoniºtilor…
„ªi cum e de ajuns ca într-o asemenea hainã sã
gãseºti un lucru de nimic uitat acolo, contramarca unui
bilet de teatru, plicul unei scrisori vechi, o monedã, o
carte de vizitã, pentru ca deodatã acest lucru sã-þi
aminteascã viu tot timpul de care amintirea lui e legatã ºi
sã-þi readucã în minte împrejurãrile amãnunþite ale unei
clipe trecute, biletul de teatru amintindu-þi de rochia femeii
iubite cu care ai fost la acel spectacol ºi râsul ei alb,
plicul vechi readucând întocmai o durere de altãdatã, pe
care o încercaseºi atunci la aflarea unei veºti sau la
simplul sunet al unui cuvânt aruncat întâmplãtor în frazã,
tot astfel era de ajuns ca ei sã gãseascã, la acele adunãri
intime de dupã-amiazã, un mic detaliu din trecut, pentru
ca fosta lor bunã înþelegere sã revie la fel.” (p. 68)
„Adriana trãia în amintirile ei ca într-o altã existenþã ºi
numãra zilele dupã un calendar unde erau înscrise
aniversãri personale, pe care le sãrbãtoarea ea singurã,
în felul ei. Se chinuia sã restabileascã o datã, sã
corecteze o amintire, sã adauge un detaliu. Din
evenimentele trãite ce trecuserã altã datã la întâmplare,
ea fãcea acum o poveste cu un început ºi un sfârºit, cu
perioade de umbrã ºi luminã, poveste pe care o retrãia
acum din nou, încet, cu voluptatea de a ºti cã nimic nu
mai poate fi schimbat, cã totul îi aparþine ei pe totdeauna.”
(p. 131)

Magazinul Universal „Unirea” (1976)
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care îi surprindea, nevoind sã creadã cã într-un an de
zile, în care se întâmplaserã atâtea mici ºi mari
evenimente, undeva, într-un colþ al pãmântului viaþa
stãtuse în loc, nepãsãtoare de trecerea vremii. Era o
impresie curioasã, fizicã aproape, ca aceea de a schimba
douã locuri de tensiune atmosfericã diferitã. Se simþeau
recâºtigaþi de o emoþie, care nu era probabil a lor, ci a
ceasului aceluia de searã, a amintirilor, a locurilor.” (pp.
125-126).
În principiu am fi tentaþi sã considerãm cã insula este
tocmai acel univers în care realitatea este suspendatã
iar utopia instituitã. Însã nu putem sã nu remarcãm o
atmosferã de o prea adâncã liniºte, monotonie, calmitate,
somnolenþã, pasivitate, un loc al nimãnui ºi al nimicului.
Între Vii ezitã imprecis între vitalitate organic-vegetalã ºi
vid funebru peremptoriu. Este un spaþiu în care eroii se
regãsesc, dar relevând dualitatea valenþelor acestui spaþiu
ne apropiem de transgresarea dinspre feerie înspre farsã
în utopia imaginatã de Sebastian. Unul dintre capitolele
romanului se numeºte Paul ºi Virginia, autorul însuºi
mãrturisind, în Jurnalul de roman, la 11 ianuarie 1931, cã
a fost tentat sã confere acest titlu întregului volum:
„Jumãtate de orã am fost tentat de: Paul ºi Virginia.
Pur ºi simplu. Ar fi fost de ajuns ca Adriana sã se cheme
Virginia. / Dar nu-mi place nuanþa de ironie a titlului.”2
Bernardin de Saint-Pierre descrie, în romanul din 1787,
sentimentul dragostei ºi nostalgia paradisului pierdut.
Dincolo de idilicul aparent, autorul francez îºi expunea ºi
viziunea pesimistã asupra existenþei. Ecourile prototipului
se regãsesc în destinul utopiei imaginate de eroii lui Mihail
Sebastian. Insula Între Vii este pe undeva o replicã a Ille
de France din spaþiul imaginar anterior. Apartenenþa
„locuitorilor” insulei lui Sebastian la edenic este iluzorie,
sugestiile de ireal fiind omniprezente.
„Rãmânea doar de pe urma acelei vremi u aer de
irealitate, sub care ºi puþinele detalii precise ce Adriana
izbutea sã le pãstreze cu destulã trudã în memorie
prindeau o patinã de legendã ºi se depãrtau într-o lume
neprobabilã, care va fi existat poate, dar care, la fel de
bine, putea sã fie numai o pãrere.” (p. 152)
„Era un peisaj neverosimil. (…) Iarna avea pe uliþa
aceea ceva fabulos, ca în poveºtile de stepã, proporþii
mari de legendã…” (p. 162)
Evaziunea în spaþiul utopic, dacã ºi cât va fi fost,
iluzorie, irealã, feericã, compensatorie, se dovedeºte a fi
doar un intermezzo existenþial. Suspendarea timpului, a
cotidianului, a realitãþii, nu dureazã mai mult decât o
noapte a Valpurgiei. La un moment dat povestea fermecatã
este curmatã de cãtre cea care dealtfel a ºi instituit-o,
Adriana, fecioara ajunsã femeie, fapt sugerat de autor
printr-o aluzie anticipativã subtilã, de supratext:
„Umblau în anul acela, pentru prima oarã, tramvaie
noi, cu scãrile ºi uºile automate, ºi când, în urma Adrianei,
care se strecura pe platformã, scãrile se ridicau singure,
înainte ca ea sã-i mai fi putut face semn, el avea senzaþia
cã aceastã închidere tãcutã a porþilor îl lãsa dincolo de o
lume ce continua sã vieþuiascã fãrã el, între acele geamuri
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„Fãrã infern n-ar exista iluzii” (E.M. Cioran)
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„Când ºtii sã pierzi e semn c-ai câºtigat”, zice Poetul
ºi eu îl cred întotdeauna pe Poet. O spun fãrã ipocrizie:
în seara de 21 noiembrie 2007, seara decernãrii premiilor
Filialei Iaºi a U.S.R., am pierdut. Pentru cã nu premiul
pentru eseu-publicisticã mi l-am dorit, ci pe acela pentru
prozã, secþiune unde am fost nominalizatã de 5 ori la ºir,
bãtând recordul lui Gleen Close pentru Oscar.
„Ca nominalizatã perpetuu, aveai haz. Acum, cã teau premiat, nu mai ai nici un haz…”, mi-a spus un prieten,
care m-a ºi scris în „Cronica românã”. „Sã recunoaºtem
cã, aflatã într-un moment fast al carierei, eseista ºi
romanciera Magda Ursache ºi-a pierdut ºarmul etern
nominalizatei ºi niciodatã premiatei, odatã cu acordarea
distincþiei breslei. A coborât, deci, din lista nedreptãþiþilor,
spre a se instala în loja consacraþilor. Parcã-parcã, totuºi
era mai interesant dincolo...” (Mircea Radu Iacoban,
Magda, taci!, „C.R.”, 27/11/2007.
Culmea: datã afarã de la „Cronica” veche de Liviu
Leonte, sub obroc 13 ani, cu condeiu-n lanþ, deci fãrã
drept de a semna în revistele ieºene, iatã – iau premiul
pentru publicisticã. Dupã ’89, fac o cerere sã fiu reprimitã
la „Cronica” nouã, a lui Ioan Holban, director de teatre ºi
ajung iarãºi la Salonul Refuzaþilor. Colaborez la reviste
din oricare altã zonã, de la Center (predilect, la „Luceafãrul”
ºi la „Conte”) la Margine; la „Acolada” de Satu-Mare, la
„Pro Saeculum” de Focºani, la „Vitraliu” de Bacãu, la
„Bucovina literarã” de Suceava, la „Spirit critic” de
Paºcani, la „Negru pe Alb” de Odobeºti. În Iaºi, e mai
greu. Aici „unghiile”, îl citez pe Lucian Vasiliu, rãmân
„mijloc de diagnosticare a talentului”. ªi eu, v-am spus, îl
cred pe Poet.
„Au schimbat locaþia: Casa Universitarilor. Am scãpat
de Primãrie ºi de sala mare a mun’cipiului”, l-am anunþat
pe Petru Ursache, atunci când am primit invitaþia la
festivitate. Uite cã se mai þine seama ºi de observaþiile
noastre: cã politichia bahluiaþã, în campanie cu substrat
electoral, n-are ce cãuta în prezidiul decernãrii premiilor
U.S.R. Nu vreau sã dau mâna musai cu Nichita primarele,
ci cu Nichita Danilov. Nu cu (sã le zic aºa cum le zice
„Ziarul de Iaºi” ºi v-oþi descurca domniile voastre care-s,
dacã oþi vrea sã aflaþi) Felu Relechiu ºi cu alt „fel”, Tîrlan
Meluþu, cu senatorele Cucioc ºi cu Dama cu Camelii,
ºefã ISJeu, supranumitã de presã Madam’ Lãnþiºor), cu
leul greu O. Prea prostolojan, cu Di-Baciu, care a
propovãduit mult ºi bine socialismul pân’ s-ajungã deputat
de Nou Parlament, cu vreo junã Rodicã bãgîndu-ne-n ochi
degetele împodobite cu inele, ca sã ne arate drumul spre
Strasbourg. Sau cu alþi politruci conjuncturali, cãrora Luca
Piþu le spune prilejuali.
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M-am înºelat iarãºi (of, iluziile mele care le-am
pierdut!): n-am scãpat de premiile cu mecenaþi care au
asigurat fondul de premiere, ca „biºniþmanul Surzilã”.
N. Manolescu lipsea, nu ºi vice-primarele Adãscãliþei,
care-l flancase strâns la precedenta ºedinþã a scriitorilor
iaºioþi, sponsor greu la buzunar. ªi tot în presidium, alt
mecenat, pe post de Georges de Bellio, interbelicul Bellu,
cel cu cimitirul. ªtefan Oprea (premiu de excelenþã) ºi-a
dorit sã rosteascã un discurs scurt, cel mai scurt,
exclamând la vederea diplomei: „E!”. Factorii
culturalizatori din prezidiu, cele mai lungi. Le-am audiat
fabulospiritul (unii au ºi aplaudat). Mi-au adus în minte
pe politicienii sãraci în duh care umplu paginile „Academiei
Caþavencu”, Adãscãliþei promiþând sã scrie ºi o carte, ce
mare brânzã! Geaba anti-„dãscãlimea” din fundul sãlii îl
tot întrerupea strigând: „Sã-i dãm acuma carnet de scriitor,
cã-i de-al nostru!, fiind iritaþi de recidiva „babiloniadei
cultural politice”, cum formula gazetarul Cãlin Ciobotari
în „Flacãra Iaºului”. Vicele a vorbit cât a vrut.
Pentru cã nu i-am putut mulþumi în absenþã juriului
(nu s-a gãsit o soluþie sã fie prezenþi la festivitate criticii
de la Piatra-Neamþ, Cristian Livescu, preºedintele juriului
ºi Vasile Spiridon, membru al aceluiaºi juriu), i-am
mulþumit lui Petru Ursache pentru cã nu m-a concurat cu
cele douã cãrþi ale lui, Etnosofia, editura Paideia, 2006 ºi
Antropologia, o ºtiinþã neocolonialã, editura Timpul, 2006.
Oricum, n-a intrat în atenþia juriilor alcãtuite mai mereu
din Al. Andriescu ºi Liviu Leonte, rãsplãtiþi postrevo cu
indemnizaþie de merit pentru ce opera magna or fi scris,
cã nu ºtie nime.
Inflaþiei de scriitori din salã i-a corespuns o inflaþie de
premii, asemãnãtoare cu diplomele în proporþii de masã
acordate în cadrul „Cântãrii României, tip „Marin Preda”bust, în lut, în lemn ºi-n bronz. Altã prestanþã ar fi avut
un unic premiu la poezie, un unic premiu la prozã, un
unic premiu la criticã literarã, un singur laureatus la
Excelenþã. Iar pentru lipsa de relief social a scriitorilor,
pentru premiile lor fãrã vreo consecinþã profesionalã,
bagatelizate de mass media cine-i de vinã? Noi înºine!
A luat excelenþa precocele poet ºi prozator Aurel
ªtefanachi? A luat-o anul trecut. Anul acesta au împlinit
75 de ani ªt. Oprea ºi Nichita Danilov. Am greºit cu ceva?
Doar Regulamentul cere ca premiul de excelenþã sã fie
stabilit, de Comitetul Filialei, pentru o persoanã care
numãrã pe puþin ºaptezeci de aniºori. Nu cã Nichita
Danilov n-ar fi meritat un premiu la secþiunea de poezie,
de prozã sau de publicisticã.
Cum Iaºioftica nu poate fi vindecatã, am obþinut, dupã
’89, ca lupta pentru existenþã literarã sã se dea pe grupuri,
ca sã nu le zic gãºti. În Tîrgul nostru, sunt douã republici
literare, cum sunt douã Românii-state. Dupã ce a fost
ales „armoniosul” (cum se autocaracteriza într-un interviu:
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„Sunt un om armonios”) Valeriu Stancu, bine temperat,
asemenea cunoscutului clavecin, prãpastia dintre Marea
Familie ºi Familiuþa opozantã s-a adâncit. Altãdatã,
haideþi sã bãgãm toate numele în cãciulã ºi sã tragem
tabachera ipistatului la sorþi. Pariez c-o sã câºtige Stancu.
Dupã o frazã de interluxãri, faulturi, ghionþi în rânzã,
ceafã ºi ce-o mai fi, s-a lãsat o tãcere… asurzitoare.
Codrul clocoti de zgomot ºi de arme ºi de (z)bucium când
cu Apelul pentru deparazitarea instituþiilor de culturã
ieºene sau cu Scrisoarea celor 60 de intelectuali ieºeni
cãtre Mona Muscã; pe urmã, ostilitatea s-a transformat
în indiferenþã. Cei care n-au plecat la Bacãu sau mai
departe absenteazã programat de la ºedinþe, festivitãþi
etc. ºi au destule motive s-o facã. Un motiv e încurajarea
amatorismului obedient. Vezi vânãtoarea legalã
(mulþumesc, Ioana Pârvulescu!) de premii de debut,
nominalizãrile de tot stranii (actorul Costel Popa, la…
criticã literarã), premiile cu coroniþã de laur pe capul lui
Adi Cristi, poetul dudelor, pe capul lui Adi Cristi, prozatorul,
pe capul lui – aþi ghicit – Adi Cristi, publicistul, magistru
al punctelor de suspensie. Balanþa între amatori ºi virtuozi
e nefiresc înclinatã spre primii.
„De câte nominalizãri am nevoie ca sã obþin un
premiu?”, m-a întrebat Valentin Talpalaru, nominalizat la
poezie. „De ºase, i-am rãspuns. Eºti pe drumul bun”.
Personal, m-am detaºat destul de toate astea, ca sã
fac haz de ele. Am fost capabilã sã mã bucur de succesul
lui Radu Cimpoeºu, de pildã, când m-a concurat ºi a
câºtigat. Pentru Rãu de România am concurat cui Valeriu
Stancu. A luat Stancu. Pentru Conversaþie pe Titanic am
concurat cu Arcu. A luat Arcu. Pentru Bursa de iluzii am
concurat cu Dan Lungu, Gellu Dorian, Aurel ªtefanachi.
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Curtea interioarã a „Hanului cu Tei” (1833)

A luat Dorian.
Nu sufãr de iaºiofticã pe Cassian Maria Spiridon ori
pe Liviu Antonesei. Invidia pe scaune tulburã urît apele
ieºene. Coeziune sufleteascã între iaºiotici? Un pas de
deux tandru se transformã în partidã de box:
„Parcã-s prieteni. Cum de se-njurã?”
„Au fost”.
Bufeele de orgolii, vorba lui Buzura, nu mai contenesc.
X îl lucreazã pe Y chiar în paginile revistei la care lucreazã
amândoi; au loc rãzboaie între „cãmila nepãsãritã” ºi
„pasirea necãmilitã”, cum ar zice Dimitrie înþeleptul, în
Istoria ieroglificã. În dulcele târg, cazul Grigurcu din amarul
târg e multiplicat, dacã poetul Nicolae Turtureanu a fost
eliminat de la „Cronica” dupã 27 de ani de muncã, în
primãvara lui ’98.
Aº fi vrut ca premiul sã îmi fie înmânat de o autoritate
de talia lui Alexandru Cãlinescu sau Cezar Ivãnescu. Aº
fi vrut ca sala sã nu fie umplutã de scriitori de prestaþii
ne-literare, de autoare de produse-conspect, de pixerese
de note informative, de dinupãturici protejaþi ca arborii
comemorativi, de doamne-neveste ºi de domni-cumetri.
Noroc c-a lipsit ex-primarele Dosto de Coþuºca ºi Noemi
Bomher, scriitoreasã cu carnet, pe care „Ziarul de Iaºi”
se sfieºte s-o acuze de braconaj sau de rapt intelectual.
Aº fi vrut sã fie de faþã Sergiu Adam, Gellu Dorian,
Ion Beldeanu, Al. Dobrescu, Ion Hurjui. Mariana Codruþ,
Adrian Alui Gheorghe, Oana Lazãr, Radu Pãrpãuþã,
Gabriela Gavril, Emil Nicolae, Nicolae Sava, Dan Lungu,
Dan Sociu… Nu se obþin destui bani din închirierea Casei
cu absidã, sediul filialei, ca sã fie invitaþi la festivitatea
anualã de premiere mãcar ºefii de reviste literare, membri
ai Filialei Iaºi?
Sigur cã, în aceste condiþii, numãrul nemulþumiþilor
creºte. Mulþi ºi-au luat câmpii sau vor s-o facã.
„Nu mai stau în CAR-ul ãsta”, mi-a spus un poet sever
þinut la subsol, Gheorghe Lupu, scârbit de jurizãrile
incorecte, de jocurile de interese, de starea de tensiune
creatã de împãrþelile de ciolane. S-a dus sã moarã puþin,
fãrã a primi vreun semn de consacrare dinspre breasla
pe care a onorat-o. Geaba ai talent, dacã nu deþii tehnica
ºi strategia autopropulsãrii. Rãmânem despãrþiþi în tabere
vrãjmaºe, chiar ºi de moarte (a lui Mihai Drãgan, a lui
Mihai Ursachi…).
ªtiu bine cã gelozia profesionalã a acþionat ºi
acþioneazã. Hemingway s-a certat cu mai toþi scriitorii pe
care i-a cunoscut: Dos Passos, Fitzgerald, Gertrude Stein,
Ford Madox Ford, Sinclair Lewis etc. Sartre s-a duºmãnit
cu Raymond Aron, cu Arthur Koestler, cu Merleau-Ponty,
cu Lévi Strauss; i-a învineþit ochiul lui Camus, zgãrmãnit
de invidie pentru L’Hommé revolté. Dar au fost ºi excepþii.
La noi în literaturã, Max Blecher, Bogza, Saºa Panã au
rãmas buni prieteni.
Spus limpede, incapacitatea de concentrare, de
solidarizare a energiilor o sã ne slãbeascã pe toþi. Probã
cã Sibiu, ºi nu Iaºi, e capitala culturii europene. O afirm
din poziþia incomodã de centru: fãrã deschidere spre
celãlalt punct de vedere, chiar polemic (pamfletul nu
argumenteazã, fiind prea umoral, dar polemica trebuie so facã), fãrã strunirea orgoliului, chit cã poeþii sunt genus
iritabile vates, vom ºugui a pagubã ca moº Nechifor
Coþcariul, rãmas în panã:
„Aºa-i cã s-o stricat drumul în mijlocul cãruþei?”
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UN „ACTOR DEZORIENTAT”*
Dupã cum însuºi mãrturiseºte în rândurile ce-i însoþesc
poemele (În loc de prefaþã), pentru
George Chiriac poezia este un „suflet, o parte din tine
pentru a zidi increatul clãdit de mine în versuri. Poezia
este o rupere de realitate, o biruinþã ce strãpunge tãcerea.
Este o încercare de a cunoaºte lumea, un refugiu al tuturor
împlinirilor sau neîmplinirilor, o putere magicã care (sic!)nu
face altceva decât sã te agaþe între trecut ºi viitor pentru
a putea suporta prezentul”.
Din aceleaºi rânduri ce ne îmbie sã-i citim placheta
Sunt un suflet (Editura Opus cultural, Oneºti, 2006,
Colecþia Debut), mai aflãm cã e un adolescent îndrãgostit,
un visãtor „ cu capul în nori”, întristat cã vede „totul
destrãmat”, dar „foarte mulþumit” cã mintea lui „trãieºte
un haos numit nebunie, dragoste ºi iubire de viaþã”.
Hoinar în cãutarea soarelui, dã senzaþia cã se bate
ca „un tiran” cu morile de vânt pentru a ajunge „la infinit”
ºi a ne aduce „zeul strãlucitor”, dar trãirile sugerate în
versuri sunt departe de acest zbucium, deºi, pe alocuri,
sentimentele sale „sar ºi vibreazã peste tot / ca o undã
oscilatorie ce naºte iubire”. Cu sufletul, rând pe rând,
destrãmat, rebel, amar, îndrãgostit, de gheaþã, dã roatã
pãmântului, însã alergãtura ce se vrea pe drumuri
„neumblate” ori „nevisate” e mai aproape de
„incandescenþa timidã” decât de „lunga tresãrire
furtunoasã” ce ar putea fi dragostea.
Venit pe scenã special pentru noi, vede cum „dispare
lumina” ºi cum „apare ispita”, simte
“cãldura flãcãrii”, „lumina scânteii”, „avântul fumului”,
„sfârâitul jarului”, dar ºi în acest caz miza e micã, întrucât
prin „puterea lumânãrii” ajunge, în cele din urmã, sã simtã
doar „focul uitãrii”.
Chiar dacã în universul lui „nu plouã, nu ninge”, pare
mai degrabã un „actor dezorientat”, când cufundat în
„valuri de fericire”, când dornic sã fugã ºi sã se ascundã
de „lumea crudã” în care se miºcã ºi de care nu vrea
totuºi sã se despartã, întrucât nu-ºi doreºte nici „altã
lume/ cu iluzii în culori vii!”
Soluþia salvatoare e, acum, întoarcerea la iubitã, pe
urmele cãreia se aflã în permanenþã ºi pe care, în ceasul
al 13-lea, o implorã: „Gândeºte-te la mine, nu la clipa
trecãtoare”. Cautã, tocmai de aceea „orice clipã
zburãtoare” pentru a o petrece alãturi de chipul ei frumos,
întipãrit „pe veci” în mintea lui „încremenitã de gândul /
necurat al absolutului întunecat”, numai cã se plictiseºte
repede de alergãtura prin cele „mai negândite locuri

PRO

* George Chiriac, Sunt un suflet , Oneºti, Editura Opus
cultural, 2006.
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ruginite de tristeþe” ºi atunci trage concluzia cã iubirea
„îºi dã duhul în inima” lui, nemaifiind nicio „patimã
arzãtoare”, nici un „sentiment suprem”, nicio „vorbã tainicã
de duh”, ci „absolutul psihologic al unei vieþi/ împrospãtatã
cu clipe frumoase”.
Redevine, în consecinþã, umbrã, spaimã, chin,
moarte, plângându-ºi sufletul fugar:Sunt umbra…ºi creºte
în mine noaptea. / Mã doare ºi inima ºi cerul ºi viaþa. /În
piept eu plâng ºi mã strãpung/ c-un suflet fugar !// Sunt
spaimã…ºi moare în mine noaptea. /Zadarnicã e ziua ºi
truda ºi moartea. /Mã sting ºi plâng amar, / am suflet
fugar !// Sunt chin…ºi doarme în mine viaþa. /Prin foc ºi
vãpaie, prin lavã ºi fum / alerg ca un nebun…/ªi vreau
sã vãd risipit val dupã val / alt suflet fugar !// Sunt
moarte…ºi piere în mine speranþa. / Pe faþa-mi tremurã
ºi viaþa ºi noaptea. /Fug ºi sunt amar, /c-am un suflet
fugar! (Suflet fugar).
Când nu mai e „zeul minciunii”, se imagineazã un

Banca Naþionalã a României (1883-1885)
95

lector
„gânditor”; în viziunea lui gândurile coborând, cel mai
adesea, ca un „sunet de vioarã”, numai cã rareori acesta
se metamorfozeazã ºi
într-un „strop de rouã/ cu iz de gânduri fragede”. Pentru
a ajunge cu adevãrat la poezie, nu este suficient sã critice
totul, de la „timpul ce curge neîncetat”, la „clipa ce se
prãbuºeºte uºor”, de la „apa ce se varsã furtunos”, la
„frunzele ce se vestejesc ºi cad”, de la „lumea ce plânge
în tainã”, la „anii care cad peste viaþa” cu bune ºi rele, ci,
vorba lui, sã „rescrie gândurile pânã la adevãrata lor
esenþã”, eliminând banalitãþile ce acum abundã, directeþea
inutilã ºi gãsind o cale proprie spre acea „unicã putere,

cea a cuvântului”.
Deocamdatã, dezideratele îi rãmân doar la nivelul
visului, adevãr pe care, de altfel, nu se sfieºte sã-l
recunoascã-. „La început de drum /vorbele-mi sunt praf
ºi scrum”. Cum nu crede în „vorbe deºarte’ ºi nici nu se
îmbatã cu „lucruri fine”, depinde doar de el dacã poate
depãºi sau nu aceste „zãri nevinovate” , dacã scapã sau
nu de lamentãri (2Sufãr ºi nimeni nu mã înþelege. /Sufãr
ºi nimeni nu mã aude. /Sufãr ºi nimeni nu mã alinã”) ºi
autocompãtimiri („Parcã aº fi un rebel rãpus!/ Sãracul de
mine…”) ºi dacã schimbã sau nu statutul de „actor
dezorientat” cu unul de profesionist.

Stan Brebenel

GLORIA LOCALÃ

* Marin Ifrim, Gloria localã, Editura Rafet, R. Sãrat, 2007
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Ifrim îºi dã seama cã în literaturã mai ar fi loc de ceva
noutãþi, cã mai sunt cãi neumblate, cã mai sunt posibile
experimentele. Neastâmpãrat ºi novator descoperã ºi ia
pieptiº curentul marin, o temã amintind de avangardiºti,
însã mult mai ancoratã în realitate. Destinul ºi-l cunoaºte
ºi îl urmeazã orbeºte: „eu vin din apã sunt marin / burduf
de epidermã creaþã / puþinã apã ºi mult vin / ºi multã
foarte multã greaþã” (Sentimentul marin, p.27). Curentul
marin pentru a putea fi strãbãtut este nevoie ºi de o
ambarcaþiune: „vasul marin ifrim are o dinamicã stranie /
ºi cautã golfurile femeii cu apucãturi de canibal” (Vasul
marin, p.28). De acest curent nu scapã nimeni, nici cele
mai delicate fiinþe: „Doamne cum le atingi / femeile sunt
strãbãtute / de un curent marin” (Curentul marin III, p.36).
În „Alfabet de tranziþie” poetul mai urcã o treaptã, încet
ºi sigur, transfigurând poetic evenimentele socio-politice
cotidiene, aflate sub zodia porcului: „noi avem sarmale
ºi mãmãligi / noi avem specific nespecificat / la noi
mistreþul se ascunde / în varza braconierului / noi avem
un poet (nu sunt eu / acela) care a reabilitat porcul”
(Poemul dezgustului, p.47). Cu tot dezgustul, cu toatã
greaþa acestui sote baudelairean, acestei perioade în care
„ºoarecii rod orizontul”, Marin Ifrim pare neîmpãcat cu
realitatea ºi, ironic, polemizeazã, în primul rând cu el
pentru cã mai marii zilei s-au ridicat deja la cer.
„Fotografii cu cântec” reprezintã pentru poet o etapã
nouã. Mai experimentat, mai puþin încrâncenat, deºi la
fel de necruþãtor cu falsele ierarhii, Marin Ifrim
conºtientizeazã cã victoria este aproape ºi-i va aparþine:
„îmi spune mie sângele / acest carburant al cuþitului / cã
gloria localã / e mai dulce ca premiul nobel / nici mãcar
anonimatul / neputând þine pasul cu ea / îmi spune mie
sângele / aceastã agonie a trestiei / cã aici nimic nu e
mai scump / ca gloria localã” (Gloria localã, p.98).
Conºtient de propria valoare ºi menire, poetul nu este de
acord cu ierarhia prestabilitã ºi satirizeazã manifestãrile
PRO

Ajuns la deplinã maturitate creatoare, scriitorul Marin
Ifrim s-a lãsat „antologat” deºi, sunt convins, va mai avea
foarte multe de spus în cultura românã. Nu este numai o
certitudine, un clasic în viaþa, ci un mare autor
contemporan care, din pãcate, trãieºte, munceºte, se
supãrã ºi se bucurã ca orice om normal într-un oraº provincial ºi nu în ombilicul þãrii spre a fi recunoscut ca atare.
Însãºi titlul antologiei, Gloria localã (Editura Rafet, R.
Sãrat, 2007), este un titlu ironic, cu trimitere la mai marii
breslei care cred cã ora exactã în literaturã se dã doar la
Bucureºti. În aceastã antologie, Marin Ifrim a cuprins,
selectiv, cele ºapte volume de poezie pe care le-a publicat
pânã în momentul de faþã.
În volumul de debut, Spre oraºul cu un milion de
ferestre (Ed. Litera, Bucureºti, 1986), tânãrul poet se
pregãteºte sã ia startul spre cucerirea lumii (literare?),
mare parte din poeme arãtându-l ancorat în spaþiul satului
natal, amintirile fiind ale copilului plecat mult prea devreme
din ograda pãrinteascã: „satul meu e o corabie de diamant
/ cu care am lovit orizontul sticlos (lacrimã de copil
norocos” (Bãlãceanu, p.12). Poeme precum Bãlãceanu,
Bunicul, Cântec, Sãrbãtoare spun aproape totul despre
starea sufleteascã a poetului. Fãrã prea multe regrete se
avântã într-o lume strãinã, necunoscutã, parþial ostilã, ºi
pe care, peste ani, o va aºeza la picioarele sale, într-o
tãcere solemnã: „am jurat / cu degetul / la tâmplã / sã nu
apãs / pe cuvânt / decât în / caz de poem” (Tãcere, p.16).
Este foarte convins de reuºita sa încât optimismul sãu
este împãrtãºit ºi iubitei, martora din umbrã a zbaterii
sale: „o veni timpul când / singura monedã e timpul / ai
rãbdare iubito un pic / ºi-am sã-þi pun la guler olimpul”
(Cântecul de dragoste, p.13).
Cucerind, parþial, oraºul cu un milion de ferestre Marin
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cu ºtaif, a celor veniþi de la centru ºi aºezonate politic de
mãrimile locale: „invitaþi la festivitãþi sau parastase literare
/ care la Adjud care la Zimnicea sau Caracal / prilej cu
care fiecare mai lanseazã o carte / o bucurie nesperatã
pentru bãºtinaºi / de regulã în astfel de ocazii poeþii
naþionali / îºi deapãnã amintirile extrem de interesante /
în faþa unor critici aflaþi la locul de muncã: / bibliotecari
elevi primari sau prefecþi poeþi ºi ei / buni ºi cuminþi cititori
ai poeþilor naþionali / gata sã prindã mãslina verde ce
aleargã / pe farfuriile de protocol ale poeþilor naþionali”
(Poetul naþional ºi mãslina verde, p.63). Cei care pot sã-i
certifice, cu documente, gloria localã nu sunt pe placul
sãu ºi, de aceea ,poetul alege gloria oferitã de cititori,
gloria postumã: „o glorie localã plicticoasã / ºi prost plãtitã
(pentru treaba / bine fãcutã din când în când ni se / aruncã
vre-o laudã lustruitã ca un os / la care alþii mârâie iar eu
/ întorc spatele)...” (Gloria localã, p.100).
Ca orice creator, ºi Marin Ifrim s-a nãscut liber ºi vrea
sã rãmânã aºa. Acest lucru îl clameazã în volumul
„Poeme”, antologat aproape integral: „Eu sunt unul dintre
cei ce nu au / datorii la reprezentanþii societãþii / la oamenii
din vârf / m-am nãscut ºi o sã mor / aproape liber...”
(Vremea facturilor, p.118). Aproape rebel, trecând prin
multe încercãri personale dureroase, cu bãrbãþie ºi
demnitate, viaþa poetului este un peron ce aºteaptã un
tren izbãvitor. Cu acest volum, poetul a devenit aproape
citadin, filozofând pe diverse teme oferite de oraºul provincial. Transpare din poemele sale faptul cã o perioadã
scurtã, dar trãitã intens, s-a aflat în lumea minunatã a
teatrului. Ca actor, ºi regizor în acelaºi timp, croºeteazã
cuvintele creând imagini deosebite: „Aºa vin versurile /
ca o ploaie torenþialã / peste un þinut secetos / parcã
auzi rimele / bãtând în tâmpla românului / în ospitalitatea
acestuia” (Cântare, p.141 ).
Cu volumul „Suprafaþa lucrurilor” cititorul poate cãdea
uºor în capcanã, cum cã poetul a devenit superficial ºi
cã trateazã temele esenþiale numai la suprafaþã. Eroare
totalã. A ajuns, ºi se menþine la un standard pe care
poetul l-a ridicat constant cu fiecare volum tipãrit, cu
uºurinþã, cu dexteritate, cu multã lecturã ºi talent, la cote
înalte. Singular în peisajul liric, ºi nu numai, buzoian,
Marin Ifrim te cucereºte prin modul frust în care se
adreseazã ºi prin profunzimea ideilor exprimate, de cele
mai multe ori, lapidar: „o datã cu mâna ta / cu sângele
din adâncul ei / obosesc ºi cuvintele”, „ziua în care / nu
trebuie sã faci nimic / e mai obositoare decât / miezul
apocalipsei”, „cei care plâng din senin / au ceva de înger
/ pierdut în privirile cerului”, „înalturile prãpastiei / când
cerul / îºi face harachiri”, „se aud doar bãtãile ceasului /
ºi cele ale inimii tale / aproape cã ºtii / care vor amuþi
primele”, „nu se poate gândi / de atâta liniºte / parcã
priveºti sau pipãi / moartea” (Amprente comune, p.171).
Analizând mai profund aceste „amprente” vedem cã sunt
în numãr de 46, atâtea câþi ani avea poetul la tipãrirea
volumului. Sarcastic pânã la durere, poetul persifleazã
autoritãþile din coordonatele geografice în care locuieºte,
ca în poemul „Þara mea”: „îmi stã pe buze / ca o þigarã /
pe care n-am / s-o aprind / niciodatã / din silã pentru /
fumãtorii de profesie” (p.182) sau ca în poemul Cum dai
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pagina: „dintr-o bancnotã româneascã / te priveºte un
român / celebru în românia... / cum dai pagina / dupã
semnãtura / guvernatorului / cum dai de neant” (p.180).
în aceeaºi notã sunt ºi poemele: Þara noastrã-i þara
voastrã, Domnul CarAgiale, Pentru ce º.a.
Ultimul volum antologat, „Fiecare cuvânt pentru
Nicolae Pogonaru” este, aºa cum sugereazã titlul, dedicat
poetului buzoian cu ocazia împlinirii vârstei de 51 de ani.
De atunci a trecut ceva timp, însã dedicaþiile rãmân, aºa
cum aforistic rãmân versuri precum: „ am fãcut din poezie
/ un simplu manifest / de ºters ideologiile / la fund” (Poezia,
p.226), „un cititor la marginea / unei cãrþi / e peisajul idilic
/ al poetului vizionar” (Un cititor, p.227), „sub fiecare talpã
/de poet miroase / a rãtãcire” (Statuie, p.229).
Poet de o expresivitate cuceritoare, un jongleor al
cuvintelor, posesor al unui limbaj stilistic ºi metaforic
aproape unic, Matin Ifrim a atins un punct deosebit de
înalt pe treapta creaþiei literare. Mai are multe de spus ºi
sunt convins cã o va face. Scriitor de vocaþie naþionalã
ºi internaþionalã, scrisul lui a ajuns ºi în îndepãrtata
Americã. De tradus încã nu a fost tradus, dar cred cã
cineva trebuie sã se încumete. Va avea numai de câºtigat.
Prin aceastã antologie contestatarii sãi au primit o
dureroasã ºi grea loviturã, indiferent la uºile / porþile la
care încã bat. Inpostura, de fiecare datã, e dezgustãtoare.

Strada Stavropoleos
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CÃDEREA BASTILIEI ªI CUCERIREA
LITERATURII

* Horia Gârbea, Cãderea Bastiliei, Editura „Corint”, Bucureºti,
2007.
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poezie, prozã, teatru, gazetãrie ºi praful se alesese. Voia
sã trânteascã un roman care sã facã concurenþã nu stãrii
civile în general, ci stãrii civile din China, în care
personajele sã se calce în picioare” clãdite pe jocul
antinomiilor, al antitezei anonim-celebru, real-virtual dã o
mãsurã a umorului practicat de scriitor. Un posibil rãspuns
la aceastã dilemã a personajului este strecurat insidios
ºi, binenþeles, ironic: „Negãsind un scriitor mai bun decât
el, Rafael întinse mâna dupã Biblie(...) Rafael, câþi psalmi
ar fi citit, pe fundal tot la muieri se gândea. Buchisi de
bine de rãu vreo patru pagini, apoi se hotãrî sã iasã în
oraº”. Efectul nu provine din fragmente disparate, este al
ansamblului, fiecare fiind parte a unui puzzle, neavând
semnificaþie separat, ci integrat într-un tot.
Se poate ca acest roman sã fie unul cu cheie. Mulþi
vor fi descoperit sub masca unor personaje statutul real
al unor scriitori în viaþã, mai mari sau mai mici decât
autorul. Important nu este acest lucru; important trebuie
sã fie modul în care Horia Gârbea transfigureazã aceastã
lume pentru a realiza o logicã proprie din care se desprinde
viziunea sa personalã asupra lumii literare contemporane
în fanta care i se potriveºte, într-o luminã regizoralã care
s-o facã inteligibilã ºi verosimilã.
Locurile – terasa Muzeului, Uniunea Scriitorilor sunt
repere într-o geografie realã. Ceva o transcende, anume
verva inepuizabilã, bonomia naratorului care învãluie
personajele în haina jovialitãþii. În registru comic sunt ºi
numele oximoronice sau doar antitetice, toate cu o
sonoritate derizorie, ale personajelor: Marin Pupan, Aldu
Rãdulescu, Rafael Robãnescu, Alteea Fleciu, „marele
prozator” Cãlin Þâru, Miticã Unguroiu. Existã ºi
autopersiflarea. Naratorul se pierde/ se include printre
personajele sale ca un pictor care se amestecã în tabloul
pe care-l picteazã: „-Zice cã numai el merita. ªi cã nu i-a
dat. Ha-ha. Cicã i-a dat lu’ unu’ Gârbea. Ce nume ºi la el.
Îl cunoºti? Cine e Gârbea ãsta? – Un tâmpit”...
Existã ºi jocuri postmodernist-ludice cu plãcerea
intertextualitãþii sau a comparaþiei livreºti: „Fluturã doar
gheruþele de potârniche spre Calea Victoriei, apoi rãmase
cu ele crispate ca în Brãtescu-Voineºti”, „Apoi, modest
cum numa’n vis...”, „Aºa cã biata eminentã se prãfuia ca
o petunie presatã într-un dicþionar de neologisme”.
Notaþiile descriptive în tonalitate negativã, disociativã
tind sã despartã apele, viaþa de literaturã, literatura de
viaþã. Ironia nu lipseºte nici de aceastã datã, ludicul
postmodernist e un aliat permanent: „Pe strada Veronica
Micle nu cresc nici urmã de tei sau de plopi. Nici nuci
scuturaþi, nimic. Numai un salcâm ironic, moromeþian,
se înclinase, riscând sã prãvãleascã poarta mândrului
PRO

Horia Gârbea nu este numai un om-orchestrã, aºa
cum spune de pe coperta a patra Alex ªtefãnescu, este
ºi un scriitor cu o pronunþatã propensiune spre ludic, ceea
ce-l þine aproape de spiritul postmodernist. Deschiderea
însãºi a noului roman* este în acest spirit ºi-n aceastã
dimensiune. Este un debut kafkian, trimiterea cea mai
directã fiind la Metamorfoza. Personajul Aldu Rãdulescu
se trezeºte „dupã o noapte de vise stridente” ºi se
pomeneºte transformat într-o insectã scârboasã pentru
ca mai apoi, ca personajul lui Dante, sã se trezeascã
rãtãcit într-o „pãdure adâncã”.
Între aceºti poli ai unei naraþiuni riguroase ºi
geometrice în formã (20 de capitole, adicã 10 plus 10,
numãrul perfecþiunii, amintind iarãºi de Dante) se
consumã o experienþã, o aventurã a personajului ca atare,
dar ºi a naratorului. Aventure d’une ecriture, ecriture d’une
aventure, datele naraþiunii moderne sunt þinute în focarul
unei viziuni ludice cu puternice accente umoristice.
Doar începutul este kafkian, restul alterneazã pasaje
urmuziene cu cea mai purã prozã optzecistã postmodernistã. Existã plãcerea asociaþiei nãstruºnice ºi
neaºteptate, gestul ludic al creatorului de a încerca palpitul
ºi virtualitãþile cuvintelor, de a le ciocãni la uºã pentru a
le descoperi lumea esenþelor, lumea de sensuri din spatele
aparenþei. Scriitorul are plãcerea de a inventa cuvinte la
limita unui argou pitoresc – a scârbãci, monstriºoara
filologicã, a (se) scifoza, bimboaºca, goriloi, vertebrata,
realizareþul, mâzgãlici, tresãlãu...- a asocierii unor epitete
banale care capãtã în context importanþa elementului
esenþial ca-n acest exemplu: „Scriitorul crãcãnat...ceea
ce deplasa accentul de la materie cãtre spirit, de la real
la virtualitatea creaþiei”, sugestie urmuzianã a defectului
fizic ce se rãsfrânge asupra operei. Nici comparaþiile nu
sunt mai prejos: „Intrã pe Calea Victoriei ca Mihai Viteazul
în Alba” sau „Apoi îºi puse în geantã reportofonul precum
personajele din filme pistolul”.
Romanul se constituie într-o viziune caricaturalã, ca
o farsã proiectând lumina comediei bonome ºi burleºti
asupra lumii scriitorilor. Nu sarcasmul defineºte natura
umorului sãu, ci calda ironie, jovialitatea ce provine din
înþelepciune, din toleranþa micilor orgolii inflamate de propria importanþã a fiecãruia dintre personajele sale. O frazã
ca acesta „Chiar în acea dimineaþã, un tânãr roºcovan
îºi chinuise mintea un sfert de orã sã gãseascã un scriitor
în viaþã mai mare decât el” sau ca aceasta „Scrisese
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Biserica Rusã (1906)
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autor. Alteea nu avea habar de silviculturã. Ea îi credea
pe toþi fagi”. Aluziile livreºti prezente peste tot sunt, de
asemenea, în tonalitate livrescã. Horia Gârbea încearcã
astfel sã se delimiteze de modele, sã se despartã de
monºtrii sacri ai literaturii – Tudor Arghezi, Nichita
Stãnescu, ºi sã se maturizeze literar: „Îºi privi mâinile ºi
se bucurã, cãci ele, cum spune ºi poetul, erau absurde.
Erau mâini mari ºi paºnice, fãcute sã dea cu sapa ºi sã
secere. Un destin ironic schimbase sapa-n condei ºi omul
scuipase-n ele ºi se apucase sã scrie”.
În absenþa unui epic consistent, povestea fiind ocultatã
într-un secundo, chiar terzo plano, rãmâne cititorului sã
admire performanþa lingvisticã. Horia Gârbea este un geniu
oral, ºtie, adicã, asemenea lui I.L.Caragiale sã audã
cuvintele în sonoritãþile lor banale sau bizare ºi sã le
dirijeze în adevãrate eºafodaje epice prin care poate
reinventa naraþia. Nimic nu pare luat în serios, nici chiar
erosul, poate cel mai uºor de întors în derizoriu. Liniile
lumii se schimbã mereu, naratorul vede caricatural, simte
groaznic ºi vede lucid. El utilizeazã toatã gama mijloacelor
comicului de la asocierea neaºteptatã pânã la parodiere
ºi truism. Iatã o parodiere a celebrei propoziþii prediste:
„Într-un orãºel din câmpie timpul ajunsese sã manifeste
faþã de oameni o nesfârºitã lehamite” ºi un truism: „În
multe oraºe din þarã ºi chiar din lume, unii oameni se
îmbatã uneori. În altele, existã unii oameni care se îmbatã
tot timpul. Dar aici toþi oamenii se îmbatã mereu ºi viaþa
lor este o continuã beþie”.
Epicul are banalitatea unei zile comune.
Spectaculozitatea vine din lexic, din chimia unui limbaj
SAECULUM 1/2008

nastratinesc. Efectele acestui plurilingvism întreþin ºi
prelungesc ecourile naraþiei dincolo de fruntariile unor
poveºti ironice sau doar maliþioase. Ceva inefabil ca un
abur se ridicã peste aceste întâmplãri inspirate din
orgolioasa ºi bizara lume a creatorilor, a „mâzgãlicilor”.
Romanul e în tonul ºi atmosfera Crailor de Curtea
Veche ai lui Mateiu I. Caragiale, apropiere posibilã prin
balcanism, prin grija faþã de cuvânt, dusã pânã la
estetism, prin amestecul de sublim ºi grotesc, prin
imaginile liliale ºi banale, prin plãcerea contrariilor ºi a
contrastelor, prin fulgurantul chip al unei Pene Corcoduºa,
tanti Sandina, o bãtrânicã, fostã mare frumuseþe, „amanta
unor oameni de vazã din ce-ce”.
Din registrul comico-ironic, naraþia alunecã spre liric
ºi atunci regãsim fraza amplã alternând stilul indirect cu
cel indirect liber ca-n proza hipnoticã a sud-americanilor.
Astfel, capitolul 12 este redactat într-o singurã frazã
experimentalã, postmodernistã, ludicã, infatuatã. De altfel,
romanul este mai mult un experiment stilistic, alternând
stiluri, tehnici, procedee diferite într-un melange în care
doar talentul scriitorului o þine departe de pastiºã sau de
simpla parodie. Spiritul ludic, moºtenire postmodernistã
la care nu se poate renunþa uºor, face din narator un
experimentator lucid ºi gureº în acelaºi timp, înclinat spre
gluma subþire, spre analiza maliþioasã, dar nu sarcasticã
sub un vãl de bonomie învãluitoare, moromeþianã.
Maliþia þine locul spiritului critic. Despre Pavel Onorius
aflãm, de exemplu, cã nici în cimitir nu a avut o soartã
mai bunã: „...Onorius avea sã stea nu în interior, dar alãturi
de literaturã”. Titlul însuºi e o ironie, bazatã pe identificarea
totalã între semnificat ºi semnificant. Bastilia este o
fortãreaþã, fortãreaþa literaturii, greu de cucerit, incomod
de locuit, ºi un topos – strada Cãderea Bastiliei. Aceste
sensuri delimiteazã un spaþiu ºi rãsfrânge semnificaþiile
într-un centru iradiant.
Marile ºi grelele observaþii critice sunt disimulate sub
copertina generoasã a ironiei calde în care se amestecã,
bine rumegate, citate celebre din Mihai Eminescu, Lucian
Blaga, Nichita Stãnescu, Charles Baudelaire, Ion Barbu,
George Bacovia, Tudor Arghezi, Paul Verlaine, I.L.
Caragiale într-o muzicã stridentã evoluând spre lirismul
înalt ºi proza carnavalescã într-un fel de mahala a
spiritului care este marca lumii în care trãim.
Cãderea Bastiliei este un roman de atmosferã cu
personaje slab individualizate, dar memorabile. Desenele
dupã naturã nu sunt suficient cizelate, transfigurarea
având aerul unei picturi naive în care legãtura cu lumea
realã este foarte vizibilã. Finalul dantesc: „Aldu o
contemplã fãrã sã poatã pleca ºi fãrã sã priceapã o vreme
nimic din ceea ce se petrecea acolo. Apoi înþelese cã nu
era decât iubirea care rotea sori ºi stele”, nu redirijeazã
sensul lecturii, ci e o concluzie fireascã într-un demers
epic previzibil în care se regãsesc toate ingredientele
ludicului persiflatoriu de facturã postmodernistã.
De la Kafka la Dante, de la Dante la Kafka, romanul
lui Horia Gârbea este o naraþiune regresivã în timpul
literaturii prin intermediul inter- ºi al intratextualitãþii. Lumea
este nu numai o bibliotecã imensã ca-n metafora lui
Borges, dar ºi o Bastilie care ne þine prizonieri. Literatura
poate elibera. E o idee ºi o concluzie.
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* George Grigore, Schitul Lupilor, Iaºi, Editura Tehnopress,
2007

100

sale – suferã de cancer în fazã terminalã -, iar apoi, specialist
reputat în ozenisticã, îmbrãþiºeazã acea teorie conform cãreia
pe Terra existã anumite locuri de trecere cãtre alte lumi
guvernate de alte legi fizice ºi morale. Un asemenea loc este
cel din poiana misterioasã de la Schitul Lupilor, loc zãmislit de
o speranþã mãrturisitã de autor în prefaþa cãrþii ºi care ar putea
constitui ºi motoul acesteia:”De ce ocrotitorul, blândul,
milostivul sã nu se îngrijeascã ºi de soarta oamenilor loviþi de
necazuri?”. O manifestare a acestei îngrijiri o prezintã ºi teritoriul
pe care este stãpân cãlugãrul Trifon, sau Foca, sau Pafnotie ºi
cãruia, la fel de bine, i s-ar fi putut spune ºi Petru, pentru cã
monarhul respectiv, un uriaº „de o frumuseþe cristicã…, cu
umeri largi de Hercule ºi niºte mâini ca niºte lopeþi…, un gigant
preot al nu ºtiu cãrui zeu pãgân”– era slujit de lupii sãlbatici al
acestor þinuturi.
Or numele respective sunt atribuite , în credinþele populare,
unor fiinþe care pot stãpâni lupii, vietãþi de o mare complexitate,
în egalã mãsurã malefice – au fost zãmislite de cãtre diavol –,
dar ºi benefice – au fost însufleþite de cãtre Dumnezeu.
O bunã parte din cartea domnului George Grigore prezintã
tocmai acest proces prin care eroul se eliberazã de reacþia
comunã – frica de aceste salbãticiuni – ºi capãtã admiraþie faþã
de multele lor calitãþi-vitejia, loialitatea, inteligenþa,
înþelepciunea chiar. Prezentarea acestui proces constituie ºi
cele mai reuºite pagini ale cãrþii amintind de proza poeticã a lui
Leonida Neamþu. Cultul acesta al lupului, mai vechi decât istoria
noatsrã – de amintit cã dacii se numeau pe ei înºiºi daoi, adicã
lupi – a dãinuit pânã în zilele noastre: în calendarul actual sunt
35 de zile ale lupului, zile de recluziune ºi renunþare. Primele
dintre aceste zile sunt cele de 16 ºi 17 ianuarie, iar ultima este
30 noiembrie, ziua Sfântului Andrei, ºi el stãpân al lupilor. De
remarcat, în treacãt, multiplele conotaþii ale acestei zile, pãgânii
ºi creºtinii totodatã, ºi cã ea este ºi „cap de iarnã” , adicã
puntea cãtre anotimpul zãpezii ºi frigului. Simbol al sãlbãticiei,
al unei naturi dezlãnþuite, mereu „agresivã, acaparatoare ºi
revendicativã”, lupul îºi are marile sale sãrbãtori în cele douã
solstiþii, puncte maxime ale luptei dintre întuneric ºi luminã,
dintre moarte ºi viaþã, dintre suferinþã ºi împãcare. Tocmai la
un asemenea solstiþiu, cel de iarnã, Iuliu Luca trece pragul de
la atitudinea comunã, a fricii de naturã, implicit de lup, la
înþelegerea acestuia, la observarea faptului cã natura ne e prieten
dacã ºi noi o iubim ºi o respectãm. Trãind punctul de maximã
tensiune a înfruntãrii între cele douã atitudini faþã de lup-cea
care îl priveºte ca pe un animal malefic, atitudine justificatã de
prezenþa ºi faptele vietãþii reale ºi cea care îl sacralizeazã –
eroul alege spre marea lui surprizã pe cea de-a doua. Rãtãcind
printr-un codru fãrã sfârºit, strãbãtând o ninsoare de început
de lume, situat la pragul dintre luciditate ºi delir, eroul este
salvat de doi lupi uriaºi ºi dus într-un fel de” tãrâmul celãlalt”,
unde stãpân este cãlugãrul Trifon. Figura maleficã într-o
PRO

Trebuie sã mãrturisesc cã m-am apropiat de lectura acestei
cãrþi din douã direcþii doar aparent total diferite : prima, aºa
cum ar trebui sã fie ºi firesc, a fost o anumitã curiozitate
esteticã, act necesar oricãrei noi lecturi de altfel, iar o altã direcþie
a fost faptul cã autorul ei este nevãzãtor. În legãturã cu acest
ultim argument, am ezitat, aºa dupã cum mãrturiseam ºi cu
prilejul lansãrii cãrþii, între folosirea termenului de nevãzãtor
sau a aceluia de orb. Primul termen, folosit ºi în mod oficial,
dupã cum se ºtie, mi se pare neadecvat, cel puþin când vorbeºti
de manifestãri spirituale, pentru cã ºtiu, cel puþin de la
Eminescu încoace, cã „ochiul-închis afarã înãuntru se
deºteaptã”. Deci, pentru a înþelege trebuie sã treci de suprafeþe,
cãci este cel puþin o superficialitate sã te opreºti la ceea ce
Miron Costin numea” a lumii amãgitoare faþã”. Cel de-al doilea
termen deranjeazã printr-o anumitã folosire superficialã pentru
cã noi, oamenii obiºnuiþi îl încãrcãm cu anumite conotaþii în
special compãtimitoare.
Încercând sã mã detaºez de aceastã atitudine, care îi
deranjeazã în primul rând pe nevãzãtori, voi folosi termenul de
orb ca mai apropiat de esenþa cãrþii în discuþie. La rândul lor,
dintre multiplele conotaþii ale termenului, mã voi opri asupra
acelora de cunoscãtor, de vizionar, de iniþiat, adicã de privitor
din interiorul evenimentelor, din adâncurile lor, aºa cum
literatura cunoaºte numeroase cazuri, de exemplu Homer,
Borges sau Mihail Codreanu.
Romanul lui George Grigore are un titlu deosebit de inspirat
- „Schitul Lupilor”- titlu care sugereazã un spaþiu detaºat de
lumea comunã, un spaþiu în care se trãieºte mai mult în vis
decât în realitate. Dacã acesta este Schitul, adãugarea uºor
oximoronicã a lupilor ne transportã într-o lume stranie în care
banalitatea existenþei cotidiene, cu toate elementele ei de
þipãtoare civilizaþie actualã, nu este decât o dureroasã degradare
a mitului. Din înfruntarea dintre mit ºi realitate se desprinde ºi
primul conflict, în jurul cãruia se organizeazã faptele narate: în
timp ce modernitatea înseamna trecere, perisabilitate, moarte,
mitul înseamnã veºnicie, viaþã. Deºi indirect, conflictul acesta
ia forme explicite uneori. De exemplu, în momentul în care doi
eminenþi medici, dintre care unul este psihiatru aflã cã
personajul poetic al cãrþii, cãlugãrul Trifon, „a primit poruncã
divinã sã se stabileascã prin locurile acestea…pe la
descãlecatul lui Dragoº Vodã în Þara Moldovei” , au un singur
impuls: „sã-l trateze niþel”, cãci nu iese decât smintealã pretenþia
unui om c-ar trãi de peste 700 de ani. Prezenþa mitului acestuia,
al vieþii eterne, vechi de când lumea, are, în cartea pe care o
discutãm, o dublã justificare. Mai întâi prin faptul cã eroul
narator, Iuliu Luca, se aflã într-un moment-limitã al existenþei
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percepþie comunã a lupului devine acum, ca ºi în sistemele
arhaice ale mitologiei autohtone, animalul totemic, protector
ºi cãlãuzã. De altfel însuºi solstiþiul de iarnã este interpretat,
prin destinul eroului, nu ca pe un semn al victoriei întunericului
ci ca începutul victoriei luminii. Este, cum ar spune Constantin
Noica „o închidere care se deschide”.
În casa cãlugãrului Trifon, situatã la graniþa dintre chilie ºi
templu, începe, prin ascezã ºi cumpãtare, drumul spre
neaºteptata vindecare a eroului. În buna tradiþie dacicã, omul
este privit ca un întreg ºi, de aceea, vindecarea lui îi priveºte
atât sufletul cât ºi trupul. El, consumatorul de cantitãþi
impresionante de bãuturi sofisticate, de þigãri fine ºi de femei
focoase, trebuie sã se mulþumeascã „doar cu brânzã dulce,
miez de nucã, alune, fructe uscate, miere de albine ºi ceai, cât
mai mult ceai”(pag. 119). ªi toate acestea precedate de o spãlare
pe tot corpul cu apã rece ca gheaþa ºi asta afarã, pe o iarnã
cumplitã, precum ºi îndelungi rugãciuni. În legãturã cu modul
sãu anterior de viaþã, trebuie reamintit faptul cã profesorul
Luca e grav bolnav ºi, chiar dacã nu ºtie cu certitudine acest
lucru, se aflã în pragul morþii. De aici vin ºi excesele sale, care
nu sunt datorate doar inconºtienþei omului modern. Se ºtie
încã din antichitate cã Eros ºi Thanatos sunt complementari
pe de-o parte, iar pe de altã parte, risipirile sale, în special cele
bahice, provin dintr-o sete de viaþã cu atât mai mistuitoare cu
cât îºi simte sfârºitul aproape. Tot acestei spaime de moartei
se datoreazã ºi eforturile, uneori disperate, de întoarcere în
timp, în mit, în „illo tempore”. Aceastã întoarcere este un fel de
re-naºtere, un fel de a începe o nouã viaþã fãrã suferinþã, fãrã
angoase ºi, mai ales, fãrã spaima de moarte. Nu întâmplãtor
eroul, odatã vindecat divorþeazã ºi se recãsãtoreºte, ca un nou
început, chiar dacã a doua nevastã este fosta lui cumnatã,
sora primei soþii, ºi chiar dacã prin aceasta se abate de la
preceptele unei anumite morale ºi chiar ale unei anumite
experienþe anterioare, cãci, vorba lui Andrei Bacalu, speranþa
învinge întotdeauna experienþa.

Cartea aceasta, de mari ºi neaºteptate adâncimi, are ºi
limitele ei, unele datorate, probabil, modului special în care sa realizat scriitura, cu ajutorul unui PC dotat cu sintezã vocalã,
dupã cum mãrturiseºte însuºi autorul. Din aceastã categorie
fac parte aproape inerentele greºeli de tipar, precum ºi
neglijenþele de zicere (intenþionate? În orice caz nefericite ”Mergeam rãceºte, alunecam sãnind, bagã în loc de spune)
uºor de remediat la o eventualã revedere a textului. Douã
stângãcii coboarã însã din calitatea cãrþii ºi par cu atât mai
supãrãtoare cu cât sunt puse faþã în faþã cu reale virtuþi ale
romanului. În primul rând sunt vocile” diferite ale naratorului:
una elevatã cu reuºite muzicalitãþi populare arhaice, chiar
solemnã uneori, alta banalã, uneori frizând vulgarul – lãsând
în c... gol, se p... pe ei de teamã. Sigur mi s-ar putea reproºa cã
astfel se face diferenþa dintre cele douã lumi, cea realã ºi cea a
visului, ºi aº putea fi de acord dacã aº putea uita faptul cã
eroul nostru este un reputat intelectual. Dacã, totuºi, observaþia
ar putea fi pânã la un punct de admis, nu acelaºi lucru se poate
face în cazul prezentãrii prin contrast cu cea miticã a lumii în
care trãieºte eroul în realitate. Se folosesc cliºee tocite, banalitãþi
de tabloid, replici rostite de politicieni de crâºmã. Este aici, în
afarã de un pãcat estetic, ºi atitudinea unui scriitor aflat la
începuturi ºi anume aceea de a spune tot ce ºtie, de a face
concesii gustului comun. O asemenea concepþie se vede ºi în
finalul cãrþii, unul de telenovelã, în care totul se terminã cu
bine ºi toþi eroii „ trãiesc fericiþi pânã la adânci bãtrâneþi”. Vreau
sã-i reamintesc autorului cunoscuta atitudine a lui Lev Tolstoi,
care, îndrãgostit de eroina sa Anna Karenina a vrut sã o salveze
în final, dar logica personajului fiind alta, plângând, a lãsat-o
sã se sinucidã.
Dincolo de aceste observaþii, care se vor respectuoase,
faþã de autor ºi totodatã un îndemn cãtre o revizuire în bine a
cãrþii, aceasta prezintã în pagini de realã poezie vibraþia
dramaticã a unui suflet se „visãtor care doar îºi imagina cum ar
putea arãta cutare ºi cutare lucru”.

Adrian Botez

NAVIGÂND PÃMÂNTUL/SPIRITUL
SPRE ÎNVIERE
Scriindu-ºi noul sãu volum, Neauzit de luminã1 – cel mai
neliniºtit ºi dens (din punct de vedere semantic) poet al
Ardealului contemporan ºi-a scris, spre veºnicã liniºtire, cea
mai valoroasã carte de poezii a sa, de pânã acum. De la
sonoritãþile tot mai mult/cât mai perfect îngânându-l pe Orfeu,
ºi pânã la dezbaterile/gâlcevile poetice, cu lumea, dar mai ales
cu propriul sãu suflet, rãnit de toate luminile, acest volum îºi
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* Eugen Evu, Neauzit de luminã, Editura Polidava, Deva,
2007.
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aflã, prin sine însuºi, tot mai multe argumente pentru a-ºi
smulge Poetul din borboros-ul pãmântului ºi sã-l înalþe cu
mult deasupra torþilor/porþilor Cerului. Sã-l fixeze, adicã,
definitiv, în piscul Parnasului. În limbaj creºtin: în piscul furtunii
apocaliptice ºi revelatorii al Golgotei. Atâta suferinþã ºi iluminare
a limbii româneºti, întru CÂNTECUL PUR, cu greu s-ar mai
descoperi, navigând prin bâlbâiala, adesea de tot stearpã, a
poeziei româneºti contemporane. ªi nu doar româneºti (ctitorul
mândrei/preanobilei reviste europene „Nova Provincia Corvina”
ºtie bine ce scrie Europa de azi…). E MULT mai mult decât
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asemãnare” cu Creatorul/Demiurgul.
c-Poþi învia ºi numai prin CREDINÞA ÎN ÎNVIERE/
FERTILIZAREA LUI ZERO „gravid de sine abisal”(cf. Suspiciuni,
p. 108),
d-poþi învia crezând în „uroboros”-ul – „eonul de sine
strãpuns/uroboros” (cf. Uroboros, p. 96)
e-dar, cel mai sigur, e sã auzi/revelezi Pasãrea/Fecioara
Alchimion – Pasãrea/Fecioara Alchimiei Spiritului, trezit, dinspre
aurul Luminii Eterne, spre Zborul ÎNTRONÃRII OMULUI, ca
des-tronator al „monotoniei” sorþii/cuc(cu varianta „Ursomul
Mare”-Ursita/Ursoaicã leneº-sfruntãtoare): „Chimion
Alchimion/Cuc nebun ºi monoton/Taci, cã te dobor din tron!”
(cf. Chimion Alchimion, p. 7). Iniþierea în Ne-Moarte este
Suprema Tainã pe care ne-o ºopteºte Poetul-Bãtrânul Lumii,
cel ars, pe-o parte, de Moarte, ºi pe alta, de Uimirea Învierii/
ANAMNEZEI ETERNE: „Doar bãtrânul care moare/ªtie taina lui
de leac/Roi de stele sãmânþoase/Spulberau jur împrejur/
Chimion le semãnase/Mi-a ºoptit vântul mahmur/Te ºtiam de
nu ºtiu unde/Parcã am mai fost cândva”. Alchimia Ne-Morþii se
identificã, hristic, cu Erosul Mistic (aflat/pitit sub masca agonieiorgasm – „la petite mort”…), prin care „bâlbâiala barbarã”/
primar-originarã nunteºte – hierogamic, fireºte! – cu „ºtiinþa/
ºtiinþele” des-ºtiinþate/des-þãrmurite în Revelaþie – ºi cu postBabel-ul din Ne-Noaptea Spiritului…, iar ispita/ispitire
munceºte din greu pentru purificarea escatologic-apocatastaticã: „Într-o noapte ºi mai bine/Ne-am iubit ºi n-am murit.//
Chimion Alchimion/Abelcain semantic zvon/În Egregor
ciclotron//Sus de troiþa rãstignitã/În Nenoaptea Celui Basm/
Dezlegat-am prin ispitã/Agonia din orgasm”. „Cel Basm „ este
Hristos-Izvorul Mitului
Mitului/Unica ªansã Soteriologic-Cosmicã.
Cum ne spune Maestrul Evu - Omul, prin Iubire-în/întrutoate, deci, prin a se sacrifica STÃRII DE POEZIE/ARTÃ (cãci
numai prin Poezie Omul poate Atoateiubi, Inspirat de Miracolul
Divin, deci dedat la re-îndumnezeire/oglindire întru propriul
Creator, dedat la slujire/fãptuire/înfãptuire misticã ºi fericitã,
Demiurgico-Teurgico-Teandricã!!!)–re- devine“este/împlineºte
miracolul”dumnezeirii!: „Prin aceea cã iubim în toate/Ceea ce
numim/Miracole/Pentru cã noi suntem/Miracolul, signor
Angelo!/ Iar fericirea este în devoþiune/ªi-n spectrul/Artelor/În
aceastã inefabilã mângâiere care a fost în illo tempore/
Muºcãturã (n.n.: ce minunat exprimã Eugen Evu inefabilul
fãptuirii/dezfãptuirii, adicã Pãcatul-cel-Reversibil-în
Mângâierea-Creator-Dumnezeiascã: a fost, la Începutul de
Nespus, Mângâiere
Mângâiere... – noi-Pãcatul Ispitirii, am desfãcut
Mângâierea în Muºcãturã
Muºcãturã, dar tot prin noi, cei re-învãþaþi întru
Iubire, vom concerta/re-concentra/împãca Dumnezeul cu Omul,
în Noua-Etern Reversibila MÂNGÂIERE HIEROGAMICÃ - ÎNTRUNUL/ANDROGINUL!!!)/În milenii/În acest sublim chip
sculptat/În roua metaforei (n.n.: Ecce HOMO POETICUS
POETICUS!!!)/
Iubirea de iubire/Iertarea de celãlalt/Ca de fratele geamãn/
Pulsaþia unicã în tot ceea ce este viu/ (scaratã fractalic)/
Adeverindu-l pe Creator, prin aceea /Cã pe sine eternul/Se
sacrificã-n Operã:/Noi, poeþii, ºtim cel mai sigur” (cf. Noi,
oamenii, p. 153). Cine nu învaþã de la Hristos-Dumnezeu taina
autosacrificiului, CA OPERÃ/FÃPTUIRE DINCOLO DE DURATÃ
- nu este om; iar cine nu învaþã cã supremul SacrificatDumnezeu, s-a sacrificat întru Logos, adicã întru TOATE CELE
PUSE ÎN DUMNEZEIASCÃ/VEªNICÃ RÂNDUIALÃ, nu este Poet.
A fi Poet este, deci, suprema iniþiere în FIINÞARE CA OM.
Mulþumim, învãþãtorule de/întru Luminã, Eugen Evu!
PRO

trasmodernismul anunþat, cu surle ºi trâmbiþe: ESTE VIZIUNE
ASUPRA RÃDÃCINILOR LIMBII OMENEªTI TERESTRE!
Totdeauna, cu smerenie citesc poemele lui Eugen Evu. Dar
despre aceastã luminã care pândeºte, „neagra luminã care ne
vede” (cf. Neauzit de luminã, p. 5), nu îndrãzneam sã gândesc,
pânã la capãt. Iatã cã el, Poetul Evu, a avut sumbrul eroism sã
vrea/reuºeascã sã vorbeascã. Pânã la capãt. Este lumina
transcendenþei – „cealaltã luminã”, nu cea din ochii de carne ºi
visuri, ºi nici mãcar aceea din munþi – este lumina masacrului/
sacrificiului mistic („Canibalii celeºti ni-s pãrinþi ºi ni-s fraþi/
[…] Alungaþi suntem, Doamne ºi sacrificaþi!”), dupã care eonii
„îºi ascund Timpul cel Negru” (cf. Lumina neagrã, p. 68),
„bãtrâna ºi neagra luminã stelarã”. Este lumina cu care „harnicã
moartea” taie/hãcuieºte „prin mulþimi rãbdãtoare” (cf. Alegoria
ascunderii în zeu, p. 5) – fulgerul coasei Revelaþiei…De acest
fulger, numai Poetul se poate feri – pentru cã numai el îºi/se
poate zidi – aºteptând, prin scris, Învierea – în METAFORA
PREFAÞATOR-SOTERIOLOGICÃ: „mã ferii fulgerat de atingerea
ei/într-o metaforã inuman de frumoasã/într-o vibraþie de
clopoþei/într-o spiralã frumoasã” – metafora-citadelã a
aºteptãrii Învierii/Mântuirii este izotopicã semantic atât cu
Parashabda „clopoþeilor” (deci, cu retragerea în sunetul/Logosul Primordial Atotînfiinþãtor), cât ºi cu „soluþia de continuitate”
cosmico-demiurgicã – SPIRALA.
Deci, ne spune Poetul, existã leac la îndemâna tuturor, contra Morþii: „regressus ad uterum” – întoarcerea la originaritate:
a-METAFORA Poeticã este cea mai primitivã – în sensul
mistic! – formã de originaritate prin Logos,
b-dar existã ºi altã Metaforã – Topos-ul Originar, metafora
situãrii fiinþei: „adast prin coroanã a fi rãdãcinã” (cf. Neauzit de
luminã, p. 5) – sau SATUL-METAFORÃ A ORIGINARITÃÞII
SITUÃRII DE FIINÞÃ: prin „poarta de stejar cea nouã”, ºi trãind/
ritualizând efectiv topos-ul re-sacralizãrii: „scãldat în auriu,
sfinþind/Lumina-nfãptuitã-n rouã” (Abecedarul strãpuns, p.
108) – ajunge în poziþia-cheie a Hristului-Dumnezeu Învietor/
Logos Înviat în tâlcuiri eterne, strãbãtãtor/navigator/
strãpungãtor de Styx-„pãrãu”/Abecedar al Nemuririi Rãdãcinii:
„De peste deal, peste-un pãrãu/ Ponorul înflorit ºi-o cruce/Sub
care rabdã Dumnezeu/Sã-nvie, nu din copârºeu,/ªi strigã mierla
pe uluce” – mierla fiind îngerul vestitor al Noului Început, de
dincolo de sfârºituri…Învietor prin NOMENUL SACRU, cel dat
de Perechea Originarã ºi de Eros, sau de Muma Lumii („Materie
ºi Spirit prin Ardere-Mpreunã/Ci Hrana Ei ni-i Moartea-n durate,
ca altoi/Pe care Muma Lumii îl naºte – sã-l rãpunã /(…) Iar
soarele cel viu/Se oglindeºte-n lunã” – cf- Muma Lumii, p. 68):
„Ai tãi iubind þi-au dat un nume (…)/Nume de Mamã ºi de Tatã/
/ªi, poate, un sãrut de fatã” (cf. Abecedarul strãpuns, p. 108).
Doar revenind, etern, la IZVORUL PATRIEI FIINÞEI TALE – te
poþi mântui/învia: „Eu sunt þara mea/Unde sufletul ºtie/ªi se
va întoarce -/Acolo e patria” (cf. Þara ºi Patria, p. 108). Sau,
încã mai convingãtor: „Þãrare dezþãrare/Þarã-n iar aflare/Hartãn destrãmare/Înstelatã boare// (…) Miei de dumnezeu/Zvãpãind
lumina/Jucãuºi ca focul/Sãmânþând norocul” (Strungã, p. 152)
– cãci, prin revelarea Sinei Cosmico-Spirituale, în interiorul
Sinelui (mai marele în mai mic! – necrezutã de mulþi minune,
izvorul cel tainic ºi unic al CREDINÞEI!!!
CREDINÞEI!!!), se produce
„dezþãrarea/destrãmarea hãrþii” Sinelui, în Cerul Focului
Veºniciei Luminii/Învierii. „Sãmânþarea norocului” nu va produce rãsãrit de oameni, ci, „rãsãrind din apus” – zei-dumnezei,
Omul Re-îndumnezeit, re-fãurit, prin teandrie, ca nou „chip ºi
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George Cornilã*

TAVAN ÎNSTELAT
Se uitã cu privirea pierdutã spre agitaþia din jurul lui.
Simte o senzaþie de cãldurã în piept ºi de amorþealã în
partea inferioarã a corpului. Oameni care aleargã ºi þipã,
zuruitul apei care iese sub presiune din furtunul pompierilor,
cãldura, sirenele de la ambulanþã, gustul de funingine,
toate îl fac sã se încrunte ºi sã se apuce cu mâinile de
cap. Îºi simte un dinte cã i se clatinã ºi-l miºcã puþin cu
limba. Simte o durere surdã înãuntrul lui, respirã greu ºi
încearcã sã-ºi dea seama de gravitatea situaþiei în care
se aflã.
– Aveþi pe cineva la care sã vã duceþi sã staþi o vreme
pânã se clarificã lucrurile? este brusc întrerupt din gânduri.
Se întoarce cu gura deschisã ºi cu o privire tâmpã.
Se gândeºte. Poate cã ar fi gãsit pe cineva cãruia sã-i
fie milã de el ºi care sã-l þinã pentru câteva zile. Dar nu
asta e problema. Problema este cã tot ce avea el, absolut
toate posesiunile lui ºi tot ceea ce reuºise sã strângã, în
ciuda salariului mic, în toatã viaþa lui, erau în acea
garsonierã.
– Bine mãcar cã aþi scãpat cu viaþã, viaþa
dumneavoastrã e cea mai importantã. Mã bucur cã zâmbiþi
ºi cã vã daþi seama cã ºi Dumnezeu v-a zâmbit în noaptea
asta.
Se gândeºte cã a scãpat cu viaþã, dar cu un preþ
poate mult prea mare ºi nu înþelege ce a vrut sã spunã
individul în uniformã când i-a spus cã zâmbeºte. El era
mult prea bulversat, prea îngândurat ºi prea dãrâmat
pentru a zâmbi.
Este bãtut pe umãr de cineva, se întoarce încet ºi
vede un om în halat alb, cu o geantã în mânã.
– Trebuie sã mã uit puþin la dumneavoastrã, sã vãd
dacã sunteþi în regulã. Aþi suferit un ºoc foarte puternic.
Îi bagã lumina unei lanterne în ochi, dupã care îl apucã
de-o parte ºi de alta a gurii ºi apasã.
– Nu-i nimic, v-a rãmas doar un mic semn. Vã rog sã
vã descheiaþi la cãmaºã ºi sã-mi spuneþi dacã vã doare
ceva.
El nu zice nimic, se descheie, simte privirile ºi mâinile
doctorului pe el ºi se uitã în jos. Vede cã pantalonii lui de
serviciu, care de obicei erau gri-deschis acum aveau o
patã mare grena în zona genunchiului. Îi face semn
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* George Cornilã s-a nãscut în 1986, la Focºani, este
absolvent al Colegiului Naþional „Al. I. Cuza” , promoþia 2005.
În prezent este student al Facultãþii de ªtiinþe Politice,
Universitatea Bucureºti. A debutat în „Pro Saeculum la
începutul anului 2007, dupã care a mai publicat în „Oglinda
literarã” (Focºani) ºi „Salonul literar” (Odobeºti). Debutul editorial s-a produs la sfârºitul anului trecut, la Editura Andrew
din Focºani, cu romanul Cu dinþii strânºi, prezentat succint
de Cristian Tabãrã la o emisiune duminicalã. Vor urma,
probabil, reacþiile critice. (Mircea Dinutz).
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doctorului cu mâna, acesta îi suflecã pantalonii ºi exclamã
ceva. Parcã speriat de reacþia doctorului, se uitã la piciorul
lui ºi simte o senzaþie de leºin când îºi vede tibia ieºitã
prin piele.
– Nu vã miºcaþi, o sã vã aducem imediat o targã.
Se forþeazã sã nu se uite la piciorul lui ºi încearcã sã
vizualizeze ce se întâmplase. Îºi aminteºte cum a venit
acasã, cu o searã înainte de la serviciu, foarte obosit ºi
cum s-a trântit în pat fãrã sã se mai schimbe de haine.
Locuia într-o garsonierã, la etajul unu al unui bloc vechi
ºi înnegrit de la marginea oraºului ºi lucra la o fabricã de
butelii de gaz. În ziua aceea fãcuse ceva ce nu mai fãcuse
niciodatã. Încãlcase porunca a 8-a. Luase de la serviciu
douã butelii, în speranþa cã le va vinde. Când pleca, fusese
surprins de un coleg:
– Ce faci cu alea, doar nu vrei sã le furi? Nu te temi
cã te vede Dumnezeu?
– Dacã Dumnezeu nu mã vede cã n-am ce pune pe
masã, n-o sã mã vadã nici cã iau o butelie, rãspunsese
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el fiind mai îngrijorat sã nu fie pârât de colegul lui decât
de pedeapsa divinã.
Oricum nu luase din buteliile noi, ci din acelea vechi
care erau þinute într-un depozit în care nu mai intrase
nimeni de mult pentru cã unele erau defecte ºi nu au
riscat sã le comercializeze.
Când a ajuns acasã, le-a lãsat lângã patul lui ºi a
adormit repede. A visat cã era pe o câmpie înverzitã,
sub un cer senin, lângã fetiþa lui. Divorþase în urmã cu
câþiva ani ºi, cum soþia avea atât o educaþie cât ºi o
situaþie materialã mai bune decât ale lui, ea a primit custodia fiicei lor.
– Zâmbeºte! Tati, tu eºti mereu supãrat, niciodatã nu
zâmbeºti. Hai, zâmbeºte, nu e greu, îi zicea fetiþa
arãtându-i dinþiºorii de lapte.
– Nu am pentru ce sã zâmbesc.
– Ba ai, mie mi se pare cã ai ºi cã ar fi frumos dacã ai
mai zâmbi ºi tu din când în când.
Ea se ridicã ºi îl ia de mânã ºi începe sã fugã, el
zâmbeºte ºi aleargã cu ea pe câmpie. La un moment dat
are senzaþia cã pluteºte, râd amândoi de mângâierea
caldã a razelor de soare. Brusc, el cade, simte un gol în
stomac ºi se uitã speriat la cerul care se întunecase ºi
se înroºise. Dupã cãdere, ceva parcã îl trage iarãºi în
sus, spre norii incandescenþi.
– Tati, nu pleca, te rog nu pleca.
– Nu plec nicãieri puiºor, tati e aici cu tine, tati nu
pleacã nicãieri.
Fetiþa începe sã þipe ºi sã plângã pe mãsurã ce el se
îndepãrteazã tot mai tare de ea ºi e tot mai aproape de
cerul roºu.
Se trezise speriat, se ridicare din pat ºi aprinsese
lumina. O bubuiturã foarte puternicã îl asurzise în timp
ce fusese aruncat de suflul exploziei în masa din partea

cealaltã a camerei. În timp ce strãbãtea camera simþea
cã pluteºte, era un sentiment aproape plãcut pânã se
lovise cu mijlocul de marginea mesei, dar nu avusese
timp sã-l doarã cã a doua butelie bubui ºi rama metalicã
din jurul filetului fu aruncatã în el ºi-l lovise peste faþã,
sãpându-i douã ºanþuri care-i lãrgeau gura într-o parte ºi
în alta. Fãrã sã conºtientizeze nimic, deschisese uºa de
la balcon ºi sãri. Simþi un gol în stomac în timp ce aerul
rece al nopþii îi vuia pe lângã urechi. Corpul lui abia trezit
din somn, încã moale, nu era pregãtit pentru un asemenea
impact ºi când atinsese pãmântul, piciorul lui drept i se
rupse.
Se târãºte pânã la o baltã încã rãmasã de la ploaia
din urmã cu câteva zile. În lumina flãcãrilor îºi vede chipul
în apã, cu gura mãritã prin douã dungi întoarse puþin în
sus care îi prelungeau deschizãtura ºi dãdeau impresia
cã zâmbeºte. Ironia sorþii, se gândeºte el. De acum
înainte, pânã la sfârºitul vieþii lui, va zâmbi mereu. Gura
lui nu va mai lua niciodatã în seamã suferinþele sufletului.
Se întoarce spre blocul lui ºi se uitã la gaura încinsã
din ciment, precum gura unei sobe aprinse. Toate amintirile
vieþii lui, tot ceea ce avea ºi însemna el acum erau cenuºã
ºi scrum. În acea zi mâncase pentru ultima oarã la o
masã, deschisese pentru ultima oarã un frigider, fãcuse
pentru ultima oarã baie într-o cadã ºi acea noapte fusese
ultima lui noapte petrecutã într-un pat, între cearceafuri.
Se forþeazã sã se ridice, mai mult pe piciorul stâng,
întoarce spatele blocului ºi la viaþa lui de pânã acum ºi
merge încet, fãrã sã se uite înapoi, târându-ºi un picior ºi
chipul zâmbitor ºi priveºte spre cerul înstelat care de
acum încolo îi va fi tavan.

Ion Roºioru

VAMA DIN ROD

* Aurel M.Buricea, Vama din rod, Brãila, Editura Danubiu,
2007.
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autorului, epifania textualã a fiinþei acestuia ºi a celor
implicaþi în iubirea lui de dincoace de inerentul Styx.
Itinerarul terestru nu-i unul roz, presãrat cu petale, ci plin
de peripeþii, de opreliºti de tot felul, Timpul ºi condiþia
umanã veºnic vitregitoare exercitându-ºi perpetua lor
presiune vãmuitoare de care nici mãcar visele nu sunt
scutite. Indoielile ºi întrebãrile poetului alterneazã
încrâncenat cu elanurile christo-demiurgice ale alesului:
„steaua de lut s-a stins în inima mea /în zadar ridic privirea
spre Cuvânt /în acest univers zac ca-ntr-un mormânt //
port în mine, Doamne, clipa cea mai grea / voi urca
Golgota celui ce n-am fost / ºi mi-ai dat prin moarte veºnic
adãpost” (stea de lut).
Discursul poetic îºi extrage seva metafizicã din
aceastã pendulare între credinþã ºi dubiu, zi ºi noapte,
PRO

Vama din rod ( Editura Danubiu, Brãila, 2007) este cel
de al l4-lea volum din bibliografia scriitorului brãilean Aurel
M. Buricea care s-a impus ca sonetist de excepþie în
peisajul literar românesc contemporan.
Încã de la primul sonet al cãrþii în discuþie*, poetul se
raporteazã, nu fãrã aluzii bilanþiere, la propria-i operã ºi
la destinul de creator, neadmiþând sferturile sau jumãtãþile
de mãsurã, combustia liricã neeºalonându-se aleatoriu
ºi concesiv pe vreo scalã a hazardului negociativ. Implicarea e una totalã, descãtuºarea de energie ontologicã
fiind singura care asigurã, o datã cu extincþia fizicã a
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vigoare psihicã ºi deznãdejde, extaziere ºi condamnare
la realul pauper, plonjare în apele ficþionalului tãmãduitor
ºi rãstignire în clipa pustie, intrarea în graþia veºniciei ºi
acceptarea muritudinii atotuniformizatoare º.a.m.d. Poetul
simte, cum puþini alþii, aceastã posturã punitivã a întrelui.
El cantoneazã când între douã numere, când între douã
universuri, când între increat ºi extincþie, când între celest
ºi teluric, când între mister ºi revelaþie, când între spirit ºi
trup, când între zãpadã ºi soare, mereu la cheremul unor
forþe neºtiute, prins într-un joc divin ale dãrui reguli rãmân
invariabil sub pecetea tainei: „lumina linã se-adapã din
Cuvânt / de dincolo mã soarbe alt univers / port cu mine
corpul ca pe un mormânt // cu destinul meu cineva se
joacã / ºi priveºte-n mine cu un ochi pervers / bate-n
marginea nopþii ca-ntr-o toacã” (joc divin).
Aspiraþia poetului e spre o spulberare a oricãrei dicotomii
ºi intrarea victorioasã dã în utopia unului sau a infinitului,
ceea ce presupune sau implicã abolirea operei cinice ºi
sfidãtoare a morþii (vezi epitaf),ori spre o nouã ºi
indestructibilã percepþie a timpului ºi spaþiului (vezi
reflexie), sinteza acestora întrupându-l în chip fericit ºi
armonios pe Dumnezeu (vezi remember I). Astfel amintirile se revarsã în visul ce se proiecteazã catalizator ºi
exorcizator de spaime existenþiale. Împãcarea cu sine ºi
cu lumea are irizãri mioritice reconfortante, poetul însuºi
configurându-se „ca seva ce urcã sorii în flori” (vezi ziua
de dincolo). Seninãtatea marii comuniuni se manifestã cu
o naturaleþe dezarmantã: „gata sunt, Doamne, sã intru-n
alte lumi / sã nu regret dupã acest timp-concret / când cu
moartea pre moarte iar mã cununi” (vama dintre lumi).
Portretul poetului la maturitate se constituie din tranºante
trãsãturi de bunã facturã panteistã:” metafora unui arbore
eram /prin rãdãcini urcã seva divinã / cã-s desfrunzit de
timp n-am nici o vinã / veniþi sã culegem stele de pe ram
// câtã luminã emanã acest vers / pot ilumina o noapte de
toamnã / când ultimele frunze mã înseamnã / cu tot
nevãzutul din alt univers // aflat într-un cod ceresc sufletul
meu / odihnã va gãsi într-un numãr impar / aud cum respirãn trunchi ultimul zeu // peste pleoape se zbat pãsãri de
noapte / unda de sfârºit de vis soarbe neclar / ºi vama
umbrei sunt prin roade coapte” (epifania unui mister). Ca
ºi: „ºi-n primãvara de vis al sevei nimb / voi fi mireasma
florilor de salcâm / cu sufletul cãlãtor pe alt tãrâm // la
poarta nopþii las lutul meu în schimb / ºi voi primi trup de
spirit mãtãsos / prin care lanuri de grâu cântã duios” (jurnal).
Multe pasteluri lirice surprind ºi exploateazã semne
ale apocalipsei (vezi, de pildã, memoria apei). De atâta
singurãtate într-o lume în care prietenii ºi toþi cei dragi se
rãresc îngrijorãtor, poetul aude „inima câmpiei cum bate”
(oraº magic). O stare de crepuscularitate se iþeºte tot
mai des din sonetele tensionate ori a luminii vegetale ce
putrezeºte; ca ºi la Magda Isanos, prin livezi ºi vii
autumnale (rugã de toamnã, geneze).
Accentele de revoltã împotriva marei treceri revin
totuºi periodic: „de ce vrei, Doamne, sã mã treci prin
moarte / când sunt din tine Duh Sfânt ºi parte (parte din
întreg). Insã moartea e doar o micã sincopã în ordine
fenomenalã, aventura vieþii urmând sã fie reluatã postepifanic; având ca suport,în lumea de aici, creaþia la care
poetul a trudit ca o micã divinitate ce este (lumina
timpului). Dacã poetul n-a avut altã soartã mai ancoratã
în divinitate, el îl implorã pe ziditor sã-i dea cel puþin
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facultatea de a uita sã moarã (Rugã II),sau sã-i pãstreze,
avivatã neîncetat, nostalgia paradisului ºi a surâsului
iubitei luminãtor de paginã de carte (ultima vamã). In forul
sãu interior, sonetistul nutreºte speranþa secretã a
reintegrãrii în starea supremã de îndumnezeire, de salvare
întru ºi prin Logos. Si o spune, nu o datã, fie metaforicaluziv, fie sentenþios-rãspicat: „dupã Inviere vom trãi în
gând” (timp fãrã anotimp). S-a înþelepþit destul ca sã
axiomeze cã „într-un sâmbure stã lumea întreagã”
(sâmbure de luminã). Sau: „toate se-.adapã din seva
divinã / lumina necreeatã pânã-n ultimul vers/ poartã
muzica acestui univers/ orele se desfrunzesc în grãdinã”
(compoziþie). Respectiv: „peºtele e peºte numai în apã/
ºi omul e om numai în Dumnezeu /celui ce iese din norme
îi vine greu / noaptea cea mai lungã adânc îl sapã” (norme
fãrã forme I). De reliefat e ºi insistenþa cu care scrisul
poetic, sonetul în cazul de faþã, devine parte integrantã a
întregului cosmic ºi natural, poetul neconcepându-se în
afara acestei preocupãri care se confundã pânã la totala
identificare cu un capital ºi nu mai puþin tranºant modus
vivendi: „aici natura recitã poeme /în vers se-aude al
timpului ºipot /de-a veºniciei noapte nu se teme” (Poiana
Vãrbilãu). Din vers poetul îºi ciopleºte casã de vis; „umbra toamnei curge tristã prin sonet” (casa din vis); paºii
iubitei „se-nfundã-n sonet” (locuiesc în sonet); poetul e
„zidit în sonet pentru mântuire” (portret în sonet); „în sonet
rãsar zorii din alte lumi” (izvor de dor); umbre galbene
„danseazã-n sonete” (poeme de toamnã) etc. Sonetul
devine prilej de meditaþie asupra existenþei, a destinului,
a umanizãrii naturii ºi a unei arte poetice cu tente
oraculare, precum în piesa care dã numele volumului ºi
în care sunt orchestrate o parte din temele dragi infatigabilului autor:„ auzi toamna cum plânge tristeþea mea /
viori necioplite în arborii din deal / cântã simfonii nocturne la Predeal / ºi cerne depãrtarea cu fulgi de nea //
vers de iubire ulmii-n desfrunzire / bolnav de timp aºtept
ultimul concert / sã pot intra-n vis ºi sã ies din concret /
pentru a mã vindeca de uimire // sã fiu în sonete ca
pasãrea-n zbor / cântec de flaut din cercuri de infern /
ºi-n nevãzute pagini plânsu-mi aºtern // voi fi în cãrþi cât
mai sângerez de dor / ºi-am sã trec fericit prin vama din
rod / s-aud îngerii cântând acest prohod” (vama din rod).
Aurel M. Buricea e un poet pe care nicio antologie a
sonetului n-are dreptul sã-l ocoleascã.
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Ioan Adam

NOI ªI „CEILALÞI”*

* Gelu Negrea, Codul lui Alexandru , Editura Cartea
Româneascã, 2007.
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Adam, un monstru al erudiþiei ºi universalist cu viziuni
largi asupra devenirii umanitãþii. Dacã numele e omul,
atunci aceastã aparentã lipsã de fantezie în denominaþie
are tâlcul ei. Duplicat onomastic, Adam Adam ar fi bãrbatul
la puterea a doua, mai exact BÃRBATUL, dacã ne-am
apuca sã traducem în româneºte patronimicul arameic
sau turc. Iar numele, se ºtie, prescrie un destin, marcându-l ca un izotop radioactiv. Adam Adam e predestinat,
aºadar, unui traiect existenþial de excepþie. El seduce
inimile ºi minþile, mai ales minþile, datã fiind condiþia lui
de bãrbat la 50 de ani. Incarnare a umorului, elocinþei ºi a
ºtiinþei de carte, acest savant care rãzbunã banalitatea
plebei carpatine întrezãreºte un „mecanism ordonator”, o
logicã a accidentelor istorice de rezonanþã sau, ca sã
folosesc chiar limbajul naratorului, o Mare Lege ocultã
ce se manifestã ori de câte ori omenirea pare a intra
într-o vârstã de aur, într-o erã a fericirii, înþelegerii ºi
toleranþei paradisiace. Perechea dâmboviþeanã a Sophiei
Neveu, agentul de la Departamentul de criptografie al
D.C.P.J., este la Gelu Negrea o Eveline Fontaine, fostã
Elvira Bârsan, nãscutã Corbu, psiholog eminent în primplan ºi, fireºte, agent al Interpolului, în culisele scenei
epice. Lui Gelu Negrea îi reuºeºte de minune acest joc
continuu pe muchie de cuþit.
Aterizat la Paris pe o ploaie torenþialã (amãnuntul nu
e lipsit de interes), Adam Adam e rãpit de un ºofer taciturn, cu o privire îngheþatã ºi dus, ca sã mã exprim militarojurnalistic, într-o „direcþie necunoscutã”, spre un Centru
subteran gigantic. De aici ºi surprizele se precipitã
torenþial. Buncãrul sau Centrul, care reuneºte într-o
„recluziune voluntarã” crema ºtiinþificã a lumii, este în
realitate Centrul de Monitorizare ºi Intervenþie prin care
ceilalþi, niºte extratereºtri superinteligenþi ºi supertehnicizaþi supravegheazã de departe evoluþia planeteiduplicat: Pãmântul nostru, pentru a descoperi în rotaþiile
lui rapide ce se va întâmpla cândva pe planeta lor – Terra
1, unde timpul se scurge mai lent. Între original ºi
duplicatul artificial e o relaþie bizarã ºi perversã. „Ceilalþi”
pot pune punct experimentului Pãmânt când acesta ajunge
predictibil, dar ºi „copia” s-ar putea emancipa manipulând
planeta-mamã. Schema nu e nouã. În „Expediþia a ºaptea”
din Ciberiada lui Stanislaw Lem, constructorul Trurl edificã
un „simulator de stat, un model perfect din punct de vedere
cibernetic”, un ministat pus la dispoziþia regelui tiranic
Exilius. În romanul lui Lem lumea secundã se revoltã
finalmente, sparge carcasa ºi-l transformã pe Exilius în
Luna („complet rece”) a Microminianþilor.
Ceea ce la Lem era o micro-parabolã severã despre
tiranie ºi libertate, la Gelu Negrea ia alurã de roman
conspiraþionist. Romancierul crede ºi nu prea în jocul sãu
cu (prea) multe strategii, anuleazã persiflant ceea ce
PRO

Gelu Negrea, eseistul vivace, în conflict declarat cu
ideile primite, aºa cum îl ºtim din savuroasele cãrþi AntiCaragiale ºi Cine eºti dumneata, domnule Moromete?, a
fãcut de curând un pas surprinzãtor ºi, nu ezit s-o spun,
riscant. A abandonat peniþa subþire, protocolul exegetului
atent la zonele de gravitaþie esteticã mãritã ale textului
comentat ºi, aplecat asupra tastelor laptopului, s-a
metamorfozat în romancier. Aº putea sã jur cã o sã-l
coste! În „fandoselile lor strepezite” (formula sarcasticã
îi aparþine!) criticii îl vor exila condescendenþi în plutonul
prozatorilor, scãpând astfel de un concurent temerar ºi
incomod, iar prozatorii (mã refer îndeosebi la cei abisali
ori mãcar specialiºti în ingineria textualã) îl vor privi cu
milã, retrimiþându-l în spaþiul secund al criticii. S-a
întâmplat ºi la case mai mari, de-ar fi sã mã gândesc
doar la G. Cãlinescu, pe care Al. George îl contestã ca
romancier, iar Ion Bogdan Lefter ca istoric literar.
Mai grav e cã în nonºalanþa lui de ins încã nefamiliarizat
cu legile secrete ale vieþii literare, Gelu Negrea n-a scris
o trilogie „ontologicã” (precum Amfitrion de Nicolae Breban)
ºi nci n-a cochetat vioi cu pornografia, ca alde Alexandru
Vakulovski ºi Ioana Bradea. Codul lui Alexandru, aºa se
numeºte cãrþoiul (462 de pagini!) pe care l-a publicat la
Editura Cartea Româneascã, e, s-ar zice, un „roman de
consum”, adicã unul scris cu gândul la cititorul care vrea
acþiune, suspans imprevizibil ºi detestã instinctiv sofisticãreala, suficienþa pedantã, strategiile narative labirintice. Titlul, Codul lui Alexandru, e suficient pentru a depista
un remake bãºtinaº al celebrului Codul lui Da Vinci de
Dan Brown. Într-un codicil narativ, Gelu Negrea face de
altminteri o trimitere directã la bestsellerul american,
moralizând, cam aspru, dupã gustul meu, „publicul
autohton, snob ºi idolatru vizavi de orice nu e românesc”.
Autorul – sau naratorul, cãci Gelu Negrea e expert în
scriitura duplicitarã – ar deci un fel de Stãnicã Raþiu (nu e
o judecatã minimalizantã, cãci dupã mine acesta e cel
mai complex personaj din Enigma Otiliei!), un Stãnicã
Raþiu vexat în orgoliul mioritic care vrea sã avem ºi noi
un Cod al lui Da Vinci ca semn cã ne stã ºi nouã în
puteri. ªi o face parodic – la asta noi, românii, suntem
tari încã de pe vremea lui Budai-Deleanu – preluând
bãºcãlios schemele originalului, dar transformând misterul
religios într-unul politico-financiar. Tipurile (ºi ticurile)
modelului sunt lesne de recunoscut. Robert Langdon,
profesorul de simbolisticã religioasã de la Harvard University venit la Paris pentru a susþine o conferinþã, are
aici un omolog valah, tânãrul istoric ºi academician Adam
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anterior construise cu solemnitate, acoperã ºi descoperã
intempestiv obiectivul camerei cu care îºi filmeazã eroii.
Este Adam Adam un mare istoric prob, un savant sans
peur ni reproche, un cavaler în cãutarea Sfântului Graal
al adevãrului ºtiinþific? Atunci de ce nu ºtie cã vestita
Cloºcã cu Puii de aur se aflã totuºi la Bucureºti, nu la
Moscova? Dacã e specialist în limbi vechi ºi noi (discursul
sãu abundã în vocabule din idiomuri strãine!) de ce
foloseºte ablativul ºi nu nominativul în celebra expresie
Amicus Plato, sed magis amica veritas? Scãpãrile de
limbã, de informaþie istoricã sunt imputabile, desigur,
naratorului poveºtii, reporterul de televiziune Gelu Negrea,
care, aflãm dintr-o Notã finalã, se leagã printr-o simplã
coincidenþã onomasticã de criticul literar ºi eseistul Gelu
Negrea. În sfârºit, este Adam Adam un savant sau un
schizofren delirant? Dar dacã o fi mai mult decât atât?
Dat fiind jocul continuu între afirmaþie ºi negaþie, smerenie
ºi zeflemea, erudiþie ºi retoricã gãunoasã, nu exclud
existenþa unei parabole despre contradictoria lume
româneascã, despre blestemul dualitãþii noastre. Tânãrul
Mircea Eliade spunea în Insula lui Eurthanasius cã
„simbolul intervine în opera unui scriitor chiar fãrã voia
lui” ºi o reorganizeazã „cu o «logicã» absconsã”.
Multe ar fi de spus despre mizele ºi þintele acestei
savuroase cãrþi. Se amestecã în ea intriga poliþistã cu
disertaþia ºtiinþificã, erudiþia falsã cu aceea realã, utopia
intelectualã ºi izomorfismul antropologic, metafizica ºi
ateismul, poveºtile despre comori fabuloase cu erotica
ºi toate aceste salturi imprevizibile þin cititorul cu sufletul
la gurã, atent la tribulaþiile eroilor. Protagonistul Adam
Adam îºi avertizeazã interlocutorul: „Dacã intri în joc,

trebuie sã ºtii cã nu vei putea pãrãsi aceastã incintã pânã
când povestea nu se încheie”. Tot aºa se întâmplã ºi cu
cititorul intrat în incinta romanului. Romancierul Gelu
Negrea te incitã, te iritã, dar te þine captiv pânã la capãt.
Am a-i semnala însã autorului (care a trecut cu bine ºi
proba romanului) trei lucruri de care ar trebui sã þinã
seama în viitor.
Primo. Imprevizibilitatea epicã a romancierului e
subminatã de previzibilitatea discursului personajelor sale.
Savanþi, poliþiºti, reporter vorbesc la fel. Îi supun atenþiei
confesiunea unui predecesor de-acum un secol ºi ceva:
„Eu am multe cusururi, foarte multe. Dar unul din cele
mai mari este o pornire fireascã cãtre a face sã se asemene
indivizii de prin nuvelele mele ºi un fel de a spune cam
stereotip” (scrisoare a lui Duiliu Zamfirescu cãtre Titu
Maiorescu din 6 octombrie 1890).
Secundo. Unele meditaþii pe tema sistemelor politicosociale ale eroului sãu (îndeosebi cele despre comunism)
îl pot pune în conflict cu procurorii „corectitudinii politice”.
Noroc cã aceºtia nu prea citesc romane...
Tertio. Romancierul Gelu Negrea întârzie acþiunea
eseistului Gelu Negrea. Ultimul a început cu ani în urmã
un excelent Dicþionar subiectiv al personajelor lui I. L.
Caragiale ºi acum îmi pare cã bate pasul pe loc. În
aceastã întreprindere nu-l poate înlocui nimeni.
Maiorescu, pe care l-am pomenit mai devreme, credea
cã „puterile (...) unui popor au în orce moment o cantitate
mãrginitã.” ªi tot el observa cã „agerimea intelectualã”
pentru o „lucrare de prisos” e pierdutã pentru „lucrarea
cea trebuincioasã ºi adevãratã”. În cazul lui Gelu Negrea
aceasta e, neîndoielnic, Dicþionarul sãu subiectiv.

Mircea Dinutz

ÎNVÃÞÃTURILE LUI NEA GOE BASARAB
CÃTRE FIUL SÃU BUJIE – NÃSTÃSIE
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Prima învãþãturã, fãtul meu, cascã bine urechile: SÃ
NU FACI CE AM FÃCUT EU! Pleacã-þi capul în faþa
proºtilor ºi calpuzanilor, cã sunt mulþi, câtã frunzã ºi iarbã
– multã larmã, cu puþinã dobândã!! Peste toate se aºazã
o melanholie obiditã, un albastru putregãit peste roureala
sireapã a norilor nãrãviþi. Cugetã, dragul meu Bujie, ce
ne-am face fãrã ei?! Pe cine am afurisi, pe cine am mai
urgisi, searã de searã, plãmadã mohorâtã de închipuiri
diavoleºti, icoanã departe a gândului nostru de bine ºi
frumos… magherniþã învrãjbitã de rãutãþi ºi mãscãri,
Doamne, apãrã-l pe plodul meu, Nãstãsie, de neruºinatele
chemãri ale stricaþilor ºi nesãbuiþilor, osteneascã-se Cel
de Sus sã-i ºteargã de pe faþa Pãmântului!
A doua învãþãturã, preaiubitul meu fiu, ar fi sã-l
cinsteºti ºi sã-l lauzi necurmat pe cel ce strigã ãl dintâi
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ºi mai oþãrât, urcat pe o coamã de munte, pe un parmac,
barem pe un gard, cât de mare ºi mãsurat este, ce
strãlucire are marea sa înþelepciune, cât de orbitoare este
frumuseþea sa, cu ce chip ºi podoabã îi stãpâneºte pe
toþi, cât de încântãtor este trupul sãu, cu toate mãdularele
la locul lor, ia aminte Nãstãsie, E VREMEA OBRAZNICILOR ªI A CELOR CARE RÃCNESC MAI TARE!Te
îndepãrteazã de lucrurile netrebnice ºi scârnave, cu
smerenie în faþa celor mai tari, cã a vieþui între oameni
cu dragoste ºi îngãduialã, ieste inimii pustietate ºi mãr
viermuit!! Nici nu adãsta sã se laude singur, ci închinã-i
osanale tu mai întâi, ca sã-ºi mãsoare vrãjit neasemãnarea ºi marea sa vrednicie!!
Sã fii milostiv, dragul meu fecior, sã-i ierþi sau mãcar
sã-i dai uitãrii pe cei care te-au lovit cu vorba ºi cu fapta,
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cãlcându-þi în picioare încrederea în tine, ponegrindu-te,
cu pãcatele pe care le-ai avut, þi le recunoºti, dar ºi cu
acelea nedorite, nevisate, nefãptuite, negândite mãcar,
tu prea nefericitule!! Lasã-i sã te dispreþuiascã pânã li se
apleacã, ei sunt oamenii clipei trãite, care iubesc – mai
mult decât orice altceva – banul, puterea asupra semenilor,
plãcerile de orice fel, învrãjbirile, fandoselile, chipurile
fardate ºi mult îngroºate. ªi-au pus obraze înºelãtoare,
ca sã parã ceea ce nu sunt ºi n-au fost vreodatã, pentru
cã au înghiþit, cu aceeaºi vrednicie, lãudat fie numele lor,
toatã nemernicia lumii; ºi s-au închinat cu evlavie duhorilor
ce vin din toate haznalele (lãcomia, trufia, lipsa de mãsurã
în toate cele), refuzând privirea întoarsã înlãuntru ºi
înþelepciunea agonisitã prin trudã ºi suferinþã… Aceºtia
întorc spatele Naturii, Artei, Moralei pe care le scuipã ºi
le suduie murdar, înãlþând suporturi ale sumeþiei ºi
obrãzniciei pe locul acela aflat între Bulevardul Rãtãciþilor
din Calea Luminii ºi Drumul Netrebniciei… Dã-le
binecuvântarea ce-o meritã ºi aruncã-te într-o parte sã
nu te atingã, fãtul meu, din greºealã sau din rãutate,
mãdularele lor slinoase ºi urât mirositoare!
Ia aminte, nepreþuitul meu fiu, obida ºi jalea te vor
cuprinde de-i vei bãga în samã mai mult decât li se cade!...
nu te lãsa copleºit de fãþãrnicia ºi mojicia unei lumi ce-ºi
poartã cu necuviinþã tichia de mãrgãritar, uitã ºi-ºi calcã
în picioare lamura, pregãtindu-ºi cu îngrijare vãloaia
pustiitoare ce va birui cerul ºi pãmântul. Obida ºi jalea
ne vor stãpâni, pânã iaste sufletul în trup! Adauge
plângerea ºi înstrãinarea, ca nu cumva sã îngropi ºi
aceastã învãþãturã unde-þi va zãcea trupul, Nãstãsie, fiule!
Amin!!

Casa Dinu Lipatti (1917-1950)

DIALOG LA MALUL APEI…
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nimeni în borº, pentru cã n-are cine… ªi nu sunt învãþat sã mi
se punã condiþii!!...
– Bine!... sã o luãm altfel! Spune-mi: ce-þi doreºti mai mult
ºi mai mult, ce þi-ai dori cel mai mult?!
– ªtiu eu?! Aºa, de dragul discuþiei… sã ajung senator
(maºinã, ºofer, condiþii ideale de somn la serviciu), sã am mãcar
51% la PETROM ºi… câteva reviste PORNO!!...
– Eºti modest, nea Vasile! Modest! Senator nu poþi sã ajungi,
cã nu eºti politician, o spui de-a dreptul! Asta, cu PETROM-ul
e culmea obrãzniciei! Cine te crezi?!... Dinu Patriciu (apãrã ºi
pãzeºte, Doamne!)?! Nepotul lui Tãriceanu?! Mai bine-mi cereai
lampa lui Aladin ºi scãpam de toate necazurile!!... Acum pot sã
plec?!...
Omul se sufocã de indignare:
– Aºa?!... Mai eºti ºi obraznic?!...
Nici una, nici douã, nea Vasile – supãrat peste poate – a
luat peºtele, l-a dus grabnic în bucãtãrie, l-a spintecat cu grijã,
fãrã sã ia în seamã protestele aceluia, l-a curãþat meticulos, l-a
pus pe foc ºi, nu dupã mult timp, mânca cu poftã ceea ce-ºi
dorise atât de mult: peºte cu mãmãliguþã. Când se ridicã
mulþumit, descoperi stupefiat douã teancuri de reviste
PORNO… Ciudat, zãu aºa! Nu-ºi pierdu prea mult timpul cu
întrebãri ºi începu sã le rãsfoiascã! Avea de ce sã fie mulþumit!...
Încã o dorinþã îndeplinitã…
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– Alo, domnu’! bã, ãsta de la capãtul bãþului!... ºtii cine
sunt eu?!...
– Ca sã-þi spun drept, nu mã prea pricep la peºti!... Poate cã
nu ºtiu ce eºti!... ªtiu însã cu siguranþã ce vei fi: un peºte bine
prãjit!... cu mãmãliguþã!...
– Aºa, îl îngânã ãla micu’ zbãtându-se doar – doar, cu
mãmãliguþã, zici!
Bãrbatul de la celãlalt capãt al undiþei întãri încântat de
perspectiva apropiatã!!
– Bã, retardatule!... eu sunt!...
Pauzã ameninþãtoare….
– Ei, ce eºti?!...
– … sunt peºtiºorul de aur!! se umflã ãla mic în solzi.
– Aiurea!... eºti un peºte de râsul lumii, cã nu mã pot lãuda
la nimeni cu ce-am prins eu!... Ce aur?!... Dacã ai 300 de grame
cu solzi cu tot!!...
– Nea Vasile!!....
– De unde ºtii cum mã cheamã?!...
– Pentru cã… îþi mai spun o dat! Pentru ultima datã! EU
SUNT PEªTIªORUL DE AUR!!! Pot sã-þi îndeplinesc trei
dorinþe…dacã-mi dai drumul imediat!!!
Omul râse cu bonomie:
– Mãi, Auri… cum ai zis cã te cheamã, Aurel tatã?! La mine
acasã, eu comand, eu ascult ºi tot eu execut!!... nu-mi suflã
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MIHAI BENIUC – 1OO
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În luna noiembrie a anului pe care tocmai l-am încheiat
s-a împlinit un secol de la naºterea lui Mihai Beniuc, un
poet cu Ardealul în glas, în linia lui Octavian Goga, un
poet social, poate „ultimul dintr-o serie dispãrutã”, în opinia
criticului C. Stãnescu. Nu ezit sã afirm cã autorul
Cântecelor de pierzanie ºi al poemului „Ursul românesc”,
mai emblematic ca oricând pentru destinul ºi istoria
acestei þãri, dar ºi al multor poezii de dragoste care ating
uneori nivelul liricitãþii clasicilor universali, al liricitãþii
eminesciene, este un mare poet. Din pãcate, pe Mihai
Beniuc pare sã-l fi înghiþit uitarea. Profund nedreaptã.
Despre poet s-a vorbit în ultimele decenii extrem de puþin,
îndeosebi cu prilejul apariþiei, în 1985, a antologiei
intitulate Rugul poeziei ºi în 1999, când Editura Eminescu
i-a publicat postumele „disidente” într-un volum cu un titlu
literalmente memorabil: „Cântece ºi descântece de
pierzanie”, la 60 de ani de la debutul poetului. Criticul ºi
istoricul literar Ioan Adam semna atunci în revista la care
lucram – „Adevãrul literar ºi artistic” – un excelent
comentariu, caracterizând volumul ca fiind „jurnalul unei
deziluzii pe care Beniuc a slujit-o o viaþã întreagã”. Inegal
ºi industrios, Beniuc era, aºa cum mi-am putut da seama
ºi cu ocazia unui interviu pe care mi l-a acordat, în 1975,
pentru revista „Convorbiri literare”,conºtient de excesele
ºi derapajele sale, chiar dacã le gãsea o motivaþie. Foarte
tânãr la acea datã, considerându-l un clasic, cum îl consider ºi în prezent, am înclinat, în cele din urmã, sã-i
accept unele argumente, ba chiar mi-am evocat în gând,
mãrturisind apoi acest lucru ºi într-un chapeau al
interviului, un paradox al lui Borges: „Numai poeþii de mâna
a doua scriu doar versuri bune. Un poet trebuie sã aibã ºi
versuri proaste. Mãcar din politeþe”. Sigur, dacã i-am da
crezare lui Borges, ar trebui sã observãm cã Beniuc a
dat dovadã de o...”politeþe” exageratã ºi de o lipsã de
mãsurã pe care nu o putem înþelege decât, eventual, în
iubire. „Voi intra masiv ºi greu în vreme/ Cu un car cât
dealul de poeme”. S-a þinut de cuvânt, minându-ºi însã,
aºazicând, posteritatea. E drept, cum bine se ºtie, la
aceasta a contribuit din plin ºi omul cu pãcatele sale, nu
puþine. Atât de invocate ºi condamnate ºi de cei vrednici
ºi de mulþi nevrednici de a-l judeca. Ele nici nu prea mai
intereseazã - sau ar trebui sã nu mai intereseze – odatã
cu trecerea timpului. Chiar dacã procurori se vor gãsi
mereu.
În interviul de care aminteam – sã nu uitãm cã ne
aflam în 1975, deci în plinã minirevoluþie culturalã –
întrebarea: ce ar face, dacã s-ar afla acum în pragul
debutului, Mihai Beniuc îmi rãspundea: „E greu de spus.
În orice caz, ºtiu cã-i mai uºor sã debutezi azi, decât pe
vremea mea, din punctul de vedere al posibilitãþilor
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materiale. Dar nu este mai uºor din punctul de vedere al
materialului cu care te prezinþi. Eu am avut curajul sã
debutez cu niºte poeme despre care ºtiam cum o sã fie
primite. De exemplu: „Ursul românesc”. ªtiam cã se va
înþelege despre ce este vorba aici, tot aºa cum avea sã
se înþeleagã mai târziu cu „Chivãrã roºie”. Este vorba de
o atitudine ºi de norocul sã ai libertatea sã iei atitudine.
Nu e suficient sã ticlueºti un text, ci sã ai o atitudine
fermã. Or, din acest punct de vedere, nu ºtiu dacã m-aº
descurca mai uºor astãzi” ( atunci, în 1938, avusese
probleme cu cenzura, volumul „Cântece de pierzanie” fiind
difuzat la insistenþele ºi cu sprijinul lui N.D. Cocea –
n.mea). Aº mai reaminti acum ºi rãspunsul la o întrebare
privind dubla ipostazã a interlocutorului meu: de poet ºi
de om de ºtiinþã (profesor de psihologia animalelor):
„Psihologia animalelor ºi poezia nu prea au înrudire. Doar
cã ºi poezia ºi ºtiinþa pleacã de la realitate. Mi s-a
întâmplat odatã, în Marea Nordului, sã scoatem, împreunã
cu pescarii, o epavã plinã cu actinii, un strat de flori
excepþional de frumoase. Nu m-am gândit la nici un fel
de poezie atunci. Am dus-o la acvariu, la Hamburg, pentru
ca sã o vadã lumea. Mai târziu mi s-a întâmplat mie un
naufragiu. ªi naufragiul acela de ordin sentimental mi-a
scos la ivealã aceastã epavã, pe care eu o clasasem în
alt catalog – al ºtiinþei. ªi atunci am scris o poezie. Ca ºi
florile de pe acea epavã, poezia a crescut ºi ea ca o
frãmântare sufleteascã. Mi-aduc aminte cã am citit în
Valery cã el, la un moment dat, a gãsit un loc, la mare,
unde pescarii aruncaserã mãruntaiele peºtilor mari pe carei vânaserã. El spune cã dacã nu le-ar fi vãzut prin
transparenþa apei marine i-ar fi produs repulsie. Aºa, ele
au cãpãtat o frumuseþe cu totul neobiºnuitã. Semnificaþia
lucrurilor pentru artist se schimbã fãrã ca acestea,
lucrurile, sã se înstrãineze”.
Beniuc a reþinut întrucâtva atenþia în epoca postdecembristã cu o carte de memorii: Sub patru dictaturi,
carte care este, dincolo de niºte mici rãutãþi ºi insinuãri,
mult prea blândã în comparaþie cu ceea ce promitea, prin
anii 70, cã va lãsa în urma sa. Mie însumi mi-a arãtat
triumfãtor ºi misterios totodatã un fel de ladã, când l-am
vizitat pentru interviul din care am citat, asigurându-mã
cã ea conþine mãrturii zguduitoare privind epoca pe care
a trãit-o ºi oamenii pe care i-a cunoscut. Or, puþine
„dezvãluiri” din cartea apãrutã, graþie lui Ion Cristoiu, mau zguduit, iar unele „discreþii” ale memorialistului mi sau pãrut de neînþeles. El povesteºte pentru viitorime, dar
rãmâne „rãstignit” în prezentul scrierii ºi mai ales prea
„lipit” de trecut. Nu se poate nega însã cã ne aflãm totuºi
în faþa unei mãrturii de o incontestabilã valoare. M-am
mirat cã Alex ªtefãnescu, care a publicat – ºi bine a
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fãcut, cum am scris la momentul potrivit – ficþiunile
memorialistice ale eternului membru în C.C. al P.C.R.,
Titus Popovici, a fost atât de exigent cu amintirile lui
Beniuc. E drept cã ale lui Titus Popovici au remarcabile
virtuþi epice, sunt mai subtile, mai captivante, dar vãdind
o întristãtoare lipsã de minimã gravitate, definitorie de
altfel pentru un om ºi un scriitor care a luat totul în uºor,
inclusiv propriul talent, ceea ce mi se pare atipic pentru
un ardelean. La Beniuc însã lucrurile stau cu totul altfel,
adicã tipic ardeleneºte. El ia ºi se ia în serios, este grav
pânã acolo încât riscã sã alunece în ridicol.
Istoricul literar, poate nu atât cel de azi, atins
iremediabil de morbul europenisto-revizionist care i-a
înfierbântat creierul, cât cel de mâine ar avea destule de
reþinut ºi de „valorificat” din volumul Sub patru dictaturi.
Asta, în cazul în care va mai exista în România ºi în
lume istorie ºi criticã literarã. Semnele nu sunt foarte
încurajatoare...
Între altele, cartea la care mã refer ne introduce în
atmosfera epocii, o epocã evocatã de „un om care s-a
ocupat de politica literarã a þãrii ani ºi ani de zile dupã
Eliberare”, cum, nu fãrã o anumitã trufaºã candoare, se
recomandã memorialistul. Frapante sunt mai ales
similitudinile cu atmosfera epocii de dupã o altã eliberare:
cea din 1989. Cãci aceasta este, se pare, soarta românilor:
s-o ducã, aºa, de la începutul pânã la sfârºitul istoriei lor,
din eliberare în eliberare, fãrã sã ajungã sã fie vreodatã
cu adevãrat liberi!
ªi atunci, dupã... eliberarea din 44, ca ºi acum,
Eminescu, de pildã, era pus la zid. ªi atunci niºte
ipochimeni, aidoma celor de azi, îi mãsurau ºi îi interpretau
ideologic genialele poeme (articolele politice, culme a
ziaristicii româneºti, neegalatã de nimeni pânã în prezent,
nici nu puteau fi amintite), dar îi micºorau pânã ºi
fotografia. La centenarul naºterii lui Eminescu, în 1950,
Luceafãrul era eliminat din ediþiile ce se voiau – nu-i aºa?
– omagiale, sintagma „poet naþional” fiind consideratã dea dreptul criminalã pentru internaþionaliºtii ºi kominterniºtii
vremii, ca ºi pentru neokominterniºtii de azi. Numele lui
Eminescu era nedemn de Piaþa Romanã, iar o statuie a
sa în acest loc ar fi constituit o erezie de neiertat. ªi
atunci, scriitorii erau scoºi, din cauza trecutului lor „pãtat”,
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nu doar din comitete ºi organizaþii mai mult sau mai puþin
profesionale, ci ºi din manuale sau chiar din literaturã
(?!). Nu-l întreba oare pe Beniuc un fruntaº politic al epocii,
Miron Constantinescu, dacã are nevoie literatura românã
de Zaharia Stancu? Terenul trebuia curãþat, inclusiv de
clasici, morþi sau aflaþi încã în viaþã. Gândul nu poate sã
nu te ducã la expulzãrile postdecembriste. Nu sunt adeptul
lamentãrilor, dar recunosc cã e greu sã eviþi niºte întrebãri:
cum naiba a mai fiinþat aceastã culturã naþionalã sfâºiatã
de atâtea „eliberãri” ºi revizuiri? Aºa micã ºi neînsemnatã
cum este ea!... Ce se va întâmpla dupã o nouã ”eliberare”?
Cãci – mai devreme sau mai târziu - va veni cu siguranþã
ºi aceea. Pe unde vor scoate cãmaºa procurorii de azi în
faþa noilor justiþiari? Cãci vor apãrea ºi atunci, ca ºi acum,
precum ciupercile dupã ploaie. Sã sperãm cã „pãzitorii
solului veºnic” vor rezista tuturor vicisitudinilor unei istorii
cu vocaþia „eliberãrilor”... În epoca repovestitã de Beniuc,
Arghezi a trebuit sã fie „reabilitat” ºi apoi – atenþie! –
„adus în sfera creaþiei literare”. Dupã demolatoarele noastre
aºanumite revoluþii, þinta principalã fiind întotdeauna
valorile ºi în primul rând Eminescu, se încearcã a se
pune stãpânire ºi pe „sfera creaþiei”. O iluzie deºartã,
fãrã îndoialã. Îl poþi izgoni pe Eminescu din Piaþa
Romanã, dar sã-l scoþi ori sã-l bagi pe un poet genial ca
el sau ca Arghezi „în sfera creaþiei” depãºeºte chiar ºi
puterea ºi idealurile luminoase ale unei revoluþii de
eliberare...
Simptomaticã este o precizare pe care Mihai Beniuc
o face, în mai multe rânduri, atunci când se referã la
revizuiri ºi interdicþii brutale pe criterii ideologice ºi politice.
Anume cã, nu o datã, nu numai sovieticii (pe seama cãrora
au fost ºi sunt puse toate relele) erau cei care dictau
„execuþiile”. Adesea ei nici nu ºtiau ceva despre trecutul
cutãrui sau cutãrui scriitor, artist etc. Or fi fost ºi directive de la Moscova, dupã cum erau ºi intervenþiile
consilierilor trimiºi aici, dar zelul cu care ele erau „traduse
în viaþã” de cozile de topor, de plângãcioºii la porþi ºi
morminte strãine, de lichelele internaþionaliste locale,
întrecea cu mult litera ºi spiritul cerinþelor venite de la
Rãsãrit. Pentru câþiva arginþi ºi niºte privilegii s-au gãsit
destui care sã-ºi vândã pãrinþii spirituali ºi sufletul.
Centrul directivelor s-a mutat acum, dupã ultima
„eliberare”, la punctul cardinal opus. Mâine s-ar putea sã
se afle din nou la Rãsãrit. Internaþionaliºtii, kominterniºtii
de tip nou, dispuºi oricând sã-ºi schimbe pielea, dar nu
ºi nãravul, admiratorii de azi ai avioanelor ºi rachetelor
americane nu vor ezita sã treacã repede în cele purtând
marca Suhoi... Mãcar Beniuc a fost consecvent. A iubit
imperiul sovietic pânã întratât încât îl critica, în anumite
cercuri, ºi chiar îl ura pe Ceauºescu fiindcã ar fi fost
antisovietic. ªi a împãrtãºit – mãrturiseºte el - „o singurã
concepþie, aceea de comunist”...Cât priveºte pe poet,
sã-i recitim lirica de dragoste sau pe cea de puternicã
vibraþie patrioticã, pentru a mai uita o clipã de mocirla,
inclusiv moralã, în care ne bãlãcim: „Cã am fost ºi beat
din când în când/ Ori de vin ori de femei, - se poate./
Sunt aicea-n carte scrise toate./ Una ºtiu: Nu m-am supus
la vânt! (...) Toatã vremea am rãmas eu însumi,/ Pe la
porþi domneºti n-am fost milog,/ N-am ºtiut ºi nu pot sã
mã rog,/ Nici n-aº vrea s-auzã alþii plânsu-mi”.
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Elena Roºioru

ALAIN BOSQUET
(28 martie 1919 – 8 martie 1998)

Motto: - Ce faci spre a trãi?
- Traduc roua!
(Alain Bosquet)
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Printre poeþii francezi contemporani, numele lui Alain
Bosquet este unul dintre cele mai cunoscute marelui
public, deºi opera sa nu se bucurã încã de aceeaºi
notorietate. Nãscut la Odessa în 1919, pe numele sãu
adevãrat Anatole Bisk, a pãrãsit Rusia natalã împreunã
cu tatãl sãu, ºi el poet, condamnat la moarte în timpul
Revoluþiei. Dupã o scurtã trecere prin Bulgaria, familia
Bisk se instaleazã în Belgia, la Bruxelles. Anatole
copilãreºte aici, îºi face studiile, începe sã publice. În
1939, împreunã cu José-André Lacour, pune bazele primei
sale reviste literare, Pylône. Dupã invazia Belgiei, se
alãturã armatei la Montpellier, dupã care pleacã în Statele
Unite. Abia ajuns la New York, i se propune, de cãtre
Robert Goffin, sã devinã secretarul de redacþie al primului
ziar gaullist, La Voix de la France. Devine de atunci Alain
Bosquet. Îi întâlneºte pe Mondrian, Breton, Chagall, Dali,
Jules Romains ºi corespondeazã cu Caillois sau
Supervielle. Îi apare în 1942 primul volum de poeme
L’Image impardonnable, ilustrat de Fernand Léger. În 1943
se angajeazã în armata americanã ºi participã, la Londra,
la pregãtirile pentru debarcare. Dupã armistiþiu, devine
funcþionar al Consiliului de control la Berlin. „Al doilea
rãzboi mondial a jucat la perfecþie rolul sãu de educatoare”,
va scrie el.
Începând cu 1948, preia codirecþiunea revistei literare
Das Lot despre care Gottfried Benn va spune cã a fost
evenimentul capital al literelor germane dupã înfrângere.
În aprilie 1951 demisioneazã ºi se instaleazã la Paris. Îºi
terminã studiile la Sorbona. La recomandarea lui Paulhan,
Gallimard îi publicã în 1952 primul roman, Marea eclipsã
(La Grande éclipse). Studiile sale critice se multiplicã, în
Combat ºi N.R.F., apoi în Monde ºi Figaro. Libertatea
criticilor sale îi aduce duºmãnii notorii ºi sprijine solide.
Astfel se inaugureazã o carierã în cursul cãreia distincþiile
se vor multiplica: Guillaume Apollinaire, Sainte-Beuve,
Fémina-Vacaresco, Interallié, Marile Premii de poezie ºi
al romanului ale Academiei franceze º.a.
A scris în jur de douãzeci de opere romaneºti care,
precum Destãinuirea mexicanã (La Confession
méxicane)(1965), Jean-Louis Trabard, medic (Jean-Louis
Trabard, médecin) (1980) sau Meseria de ostatic (Le
Métier d’otage) (1989), interpeleazã generaþia ce avea
douãzeci de ani în 1945, carierismul ºi „onorabila
mediocritate” a acestor Tigri de hârtii (Tigres de papiers)
(1968). Dezamãgirea invadeazã relaþia amoroasã,
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scepticismul domneºte pe deplin în Domnul Vodevil (Monsieur Vaudeville) ºi în Iubirea burghezã (L’Amour Bourgeois) (1974). Deºi comparã el însuºi, fãrã amabilitate,
aceste povestiri cu niºte „scenarii de film prost conceput”,
privirea nemiloasã asupra condiþiei umane, salvatã de o
ironie vioaie, face din Alain Bosquet un adevãrat moralist care se dedã astfel, cu o delectare provocatoare,
aforismului.
Trebuie detaºat de aceastã producþie romanescã
„tripticul bio-ficþional”. În O mamã rusoaicã (Une mère
russe) (1978), faptele obiective ale biografiei sunt evocate
nu cronologic, ci în ritmul sinuos al memoriei ºi, cãutând
sã înþeleagã psihologia mamei sale, naratorul o scoate
la luminã pe a sa, „împãrþitã, dupã Mandiargues, între o
tandreþe ºi o agresiune duse fiecare la extrem, ceea ce
este de-a dreptul unic la o fiinþã dotatã, de altfel, cu o
sensibilitate cosmicã”. Abordarea autobiograficã se
dezvoltã cu trilogia Primii treizeci de ani (Trente premières
années): Copilul care erai (L’Enfant que tu étais) (1982),
Nici rãzboi nici pace (Ni guerre ni paix) (1983) ºi
Sãrbãtorile neînduplecate (Les Fêtes cruelles) (1984). În
sfârºit, evocarea se terminã, ca în ecou, prin publicarea,
în 1986, a volumului Scrisoare tatãlui meu care ar fi avut
o sutã de ani (Lettre à mon père qui aurait eu cent ans).
Liniile de forþã ale evoluþiei sale poetice au fost trasate
de autorul însuºi. „Prima etapã, între 1943 ºi 1948:
rãzboiul ºi condiþia atomicã nãscutã cu Hiroshima. A doua
etapã, nevoia de feeria marcatã de influenþa Mexicului
precolumbian. A treia etapã, între 1957 ºi 1965:
Testamente (Testaments): confesiunea unui contemporan
între absurd ºi absolut. A patra fazã: Note (Notes):
alegerea dificilã între eu , tu ºi pluraluri, în cãutarea
identitãþii. A cincea fazã: Cartea îndoielii ºi a iertãrii (Le
livre du doute et de la grâce) ºi mai ales Neliniºtea
Domnului (Le Tourment de Dieu) (1987) – operã tradusã
în unspreceze limbi – subliniind necesitatea unei
dimensiuni spirituale la un necredincios.” A ºasea etapã:
satira cu Sonete pentru un sfârºit de secol (Sonnets pour
une fin de siècle).
Cele trei romane scurte reunite sub titlul Solitudini (Les
Solitudes), în 1992, lasã autobiografia pentru o viziune
mai obiectivã a „reglãrii de conturi cu secolul”.
Ultimele volume, în special O zi dupã viaþã (Un jour
après la vie) în 1984, ºi Mâine fãrã mine (Demain sans
moi), în 1994, cântã, într-un mod aproape clasic,
precaritatea, fie dureroasã, fie luminoasã.
Între poezie ºi prozã, un puternic volum de aforisme,
Fabula ºi biciul (La Fable et le fouet), în 1994, care i-a
luat lui Bosquet mai bine de douãzeci de ani de redactat,
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conjugã scepticism ºi uimire.
Autor a numeroase antologii, Alain Bosquet a publicat,
în special, cu Liliane Wouters, o Antologie a poeziei
francofone din Belgia (Anthologie de la poésie francophone
de Belgique), în patru volume. „Puþini oameni din aceastã
generaþie aduc ofensivei literare, cu atâta dezinvolturã
curtenitoare, curajul spiritului fãrã de care nu existã pic
de incitare realã ºi nici reînnoire în creaþie”.
Talentele sale poliglote i-ar fi permis la fel de bine sã
devinã poet germanofon, însã el a ales sã se refugieze
în limba francezã. Naturalizat francez în 1980, este ales
membru al Academiei regale de limbã ºi literaturã franceze
din Belgia în 1986.
Din vasta operã a lui Alain Bosquet, critica literarã a
reþinut numeroase formulãri aforistice cu mare încãrcãturã
gnomicã:

Citate
„Dumnezeu este obstacolul pe care îl ridic între mineînsumi ºi mine pentru a nu avea de ce sã mã înþeleg.” Nu sunt un poet de apã dulce
„Violenþa este una din marile industrii americane.” –
Americanii sunt adulþi?
„Dumnezeu: o mie de întrebãri, nici un rãspuns.” – A
fi împiedicat sã fii
„Pacea interioarã suprimã principiul însuºi al existenþei,

care este acela de a stabili ierarhii, dorinþe, dezgusturi.”
– Copilul care erai
„Sã scrii, înseamnã sã gândeºti împotriva ta.” – Sã
gândeºti împotriva ta
„Ce vrea sã însemne a exista? Sunt fãrã sã fiu eu.” –
Poeme
„Reciteºte-te de ºapte ori înainte sã scrii” - Nu sunt
un poet de apã dulce
„Poet? Nou-nãscut la orice vârstã” - A fi împiedicat sã
fii
„Prin prozã mã exprim. Prin poem mã extrapolez” - A
fi împiedicat sã fii
„Mã întreb cine sunt, spune Dumnezeu... Poate sunt
un compromis între fiinþã ºi non-fiinþã pe cheltuiala mea...”
- Nu sunt un poet de apã dulce
„Îl pun pe Dumnezeu la plural, pentru a mã asigura de
fragmentarea lui. Îl pun de asemenea în cuvinte. El este
ceea ce în mine nu ar ºti sã se mulþumeascã cu puþinul
care sunt.” - Nu sunt un poet de apã dulce
„Învaþã înainte de toate interogaþia: ea tempereazã
uimirea.” - A fi împiedicat sã fii
„Pentru a trãi, aº inventa neinventabilul.” - Sã gândeºti
împotriva ta
„Orice inocenþã triºeazã” - Sã gândeºti împotriva ta
„Ce este Dumnezeu? Este un secret al omului.” –
Cartea îndoielii ºi a iertãrii
„Vreau sã mi se sape trei morminte: unul pentru corpul
meu, unul pentru sufletul meu, unul pentru cuvintele
mele.” - Nu sunt un poet de apã dulce

Alain Bosquet

Poetul a trecut: o agitaþie-n lut
devine monument,
braþul ce iatã s-a nãscut
buza ºi ochiul ardent
Poetul a trecut: râul care ezitã,
devine fluviu regal;
nu-i limitã, odihna-i risipitã:
seamãnã doar cu un cal.
Poetul a trecut; în marea de liniºte
se organizeazã-un concert,
ca un liliac; o idee începe sã miºte,
deja universul e cert.
Poetul a trecut; un ocean consumã
vapoarele sale-adormite.
Plaja-i de aur ºi bogãþii lucesc din spumã
prietenilor oferite.

Traducere de Elena ROªIORU
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Poetul a trecut: delirul inspirã
invariabil opera de artã.
Bãtrânul corb se transformã în pasãre-lirã.
Încredere într-o târzie soartã
c-o sã trãieºti de cincisprezece ori: dacã poetul hirsut
trece-naintea verii-nmiresmate,
consultaþi-l cãci din fiecare minut
încheagã o eternitate.

O sãmânþã cãlãtorea
O sãmânþã cãlãtorea singurã pentru a vedea þinutul.
Judeca oamenii ºi lucrurile.
Într-o zi ea gãsi valea frumoasã ºi plãcute câteva cabane.
A adormit.
În timp ce visa a devenit lãstar
ºi lãstarul a crescut,
apoi s-a acoperit de muguri.
Mugurii au dat ramuri.
Vezi stejarul acesta puternic
el este, atât de frumos, atât de maiestuos,
acea sãmânþã,
Aºa e dar stejarul nu poate cãlãtori.
PRO
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Origine
Orice origine-i reînceput;
ºi fiecare loc, fuga sa.
Piatra gândeºte:
„Pentru a fi piatrã
am nevoie de grai,
ºi graiul meu va avea nevoie de un zeu
pentru a-l impune acestei pietre ce sunt
ºi care nu sunt încã”.
ªi piatra se preschimbã în fluture,
ºi fluturele gândeºte:
„Pentru a fi singur în specia mea
ºi a-i servi de exemplu,
nici pitulice nici floare,
am nevoie de-un grai,
ºi graiu-mi va veni de la un zeu
care va spune: „Fluture,
îþi cer sã fii fluture”.
Dar gândirea ca un zigzag printre trandafiri
duce boabele de polen, sfâºie petalele sale
ºi nu îndrãzneºte
dintre cele zece miresme sã aleagã.
ªi bãtrânul fluture
dezamãgit de-a fi reflectat atât
devine zãpadã: un pic de zãpadã uºoarã.
ªi zãpada începe sã gândeascã:
„Pentru a fi zãpadã pe deplin,
nu oaie,
nici nourul care trece,
am nevoie sã vorbesc,
ºi cuvântul îmi va fi dat de un zeu
în care o sã mã încred
ºi care va fi foarte darnic”.
Zãpezii-i e atât de fricã
sã-ºi imagineze cã ar fi zãpadã!
Ea devine o veche batistã,
ºi batista nu gândeºte,
ºi batista n-are nevoie sã se afirme.
Orice origine e sfâºiere;
ºi fiecare loc, metamorfozã.

PRO

** *
– Povesteºte-mi trecutul.
– E prea vast.
– Povesteºte-mi secolul XX.
– Au fost lupte sângeroase,
apoi Lenin,
apoi speranþa,
apoi alte lupte sângeroase.
– Povesteºte-mi timpul meu.
– A fost Hitler,
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a fost Hiroshima.
– Povesteºte-mi prezentul.
– Eºti tu,
ºi tot tu,
ºi fericirea care se-aseamãnã
soarelui peste oameni.
– Povesteºte-mi…
– Nu, copilul meu,
tu trebuie sã-mi povesteºti
viitorul.
***
Într-o zi când mã îndoiam de mine, zise Dumnezeu,
m-am dus la prietenul meu Shakespeare,
apoi m-am dus
acasã la Rembrandt
care se picta acoperit de riduri.
Înainte de a-mi gãsi împãrãþia incertã,
l-am salutat pe copilul Mozart,
cãruia i-am adus
un clavecin nou-nouþ.
Aceste trei vizite mi-au fost de ajuns
sã mã accept puþin”.

Aniversare
E oare aniversarea
platanului meu favorit
sau a stropilor de rouã roºcatã
care într-o zi de toamnã
mi-au cãutat buzele?
Acolo unde sunt, imaterial, nestatornic,
ºtiu cã trebuie sã aduc omagiu
acestor evenimente
ce mã-nfioarã.
Dãunãtor, defunct,
nu mai pot scrie poezie,
deºi mii de silabe se agitã
uºor în jurul meu.
E oare aniversarea
unei femei întâlnite cândva
între douã zãri,
una plecând ºi alta sosind:
umerii ei erau plãcuþi piþigoilor,
iar ochii-i nu se mai temeau de Luna rece?
Rãvãºit, nimicnicit,
nu pot evoca
nici tristeþea nici bucuria,
dar în imediata mea apropiere,
ce de vârtejuri, ce de ºoapte suave
înspãimântând brumele, brusc!
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Eºti mai zvelt decât zebra
Sari mai bine decât ecuatorul.
Sub scoarþa ta vertebrele
fac un concert de pãsãri batjocoritoare.
Voi avertiza toþi poeþii:
nu trebuie sã atingem fructele
acolo dorm cometele,
ºi tot acolo se reface oceanul.
Eºti uºor ca un tropic.
Eºti mai înþelept ca un peºte.
În fiecare frunzã o replicã
este rezervatã cântecului meu.
De îndatã ce þi se adreseazã cuvântul,
în jurul tãu se ridicã un zid.
Baþi din ramuri, îþi iei zborul
tu eºti cel care va pedepsi azurul.

Iarba
În Pãdurea celor ªase Nãpârci,
cu braþele înconjurând un stejar, am urlat:
„O sã mor”.
Cerul albastru mi-a rãspuns: „Puþin îmi pasã”.
Râul nici mãcar nu s-a oprit
iar aºchia de piatrã s-a rãstit:
„Nu-i treaba mea
întrucât am murit fãrã emoþie de peste o sutã de ori”.
Furnica a replicat insolent:
„Nu vreau sã înþeleg nimic”.
Doar un fir de iarbã mi-a pãrut mai amabil:
„Dacã insiºti, te voi acoperi”.

Vino în Franþa, copil de
departe...
Vino în Franþa, copil de departe.
Noi avem lanuri de grâu care danseazã,
Care danseazã: s-ar spune niºte pãpuºi.
Vino în Franþa, copil de departe.
Noi avem oraºe vechi,
Vechi în care fiecare piatrã are o istorie;
ªi oraºe tinere, tinere,
Mai tinere decât tine.
Vino în Franþa, copil de departe.
Vei cunoaºte bãieþi ca ºi tine,
Care se joacã, învaþã,
Vor sã fie fericiþi.
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Vino la Paris, copil de departe.
În casa mea, e muzicã,
Soare, prãjituri, cãrþi profunde,
iar afarã o girafã enormã: Turnul Eiffel,
Pe care-l vei putea picta în albastru,
În mov, în roºu,
Cât vei dori.x

Paris
Nadiei Blot
Dacã v-aº povesti cã Parisul este un port
clãdit pe corali, unde vin sã se adape
girafa de zãpadã ºi þestoasa uriaºã?
Dacã v-aº povesti cã în fiecare zi Parisul
se trezeºte ca o insulã în largul Japoniei
ºi alunecã uºor pe sub pielea Mexicului,
printre baobabi ºi mimoze albastre?
Dacã v-aº povesti cã Parisul hoinãreºte
la cel mai mic vânt cãtre stelele cerºind
o felie de pâine, ºi cãtre cometele bogate
care seamãnã în spaþiu un popor de tucani?
Dacã v-aº povesti, aºa cum un prieten deapãnã
în ceaþa apãsãtoare o poveste de vânãtoare,
cã în mijlocul versurilor mele Parisul se simte fericit?
În Sonete pentru un sfârºit de secol, Alain Bosquet
pãstreazã forma fixã a poeziei, dar renunþã la rimã în
favoarea versului alb, specific poeziei moderne.

Mare
Marea scrie un peºte albastru,
ºterge un peºte gri.
Marea scrie un cruciºãtor care ia foc,
ºterge un cruciºãtor prost scris.
Poetã mai mult decât poetele,
muzicianã mai mult decât muzicienele,
ea este interpreta mea,
marea strãveche,
marea viitoare,
purtãtoare de petale,
purtãtoare de blanã.
Ea se instaleazã
în strãfundul meu
Marea scrie un soare verde,
ºterge un soare mov.
Marea scrie un soare întredeschis
peste o mie de rechini care se salveazã.

PRO

Copac
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Florentin Popescu

N. PORSENNA – ZIARIST
ªI FONDATOR DE PUBLICAÞII*
Se poate spune cu certitudine cã una din marile
pasiuni (dacã nu cumva prima) ale lui Nicu Porsenna
(1892-1971) a fost ºi a rãmas toatã viaþa ziaristicã. Forþa
de penetraþie a cuvântului scris ºi apãrut între-un cotidian
ori într-o revistã i-a dat acestuia încredere ºi forþã, speranþa
cã va putea sã-ºi afirme opinia proprie în diversele, marile
probleme ale actualitãþii, indiferent de domeniul despre
care era vorba: social, politic, cultural etc.
Cea dintâi „temã” (care nu era numai a lui, ci a întregii
Românii ºi chiar a întregii Europe în cel de al doilea
deceniu al veacului al XX-lea), fundamentalã de altfel, a
publicistului, cãrturarului ºi scriitorului N. Posenna este
rãzboiul. Conflagraþia europeanã ce presupunea
numeroase ºi nebãnuite implicaþii, politice, militare ºi de
altã naturã ocupã acum sufletul ºi minþile tuturor
intelectualilor români care se simt legaþi de þarã ºi care
au responsabilitatea actelor lor publice.
În acest context la 1 septembrie 1914 apare la
Bucureºti publicaþia „Latinul”, al cãrei director ºi fondator
este N. Porsenna. Ziarul iese de sub tiparniþã în atelierele
Tipografiei ºi Stabilimentelor Grafice George Ionescu, de
pe strada Academiei 30 din Bucureºti, firmã care nu este
a altcuiva decât a tatãlui lui Nicu Porsenna, firmã pe care
fiul o va moºteni curând ºi care va mai da pe piaþã ºi alte
tipãrituri.
În paginile „Latinului” neobositul ºi tenacele ziarist
publicã articole de fond ce au ca subiect câteva din marile
„teme” ale zilei – toate legate în chip direct ºi nemijlocit
de rãzboi. Începând cu Geniul latinitãþii, care, fãrã îndoialã
exprimã ºi „programul” publicaþiei, continuând cu Sã
strivim bestia (pledoarie pentru lupta împotriva Imperiului
Austro-ungar ºi eliberarea Transilvaniei), apoi Cu Rusia
(avansând ideea unei alianþe cu vecinul de la Rãsãrit),
cu Un putregai, Barbarul ºi Cãtre ziua cea mare (unde
sunt reiterate problemele enunþate ºi comentate în
articolele anterioare), autorul se vãdeºte a fi unul dintre
cei mai aprigi militanþi pentru înfãptuirea idealurilor
naþionale, între care primul loc îl ocupã reîntregirea þãrii –
þel pentru care nici un sacrificiu nu e prea mare ºi pentru
care nu trebuie nimic precupeþit.
Fireºte, simpla enumerare a titlurilor de articole este
întrucâtva sugestivã, însã interesante sunt ºi argumentele
pe care îºi sprijinã N. Porsenna atitudinea. Iatã, de pildã,
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* Din volumul N. Porsenna, o viaþã, un destin, o operã, în
curs de apariþie.
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cum vede autorul alianþa cu Rusia: „Dacã la ’77 soldaþii
celor douã þãri vecine au luptat laolaltã pentru liberarea
României ºi a Bulgariei, ar fi o crimã naþionalã sã nu
primim astãzi mâna care ni se întinde prietenoasã,
chemându-ne la o operã de civilizaþie, care mai are marele
folos de a fi ºi împlinirea supremelor noastre aspiraþii.
Glasuri autorizat ºi competente au vorbit împotriva
cooperãrii noastre cu Rusia, afirmând cã victoria ruºilor
ar însemna distrugerea noastrã. O Austro-Ungarie
desfiinþatã, o Germanie micºoratã ºi o Rusie formidabilã
ar însemna pentru noi pericolul de a fi înghiþiþi în oceanul
slav, pentru cã ne-am învecina la nord ºi la vest cu uriaºul
urs polar, la sud cu vindicativa Bulgarie, iar la sud-est cu
serbia mare, toate þãri slave, care ar fi direct sub poruncile
þarului pravoslavnicei Rusii, ºi nicãieri cu o mare putere
ce ne-ar putea apãra. Franþa, Italia ºi Anglia ar fi prea
departe ca sã ne apere, iar datoria de recunoºtinþã cã leam sprijinit acþiunea în actualul rãzboi nu e înscrisã în
nici un cod de drept ºi politicã internaþionalã. De aici
necesitatea pentru noi de a nu merge „nici într-un chip cu
Rusia”.
Cum rãstoarnã autorul asemenea teorii? Sã urmãrim
mai departe firul argumentelor: „Dar… glasurile
competente uitã un lucru: O Rusie formidabilã ar fi un
pericol nu numai pentru noi, ci pentru toatã Europa. Acesta
e un lucru care s-a prevãzut, ºi e cert cã dupã actualul
rãzboi, în urma cãruia se vor lichida toate revendicãrile,
toatã Europa va fi un bloc (n.n., F.P.), o alianþã defensivã
împotriva Rusiei, ameninþãtoarea ºi despota de mâine,
dupã cum acum 100 de ani au fost coaliþiile contra Franþei,
dupã cum astãzi sunt împotriva Germaniei. ªi iatã cã
atunci n-am mai fi singuri în luptã cu colosul slav”.
Este aproape de prisos sã mai amintim aici cã autorul
avea, cu aproape o jumãtate de veac mai devreme,
viziunea unei Europe unite, a Uniunii care avea sã se
realizeze dupã cel de-al doilea rãzboi mondial…
În ce-i privea pe fraþii noºtri din Basarabia, pentru
aceste douã milioane de români pe care ruºii pretind cã iau asimilat, dar care în ciuda împilãrilor continuã sã simtã
ºi sã vorbeascã „moldovineºte” dacã muscalii nu i-au
putut desfiinþa sau slaviza în 100 de ani, sunt slabe
speranþe pentru ei cã vor putea-o face de aici înainte”.
Întreaga demonstraþie fiind fãcutã, autorul trage
concluzia: „Deci nu e un pericol, ci o fericire pentru
România sã coopereze astãzi cu armatele þarului. ªi azi
ca ºi ieri, soldaþii români vor fraterniza cu ruºii, înãlþând
la soarele libertãþii tricolorul, dincolo de Carpaþii care nu
vor mai fi graniþi”.
115

istorie literarã

116

un fel de judecãtor imparþial, un fel de tribunal moral în
faþa cãruia aveau sã fie „târâþi de pãr” samsarii vieþii
politice, „debilii intelectual”, îmbogãþiþii peste noapte din
banul public, toþi „codoºii ºi defloraþii morali ai mediului
nostru social”.
La o mai atentã lecturã a colecþiei revistei (în total, în
decurs de un an au apãrut numai nouã numere) vom vedea
cã redactorii rãmân doar parþial fideli acestui bãtãios ºi
incendiar program iniþial. „Ghilotina”, ne consemnatã de
I. Hangiu în cuprinzãtorul lui dicþionar al presei literare, a
fost mai degrabã un magazin în care pe lângã articolele
cu caracter politic ºi-au gãsit loc ºi materiale cu caracter
literar, social etc.
În ce-l priveºte pe N. Porsenna, acesta nu semneazã
nici mãcar un singur articol politic, numele lui fiind întâlnit
sub o serie de aforisme (nr. 1-7) ºi sub un fragment din
piesa Vulturul (nr. 6-7). E adevãrat, „aforismele” au uneori
drept „temã” aspecte privind politica ºi politicienii:
„Bãrbatul politic, care se pune de acord cu opinia publicã,
poate fi un bun patriot, dacã nu e un demagog. Un om
mare nu va fi decât acela care posedã curajul sã se
aºtearnã de-a curmeziºul opiniei publice, când e rãtãcitã”.
Sau: „E o durere sã apari ca scriitor, ca artist de orice fel,
ca om politic înaintea maselor pe care le ºtii sufleteºte
inferioare, ºi care trebuie sã te judece. Aceasta însã e
taina progresului: neputând sã te cobori pânã la ele, ridici
tu masele la nivelul tãu”.
În 1918, la Iaºi, alãturi de Demostene Botez, Ion Vinea,
Pamfil ªicaru, Perpessicius, Alfred Hefter ºi alþii, N.
Porsenna înfiinþeazã ziarul „Arena” (politicã ºi socialã –
ziar independent), unde personajul cãrþii noastre
semneazã câteva atacuri virulente la adresa Guvernului
Brãtianu ºi a lui Take Ionescu, gãsiþi vinovaþi pentru
dezastrul rãzboiului. (…)
Dupã 1920 atenþia lui N. Porsenna în materie de
publicisticã se concentreazã asupra unor probleme
profesionale (juridice) ºi sociale. Fireºte, fãrã a neglija
literatura. Astfel, în „Gloria României” („revistã literarã,
ilustratã, lunarã” care „apare la Bucureþti – aprilie 1921 –
septembrie 1927, sub conducerea unui comitet. Dir.: I.
Marinescu. Revistã magazin, bogat ilustratã”, având
„colaborarea unor scriitori de prestigiu: I. Slavici (1921),
N. Iorga (1928), Ion Pillat (1924)” ºi unde de-a lungul anilor
de apariþie se pot întâlni semnãturile scriitorilor Al.
Macedonski, D. Karnabath, G.I. Stratulat, D. Cuclin, G.
Gregotian, Ion Pavelescu, M. Codrescu, Virgiliu
Moscovici, Ion Al. George, Vintilã Russu-Sirianu, G.
Tutoveanu, Al. Cazaban, Andrei Braniºte, ion Pas, N.
Davidescu, I. Peltz, N. Batzaria, M. Lungianu. D. Iov,
I.A. Bassarabescu). N. Porsemnna publicã atât fragmente
din romane ºi povestiri pe care le va aduna mai apoi în
volume cât ºi articole teoretice pe teme sociale.
„Egalitatea” (nr. 6, septembrie 1922), „Fraternitatea” (nr.
11, februarie 1923), „Valori sociale ºi vânturãtori de idei”
(nr. 12, martie 1923) „Laboratorul de psihologie
experimentalã” (nr. 2, mai 1923).
Paisprezece ani mai târziu, dupã ce viaþa i s-a aºezat
pe un nou fãgaº, dispunând de o poziþie socialã
PRO

Într-un alt articol din „Latinul” aflãm ºi o caracterizare
succintã, dar grãitoare a rãzboiului – aºa cum se vedea
el la începutul lunii septembrie 1914 de la Bucureºti: „Sunt
rãzboaie fãcute pentru drepturi sfinte, ºi sunt rãzboaie,
care constituie o crimã împotriva umanitãþii, o insultã
adusã naturii. Sunt rãzboaiele pe care le seamãnã
potentaþii statelor, cu conºtiinþa cã vor distruge prin ele
tot ceea ce a înflorit de-a lungul secolelor planta superbei
civilizaþii pe un întreg continent, cu sforþarea eroicã sau
cu munca meticuloasã de fiecare clipã. E rãzboiul aprins
de germani în Europa.
Adunate în volumul Rãzboiul popoarelor, ºi publicate
în chiar cursul anului 1914, articolele din „Latinul” ne aduc
mãrturia unui ziarist pe deplin angajat în frãmântãrile ºi
luptele poporului sãu. Pe de altã parte avem aici dovada
unui patriotism aflat dincolo de orice îndoialã.
E drept, înainte de a înfiinþa acest ziar, Nicu Porsenna
mai publicase diverse articole (pe teme literare, filosofice
ºi de analizã) la ziarul „Epoca”, „Rampa”, condus de n.
Filipescu, la „Epoca Rampa”, ori la „Flacãra” lui C. Banu,
dar parcã nicãieri autorul nu-ºi afirmase atât de tranºant
ºi direct poziþia faþã de problemele politice ale zilei ºi ale
þãrii.
Pânã în 1915, când fondeazã, în colaborare cu T.
Lascar revista „Ghilotina”, numele lui N. Porsenna mai
poate fi întâlnit ºi în ziarul „steagul”, scos de Andrei
Corteanu, publicaþie cu o existenþã efemerã, dar ºi în
„Facla” lui N. D. Cocea – revista care „ia apãrarea
muncitorimii ºi a þãrãnimii exploatate, combate monarhia,
politicianismul burghez”.
„Ghilotina”, publicaþie unicã în peisajul românesc al
presei din acei ani, se doreºte a fi o replicã usturãtoare la
multele nereguli ºi nedreptãþi, la multele „tare” ale societãþii
vremii.
În articolul – program editorii îºi precizeazã de la
început punctul de vedere. „Noi – scriu ei – nu cerem
ghilotina. Voim numai o bicuire moralã de forþe incisivã a
ghilotinei.
Dacã singurã discuþia, cu respectul pãrerii
adversarului, era de ajuns în alte timpuri, - astãzi, în
vremurile celui mai rânced mutrigai moral, când
trivialitatea patimilor se desfãºoarã cu o sfidare fãrã
seamãn în istoria noastrã politicã; astãzi, când idealul
naþional a ajuns o marfã venalã în mâna „martirilor” de
profesie; când Mille îºi disputã cu Bogdan-Piteºti
virginitatea unei conºtiinþe, închiriate pentru specularea
unui vis sacru; când oamenii politici îºi trimit reciproc, ca
un amabil „bunã ziua”, epitete de hoþ, de miºel sau de
trãdãtor de patrie, - credem cã se impune o reacþiune
puternicã ºi virulentã, care sã distrugã fãrã cruþare – ºi
sã pliveascã pãmântul, pentru cã rodul viitor sã cazã
rodnic. (…) ºi pentru cã sinceritatea curatã a ideii riscã
sã fie dezarmatã, în lupta unde unii atacã cu vorba, iar
alþii cu boxul, vom rãspunde cu aceeaºi mãsurã. La
violenþe – violenþa.
Biciul e prea puþin. Sã funcþioneze ghilotina!
Da. Trebuie o ghilotinã, o ghilotinã moralã”.
Aºadar, „Ghilotina” se voia, în opinia fondatorilor ei,
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remarcabilã, publicistul N. Posenna fondeazã revista
„Idea Liberã” (1937), publicaþie care nu figureazã în
cataloagele marilor biblioteci (Biblioteca Naþionalã,
Biblioteca Academiei Române), cu apariþie efemerã ºi
despre al cãrei conþinut ne este imposibil sã ne
pronunþãm. Reþinem din mãrturisirea ctitorului ei cã avea
„conþinut politic ºi literar”. Totodatã avocatul ºi publicistul
N. Posenna a mai scris ºi a „colaborat ocazional ºi la
alte numeroase periodice”, precum „Imaginea” („Imagina”),
„revistã lunarã ilustratã”, care a apãrut la Bucureºti (mai
1934 – aug.-sept. 1935), „publicaþie tradiþionalistã”, care
tipãrea „versuri în prozã, articole de popularizare a ºtiinþei,
note pe marginea cãrþilor, maxime ºi cugetãri, traduceri
din literatura universalã” ºi unde apãreau, între altele, proze
de I. A. Bassarabescu, Al. Cazaban, N. Batzaria, M.
Lungianu, N. Davidescu, D. Iov, M. Negreanu, I. Hongin,
sau „Þara Bârsei” (1936), care apãrea ºi se difuza la
Braºov, publicaþie nepãstratã pânã azi în arhivele
bibliotecilor.
Un alt reper important în biografia de publicist a
personajului cãrþii noastre e anul 1941.
În iunie lui N. Porsenna i se încredinþeazã direcþia
revistei „Muncitorul Naþional Român”, publicaþie cu
caracter de magazin (conþinea rubricile: Muncã ºi lege,
Ce nu ºtie toatã lumea, Sfaturi ale medicului, Realizãri
sociale româneºti, Pagina femeii, Jocuri ºi distracþii). Noul
conducãtor al „Muncitorului” publicã aici un articol intitulat
Capitalism, muncitor, stat (an IV, nr. 1, iunie 1941), urmat
de Þelurile sfântului rãzboi (an, IV, nr.3) ºi de Bibliotecile
muncitoreºti (an. IV, nr. 5, oct.-nov. 1941).
(…) Articolele amintite ne întorc, desigur, cu gândul
la forþa ºi energia cu care N. Porsenna „ataca” spinoasele
probleme pe care le ridicase primul rãzboi, unde luptase
deopotrivã cu arma ºi condeiul, animat de sfintele idealuri
naþionale. ªi acum, în 1941, ca ºi în 1914, în 1916 ori
1918 avocatul, scriitorul, publicistul ºi intelectualul care
este se dovedeºte a fi animat de aceleaºi nobile idealuri,
între care reîntregirea þãrii, înfãptuirea României Mari
ocupã, cu certitudine, primul loc în inima ºi mintea lui N.
Porsenna.
Dupã numai trei luni, în august 1941, autorul
înflãcãratelor articole dedicate cititorilor din fabrici ºi
ateliere pleacã (ori este obligat sã plece, nu se ºtie) de la
conducerea revistei „Muncitorul Naþional Român”, pe
genericul acesteia apãrând de aici înainte numele poetului
Pan M. Vizirescu. Dupã alte opt luni, din 22 aprilie 1942
întâlnim semnãtura lui N. Porsenna într-o altã publicaþie:
„Tribuna Tineretului” „sãptãmânal de literaturã ºi luptã
naþionalã”, care mai târziu va deveni o „tribunã” cu
caracter pronunþat legionar. În ce-l priveºte, N. Porsenna
nu va adera, însã, la miºcarea legionarã, cel puþin nu-i
aflãm în nici un fel poziþia din paginile acestui sãptãmânal.
În „Tribuna Tineretului” personajul nostru publicã mai
degrabã articole de interes general ºi o repede ochire a
colecþiei ne edificã pe deplin. Colaboratorul revistei
abordeazã un evantai larg de teme, cum ar fi: Asigurarea
debutului profesional; Tineretul ºi problemele pãcii; Drama
geniului, reflecþiile pe marginea unei cãrþi; Panegirucul
lui Traian, Între individual ºi colectiv, Înapoi la naturã. Un
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numãr special consacrat Spaniei (la o aniversare a
rãzboiului ei de eliberare) îi prilejuieºte scrierea unui articol
intitulat Efortul Spaniei”.
(…) Lectura cãrþii lui Pliniu cel Tânãr, Panegiricul lui
Traian îi prilejuieºte lui N. Porsenna aceste foarte
interesante gânduri ºi reflecþii: „…este absolut uluitoare
constatarea pe care o facem din lucrarea lui Pliniu cã
excepþionalele calitãþi romane ale împãratului Traian –
calitãþi neîntâlnite de la Iuliu Cezar, erau – paradoxal lucru,
însoþite de o bunãtate sufleteascã, de o blândeþe de
moravuri, de o omenie, aºa cum nu întâlnim în lumea
anticã exemplare decât în persoana lui Christ, apoi a
primilor lui adepþi. (…) Acest cuceritor al Daciei ºi
întemeietor al neamului românesc pare cã a transmis,
printr-o misterioasã lege a ereditãþii, starea lui sufleteascã
dominantã poporului pe care l-a nãscut. Niciodatã istoria
n-a cunoscut o mai stranie potrivealã între starea de suflet
a eroului ºi psihologia neamului ieºit din strãdania lui de
arme ºi din geniul sãu politic.
Marcu Ulpiu Traian parc-ar fi pãrintele direct al celei
dintâi perechi de români, un fel de Adam al acestei
umanitãþi încolþite pe vãile Carpaþilor ºi pe ºesurile
mãnoase ale Istrului, ºi parcã el ar fi transmis protoplasma
celulelor sale ºi vibraþia lui psihicã tuturor vlãstarilor ieºiþi
din sângele sãu.
Proverbiala bunãtate a poporului român, bunãtate care
în multe cazuri e un mare cusur ºi o neiertatã greºealã,
dar care în alte împrejurãri e o însuºire aproape celestã,
bunãtatea aceasta nu s-a dezminþit în nici o împrejurare,
nici în pace nici în rãzboi, în atingerea cu orice fel de
neamuri, mai jos sau mai sus pe scara civilizaþiei (…)
Educarea ºi reeducarea poporului nostru este
problema capitalã a generaþiei care va veni. Numai cu
inteligenþa sclipitoare, numai cu vitejia ºi dispreþul de
moarte, numai cu bunãtatea sufleteascã nu vom putea
exista între atâtea popoare fanatizate de urã, de apetituri
hulpave, de râvnire a bunului altuia, de înapoiere
sufleteascã ºi civilizaþie de aparat extern, sau de ordine
tehnicã”.
Conþinutul profund umanist, ideile general valabile,
stilul fluent ºi plãcut, în fine modul original de abordare ºi
tratare a subiectelor conferã publicisticii lui N. Porsenna
o valoare nu numai de document, ci ºi de scriere ce
depãºeºte circumstanþialitatea evenimentelor cãrora se
circumscrie ºi intrã în aria mai largã a patriotismului cultural naþional.
Cel de-al doilea rãzboi mondial, cu toate travaliile lui,
ca ºi evenimentele care i-au urmat au tras o cortinã densã
ºi grea peste publicistica acestui autor, manifestãrile lui
oprindu-se, în fapt, aici. Prigoana începutã de regimul
comunist împotriva intelectualilor cu altfel de vederi decât
cele ale regimului l-a determinat pe acest scriitor ºi gazetar
de valoare sã se ascundã, iar ceva mai târziu, în 1957,
în urma unui denunþ el a fost arestat. La ieºirea din
temniþele comuniste, bolnav, nu ºi-a mai putut continua
respectiva activitate. Atunci, în 1964, Nicu Persenna era
deja un om ajuns la senectute, iar energiile lui spirituale
nu se mai putea nici pe departe compara cu cele din
tinereþe.
117

lector

Dumitru Matalã

O BIBLIOTECÃ ÎNTR-O SINGURÃ
CARTE

118

lucrurile se anunþau ºi simple ºi limpezi, la o a doua
vedere, mai scrupuloasã, tot ele, lucrurile, se dovedeau
mai degrabã capricioase. Culmea e cã, tot aºa, de la o
paginã la alta, ceea ce socotisem întâi drept o calitate
se preschimba treptat într-un motiv de reproº; adicã ceea
ce mi se pãruse o bunã cunoaºtere a subiectului s-ar fi
numit acum o prea bunã cunoaºtere. Oricât ar pãrea de
paradoxal, adevãrul chiar ãsta este. Constantin Carbarãu
nu-i nicidecum un cãlãtor împotmolit prin junglele
nestrãbãtute de picior de om ale Africii, la sud ori la nord
de Sahara. Nu-l intereseazã mai deloc obiceiurile primitive sau peisajele exotice ale continentului negru. De altfel
ar fi trebuit încã de la cele douã titluri de pe copertã sãmi dau seama de lucrul ãsta, dacã le-aº fi citit cu ceva
mai multã atenþie. Ceea ce-l intereseazã pe el, în-ex-clusi-vi-ta-te, sunt elementele de valoare, pilonii de rezistenþã
ai continentului negru în aliniere cu jaloanele de culturã
ºi civilizaþie ale tuturor celorlalte continente – albe sau
galbene sau multicolore. Fe tãrâmul ãsta, Constantin
Carbarãu discutã de la egal la egal cu un Leo Frobenius,
cu un Jacqes Chevrier ori Janheinz Jahn, celebrii
cercetãtori europeni ai fenomenului cultural african ºi chiar
cu un Senghor sau Aimée Césaire, mai puþin cunoscuþi
pentru simplul motiv cã sunt ei înºiºi africani. Or asta nu
se mai cheamã, pur ºi simplu, cunoaºterea subiectului,
de undeva din afarã ºi de, la distanþã, ci pãtrunderea lui,
în A profunzime, familiarizarea din interior cu el. Într-un
singur cuvânt, asta s-ar numi ºi mai simplu: e-ru-di-þi-e.
Nemulþumirea mea venea pesemne din amãnuntul cã-l
surprindeam întruna pe autor ascunzându-mi câte ceva,
cã nu-mi spune cu toatã francheþea ceea ce ºtie, pe
de-a-ntregul. Îl suspectam cã nu pune pe masã toate
cãrþile pe care, altminteri, le înºirase cu onestitate la
bibliografie, numai cã parcã le þinea acum ascunse îh
mânecã ºi nici nu puteam înþelege de ce. Din cauza asta
pãrea ºi pagina mai micã, neîncãpãtoare. faþã de bogãþia,
de date – de nume – de teorii, care s-ar fi cuvenit înfãþiºate pe o suprafaþã de câteva ori mai mare. De unde ºi
senzaþia mea cã citeam o carte de nici douã sute de
pagini în locul unuia de vreo cinci sute. Pot afirma cã
eram posesorul întâmplãtor al unei veritabile biblioteci
strivite într-o singurã carte Motiv de bucurie, la urma urmei,
mãcar ãsta, sau de noi nemulþumiri ºi de alte pretenþii, la
adresa scriitorului ºi a cãrþii? Cârcotaº precum orice cititor
care se respectã, mã vedeam eu însumi pus în
încurcãturã, de propriile mele nedumeriri provocate de
lectura unei neaºteptate cãrþi.
Cu atât mai mult cu cât întrebãrile, în loc sã se
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Pe scurt, aºa cum ar arãta la o primã vedere, lucrurile
stau cam în felul urmãtor: existã, pe copertã, nu doar un
titlu, ci douã: Literatura Africii negre ºi De la basm la
roman. Aºadar, douã titluri care se completeazã, probabil,
unul pe altul, însã se ºi delimiteazã, totodatã, pentru cã
pe cât este de generos, de promiþãtor, cel dintâi, pe tot
atât de restrictiv este celãlalt. Avem, apoi, o editurã,
Domino, care s-a angajat oricum într-o întreprindere nu
tocmai profitabilã, pentru cã subiectul este fãrã îndoialã
riscant, într-o vreme în care toatã lumea se intereseazã
de Statele Unite – de Occident – de Uniunea numitã
Europeanã – sau, în cel mai rãu caz, de Kosovo. ªi mai
avem, aºa cum se cuvine, pe frontispiciul copertei,
numele autorului: Constantin Carbarãu. Despre care cei
ce nu-l cunosc aflã câteva detalii folositoare: cã este
absolvent al Facultãþii de filosofie, cã de multã vreme se
ocupã cu literatura ºi publicistica sau cã este fondator al
revistei „Sud” ºi totodatã un împãtimit cercetãtor al
civilizaþiei ºi culturii africane. Asta, tot aºa, într-o vreme
în care toatã lumea dã nãvalã la marketing – la public
relations – la management – orice altceva care sunã mai
shoking; cui sã-i mai pese de probleme din astea, precum
Africa, literatura ei sau mesajele negritudinii.
Pe urmã, dupã ce depãºeºti, totuºi, primele tale
rezerve, de, cititor al secolului, orice s-ar zice, douãzeci
ºi unu, când începi sã ºi rãsfoieºti cartea, dacã tot ai
deschis-o, bagi de seamã cã autorul, numitul Constantin
Carbarãu, se ºi þine cu strãºnicie de promisiunile fãcute
pe copertã. Gãseºti, aºadar, înainte de toate, „puþinã
istorie”, despre continentul african ºi literatura lui mai
degrabã necunoscutã, dar ºi „câteva consideraþii” despre
procesul parcurs de la basm la roman ºi de la creaþia
folcloricã la cea cultã, pe un itinerar ingenios amplasat
„între Goncourt ºi Nobel”. O bunã cunoaºtere atât a realitãþilor economice ºi politice ale continentului negru, cât
ºi a literaturilor sale naþionale, în etapele ºi evoluþia lor,
este cea care asigurã o temeinicã aºezare în paginã a
materialului, cu atât mai cumpãnitã cu cât are la dispoziþie
un numãr deloc mare de pagini. Spaþiu pe care se pricepe
sã-l drãmuiascã ºi-n partea a doua a lucrãrii, în antologia
de texte, unde, într-o alãturare succintã dar elocventã,
mi se prezintã fragmente de prozã ºi din Nigeria, ºi din
Senegal, ºi din Guineea, ºi din Camerun, ºi din Martinica,
ºi din Congo – practic aproape toatã. zona pe care tot el,
autorul, o numeºte Africa de la sud de Sahara.
Si atunci? De unde, totuºi, starea de neîncredere ºi
de iritare confuzã pe care mi-a surprindeam pe mãsurã.
ce avansam în lecturã? Cãci, dacã, la prima vedere,
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potoleascã pe mãsurã ce mi le puneam, pãreau, din
contrã, cã dau drumul altora. De ce, de pildã, s-ar fi purtat
autorul aºa, cu mine, cititorul lui fidel ºi de bunã credinþã?
Poate din modestie? Dintr-o modestie prost înþeleasã?
M-aº fi putut împãca ºi cu asta, dacã mi-aº fi reamintit
expresii de tipul „câteva consideraþii” sau „puþinã istorie”,
pomenite mai sus. Ar fi fost, într-adevãr, argumentul cã
nici el, autorul, n-are pretenþia sã mã epateze cu ºtiinþa
lui. Numai cã, pe de altã parte, acelaºi Constantin
Carbarãu, care discutã de la egal la egal cu preopinenþii
lui, celebri, nu ezitã sã intre chiar în disputã cu ei. O
propoziþie de genul „naºterea ºi dezvoltarea literaturii
negro-africane nu pot ºi desprinse de lupta pentru
independenþã desfãºuratã de popoarele continentului” nu
este nicidecum izolatã sau rãtãcitã pe traseele studiului
introductiv. Asemenea pãreri divulgã permanent un discret
registru polemic, o polemicã printre rânduri, dar care þine
sã-ºi pronunþe cu toatã fermitatea propriile convingeri.
Sã zicem, atunci, cã poate din avariþie? Dintr-o, cum o
numim astãzi, cu delicateþe, superioarã par-ci-moni-e?
Sã fie, deci, Constantin Carbarãu un fel de Hagi Tudose,
unul care-ºi drãmuieºte, calic, avuþiile, pentru a nu le
prãpãdi, zadarnic în ochii cititorilor afoni? În cazul ãsta,

totuºi, s-ar fi mulþumit el însuºi cu doar unul dintre cele
douã titluri de pe copertã, sau, ºi mai simplu, nici n-ar
mai fi scris cartea; deloc. Aºa cã parcã mai plauzibilã mi
se pare motivaþia, bine camuflatã în aceºti aproape
douãzeci de ani de prea-lungitã tranziþie, cea a sãrãciei
lucii. Mai bine zis, a sãrãciei de lux în care ne zbatem,
aia care ne permite sã azvârlim banii pe marketinguri – ºi
pe public relations – ºi pe referendumuri de prisos, însã
nu ne dã voie sã punem în discuþie decât într-o carte
literatura ºi civilizaþia unei alte lumi a aceleiaºi omeniri,
nu într-o bibliotecã, dupã cum ar merita.
Fireºte, îmi dau ºi eu seama, ca cititor în necunoºtinþã
de cauzã cã ar mai putea fi o piedicã, încã una, cea mai
gravã ºi mai restrictivã dintre toate. Lipsa nu de bani, ci
de timp, agresiunea din toate pãrþile a tuturor informaþiilor,
sub impulsul aºa-numitei globalizãri. Din pricina cãreia ºi
noi, cititorii, ne refugiem adeseori în cultura-pilulã, dozatã
cu pipeta în con-cen-tra-te de culturã. Cartea lui
Constantin Carbarãu poate fi, din punctul ãsta de vedere,
o concesie fãcutã mie, cititorului mereu grãbit, aflat într-o
continuã crizã de timp. Or, dacã-i aºa, tot eu, cititorul,
am dreptul la un ultim cuvânt. Iar eu, unul, aºtept în
continuare, cu o încredere resemnatã biblioteca.

Dinu Mirea
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EUROMUSEUM an II nr
nr.. 5/2007
Sub genericul „Inedit” sunt date publicitãþii patru
scrisori ale regretatului poet Aurel Dumitraºcu (n. 1955 m. 1990) adresate prietenului ºi confratelui Adrian Alui
Gheorghe în perioada decembrie 1979 - ianuarie 1980,
deci cu câþiva ani înaintea debutului sãu editorial. Unor
informaþii , care se reþin pentru doza lor de pitoresc, li se
adaugã unele consideraþii amare provocate de
vicisitudinile vieþii de profesor suplinitor. Astfel, îndepãrtat
de la Mãdei, poetul se simte rãnit mai ales pentru acei
copii din bãnci care îl fãceau fericit: „semãn cu un gard
de sârmã ghimpatã prin care un cal alb nu ºtie sã treacã”.
În altã parte comenteazã o afirmaþie a lui Borges, arãnduºi mândria de a fi Poet („Poet aº rãmâne ºi pe eºafod”) ºi
încrederea nedezminþitã în puterea terapeuticã a scrisului.
Apar aici remarcabile pagini de poezie sub semnãtura
lui Traian Coºovei: „Bãtrânul Aerostate îºi cheltuieºte /
tutunul sub rotocoale de amintiri / în timp ce lemnul uºii
scârþâie în vântul / lui decembrie . / Acelaºi lemn din
care sunt ridicate / crucile de pe deal...” ºi a lui Mihail
Gãlãþanu, aflat într-o bunã dispoziþie liricã : „Nimeni
nicicum nicicând n-ar fi bãnuit / cã pofta e cea care te
ridicã pe boltã / ºi te face un astru nou, / acoperind, din
când în când, luna / – ºi plin de pãcate”.
În sfârºit, un alt poet, incomod ºi intempestiv ca
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întotdeauna, analizeazã, cu luciditatea moralistului
inflexibil, situaþia postrevoluþionarã a scriitorimii române
scindate între polii puterii, ºi indiferenþa glacialã a unei
vechi / noi structuri tentaculare: „Dupã ce moare, scriitorul
român –mare zmeu în viaþã (...) rãmâne brusc fãrã
posteritate, un fâs – cel mai adesea pe bunã dreptate,
fiindcã el nu era decât un balon umflat de grupul dominant.” (Liviu Ioan Stoiciu). Prin þinuta intelectualã, esteticã
ºi moralã, prin linia sobrã ºi elegantã, revista Muzeului
Naþional al Literaturii Române se impune ca una dintre
cele mai interesante din þarã.
STEAUA an LIX nr
1)-ianuarie 2008
nr.. 1(71
1(711)-ianuarie
Rareori s-a întâmplat ca vreun numãr al revistei
clujene, în atâþia ani de existenþã, sã mã fi dezamãgit cu
adevãrat. De la pagina 3 ne întâmpinã editorialul semnat
de Adrian Popescu: Ianuarie, Iopteºti, Eminescu, plin de
bun simþ, argumentat ºi echilibrat. În opinia sa, Eminescu
este „Adolescentul veºnic din imaginarul modern” care
ne-a protejat fiinþa naþionalã „în calea crivãþului ideologic”
venit dinspre Rãsãrit.
Mihai Barbu ia un interviu d-nei Irina Sârbu, sora
scriitorului I. D. Sârbu, pe cât de surprinzãtor în zona
informaþiilor, pe atât de spectaculos ºi delectabil. Un dialog plin de viaþã ºi bântuit de lumina înþelegerii, o memorie
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prodigioasã, spontaneitate, farmec ºi aplomb. Astfel, la
întrebarea lui Mihai Barbu: „– Darul de povestitor al
scriitorului vine de la mama dumneavoastrã?”, aceasta
rãspunde: „– Da. Iar de la tata a luat ºira spinãrii...”
Constantin Cubleºan se lasã mai degrabã cuprins de
neliniºti ºi umbre sceptice atunci când gloseazã pe
tema: „Literatura românã la poarta globalizãrii”. Spune
acesta: „Sã nu ne facem iluzii cã Apusul abia aºteaptã
sã-i primeascã pe scriitorii noºtri în Parnasul lor
naþional...”. Aurel Rãu comenteazã apariþia unei antologii
de poezie româneascã în Chile, îngrijitã de Omar Lara
(2006), iar Ion Pop comenteazã cu siguranþa ºi competenþa recunoscutã volumul de povestiri Vedenii ce
poartã semnãtura lui Gheorghe Sãsãrman. Poezia este
reprezentatã cu demnitate de Raul Huluban, Teofil
Rãchiþeanu, Dan Petruºcã, Roxana Pavnotescu.
Ne simþim obligaþi sã mai semnalãm interviul acordat
de Nicolas Bataille, legendarul regizor al piesei Cântãreaþa
chealã, Cristinei Hermeziu. Spectacolul în premierã
absolutã a avut loc pe scena Teatrului de la Huchette din
Cartierul Latin (1950), iar în interviul pomenit mai sus ºi
apãrut în SUPLIMENTUL DE CULTURÃ nr. 161 /sãptãmâna 12-18 ianuarie 2008, Nicolas Bataille declara: „Eu
am fost destinul lui Ionesco, iar el a fost destinul meu”.
Iar Florea Firan este autorul unui eseu dedicat marelui
dramaturg apãrut în SCRISUL ROMÂNESC an VI nr.
1(53)-ianuarie 2008, unde noteazã la sfârºitul articolului: „El (acelaºi Eugen Ionescu, n.n.) continuã sã scrie
pânã la trecerea în eternitate, continuã sã se implice în
viaþa literarã, sã convoace publicul, pentru a-i vesti
catastrofele care-l ameninþã, într-o lume nesigurã,
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zguduitã de mari semne de întrebare”. Dupã cum se vede,
profeþii n-au lipsit, doar cã spectatorii mai multor generaþii
n-au reuºit sã conºtientizeze gravitatea mesajului ºi sã-ºi
asume toate responsabilitãþile ce decurg din acesta.
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