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SPIRITUL SOLIDARITÃÞII –
(ÎNCÃ) O VALOARE PIERDUTÃ?!
Cu peste trei decenii în urmã am citit o carte a lui
Erich Maria Remarque – Trei camarazi, scrisã între cele
douã rãzboaie mondiale(1938). În acei ani, în care mai
credeam cã valorile etice ale literaturii se regãsesc în
realitatea imediatã, dacã avem timp ºi antene pentru aºa
ceva, m-au impresionat câteva secvenþe care dovedeau
solidaritatea protagoniºtilor, dusã pânã la sacrificiul de
sine. Este ceea ce unii comentatori au numit „patosul
camaraderiei”, nãscut ºi cãlit pe linia incandescentã dintre
viaþã ºi moarte, pe frontul de vest sau…oriunde omul a
fost pus în situaþia de a-ºi înfrunta ultima limitã, de
neocolit. Din atari motive, am fost întotdeauna sensibil
la orice demonstraþie de solidaritate, ca o dovadã cã omul
nu ºi-a pierdut esenþa, cã se poate mântui prin dãruire
faþã de semenii sãi.
Þin bine minte cã în primãvara anului 1971 mã aflam
ca profesor într-un sat de munte, undeva la graniþa între
judeþele Neamþ ºi Bacãu. Ploua de câteva zile, râul care
strãbãtea satul Schitu-Frumoasa se umflase ameninþãtor,
iar oamenii – înspãimântaþi de cele ce se întâmplaserã
cu un an înainte, au ieºit cu mic, cu mare ca sã întãreascã
digul, fãrã sã-i mobilizeze careva, fãrã sã le spunã cineva
anume ce au de fãcut. Mi se pãrea firesc sã mã aflu
acolo, între ei, tot aºa cum ei au considerat gestul meu
în firea lucrurilor. Pãrea cã nimeni nu mã observã ºi îmi
place sã cred cã, în acele momente, m-au simþit ca fiind
al lor.
Sunt conºtient de faptul cã solidaritatea pare multora
o construcþie artificialã, venitã de unde nu se ºtie unde ºi
erodatã în zona politicului, dintr-o lume ºi o societate
care asocia termenul spiritului gregar, uºor de manipulat,
în numele unor idealuri în care nu credeau (în primul rând)
aceia care le foloseau ca mijloc de propagandã. Dar
solidaritatea este un sentiment, o stare de spirit care ne
înalþã deasupra individualismului sãlbatic ºi care nu poate
fi decât activã. Putem fi buni cu adevãrat numai dacã îi
putem face pe ceilalþi din jurul nostru sã fie mai buni; e o
valoare moralã imanentã.
Albert Camus asocia ºi condiþiona solidaritatea de o
stare de revoltã (Omul revoltat, 1951). În opinia acestuia,
omul se sacrificã, printr-un act de revoltã, în favoarea
semenilor sãi, dincolo de asumarea propriului destin. E
un mod de a te revolta împotriva condiþiei tale de fiinþã
(fatalmente) limitatã în timp ºi spaþiu. Eseistul francez o
numeºte „revoltã metafizicã” ºi, fireºte, nu era departe
de adevãr.

Am reflectat la toate acestea de mai multe ori în viaþã,
dar am rãmas ºi mai mult pe gânduri atunci când am
primit, cu vreun an în urmã, o epistolã de la domnul Mircea
Popovici (nãscut 1923), nu numai o personalitate
charismaticã, dar ºi un poet remarcabil al „generaþiei
pierdute’’ , alãturi de C. Tonegaru, Mihail Crama, Mircea
Damian, Ion Caraion, prezent în cursul anului 2006 cu o
reeditare a volumului sãu de debut, ’’Izobare’’(1946), pe
care l-am comentat cu plãcere în revista ’’Ateneu’’ cu
aceastã ocazie. În acea epistolã îmi scria, între altele,
cã în tinereþea sa, apariþia unei cãrþi ce purta semnãtura
unui coleg de promoþie (cunoscut sau mai puþin cunoscut)
era o mare bucurie pentru ei toþi. Se întâlneau, comentau,
se simþeau uniþi în simþire ºi-n idealuri. Era un sentiment
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de solidaritate care-i fãcea sã se simtã mai frumoºi ºi
mai puternici decât oricând.
Mi-e aproape jenã sã fac vreo comparaþie cu situaþia
de acum, când statutul de scriitor a fost grav afectat,
fiind ignorat ºi marginalizat, ºi când scriitorimea ar avea
nevoie, mai mult decât oricând, de o poziþie comunã
fermã, pentru a mai putea spera în recuperarea demnitãþii
pierdute. Mai mult decât atât, e limpede cã nu mai e
nevoie sã-i denigreze alþii ori sã-i aþâþe cineva pe unii
împotriva altora; se descurcã foarte bine ºi singuri ! Este
drept cã ei erau împãrþiþi în tabere antagoniste ºi înainte
de 1989, dar cel puþin existau motive la vedere ! ªi o
justificare pe mãsurã.
Înainte erau marginalizaþi ºi discreditaþi cu metodã
acei scriitori care deranjau puterea oficialã (ceilalþi erau
coafaþi ºi – dacã se putea – supradimensionaþi). În
conjunctura actualã, scriitorii se discrediteazã singuri. O
fac inspirat, cu dãruire ºi maximum de eficienþã, atunci
când – iresponsabil – încurajeazã ºi întreþin falsele ierarhii.
Se vede asta, mai ales cu ocazia lansãrilor de carte ce
au loc pe scenarii de
strepezit dinþii. Aprecieri ditirambice, gratulãri
indecente, hãrmãlaie multã, strigãte de victorie, cã de!!
„e bãiat bun ºi a cheltuit sãracul, nu glumã!” Rareori se
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iveºte vreun neisprãvit care, „încãlzit” în altã parte, stricã
orchestraþia atât de bine pusã la punct a lãudãtorilor de
circumstanþã. Discursul de librãrie / carnagerie / staþie
de tramvai / restaurant nu coincide decât rareori cu acela
din revistã. Mai grav e cã, în unele cazuri, Nichita
Stãnescu, Federico Garcia Lorca, Ezra Pound, Leonid
Dimov s-ar retrage ruºinaþi în faþa tonului nereþinut,
inflamat de mãreþia sacrã a poetului (total) nepereche:
Vasile ªaibã sau Ionel Piliuþã sau Costel Dãtencolo (sic!)
Când existã atâta falsitate, atâta risipã de fantezie pentru
crearea unei ierarhii iluzorii, recunoscute pe câteva zeci
de metri pãtraþi, poate nici atât, la ce mai e bunã
solidaritatea – substituitã, iatã, ºi de aceastã datã, prin
surogate ?!
Dar conflictul, mai mult latent, între scriitorul din
capitalã ºi cel din provincie nu contribuie la subminarea
acestei coeziuni (imaginare)? Conflict care, între noi fie
vorba, are puþine motivaþii cu adevãrat serioase, iar vina
se aflã de ambele pãrþi: aroganþa unora, suficienþa altora,
lipsa de comunicare. Rezultatul este cã, atunci când ne
întâlnim, vorbim limbi diferite. Unii dintre cei care trãiesc
ºi scriu în capitala þãrii au impresia cã sunt deþinãtorii
adevãrului absolut ºi de drept stãpânii singurelor alori
autentice. Ceilalþi ignorã ºi-ºi supraliciteazã producþia fãrã
a mai privi în jur ºi fãrã a face comparaþii. La unii apare
complexul de superioritate, la ceilalþi complexul de
inferioritate. Un perete rece desparte artificial douã grupãri
de scriitori care ar trebui sã se afle de aceeaºi parte a
baricadei.
Solidaritatea e acel sentiment puternic ºi nobil care
îi face pe cei doi soþi, atunci când pasiunea devastatoare
a tinereþii s-a estompat, sã trãiascã fericiþi împreunã, sã-ºi
fie sprijin reciproc ºi unic reper de moralitate într-o lume
rãvãºitã de un egoism neîmblânzit de nimic altceva. Este
acel sentiment care ne face sã nu întoarcem capul
nepãsãtori în faþa nefericirii altora, sã fim mai demni, mai
generoºi cu semenii noºtri. „Ubi sunt qui ante nos
fuerunt?!…”
Te-ai aºtepta ca scriitorii, spirite alese (cum se cred),
cultivate (cel puþin) sã se uneascã în faþa unei realitãþi
agresive ºi neiertãtoare, a unei societãþi ingrate ºi
inechitabile, pentru a rezista în numele unor valori etice
ºi estetice în care cred nedezminþit. Mã tem cã lucrurile
nu stau deloc aºa ºi cã breasla scriitoriceascã, oglindã
fidelã a societãþii româneºti, este mai dezbinatã ca
oricând, recurgând – mult prea uºor – la etichetãri dure,
la violenþe de limbaj ºi la apostrofãri aflate la limita de jos
a decenþei. Nu mã refer bineînþeles la schimburile
divergente de opinii, nici la veºnica luptã între tradiþionaliºti
ºi… postmoderni (mã rog!) E vorba de suficienþi, de
aroganþi, de tupeiºti, de evidenta dorinþã NU de a-þi
convinge adversarul, ci de a-l umili, de a-l cãlca în picioare,
de a-l distruge sau, dacã nu se poate altfel, de a-l marginaliza (cu sau fãrã argumente). Mã tem cã breasla
scriitoriceascã se conduce dupã un principiu, pe care
l-am mai auzit cândva, ba chiar i-am evaluat consecinþele,
conform cãruia „NUMAI DEZBINAÞI, VOM REUªI
ÎMPREUNÃ!”
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ÎNTOARCEREA TATÃLUI RISIPITOR
Rãzboiul copiilor
Întâi nãvãlirã surzii, pentru cã ei, cu urechile lor de
pãmânt, neauzind nimic, atacau întotdeauna primii,
convinºi cã orice bãtãlie începe înainte de a afla ei!…
Aºa cã venirã puhoi toþi cei din marele neam al Surzilor,
Surdu, Surdulache, Surdulescu, Surduleac, Surdulea,
Surdovici, Surzilã, venirã tropãind prin noapte, unii, pe
jos, alþii, cãlare, cãlare pe joarde verzi de prun, de alun,
venirã turbaþi, înarmaþi pânã în dinþi cu puºti de soc, de
lemn, cu sãbii din trestie, cu platoºe din papurã, cu
ghioage, cu obuze din dovleci albi ºi mai ales galbeni, cu
mitraliere din mosorele, cu funii pentru legat sau spânzurat, dupã caz, prizonierii, venirã peste grãdini, prin cimitir
chiar, prin pãduri, prin iarbã verde, prin bãlãrii, prin urzici,
ºi se ciocnirã vitejeºte cu cei din marele neam al Orbilor,
Orbeleºteanu, Orbilã, Orbelea, Orbuþ, Orbuleþ, care luptau
cot la cot alãturi de marea dinastie a Chiorilor, Chioru,
Chioralia, Chiorbelea, Chiorilã, duºmanii de moarte ai celor
din istorica spiþã a Ciungilor, Ciungu, Ciungulescu,
Ciungulicã, Ciungulea, fraþii de cruce ai celor din vechea
foaitã a ªchiopilor, foºti ºi domnitori, ºi cantori, ºi ctitori
ºi zugravi de biserici ºi mãnãstiri, ªchiopu, ªchiopârlea,
ªchiopârdea, ªchiopârdelu, ªchiopescu, ªchiopilã,
venirã, deci, care înarmaþi cu furci din ghiare de curci,
care cu mãturi, care cu lubeniþe în spinare, cu pepeni
zemoºi, venirã ºi se încãierarã ca orbii ºi precum chiorii
cu Surzeºtii, ce se întãriserã cu cei din viþa boiereascã a
Muþilor, Mutu, Mutulicã, Mutulicea, Mutulecea, Mutulescu,
Muticã, talonaþi ºi aceºtia de rudele lor mai pricopsite,
cãci puteau sã-ºi zbiere în voie pãsurile, Bâlbiteºtii, în
frunte cu Bâlbâitul Întâiul, zis ºi Bâlbâitul Sfântul, cel
urmat întotdeauna de aprodul sãu devotat, pe care cãlca
atunci când se ridica în ºa, aprodul Bâlbã, cumnat ºi
veriºan cu Bâlbãrocea, Bâlbiþã, cel din Bâlboteca din
Alexandria, de lângã Dunãre – ºi rãzboiul încã nu putea
începe în forþã, cu alean, cãci s-ar fi terminat – te pomeneºti! – în dezordine ºi fãrã o clarificare a învingãtorilor
ºi a celor ce trebuiau sã treacã la roabã, la robotã, ºi sã
plãteascã tribut, dacã nu veneau, valuri-valuri ºi cei care
nu aveau gust pentru sare, pentru dulceaþa cireºelor ºi a
mustului, pentru gloria vinului nou ºi vechi, pentru acreala
oþetului, faimoºii oºteni din rândul de oameni adamici,
duºmani de ºaptezeci de vieþi ori ºaptezeci de vieþi ai
ereticilor din clanul De Gustibus, faimoºii Limbãstearpã,
Limbãseacã, Limbãuscatã, apropiaþi prin cumetrii scandaloase de marhele fãrã miros, cum le ziceau ei celor cãrora
totul le putea, un fel de cârcotaºi ce îi socoteau vinovaþi
de neputinþa lor pe cei ce puteau sã se bucure de
miroasele florilor, de voluptoasele parfumuri emanate de
vãduvioarele împlinite în cuget ºi simþiri, orfanii de glande

olfactive, în trei cuvinte, cãcãnarii, fraþii din flori ai celor
fãrã de þarã ºi neam, necuprinºi în cronici decât la alþii –
Porumb, Castravete-Vodã, Pagubã, Pãrãluþã, Pociumb,
Porculea, Covrigbei,– baºbuzuci cu bazuci în bandulierã,
scrietori la foile vitelor de pripas, dezertori de meserie,
traseiºti, trãdãtori pe-un pumn de linte, în câteva cuvinte:
cãcãnari de drept ºi de stat!…
O, cum bubuie tunurile astea care trag… cu focuri de
artificii, sau ce mama dracului sunt, de umplu cerul de
lumini colorate, de parcã în cer ºi pe pãmânt ar avea loc
un rãzboi cu focuri de artificii!… M-au trezit a treia oarã
din somn, lua-v-ar naiba cu Europa voastrã cu tot!… Ce
i-o fi apucat sã tragã atâtea focuri ºi în satul ãsta dintre
pãduri ºi bãlþi secate!… Copiii dorm, asta e bine!… E
Noaptea Anului Nou – sã dea Domnul sã se bucure de un
an mai bun! Sunt atâtea luminii peste casa noastrã – de
crezi cã tot cerul e plin de stele, iar luna e plinã!… Luna,
una?!… Nu, nu, uite o altã lunã, peste Pãdurea Verde,
alta, peste bisericã!… Nu e o lunã, sunt ºapte!… ªi
stelele, ce lumini colorate ºi trecãtoare peste bãtãtura
noastrã, ce sãrbãtoare mare, ce bâlci, ce minune!…
Dar nu era nicio minune, nu era nici mãcar Noaptea
Anului Nou, Irina visa cã s-a trezit din somn ºi cã galiþele
nu au somn ºi cârâie speriate, iar oile behãie, nãucite!…
Doar vântul nu bate, nu bate, de parcã e mort!

Conversion de Saint Paul
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Les anges sonnant les trompettes de la mort
Sanda o aude pe maicã-sa cum bolboroseºte ceva în
somn ºi se rãsuceºte în pat, ca arsã de zãpucul nopþii…
Se aude, de peste drum, rãgetul mãgarului lui ªeitan,
pârporit ºi el de cãldurã, ce zãpuºealã mare, în bezna
asta mare, o, Doamne, Doamne, de ce nu rãsare soarele
noaptea, în noaptea asta mare!?!…
…ºi… ºi… poc! poc! poc! bum! bum! bum! de zeci
de ori poc, poc, poc, ºi, la fel, de zeci de ori, de sute de
ori bum, bum, bum, un rãzboi pe viaþã ºi pe moarte între
surzi ºi ologi, surzi ºi chiori, surzi ºi muþi, orbi ºi ciungi,
surzi ºi cei care nu mai simþeau nimic, decât cu pielea,
cu sacul lor de piele, în care erau bãgaþi, bum! bum!
bum! poc! poc! bum! unul în altul, toþi contra toþi, în bãtãi
cu mere, pere, nuci, cartofi, poc! în moalele capului cu o
pãtlãgicã roºie, poc! în spinare cu o pãtlãgea roºie, cu
un castravete, bum! bum! în tigãi, cu linguri de fier, în
timp ce ploaia, timidã, nevenindu-i sã creadã ce vede,
se apleca ºi ea peste rãzboiul de o noapte, de o mie ºi
una de nopþi, de treizeci de ani, de o sutã de ani, de douã
mii de ani, de ani fãrã numãr, spãlând urmele de zemuri,
de roºii, spãlând sângele uscat ºi mustul uscat de pe
gurile morþilor – asta vedea el, vedea ºi simþea el,
Paraschiv, trecând pe uliþele din Cioromârda, fãrã sã-l
latre câinii tineri, care nu-l cunoºteau, lãtrat însã de câini
bãtrâni, care nu-l vedeau prin gard, nu-i simþeau paºii, cã
se apropie de bãtãturile lor, cã trec mai departe, paºii

uºori, ce nici nu atingeau pãmântul, sau îl atingeau duios,
cum ating pãmântul paºii umbrelor, lipa, lipa, lipa, da, da,
da, aºa cum ating pãmântul tãlpile umbrelor, paºii strigoilor
care nu bocãne, nu, nu, – stafiile astea doar put a cimitir!
– da, da, precum paºii duhurilor, cãci Paraschiv aºa cãlca,
uºor, lipa, lipa, aºa cãlca, fiindcã el era doar umbra lui, în
noaptea de sub luna roºie, secetoasã, doar umbra lui
desprinsã de el însuºi, departe, departe, culcat la pãmânt,
poate adormit, poate mort de somn mare, cu capul parcã
pus, sau cãzut lângã tãlpile sale, ca într-un vis urât, oh,
ce vis, ce vis, mamã! mamã!… ce vis, din copilãrie, când
mergea din casã în casã, în zilele de Crãciun, cu colindul,
când cânta împreunã cu prietenii sãi de ºcoalã primarã,
pe la porþi, urându-le gazdelor grâu bogat, holde bogate,
sãnãtate, ce vis, ce vis, de bãrbãtuº, mai apoi, de flãcãu
cu mustãcioarã, când umbla cu Viflaimul, când toþi cei
din ceatã purtau mãºti, ca sã sperie ºi sã goneascã
duhurile negre, o, ce vis, mamã! mamã!… cãci, da, da,
cãzuse cu capul sãu la picioarele sale, ca bãtoc, ºi doar
umbra sa vie, sau sufletul sãu, viu, venise pe-acasã, ca
într-o poveste de-a bunicii Domnica, bunica Sandei, fata
Irinei, da, ca într-o poveste, sau ca într-un vis de-al sãu,
fiindcã se simþea uºor ca un fulg, uºor ca o umbrã, eliberat
de carnea ºi de oasele sale, uºor ca un fulg, ca un înger,
ca un vis, uºor, da, ca realitatea unui vis, aºezat el,
Paraschiv, deasupra rãzboiului din tinda bunicii Domnica,
deasupra rãzboiului din care ieºise, deasupra rãzboiului
care poate fusese o amintire, o nãvalã de amintiri din
copilãrie, când toate rãzboaiele n-aveau legi, sau se
duceau neþinând cont de nimic, rãmânând deasupra tuturor
legilor ºi în afara tuturor responsabilitãþilor, ca într-un joc,
ca într-o mie ºi unul de jocuri, ce ºi erau, jocuri de-o
noapte, de treizeci de ani, de mii de ani, buf! bum! poc!
poc! poc!… rãzboaie – jocuri, ca între copii, ca în vise,
ca între moime – ºi cine sã se supere pe jocurile copiilor
ºi ale maimuþelor!? – buf! poc! bum! fãrã plânsete prea
mari, cu lacrimi pânã la pãmânt, fãrã râsete victorioase
prea mari, da, da, rãzboaie aiuritoare – o bulibãºealã în
care nu se mai vedea om cu persoanã, ce naiba! –
rãzboaie din care nu ieºea nimeni mort, nici vorbã, doar
cã învinºii trebuiau sã deseneze pe nisip cerul cu luna ºi
stelele, cu soarele – mânca-i-aº picioarele! – strâmbându-se, cu soarele fãcut ca o roatã mai turtitã, de bicicletã,
cu arcurile lipsã, un soare gol la mijloc, astfel încât sã
dea repede peste lume frigul ºi sã se lipeascã rãcoarea
de fruntea, de gura, de mâinile ºi labele celor învinºi,
precum moartea, afurisita mãiastrã, buba fãrã umbrã,
baba fãrã umbrã, sau cu umbra atât de subþire ºi de
prelungitã pe pãmânt cã parcã pãrea una cu iarba, cu
nisipul, cu apa, cu toate cele vãzute ºi nevãzute… poc!
poc! poc! o, ce rãzboi, dacã toþi bãrbaþii din Cioromârda
ieºeau pe la porþi sã-l priveascã, amintindu-ºi ºi ei, trãgând
din þigãri, de rãzboaiele lor de altãdatã, iar pisicile, de pe
garduri, îºi mângâiau mustãþile, de plãcere, cãci nu mai
striga nimeni la ele: „Siþ!” „ªiþ” – alungându-le de pe lângã
mese, ori pur ºi simplu aruncându-le în magazii ºi prin
poduri, sã prindã ºoareci… nu, nu, cât durau rãzboaiele
copiilor ele erau lãsate în pace, nebãgate în seamã, aºa
cã-ºi puteau închipui ºi cã trãiesc într-o lume în care
oamenii erau niºte amintiri…

încercare

Irina Mavrodin

ÎNCERC, CU TINE DE MÂNÃ…
14 noiembrie 2007
Încerc, cu tine de mânã, aceastã întoarcere în trecut. De
fapt, aceastã întoarcere, într-un trecut – prezent. Întoarcere
într-o lume care are, pentru mine, aceeaºi consistenþã – ba nu,
o mult mai mare consistenþã – decât cea în care trãiesc (ai trãit
ºi tu nu pânã nu demult) eu „au jour le jour”. În care am trãit
chiar azi, dupã ce m-am sculat, extrem de târziu, la ora zece
dimineaþa(de obicei mã scol pe la ºase-ºapte). Am simþit cã un
suflu rar, preþios mã animã, ºi am vrut sã mã îndrept imediat
spre biroul meu, sã încep sã scriu despre tine, sã încep sã scriu
povestea vieþii tale pe acest pãmânt. Am auzit telefonul sunând.
Era M. (–). Mi-a spus – cu o voce parcã mai liniºtitã – cã vrea sã
profite de vremea bunã ºi sã se ducã sã-ºi caute un pardesiu /
palton negru, în magazinele bucureºtene pe care le ºtia ea. Mia mai spus cã în noaptea asta a vãzut-o, ca într-un fel de vis, pe
Irinuca, altfel decât o vedea pânã acum, când ea, M. (–), plângea
întruna. A vãzut-o alergând veselã pe întinderi mari, câmpii, vãi
ºi munþi, cu un mic rucsac în spate (Irinuca ne-a mãrturisit, în
ultimele ei zile, cã, atunci când va fi vindecatã, vrea sã plece
într-o astfel de cãlãtorie cu tatãl ei) – ºi, vãzând-o astfel, sufletul
lui M. (–) s-a mai alinat.
Am vrut sã trec imediat la scris, dar mai întâi mi-am fãcut
rugãciunea (ºi e prima oarã cã mi-o fac astfel, dimineaþa, dupã
ani de zile) ºi am luat anaforã. Au intervenit, din pãcate, alte
obligaþii casnic-administrative (nu cred cã la ele se referea
Irinuca, atunci când zicea, tot în ultimele ei zile de viaþã, „e prea
mult, prea mult”).
Acum, în sfârºit, pot începe sã scriu (am în stânga mea,
culcatã pe birou, o cruce de lemn cu o iconiþã lucratã în argint
înfãþiºându-i pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos ºi pe Sfânta
Fecioarã Maria – mi-a adus-o în dar Alina I.). Doamne, ajutã-ne!
Sub semnul milei Tale pun aceastã carte!
Suntem în dormitorul cel mare din casa de la Focºani (iniþial,
înainte de venirea comunismului – perioadã în timpul cãreia se
instalaserã mulþi chiriaºi în casã – fusese o sufragerie
somptuoasã, cu masã, bufete etc. din lemn de nuc, fãcutã la
începutul secolului trecut la Oancea), pe paturile din lemn de
cireº, într-un spaþiu vast, cu tavan înalt, cu uºi ºi ferestre albe
foarte înalte, un spaþiu în care se aflã doar mobila de dormitor
(douã paturi, douã dulapuri, o masã de toaletã cu oglindã,
douã noptiere, totul din lemn de cireº), în care micul pat alb cu
zãbrele al tãu, Irinuca, e ca o bijuterie preþioasã, adusã de pe alt
tãrâm.
Suntem amândouã pe cele douã mari paturi alãturate, în
aºternuturi albe, de modã veche, eu, învelitã bine cu o plapumã
roºie (nu e foarte cald în aceastã camerã – dar nici nu trebuie
sã fie! – soba de teracotã, încãlzitã de lemne, duce o luptã grea
împotriva aerului rece din camera mare ºi cu tavan foarte înalt),
tu, bine înfãºatã ºi pusã pe o pernã de puf, la picioarele mele.
Eºti cuminte, nu plângi, deºi ai numai câteva luni(poate doar
numai douã), te uiþi cu ochi mari ºi strãlucitori la mine, care îmi
scriu ultimul capitol din teza mea de doctorat despre Nathalie
Sarraute ºi Noul Roman. Simt cã mã inspiri, cã îmi dai puteri, cã
îmi dai un fel de aprobare care mã confirmã în ceea ce fac. E o
stare a mea pe care am avut-o mereu dupã aceea, pe care o am

ºi acum, scriind aceastã carte. Aceastã imagine: eu, scriindumi teza de doctorat. Irinuca, micuþã de tot, în scutece, lângã
mine, privindu-mã cu un fel de uimire, da ºi cu inteligenþa
atoateºtiutoare a unui spirit care are în urmã secole de existenþã
ºi care a binevoit sã vinã un timp printre noi din alte sfere –
aceastã imagine tutelarã, o conºtientizez cu adevãrat ºi pe
deplin abia acum.

16-17 noiembrie (vineri-sâmbãtã) 2007
Am avut o noapte (cea de joi spre vineri) – la Craiova, unde
m-am dus pentru susþinerea unui doctorat – dintre cele rele.
Poate cã am fãcut o febrã muscularã, cãci chiar o deplasare de
câteva sute de metri (peronul gãrii, distanþa de la ºi pânã la
maºinã) înseamnã pentru mine un efort foarte mare. Mã dureau
toate, eram oarecum speriatã, cãci voiam sã fiu decentã, nu
voiam sã ofer un spectacol de om bolnav care, în loc sã stea
cuminte acasã la el, rãmâne în activitate. Abia mergeam de
durere, de la camera mea la baie, ºi mi-am amintit de Irinuca,
de Uculeþ a noastrã, cea curajoasã, de martiriul ei, faþã de care
durerea mea nu era nimic. „Gata”, „gata”, spunea ea, ºi cerea
cu hotãrâre sã fie lãsatã în pace, sã nu mai fie deranjatã cu
nimic, nici mãcar cu o vorbã, „e prea mult’’ mai spunea, ºi s-ar
fi pãrut cã acest „e prea mult” nu se referã numai la durere.
Ne-am întrebat, ºi eu, ºi M. (–), ce înþeles adânc putea sã
aibã acel „e prea mult”, cãci, cu siguranþã, avea unul. Nu voi
încerca sã merg aici mai în profunzime spre acel înþeles, dar o
voi face curând, poate într-o conversaþie cu M. (–), când voi
încerca sã-mi amintesc, împreunã cu ea, care are o memorie
mult mai bunã decât a mea, fiecare vorbã a Irinucãi din ultimele
patru luni ºi ceva, pe care le-a petrecut pe „pãmântul patriei”,
în patul ei, din casa ei din strada Titulescu, unde, cuminte ºi
dulce, ºi plinã de încredere în puterile noastre de a o vindeca,
a poposit. „Mami, tati”, þipa ea cu un glas puternic ºi melodios,
„mãicuþã, tãicuþule”, „tãicuþu mamei”, mai þipa, „mi-e fricã”, vã
iubesc, vã iubesc”, mai spunea, silabisind apãsat aceste
cuvinte. „Ce te doare? Te doare capul?” „Totul, totul mã doare”.
Toate astea trebuie reluate ca un leit-motiv, în viaþa noastrã
ºi în aceastã carte, reluate ºi adâncite pentru cã Irinuca a vrut
sã ne transmitã un mesaj pe care noi încã nu l-am înþeles nici
pe departe, pe care mã întreb dacã-l vom înþelege cândva.
Vorbele acestea ale ei erau întreþesute cu altele, pline parcã de
mocnitã veselie a unui spirit eliberat de orice reþinere
autoprotectoare: „voi trebuia sã aveþi doi copii – trebuia sã
aveþi unul de rezervã”. „Vreau sã mã vindec, o sã mã vindec,
nu-i aºa?” „ªi dacã o sã mor , ce-o sã fie ? O sã mor!” (Nu se
poate sã chemi tu Bau-Bau! Dacã vine, vine, dacã nu vine, nu
vine, spunea, când era foarte micã).
Abia acum cred cã încep sã înþeleg cu adevãrat ce a vrut
Proust sã facã. Cred cã miºcarea mea psihicã e de aceeaºi
naturã: vreau sã dau carne ºi viaþã unui trecut, al nostru cu
Irinuca, aducându-l într-un prezent ºi transformându-l în ceva
mai prezent, mai adevãrat decât însuºi acest prezent cãruia i se
substituie.
„Nu se poate sã chemi tu Bau-Bau, dacã vine, vine, dacã
nu vine, nu vine”, spunea ea, cu supremã inteligenþã metafizicã.
ªi Bau-Bau a ales sã vinã.
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Magda Ursache

UNIVERSITATEA CARE UCIDE (I)
„Strigã Moartea la fereastrã”
(folclor)
A fost un moment de grea încercare. Alexandru Deºliu
a plecat. M-a anunþat cu precauþie cã o s-o facã repede,
Bios duce drept la moarte, nu-i chip altfel. Zice Marele
Anonim: „Cine vede creºtere vede ºi moarte”.
Nu era nici patetic, nici sarcastic, ci, dupã formula
sadovenianã, împãcat ºi tare.
„Haideþi, doamnã Magda, sã terminãm cartea noastrã,
cã nu mai am timp. Timpul n-are rãbdare, ãsta-i defectul
lui”.
ªi, mai apãsat:
„ªtiþi, toþi cei care au început acest tratament o datã
cu mine nu mai sunt. Întreb doctorii de unul, de altul ºi…”
Nu voiam sã aud veºti de moarte, dar el mã soma sã
scriu mai repede, mai mult, în felul în care o fãcea ºi
Marius Tupan, la telefon:
„Doamna cu flori de pe pagina întâi? (a „Luceafãrului”,
nota mea). Aþi scris articolul pentru numãrul urmãtor?
„Îl scriu când am ceva de spus”.
„Dvs. aveþi totdeauna ceva de spus”, mã încuraja,
generos cum a fost, autorul Batalioanelor invizibile. Cei
pe care-i preþuim se duc primii.
Al. Deºliu era înnobilat de proiectul lui ambiþios: o
revistã de provincie competitivã cu revistele Centrului.
Fãcuse din „Saeculum” un barometru al vieþii culturale
din România, nu din Focºani ori, ºi mai rãu, de pe malul
stâng al Milcovului. Revista vrânceanã aduna la sumar
pe cine trebuia sã adune, fãrã parti-pris-uri politice. ªi
asta-mi aminteºte de ce spunea Jean-Max Tixier („Autre
Sud”, Marsilia), la Forum-ul de la Mamaia, din septembrie
2007. Spunea cã redactorii sãi nu apar în revistã, tocmai
pentru a-i asigura publicaþiei neutralitatea. La noi,
dimpotrivã, sunt reviste de familie, „care se citesc ele
singure”, vorba lui Gh. Istrate, dintr-un interviu cu poetul
focºãnean Ion Panait. (Existã în Iaºi revistuici fãcute cu
nevestuici. Colaboratorii ºi-i trateazã ca pe genii, cã nu
mai poþi pãºi prin târg fãrã sã le calci pe bãtãturi. Se
prezintã pe ei înºiºi ca producând mutaþii valorice în vers
ºi-n prozã. Ceilalþi? Niºte fameni.)
Bomboana pe coliva presei culturale a pus-o o revistã
plinã-ochi de dezacorduri, care are ce are cu accentele
critice împotriva veleitarilor tipãriþi în paginile ei, ca ºi
împotriva lanþului de edituri Ban-Dai. I-ar vrea pe criticii
lucizi ºi oneºti exilaþi undeva, departe, cu decalogul

profesiei cu tot, ca veleitarii sã-ºi poatã vedea netulburaþi
de „preucupãrile” (ortografie personalizatã) aºa-zis
literare, în mod liber ºi democratic. Eu, una, prefer cultura
deloc democraticã. Scriitorul existã ca om solitar, nu ca
om global. Ce? Scrii ca ºi cum ai pune de mãmãligã?
În trilogia sus-citatã a lui Tupan, noul guvernator al
Marconiei îi dispreþuia pe „snobii care considerã cã marfa
durabilã ar fi cultura”, ricanând „Vacs albina! Trece
derezina!”
ªi Marius Tupan, ºi Al.Deºliu ºi-au respectat ºi iubit
cititorii, oferindu-le „marfã de calitate. Timpul i s-a scurs
unuia la 10 iulie 2007, altuia de Sf. Nicolae, în anul ce-a
trecut.
Al. Deºliu era un gazetar responsabil, echilibrat ºi
consecvent. Intrau în Decalogul lui gustul, cinstea,
angajarea, curajul ºi a fost urmat de mulþi autori de
prestigiu. Nu l-a speriat eticheta de literaturã învechitã, a
suportat atacurile unor þuþeri când a publicat – curajos –
Jurnalul lui Eugen Barbu, s-a declarat a-l stima, de pildã,
pe Eugen Simion, deºi a fost ocãrât ca neavizat. ªi-a
pãrtinit concetãþenii, dar în limite normale ºi i-a publicat
dupã regula calitãþii. A refuzat umorul simpluþ al epigramiºtilor târgului moldav ºi proza romancierelor fascinate
de fornicaþie, care se cred obiecte sexuale la vârsta a
treia.
Deºliu era fondofag, nu-i plãcea sã iasã în capul
revistei. Cântãrea bine structura fiecãrui numãr, fiecare
titlu, fiecare semnãturã scoasã pe coperta revistei.
Energic, înnobilat de proiecte generoase…
A fost? Este. ªi-mi vine în minte un vers de Constantin
Abãluþã:
„poate cã moartea e ceva frumos
ºi-o sã râdem cã ne perpeleam atât”.
Cred ºi eu, ca ºi buna mea prietenã, pictora Mariana
ªenilã-Vasiliu, brâncuºolog de elitã, cã „la masa peste
care s-a aºternut tãcerea nu se poate sta cu coatele”. De
aceea nu mai adaug decât cã o sã rãspund la întrebãrile
lãsate teanc pe masa de scris/citit dintr-un aproape
sufletesc: îl aud pe Al. Deºliu zorindu-mã, ca-n Apocalipsa
dupã Ioan Teologul, cã timp nu va mai fi.
Replica mea? Dimpotrivã, domnule Alexandru Deºliu,
de la Blaga cetire o boalã (cu puþin noroc, o moarte chiar)
învinsã e orice carte. Cât despre trecerea inevitabilã a
toþi ºi a toate în altã þarã, aº vrea sã cred cã þara aceea
este þara literaturii.
Poetul îi vede pe îngeri cu cãrþi în mâini.
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„Viaþa e un cimitir de luciditãþi retrospective’’
Jean-François Revel
Al. Deºliu: Trecem la modele de profesori care vau marcat?
Da. Trecem. Îmi povestea Petru Ursache cã, în
studenþia lui din anii cincizeci, marii profesori în stilul
savant de la „Al.I. Cuza”, intelectualii de rasã au avut de
suferit pentru erudiþia lor. Elitismul intelectual era discreditat. Th. Simenschy, autorul Dicþionarului înþelepciunii
(6000 de cugetãri pe teme extrase din 680 de tomuri, în
14 limbi) fusese trimis contabil într-un GAC. Ca un albatros
ucis. Comparaþia asta mi-a sugerat-o aceeaºi discuþie
cu Petru U. Are dreptate Wald: Ideea vine vorbind. ªi
metafora! Îºi amintea Petru U. cã asista (tânãr universitar)
la o ºedinþã de Învãþãmânt ideologic. Teofil Simenschy
s-a ridicat ºi a cerut cuvântul. Cu ochelarii lui cu ramã
aurie, pãrea ºi era din altã lume decât a lui Davidsohn,
Aurel Loghin ºi alþi ataºaþi la politica partidului comunist.
„În legãturã cu…, aºa cum zice tov. Dej, a intervenit
în discuþie Simenschy. Am gãsit câteva citate în
Panciatantra”.
Le-a dat. Aºezaþi în primul rând, filosoful Ernest
Bernea ºi logicianul Petre Botezatu zâmbeau cu
subînþeles.
Albatrosul îºi scutura penele cãrþilor pe ei toþi.
„Vã mai dau un citat din Vede. Am uitat sã vã spun cã
în Upanishade…”
Temutul Davidsohn, un fel de Leonte Rãutu de Iaºi,
care þinea frâiele discuþiei, a încercat sã-l opreascã.
Simenschy nu s-a lãsat intimidat.
„Mai am douã însemnãri din Cartea morþilor”.
Informaþia giganticã a profesorilor cu registru enciclopedic, din familia Hasdeu, Puºcariu, Iorga, nu era pe placul
„cadrelor noi”, fãrã carte, recrutate de la Universitatea
muncitoreascã, din presa angajatã etc. Documentare
exhaustivã la semi-analfabeþi? „Savantlâcul” l-a eliminat
pe Gh. Ivãnescu de la Catedra de limba românã, în
favoarea lui Gh. Istrate, intrat în ierarhia PCR profesionalã.
Mi-a fost decan în studenþie. Era adept al metodei
memorãrii listelor de cuvinte. Papagaliceºte. Ca ºi C.
Dimitriu, asistentul lui: „Câte arhaisme aþi gãsit în Fraþii
Jderi?”. ªi Dimitriu aprecia din ochi teancul de fiºe: „Inin-insuficient”.
Cerea cineva performanþã intelectualã activiºtilor grei
ca Vasile Adãscãliþei, Richard Valter, fãcut conferenþiar
fãrã studii în specialitate, cu o recenzie în „Flacãra
Iaºului”? O tãieturã de ziar se afla în dosarul lui de lucrãri.
ªi ce dacã n-aveai publicaþii? Erai de-al lor, þi se lãuda
activitatea pedagogicã, darul de-a face sãli pline. Numai
cã Valter þinea un curs de portughezã fãrã sã ºtie limba
asta. Îi trimitea pe studenþi la cinema ºi îi nota la examen cu 10. Cum sã nu fie cel mai iubit dintre pãmânteni
de cei cu chef de chiul?
Ion Tiba ºi alþii ca el erau folosiþi ca maºinãrii de
transmis ordine ideologice. Nu atitudinea, ci non-atitudinea
fãcea carierã. Epurãrile erau pentru cei „dispuºi sã tulbure
climatul politic din þara noastrã”, cum se acuza în limbaj
de lemn.

Slavistul ºi etnologul Petru Caraman a rãmas eliminat
de la catedrã pânã a murit, în 1980. N-a scãpat de statutul
de proscris, pânã la moarte.
Ne povestea alt mare etnolog, Romulus Vulcãnescu,
mie ºi lui Petru U., un episod care ºi-a gãsit locul în
Universitatea care ucide. Vulcãnescu îi organizase o
prelegere la Institut. ªtia cã Petru Caraman îºi violenta
auditoriul. Îndrãznelile din conferinþele-eveniment uluiau.
„A trebuit, pentru cã îmi aºteptam numirea de ºef de
sector, înþelegeþi, sã-mi iau mãsuri de precauþie. I-am
sugerat cam bâlbâit lui Caraman sã ocoleascã anume
probleme. M-a privit ca pe un «disciplinat» ce eram, ca
pe o «nimicarniþã» demnã de compãtimire, dar s-a angajat
sã rãmânã în limitele admise:
«Îþi promit c-am sã tac. Las’ cã spun eu în altã parte
ce-am de spus dacã þi-e aºa de fricã. Dar sã ºtii,
Vulcãnescule, de la mine: libertatea de opinie nu þi-o aduce
nimeni pe tavã. Þi-o iei singur.»”
Romulus Vulcãnescu a recunoscut cã i-a fost jenã de
spaimele lui de atunci: „Am tremurat degeaba. ªefia de
sector tot n-am obþinut-o. Mea maxima culpa. N-aveam
eu dreptul sã-i cer sã se cenzureze unui doctor honoris
causa al câtorva universitãþi strãine. În mediul universitar
polonez, Caraman era venerat ca însuºi Papa”.
La Iaºi i-a fost ºi mai rãu. I-au întrerupt conferinþa nu
altfel decât stingând lumina de la tablou.
„Tovarãºe profesor, timpul dvs. a ex-pi-rat!
Condiþia supraintelectualã a lui Petru Caraman îi
înspãimânta pe mediocri. ªtia rusã ºi bielorusã, polonã,
ucraineanã, bulgarã, cehã, slovacã, slovenã, moravã ºi
tot neamul lor, greacã ºi neogreacã, turcã, francezã,
englezã, italianã, nemaivorbind de latinã.
L-au verificat ºi eliminat. În casa unde fusese mutat,
chiar în camera de alãturi instalaserã un miliþian. Când
profesorul era la masa de scris, tropotea la fereastrã ºi
urla:
„Uite la trântorul ãsta. Ce faci, trântore, stai? La muncã,
mããã!”
A cãrat ca hamal mobilã, a împins roabe cu nisip, a
transportat saci cu cãrbuni. Pleca dimineaþa la gara de
mãrfuri, îmbrãcat cu halatul de lucru în bibliotecã. Soþia
sa trebuia cruþatã. Profesorul a avut puterea rarã de-a
schimba cãderea în creºtere. A muncit – þãrãneºte –
pentru bucuria de-a aduce pâine femeii ºi copiilor. A cosit,
a tãiat lemne, a…
Când ajungea acasã, rupt de obosealã ºi murdar,
dãdea vina pe praful din depozitul BCU.
Dar intra iarãºi în tranºeea bibliotecii. Nu s-a lãsat
smintit de la „existenþa creatoare”, dupã sintagma
blagianã.
Petru Caraman a murit fãrã sã-ºi vadã tipãritã opera.
Operã complexã de etnolog, de dialectolog, de comparatist, de culturolog. A respins trunchierile propuse de editura
Minerva.
Mai mult decît punerea condeiului în lanþ, l-a durut
ruperea de studenþi, de amfiteatru.
„Manuscrisele mai pot aºtepta în sertar publicarea.
Dar ideile nerostite sunt ca perlele nepurtate. Îºi pierd
strãlucirea. Neverificate, ideile mor. Catedra te ajutã sã
redobândeºti ce-ai gândit. Te fereºte de inerþie”.
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Asta spune în Universitatea care ucide personajul care
îl are par arrière pe Petru Caraman.
Erudit era, atunci, în anii cincizeci, un om care pierde.
Mie succesul social mi s-a pãrut mereu suspect în cazul
marilor profesori. Vorba lui Nae Ionescu: „Numai raþa nu
rateazã”. Însã, în vremea aceea de dupã Reforma
învãþãmântului din 48, ªtefan Bârsãnescu a fost dat afarã
din Universitate de Otto Schechter, ºeful Siguranþei. Se
mai numea încã Siguranþã, ca sã devinã Securitate.
Schechter era autodidact, fãrã diplomã, dar absolvent al
„Universitãþii Doftana”. Formula pentru o carierã universitarã eºuatã: erudiþie nãucitoare, curaj civic, dispreþ pentru
impostori.
Scriu istoricii cã, în 2 iunie 1947, NKVD-ul ºi-a
transmis de la Moscova învãþãturile pentru „lichidarea
învãþãmântului burghez”. Ordinul secret: sã se înlãture
cei mai buni profesori, cei competenþi ºi morali, mai ales
cei cu popularitate. Tradiþia trebuia decapitatã. Materia
de studiu s-a modificat la Istorie, ca sã se denunþe miºelia
regilor ºi exploatarea maselor. Nu se mai predau latinã ºi
elinã, logicã, filosofie generalã… Nu mai zic de religie.
Cruciuliþã la gât, icoanã, calendar bisericesc? Misticismul
era vânat ºi pedepsit.
PMR putea da directive Academiei. În august ’48, noul
statut excludea personalitãþile „fasciste” ºi „reacþionare”.
Au fost scoºi din Academie cam o sutã de „dãunãtori”
care se numeau Blaga, P.P. Negulescu, Ion Petrovici,
Rãdulescu-Motru, Gh.I. Brãtianu, Dimitrie Gusti, Simion
Mehedinþi, Onisifor Ghibu etc.
Biroul lui Blaga de la Academia din Cluj era numit în
derâdere „bârlogul lui Faust”.
Habar n-aveam eu, studentã, în anul întâi, 1962, cã
tot corpul didactic fusese puricat. Profesorii de renume,
croind fãgaº pentru o ºcoalã (în linia Al. Philippide, G.
Ibrãileanu, Ilie Bãrbulescu, Traian Bratu) trebuiau traºi
pe linie moartã. Din istoricul Facultãþii de filologie, scris
de Petru Ursache, ºtiu cã titularizarea lui Anton Naum,
succesorul lui ªtefan Vîrgolici la Catedra de limba ºi
literatura francezã (25 iunie, 1899) avusese în Senat mare
opoziþie. Au votat contra: Aron Densusianu, I. Caragiani
ºi Xenopol. Naum „nu îndeplineºte condiþiile Articolului
69, alin. d., anume de a se fi distins prin lucrãri de mare
însemnãtate”. Se fãcea – hélas! – politicã universitarã
haretistã.
Sigur cã ºi în interbelic s-au comis erori. Facultatea
ieºeanã s-a lipsit de ºansa de a-l fi avut mai mult de un
an (1911-1912) în corpul profesoral pe Eugen Lovinescu.
Se lipsise ºi de G. Cãlinescu, dus la Bucureºti.
Dupã Reformã, însã, Dan Simonescu a plecat forþat.
În dreptul numelui ªerban Cioculescu, titularul Catedrei
de literaturã românã modernã, pe statul de funcþiuni din
anul universitar 47-48 scria:
„Se comprimã persoana”.
În primul meu an de studii, 1962, venise dezgheþul
(titlu de roman de Ehrenburg). Era glaciarã (proletcultul)
se sfârºise sau credeam eu cã se sfârºise definitiv, cum
se sfârºise ºi cu strategul militar Stalin, cu procurorul
Stalin, cu economistul Stalin, cu lingvistul Stalin, cu
biologul Stalin, cu lingvistul Stalin, cu tãtuca de la Kremlin. În piesa lui Matei Viºniec, Istoria comunismului poves-

titã pentru bolnavii mintal, Stalin era… afrodiziac. Pentru
Al. Andriescu a ºi fost, dacã îi deplângea moartea.
Sovietofilii noºtri erau mai aprigi decât ruºii. Dupã ’89,
Al. Andriescu a fost în stare sã afirme: mai bine sã fi fost
cu Stalin decât cu Ceauºescu. Entuziasmaþii de tãtuc
au devenit cei mai convinºi anticeauºiºti, dar numai
postsocialist.
Din tinereþe fragedã, publicistul Andriescu milita þapãn
pentru principiul partiinost (spirit partinic) ºi pentru
imperativul poniatno (artã accesibilã maselor).
Întâi pifan, apoi ºef de brigadã, chema poeþii pe ºantier
(„El, poetul, se dãruieºte clocotului muncii cu ochii închiºi”)
ºi a rãmas atent ºi vigilent, conºtient ºi conºtiincios,
plasat în vârf de ierarhie.
Critica anilor cincizeci, dacã deþineai elanul lui Al.
Andriescu, avea forþã, sãrea la gâtiþa lui Lucian Blaga.
Asistentul de la „Al.I. Cuza”, fiu combativ al þãrãnimii
muncitoare din Topile, constata cât de afundat era
traducãtorul lui Goethe în „mocirla cosmopolitismului”.
Doar ºi Crohmãlniceanu îl prezentase pe Blaga drept „exponent al pãcãtoºeniei trupeºti”. Andriescu studiase
valoarea poeticã a termenilor: conductã, macara, malaxor,
funicular, turbincã, fundaþie, în „lirica tonicã”. Pãi fundaþia
asta a fost baza (vezi teoria bazei ºi suprastructurii). A
ajuns membru USR fãrã cãrþi tipãrite, în conducerea
Facultãþii fãrã cursuri multiplicate, a fost sãrbãtorit coral
la 80 de ani. Certificat de revoluþionar n-are, dar are unul
de basma curatã. O fi ºi cetãþean de onoare (era sã zic
de oroare) al târgului? O fi.
Individul ãsta, care a aplicat tiranic în facultate
„normativele” (în iarna lui ’87, îi ancheta pe „huliganii” de
studenþi care protestaserã în stradã contra frigului ºi
întunericului din cãmine) a participat la un show televizat,
sã aplaude libertatea.
„Se gîndea cineva în ’87 c-o sã vinã ’89?”, i-a replicat
lui Petru Ursache, atunci când i-a amintit de „aportul”
antedechembrist în liniºtirea studenþilor-insurgenþi. Ca ºi
mine, de altfel. Indestructibil (doar face parte din generaþia
Bumbeºti-Livezeni), pãrea gata sã cheme minerii contra
lui Petru U. ºi-a mea. Ne-a ameninþat cu tribunalul ºi cu…
Tereza Petrescu.
Luca Piþu, eliminat ca „element imoral” de acelaºi
„ÞUK Al” (porecla i-a lipit-o cu glue, picãtura ce lipeºte ºi
nimic nu dezlipeºte, ca-n reclamã) a fãcut propunerea
sã-l depunem în Sala Paºilor Pierduþi ºi sã-l vopsim în
roz, cum au fãcut cehii cu tancul sovietic „eliberator”.
Al. Deºliu: Numiþi câþiva profesori-model, pe care
i-aþi respectat ºi cãrora le datoraþi formarea
intelectualã.
Bun cuvânt, respect! Noi, tinerii care-am fost, aveam
capacitatea de-a ne admira marii profesori; tinerii care
sunt par sã aibã capacitatea de a-i dispreþui. Fracturiºtii
îºi declarã fractura faþã de bãtrâni, mai exact spus fractura
de cot faþã de cocliþi ºi distruºi, care întârzie sã moarã.
Prozatorul Vakulovski le dã bãtrânilor dascãli de la Cluj
Koneþ filma; la Iaºi, dupã tulbureala din ’89, un student
de la limbi germanice cerea exit pentru profesorii care au
împlinit 40 de ani. A ajuns el însuºi, între timp, la vârsta
asta mare.
Studenþii anilor ºaizeci n-au practicat querelle des
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Anciens et des Modernes. Noi aveam douã feluri de
profesori: cei supuºi orbeºte indicaþiilor ºi cei nepãsãtori
faþã de îndrumãrile PCR. Cei glisaþi în fruntea instituþiei,
ca Gh. Istrate, ca V. Arvinte, ca Ion Tiba ºi cei care n-au
cedat ºi au plecat, ca N.I. Popa, ca Al. Dima, ca ªtefan
Cuciureanu, ca Al. Zacordoneþ, Cicerone Cãlinescu.
De la Dumitru Gafiþeanu am învãþat toatã gramatica
pe care o ºtiu. Al. Dima ne fascina: despica marile
literaturi ale lumii ca o prorã. Era un monstrum eruditionis,
comparând nonºalant culturi. Îmi plãcea ºi de I.D. Lãudat
(coeur d’or rimând cu profesór) pentru patetismul lui
pedagogic. Ni-i apropia pe cronicari, pe domnitori, trecutele
vieþi de doamne ºi domniþe…
Am avut profesori, dar ºi javre oportuniste, gata sã
facã orice compromis pentru poziþii de frunte pe statul de
funcþiuni sau în B.O.B. (Biroul Organizaþiei de Bazã). Al.
Dima a ºtiu mereu cã e vulnerabil din cauza lui Vasile
Adãscãliþei, prim folclorist de partid care se lãuda cã
mereu l-a stopat de la participãri la congrese internaþionale: „Ia sã-l tai pe nenea Sandu de pe listã”. Cred cã de
rãul activistului-folclorist, cu care am studiat ore de curs
în ºir haiducia în folclor, s-a mutat profesorul la Bucureºti,
unde aud cã Dima n-a mai fost Dima.
Cel mai figant era romanistul ºi italienistul ªtefan
Cuciureanu, pe care fanul lui, Luca Piþu, îl numeºte un
Nastratin autohton. Puterea se aflã în tine, în ºtiinþa ta
de carte, pãrea a le spune învãþãceilor Cuciureanu,
arãtându-le figa (tifla, eufemistic vorbind) pânã a murit,
în ’87, poliþiºtilor gândirii libere. Nu era de colea sã pui la
îndoialã autoritatea rectorilor ºi decanilor. Când îl întâlnea
pe culoare pe prorectorul jurist Bartfeld, jurist a cãrui soþie
se numea Staliniþa, mima un pet. Îl aud lungind vocalele
la un curs: „frumos vine de la formosus, înzestrat cu
fooormã”. Asta când prima conþinutul (ideologic), nu forma
frumoasã. ªi ce extraordinare descinderi, ce coborâri pânã
la etimon fãcea! „Un calcul filologic ne aratã cã…”.
Nu, Universitatea „Al.I. Cuza” n-a fost o „Kampucie
spiritualã”. ªi asta graþie lui ªtefan Cuciureanu, lui Al.
Dima, lui N.I. Popa, Herthei Perez… Le mulþumesc tinerilor
asistenþi Mihai Drãgan ºi Ion Constantinescu pentru
îndemnul de-a ne cultiva spiritul critic. Mitul lui Sisif l-am
studiat cu Ion Constantinescu în 63-64, deºi Irina
Mavrodin avea sã-l traducã abia în ’69.
ªtefan Cuciureanu era, în ’46, bibliotecar la Liceul
Naþional ºi le tot repeta elevilor un proverb, referitor la
artã: Chi va piano, va sano. Cine merge încet merge sigur.
Râdea de etimologiºtii amatori. Ca Arvinte, care
conferenþia despre acceptele cuvântului ºanþ, dupã ce
studiase fânaþul/ fâneaþa ºi alte „cuvinte-cenuºãreasã”.
ªtiaþi faptul de limbã omis de dicþionare cã ºanþ se
foloseºte cu sensul de minunat, minune, lucru minunat?
Conferinþa aceea þinutã în Aula Academiei, a fost foarte…
deºãnþatã, vã asigur.
Pezevenghi Divin, l-a categorisit Luca Piþu pe
Cuciureanu, vizând asociaþiile nãzdrãvane din folclorul
stupros, cules de profesor. ªi mã gândesc cã e posibilã,
în eseu, o anume competenþã între erudiþie ºi ºi soterie,
cu condiþia sã nu-þi scape nimic, de la ºibolete (v. Jacques
Deridda, Schibboleth, din 1992) la humuleºtiulete. Luca
a tradus în 1986, sub iniþialele IPMGLC, Creangã, Histoire

d’une Pine.
Magister ludi ot Bucovina emersus, ca ºi ªtefan
Cuciureanu (bucovinenilor n-ai ce le fu, n-ai ce le fa!),
le-a luat în tãrbacã pe univele ºtiinþifice, filosofufele,
socioloagele, semiopticienele; pe „femeia Goethe”, cum
îi zice în derâdere Mircea Eliade (Sorokant, dupã Luca)
ori pe „Vali Oaie”, deþinãtoare de Palmes Académiques.
Luca a rostit, dupã ªtefan Cuciureanu, un NU ionescian
Politicii, Geopoliticii, Kulturpoliticii, refuzuri considerate
de mulþi sminteli.
Erau stimulaþi de hãrþuiala „organelor”, þinuþi en garde
de tracasãri ºi de presiuni. Luca Piþu deºi doctor din ’82,
era îndepãrtabil mereu, dar ºi percheziþionat de Securitate
în ’79 ºi în ’83.
Între 14 octombrie ºi 6 decembrie ’89, s-a ales cu
pazã la domiciliu. Cicã era pãzit de securiºti, altfel l-ar fi
linºat lumea pentru jignirea tovului Ceauºescu. I s-au dat
„formularele mari” pentru emigrare. Nu le-a completat.
Profesorului Cuciureanu i s-a recunoscut foarte greu,
cu mare întârziere, doctoratul strãlucit susþinut în Italia.
Elena Jeanrenaud, la data respectivã prorector la Universitatea „Al.I. Cuza”, membrã în Comisia Superioarã de
Diplome, nu avea doctorat, biografem de care Cuciureanu
fãcea haz mare.
ªi profesorul ºi discipolul Luca s-au situat în nePutere, cu consecinþele ºtiute: belele istorioase (mulþumesc, Pitou!) nu i-au ocolit, dar au rezistat la arbitrar.
S-au opus cât au putut degradãrii climatului intelectual în
obºtea universitarã.
Dr. Panglos, preceptorul din Candide (1769) îºi învaþã
elevul cã trãieºte în cea mai bunã dintre lumi, ca realitatea
sã fie cu totul ºi cu totul alta. Claxoniºtii orânduirii roºii
ca Aurel Loghin ridicau în slãvi sistemul ºi ne împingeau
la „lupta pentru transformarea vechilor realitãþi”. Se mai
canoniza, dupã tiparul lui Nedoºivin, cã literatura are o
singurã cauzã. Totul trebuia receptat prin prizma luptei
de clasã. Ne rãzbunam ºi noi prescurtând: org de p ºi lit
de p.
La Teoria literaturii, Ion Tiba, în cãmaºã albã cu guler
rabattu ne pisa cu ideea lui Lenin: Imperialismul, ultimul
stadiu al capitalismului. ªi câþi profi cu ochii þaglã pe
nomenclatorul de funcþii PCR n-au intrat în sãlile de curs!
Pânã ºi cãsãtoriile erau politice, cu neveste sovietice.
Cred cã unul dintre cei mai scrupuloºi la datoria de a
ne „maturiza politic” a fost un tip pe care-l poreclisem
Bulimarx (de la Bulimar). ªi mai era Elena Puha, care
gavarea, nu vorbea, despre umanismul socialist (tezã de
doctorat), ca dupã ’89 sã treacã urgent la… neotomism.
Ceea ce s-a numit „noua reformã a învãþãmântului” se
face nu cu alþi oportuniºti, ci cu aceiaºi.
Clasicii i-am fãcut cu un rudiment de profesor, în rãzboi
continuu cu „reacþionarul” Maiorescu, Gh. Agavriloaie.
Deþinea lettre de noblesse, adicã acel titlu de ilegalist.
Intrase în rânduri înainte de 23 august (cum ai spune
înainte de Mesia), luptase în adâncã ilegalitate ºi tot ca
ilegalist ajunsese sã-i predea pe Eminescu, pe Caragiale,
pe Creangã.
Cred cã pe Macedonski l-a avut în vedere pentru cã
purta un nume de rezonanþã… sovieticã. Constantin Cãlin
a publicat un pamflet în „Ateneu” contra veninosului dog-

contemporanii noºtri
matic, la vreo trei luni de la moartea lui G. Cãlinescu, pe
care Agavriloaie îl prezenta provocator drept un „idealist
ratat”. Cum murea cineva (Cãlinescu, Vianu, Ralea etc.),
Agavriloaie îi împroºca instant cu noroi, la un cursnecrolog. Mahalagiza ºi simplifica. La moartea lui
Cãlinescu, în ’65, n-a avut altceva de spus decât cã a
fost copil din flori, fãcut de o spãlãtoreasã cu „boierul” ºi
cã ºi-a modificat certificatul de naºtere de ruºine,
arzându-l cu un bec. Sã disparã ce scria: tatã necunoscut.
Noroc de tânãrul asistent, Mihai Drãgan, cã altfel
competenþa dascãlilor de românã de la liceul „Hasdeu” în
privinþa clasicilor mi s-ar fi pãrut mai mare decât a univilor
din dealul Copoului.
Acest Agavriloaie îl toca, îl deforma, îl malforma pe
T. Maiorescu.
„Titu Maiorescu – junimistul (copiez dintr-un curs
vechi) e un trãdãtor al idealurilor paºoptiste, un reacþionar
aflat în trena esteticii metafizic-idealiste, un imitator
nedemn al lui Schopenhauer”.
Termeni ca fals, obscur, limitat, neºtiinþific se repetau
tenace.
„Titu Maiorescu a fãcut criticã judecãtoreascã. Ce turn
de fildeº, tovarãºi studenþi! Esteticaul nu-i autonom, cum
vor unii aflaþi în eroare. Subliniaþi scopul antipopular al
autonomiei esteticului. Teoria formelor fãrã fond vrea sã
ne întoarcã la feudalism, aºa sã ºtiþi. Gherea a tri-um-fat
(nu notezi, tovarãºe student?) în polemica dintre ei, l-a
ni-mi-cit, l-a trimis la groapa de gunoi a Istoriei.
Condamnat de-fi-ni-tiv!”.
Îºi ridica ochii de un albastru veºted spre tavanul sãlii,
ca ºi cum ar fi vãzut acolo „fantoma lui Maiorescu”. E
formularea lui Savin Bratu, alt critic lampadofor care
trãsese într-un articol din „Gazeta literarã”, chiar cu titlul
acesta, Fantoma lui Maiorescu, un semnal de alarmã cã
prin universitãþi a reapãrut o fantomã: i-ar acosta pe
studenþii „slab pregãtiþi cultural ºi ideologic”. Liviu Rusu,
scos de la Catedra de esteticã ºi literaturã comparatã
din Cluj, în perioada 1948-1961, încerca o reconsiderare
a lui Maiorescu.
Cum tot ce afirma Petru Caraman era memorabil, îmi
amintesc ºi ce i-a spus lui Petru U., în faþa Universitãþii:
„Domnule Ursache, atunci când statuia lui Maiorescu
va reveni la locul ei de drept (ºi a arãtat spre tufele de
hurmuz) înseamnã cã situaþia s-a normalizat, cã am
recîºtigat libertas academica, dreptul Universitãþii de a-ºi
selecta cadrele fãrã s-o stinghereascã nimeni de sus”.
Nici acum statuia n-a fost pusã la „locul ei de drept”.
Ca într-o fotografie miºcatã, e alãturi.
Al. Deºliu: Perioadele de îngheþ ºi de dezgheþ
erau previzibile?
Sã mergem pe firul (roºu) al secolului trecut ºi sã
vedem. În anii cincizeci, nici nu cred cã fusese vreun
dezgheþ. Se mai muia o vreme, apoi totul redevenea
bocnã. Era toiul vânãtorii de vrãjitoare, cînd valorile au
fost distruse la propriu, în puºcãrii. Un exemplu? Frasin
Munteanu-Râmnic a fost închis ca fiu al profesorului
Munteanu-Râmnic, ministrul Învãþãmântului în timpul
guvernãrii Iorga, mort la Sighet. Fiul a fost întemniþat la
Aiud.
Th. Simenschy fusese eliminat pentru cã tipãrise în

’49 Construcþia verbului în limbile indo-europene, în
francezã. A fost etichetat „profund dãunãtor”, au calculat
câþi pomi s-au tãiat ºi cât plumb s-a consumat pentru a
se tipãri o lucrare inutilã. Noroc cã, fiind scrisã în francezã,
masele populare n-aveau acces la o astfel de carte.
Începea era francofonfilor. Simenschy a fost reangajat în
anul universitar 55-56, ca simplu asistent.
Nici Al. Rosetti nu se lepãda de greºeli, rãmânea
„înfeudat concepþiilor idealiste apusene”. La fel Coteanu,
Jacques Byck, Graur chiar, Iordan chiar.
Gramatica limbii ruse a profesorului Zacordoneþ a fost
calificatã „lucrare net anti-sovieticã”. De ce?
1. Nu respecta indicaþiile marelui Marr în legãturã cu
rolul predominant al sintaxei.
2. Dãdea exemple din lumea nimicitã de Revoluþia
din Oct. ’17 – ca negustorime. Lipseau cuvinte ca
muncitorime, proletar, industrializare.
3. Nu-i cita pe scriitorii sovietici ca Ajaev, Bubenov,
Gladkov ºi – oroare! – Zacordoneþ nu cunoºtea
discursurile lui Stalin/ Jdanov/ Molotov.
În 1955,Mihai Ralea raporta la Academie despre
„atitudinea intelectualilor din România faþã de regimul
comunist”.
Ralea arãta cã, deºi membri de partid, Al. Graur, Iorgu
Iordan, Byck au fost destituiþi de la catedrã ºi din institut
„pentru greºeli neînsemnate”.
Orice cadru didactic putea fi defãimat ca „instalat în
eroare ideologicã”.
Dezgheþul întârzia ºi în Universitatea „Al.I. Cuza”. În
’62-’63, când am fãcut Teoria literaturii, mai era sacralizat
articolul lui Lenin, Organizaþia de partid ºi literatura de
partid. Mi-a cãzut chiar mie în biletul de examen.
Ilici hotãrâse: existã douã culturi, una a exploatatorilor,
alta a exploataþilor, idee aplicatã mai ales la Cursul de
folcloristicã, unde studiam cântecul de luptã (al maselor
populare „trezite la viaþa nouã”). Adãscãliþei „înfiera”
sãptãmînal, luni, la 7,30 dimineaþa, tarele þãranului de tip
vechi. Una din ele era lãcomia. „Luam” spre exemplificare
oraþia de nuntã, unde mirele pretindea pãrinþilor fetei ca
oile sã aibã coarnele poleite cu aur. Fireºte, în folclorul
de tip nou dispãrea tocmeala pentru avere. Era apreciatã
hãrnicia, nu bogãþia ori setea de înavuþire a „chiaburoiului”.
Ceea ce marca încã o izbândã în mentalul rural colectiv.
Colectivizat. „Din izbânzi în izbânzi mergi popor luptãtor…”
Când Adãscãliþei propunea „sã adâncim analiza”, atunci,
cu siguranþã, se ajungea la ºiretenia flãcãului de tip vechi,
care cerea de la început zestre mare, ca sã aibã de unde
sã scadã la negocierea cu tata-socru, sã nu iasã, cumva,
în pierdere.
La seminar, Petru Ursache încerca sã punã în discuþie
semnificaþia mitico-simbolicã a aceloraºi coarne, vezi
Propp ºi Pop. Cu eminentul etnolog Mihai Pop dãdea un
doctorat, la Universitatea din Bucureºti. Tot el aducea în
discuþie colinda religioasã. Ca ºi mine, Petru U. crede cã
a nu avea curaj sã abordezi o temã interzisã e o chestiune
de ruºine. E ruºine sã dovedeºti cã n-ai curajul sã-þi afirmi
opinia, sã te opui lozincii staliniste „dacã nu vrei, te convingem!”, cu varianta „te lucrãm noi pînã te convingem”.
Slugãrnicia, supunerea, pe de o parte ºi frica de urmãri,
prudenþa, pe de alta au fãcut mult rãu învãþãmîntului su-
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perior.
Ca sã-þi gãseºti locul în sistem, era bine sã n-ai nici
un Dumnezeu. Decidenþii politic vegheau la puritatea
ideologicã a învãþãmântului, misticismul fiind de neacceptat. Dumnezeu dormea cu capul pe-o mãnãstire ºi
refuza sã-i trãsneascã pe atei. Nu cumva sã fii bisericos/
bisericoasã. Nu cumva sã vrei sã intri în ceata drepþilor,
temãtori de Hristos! În timp ce Adãscãliþei se lupta sã se
îmbunãtãþeascã agitaþia anti-misticã, asistentul ãla de
Ursache fãcea seminarii despre drãcovenii burgheze:
cosmogonie, etnomoralã, revelaþia tragicului în balada
Meºterul Manole, masca, ermetizarea semnelor. Iar
specialistul în teatru cu haiduci (Haiducul nr. 1: Ha;
Haiducul nr. 2: Ha, ha etc.) arãta studentelor înclinate
spre artã popularã colecþia de ouã încondeiate, fãrã a
pronunþa vocabula incriminantã Paºti.
Din fericire, rãul – trebuie spus – era mai uºor de
recunoscut atunci decât acum. Noi, studenþii, ne feream
instinctiv de cei care voiau sã ne ridice nivelul politic, de
cei intoleranþi cu „abaterile de la spiritul partinic”.
ªi-mi amintesc de un profesor (merg pe blank, nu-i
spun numele; a fost destul de chinuit de „timpurile noi”)
care ne sfãtuia sã nu ne lãsãm viciaþi de bibliografie
strãinã. Aº vrea sã cred cã se gîndea la cea sovieticã.
Aici Al. Deºliu, cititor al romanelor mele, ar trimite la
exclamaþia personajului Iordana Marievici din Rãu de
România:
„Ce facultate nãucã am fãcut ºi eu!”
Nauka, o spun pentru tînãra generaþie, ca sã-mi
înþeleagã gluma, era o importantã editurã din URSS.
Nauka e, pa ruski, ºtiinþa; te nãuceºte dacã nu ºtii s-o
foloseºti corect.
Repet: ce filologie nãucã am mai fãcut! Cu Corneliu
Dimitriu, strãduindu-se sã ne prefacã-n bucheri tîmpi, ca
sã-l parafrazez pe Creangã, încãrcîndu-ne tabla memoriei
cu liste peste liste de cuvinte; cu doi ani de slavã veche,
sã ne intre-n cap chiriliþa cu metodã (mulþumesc, Mihai
Cimpoi!), cu jurãminte (Goma le spune limbãminte) uteciste în ºedinþele conduse de Zoia Kosmodemianskaia.
Aºa-i spuneam unei tinere asistente de la Catedra de
rusã, acum cu memorie micã/ scurtã despre felul cum
„frãmânta problemele” în ºedinþe.
Ion Sîrbu ne arãta cu degetul mesajul literaturii
„veridice”, la Cursul de Literaturã contemporanã. Mereu
prioritarã ca temã – clasa muncitoare. Ne înnebunea cu
nãzuinþele, elanurile, aspiraþiile din poezia lui Jebeleanu
ºi din teatrul lui Davidoglu, cu portretul muncitorului în
epicã ºi cu portretul comunistului în liricã. Sîrbu fãcea
istoria literaturii personulizatã, ca ºi Agavriloaie.
Colegii îi spuneau Scârbu. Atenþie la discreditãrile
onomastice propuse de studenþi, sunt caracterizãrile cele
mai fidele: Manu Forte, Calu, Prunã, Fârºirotul, Feuille
jaune, Didona ºi Bãºinicã, Macovaca, Moby Dick, Vassa
Jeleznova…
Profesorul Ciopraga nu mi-a prea plãcut. Nu i-am
admirat de la început echilibrul, calmul, ordinea în idei,
memoria. Mi s-a pãrut prea ponderat, prea distant, prea
sobru. Îºi citea expunerile, fãrã paranteze orale, desenând
cu dreapta un apostrof. Dupã pateticul prof. de „Veche”,
dragul de I.D. Lãudat (la o conferinþã, sintagma lui, boierii

noºtri a fost dur corectatã de la masa prezidiului, în cârpã
roºie: „Poate ai ’mneavoastrã, tovarãºe profesor, or fi
boierii, cã ai noºtri nu-s”), dupã dinamicul Al. Dima, distins
comparatist, dupã suprainteligentul maliþios Cuciureanu,
farmecul intelectual al profesorului Ciopraga nu s-a lãsat
uºor decriptat. Gesticã reþinutã (în contrast cu Magistrul
Husar, cãruia-i spuneam Husserl, deºi se oprise îndelung
la estetica lui Dobroliubov ºi a lui Cernîºevski), citaþii
foarte dese.
Am mai scris despre asta: profesorul Ciopraga deþine
arta de-a decupa din cãrþi cuvintele, comentariile de care
are nevoie. Noteazã ºi în Caietele privitorului tãcut
(Editura Institutul European, 2001), cã a dus un trai solitar,
marile evenimente din viaþã fiind cãrþile. Eu însãmi – cicã
– sufãr de boala asta: citatul în exces, livrescul în exces,
cum mi s-a reproºat. Mã sprijin ºi eu pe citat, îl am mereu
la îndemânã.
L-am întrebat pe profesorul Ciopraga cum a scãpat
de „adeziuni” în cei mai dezastruoºi ani, anii cincizeci.
„Le puteai evita” mi-a rãspuns. Cred cã Personalitatea
literaturii române, apãrutã în ’73, a fost motivatã de
ostilitatea fiziologicã faþã de sovietizare. Constantin
Ciopraga nu s-a lãsat deprofesionalizat. Chiar în perioada
48-55, când proletcultul ajunsese la apogeu, iar Maiorescu
ºi Lovinescu erau epuraþi din biblioteci ºi din manuale, a
existat un mic spaþiu de manevrã: jubilee, centenare,
aniversãri-comemorãri de scriitori acceptaþi ºi verificaþi
dupã ritul nou: Ion Neculce, Gr. Alexandrescu, Caragiale,
Ion Creangã. Profesorul a folosit bine aceste ocazii.
A fost denunþat pentru „vicii de gândire” de Ileana
Vrancea, în „Lupta de clasã”. Mai înainte, avusese altã
cumpãnã: cã ar fi recomandat studenþilor ediþia Eminescu
de A.C. Cuza, de unde acuza cã s-ar fi lãsat împins în
tabãra fascismului. În fapt, exhaustiv cum este,
Constantin Ciopraga enumerase ediþia Cuza în bibliografia
ediþiilor ºi atâta tot. Când Dej a fãcut recurs, în fine, la
sentimentul naþional, cãrturarii enciclopedici, printre care
se numãrã, au profitat de deschidere.
Atunci însã, în studenþia mea, nu mi s-a pãrut în forma
cea mai bunã. Îi preda în amãnunt pe sãmãnãtoriºti ºi pe
poporaniºti. Pe Bacovia l-a expediat. ªi pe Camil
Petrescu.
În fine, n-a fost simplu sã strãbaþi labirintul ºi sã ieºi
din el. Controlul ideologic era executat la sânge. Cert
este cã ºi rolurile erau împãrþite: cei care îndoctrinau ºi
cei care încercau sã împiedice spãlarea creierelor.
Lucidul Ion Ghica, în ªcoala acum 50 de ani (1880),
opinând despre relaþia culturã/libertate, scria cã ignoranþa
afecteazã „simþul justiþiei”; cã „puterea moralã” în defect
duce la practicarea „anevoie” a libertãþii.
Nu potenþialul informativ al studenþilor era în atenþie,
nu creativitatea, ci „maturizarea politicã”.
Al. Deºliu: Aþi avut nevoie de mentori?
Sigur cã da. I-am apreciat pe dascãlii severi (ca Mihai
Drãgan, repetând: „Opinia înseamnã culturã”), de la care
am deprins seriozitatea în abordarea temei, respectul faþã
de modele. Refuz postura de a duce vreascul la rugul
ereticului, rebelului, dar ºi postura cealaltã, a demolatorului de statui.
15 februarie 2008
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Liviu Ioan Stoiciu

PUNCTUL DE PLECARE – ALTE FILE
RUPTE DIN CALENDAR
Din Caietul cu inspiraþiile venite elevului Stoiciu I. Ioan,
clasa a X-a C Adjud, începutul anului 1966 (titlu pe un
„caiet studenþesc”, mare, scris de tatãl meu când nu
împlinisem 16 ani; „caiet studenþesc” în care sunt cuprinse
— pe lângã poezii ºi o recenzie a mea la o carte de
versuri a Suzanei Delciu —, o piesã de teatru „în trei
acte”, intitulatã Iubire ori însurãtoare fãrã voie? ºi o prozã
scurtã, intitulatã Muºtele, toate scrise la 15 ani). Versurile
vor fi separate, adunate într-un ciclu intitulat Retro. Reþin
aici proza scurtã. Piesa de teatru începe astfel (ea n-are
decât valoarea sentimentalã a celor 15 ani ai mei, nu
transcriu decât un mic fragment):
„COSTICÃ (þinându-se cu amândouã mâinile de gard,
faþã-n faþã cu Vasile): Bã, Vasile, fii-tu e scrântit / Ce
dracu-i, bre, atât de umil? / O fi îndrãgostit ºi fata nu-i
rãspunde / Mã uit la el ºi nu-mi vine sã cred / Bãiat mare,
frumos, liniºtit, e pãcat de el, zãu / Era cât p-aici sã-mi
omoare un ied…
VASILE (neºtiind ce sã mai creadã): Cum asta, bre?
Nu mi-a spus nimic…
COSTICÃ (pregãtit pentru un discurs): Iacã, mã
întorceam acasã cu iezii / ªi-odatã-l vãz cã iese dupã
colþ fii-tu… / Înjura, scuipa, ºi fãrã sã-i pese de mine /
Trece printre iezi ºi pe unul îl trânteºte. / Îl vãd cã-ºi iese
din sãrite ºi fãrã sã se uite / Îi dã un picior iedului de care
s-a împiedicat…
VASILE (puþin cam speriat): Aoleu, Doamne fereºte…
ªi n-a murit iedul? / Ei lasã, cã-i arãt eu, mama lui de
tâmpit”…

Muºtele
(prozã scurtã, scrisã la 15 ani, în 1965)
Se anunþa o zi frumoasã, cu soarele cât casa, prin
luna iulie, numai bunã de o baie în Siret. Era atât de cald
de dimineaþã, cã parcã toate muºtele câte vor fi existat
prin împrejurul casei mele s-au adunat, brusc, la trezire,
la mine în odaie. Ce le-o fi atras aºa aici, cã doar n-am
murit. Era o aglomeraþie de nedescris cu muºtele astea,
cã nemaiºtiind ce sã fac, mi-am dezbrãcat pijamalele,
mi-am îmbrãcat pantalonii ºi am pornit atacul împotriva
lor. Trebuie sã vã spun din start cã mie îmi plac muºtele.
ªi totuºi, trebuia sã le dau afarã. Voia sã se îmbrace
nevastã-mea, care e timidã, zice cã-i e ruºine sã o vadã
muºtele goalã-puºcã sau sã i se aºeze pe piele, sã guste
ele din goliciunea ei… Stãtea sub cearºaf ºi bodogãnea.
Mare comedie ºi cu muºtele astea! Au înnebunit de anul
trecut. Sã vedeþi…

Mai acu’ un an, tot cam pe vremea lui iulie, trebuia sã
vinã la mine la birou un inspector, însoþit de directorul
nostru, amândoi buni prieteni (foºti colegi de ºcoalã). De
unde o fi venind inspectorul ãsta, habar nu am nici acum.
Sosise „de la partid” sã ne vadã cum lucrãm, dacã
meritãm sã stãm pe scaunele de pluº etc. etc.
— Statul ºi partidul au dat instituþiei voastre noi condiþii
de lucru, începu inspectorul repede, ca o maºinã fãrã
frâne.
Dupã terminarea unui discurs „general”, el trebuia sã
viziteze fiecare loc de muncã în parte. Din câte auzisem,
pe toþi unde fusese îi gãsise cu menþiunea „bine”. Când a
intrat ºi la mine în birou…
— Bunã ziua, tovarãºe…
Rãmãsesem cu gura cãscatã. Prindeam muºte ºi
eram cãlare pe masã. Eram fericit: prinsesem cea de-a
zecea muscã vie în acea zi! Un adevãrat record. Din
cauza lor nu lucrasem aproape nimic în acea zi. Eram
asudat ºi obosit, în maieu, cu ochii ieºiþi din orbite, cã
s-a speriat inspectorul. Hârtii, linii, echere, bluza de varã
dezbrãcatã, coºul de gunoi, acte, erau vraiºte în tot biroul.
Celãlalt, care lucra cu mine în birou, era la un „antrenament” (aºa zicea el când îi era de o bere, inventa cã-i e
rãu ºi pleca). Eu încremenisem pe masã. Nu ºtiam ce
trebuie sã fac ºi sã zic: sã mã scuz?
— Ce faci dumneata, tovarãºe, pe masã? Îmi zice,
galeº, inspectorul.
— Eu… pãi, eu… Îi rãspunsei holbat ºi încruntat la
el, gata sã sar jos de pe masã.
— Ce faci, mã, pe masã, ai înnebunit? Se rãsti
directorul, care-l însoþea pe inspector, cu toate cã bãnuia
cauza.
— Eu… sã vedeþi… Încercai sã mã scuz — ºi o datã
îmi alunecã piciorul pe sticla mesei ºi cad, þipând, exact
în capul inspectorului! Mã aruncasem asupra lui… Natural, inspectorul s-a speriat de moarte, dupã ce s-a ridicat
rapid de jos, o luã la fugã spre uºã, unde se opreºte
tremurând ºi strigã:
— Fugi, Costele (adicã, sã fugã directorul), cã e nebun.
Îi dai prea mult sã lucreze…
Mã pufni râsul atât de tare, din cauza groazei prin
care trecusem, cã ºi directorul o luã la sãnãtoasa, încuind
uºa biroului dupã el! I-o fi fost teamã cã vin dupã el, sã-l
strâng de gât!
Mai râsei eu ce mai râsei, dar am luat seama cã mã
doare rãu o mânã, aceea în care cãzusem de pe masã.
Începui sã þip ca din gurã de ºarpe, cã zbârnâiau
geamurile. Aveam o fricã teribilã cã mi-am rupt mâna.
Durerea mã þinea sub tensiune, am vrut sã ies, m-am
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trântit în uºa încuiatã, deja urlam sã mi se dea drumul,
cã de nu, fac moarte de om!
Inspectorul ºi directorul zvoniserã cã eu am înnebunit,
nu exista altã explicaþie, de aceea de partea cealaltã a
uºii se adunase aproape toatã instituþia, cu cãþel ºi purcel.
Dãdurã telefoane la Salvare. La un moment dat, inspectorul plecã, spunând cã are treburi mai importante în altã
parte, îi era ºi jenã de cele întâmplate, el declanºase
balamucul.
Directorul îºi frãmânta mâinile de partea cealaltã a
uºii ºi se ruga de mine înspãimântat:
— Mãi, Vasile… mãi Vasile… Fii, mãi Vasile… Vino-þi
în fire, mãi bãiete… Fii Vasile…
Eu nici nu mai ºtiam ce-i cu mine de durere. Mã
aruncai în uºã sã o sparg, urlam deja de durere. De ciudã,
spãrsei douã geamuri deodatã cu un scaun. Nu-mi place
lipsa de libertate, urlam de li se ridica pãrul mãciucã la
cei de afarã, auzeam femeile þipând de emoþie.
Într-un sfârºit se aude semnalul Salvãrii, toþi colegii
de serviciu respirã uºuraþi. Din Salvare coboarã trei tineri
atletici, probabil anunþaserã la Salvare cã sunt periculos.
Eu încã mai simþeam durerea ascuþitã. Deodatã vãd
cã pe geamul spart intrã un muscoi cât un cãrãbuº, zbura
cãtre mine direct: de ce atrag eu în halul ãsta muºtele?
ªtiam cã atrag þânþarii grãmadã, cã am sângele dulce,
dar muºtele! Sunt un cadavru viu? Doamne, iartã-mã cã
bat câmpii. Pur ºi simplu m-am speriat, muscoiul venea
spre mine glonþ, am luat-o la fugã prin încãpere, nici nu-mi
dau seama cum am rãsturnat masa, cu tot ce mai era pe
ea, mã împiedicai de ea ºi cãzui în mâna care ºi aºa mã
durea. Nu mai ºtiam ce-i cu mine, simþeam cã leºin.
Muscoiul, vãzându-mi parcã teama, mai tare mã ataca!
Fiindcã asta era senzaþia mea, cã sunt atacat de muscoi.
Nu mai ºtiam ce sã întreprind, aº fi dat orice sã-l prind
viu!
Cei de dincolo de uºa încuiatã aºteptau cu inima la
gurã sã mã vadã. Urletele mele noi de durere ºi zgomotul
lucrurilor rãsturnate sau sparte (inclusiv vaza de flori ºi
un borcan în care þineam muºtele vii prinse), în lupta
mea cu muscoiul acela bãtrân, tartorul muºtelor, îi puserã
în gardã pe cei trei tineri uriaºi de la Salvare, trimiºi sã
mã ia pe sus.
— Nu vã fie teamã, pacientul nu e chiar atât de mare
pe cât credeþi cã e, dacã vã luaþi dupã voce, n-are cum
sã vã doboare, sunteþi trei ºi… Directorul îi calma,
oprindu-se deodatã din a mai vorbi ºi ducând degetul la
buze. Se fãcu liniºte deplinã. Nimeni nu ºtia ce se mai
întâmplã, de fapt.
Eu tãcusem, stãteam la pândã, înfrângându-mi
urletele de durere, mâna lovitã îmi amorþea. Musca mare
(muscoiul) se aºezase nu departe de mine. Apropiindumã încet de ea, fãcui zdup! Sã o prind, dar ea zburã.
Dupã un timp scurt de zbor, musca se aºezã pe cãlimara
cu cernealã. Neþinând cont cã ea e deschisã, uitând de
mâna accidentatã, fãcui un al doilea salt — ºi prinsei
muscoiul! Ce victorie! Cãlimara mã împroºcã pe pãr, pe
ochi, pe gât, pe piept, dar eu nu mai puteam de bucurie:
— Te-am prins! Pânã aici þi-a fost! Þineam triumfal
muscoiul între degete ºi-l admiram.
Cei trei brancardieri de la Salvare, crezând sincer cã

sunt un nebun periculos, vrurã sã cheme miliþia. Unul
dintre ei, însã, avu mai mult curaj ºi îi îndemnã ºi pe
ceilalþi doi sã descuie uºa ºi sã intre. Eu râdeam împãcat
ºi plimbam prin camerã muscoiul într-o mânã. Eram
cineva, nu mai þineam cont de nimeni ºi de nimic.
Observându-mã în ce hal sunt, ce vraiºte e prin birou,
adevãrat dezastru care mã incrimina, cei trei zdrahoni se
îndreptarã spre mine sã mã prindã. Vãzându-le însemnele
de cruce roºie, mã repezii brusc la ei, în vitezã, fericit,
arãtându-le mâna ruptã, care între timp îmi amorþise cu
totul, dar în care aveam un cuþit din acela de tãiat scrisorile
închise, luat din reflex de apãrare. De neînþeles, cei trei
mi-au întors spatele ºi au ieºit fugind, lãsând uºa la birou
deschisã… Liber, îmi exprimai bucuria faþã de toþi cei
adunaþi, paralizaþi de spectacolul la care asistau
neputincioºi, unii se retrãgeau cu spatele. Eu repetam
într-una, arãtând muscoiul prins:
— E cea de unsprezecea muscã prinsã vie. Un
adevãrat record… Ce zici, prietene Ionescule, ai mai
pomenit o asemenea capturã? Hai? Þi-o dãruiesc, sã ai
noroc la pescuit cu ea…
— Pãi… ªi îl vãzui ºi pe el, galben la faþã, cum se
întoarce într-o parte ºi o ia la fugã dupã ceilalþi angajaþi ai
instituþiei noastre.
În tot acest timp de derutã, celor de la Salvare li s-au
adãugat doi miliþieni, care fãrã sã discute, mã apucarã
pe la spate de mâini ºi de pãr. ªi mã legarã, degeaba
urlam cã mã doare de înnebunesc. Mã sufocam de durere,
i-am speriat, nu glumã, pe toþi.
— Ãsta e chiar periculos. Ar trebui sã-i puneþi ºi cãtuºe,
a spus unul dintre cei trei de la Salvare. Dar miliþienii
n-aveau cãtuºe la ei.
Mã trezii aruncat în Salvare, ca o hârtie la coºul de
gunoi. Abia la spital, dezlegat, am putut vorbi, dând ºi
declaraþie în scris, acuzându-i pentru abuz: cã muºtele
nu mã lãsau sã mã concentrez la birou, sã fiu un salariat
model.
Când m-am reîntors cu mâna în ghips la birou, toþi
colegii îmi plângeau de milã. Dar aveau ºi motive sã mã
invidieze: la biroul meu erau instalate trei ventilatoare,
pe plafon erau agãþate suluri de hârtii cu otravã pentru
muºte „Zepelin”, la fereastrã era pusã „Muscamor”. Reacþia
mea a fost cã din acea zi am început sã compãtimesc
soarta muºtelor: sãracele, acesta e masacru…
— Auzi, Vasile, acum ai motive sã iubeºti muºtele,
mi-a spus ºi directorul, datoritã lor ai confortul acesta.
— Câte mor, bietele de ele, facem atâtea pãcate…
ªi am scos din a doua zi toate chestiile alea pe bazã
de otravã contra muºtelor. De atunci iubesc muºtele, aþi
înþeles.
Acasã, când vãd cã nu mã lasã sã dorm muºtele, mã
scol. La masã, când nu mã lasã sã mãnânc, nu mãnânc,
numai sã nu le fac lor vreun rãu. Soþia a citit cã în India
muºtele sunt trimise ale lui Budha pe pãmânt ºi cã nimeni
nu le omoarã, acum e ºi ea de acord sã le lãsãm în pace.
Apropo: am descoperit cã din neatenþie soþia face supã
sau ciorbã cu muºte, dar am ajuns la concluzia cã sunt
muºte care se sinucid, se aruncã în aburii oalei. La
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fripturã, la fel, sunt muºte care se lãcomesc… Oricum,
eu nu mãnânc muºtele, le pun deoparte pe marginea
farfuriei. Dacã înghit una din greºealã, abia atunci o cert
pe soþie:
– Aºa ºtii tu sã gãteºti, cu muºte?
***
Din cele trei reviste ale mele pãstrate pânã azi
(puþine numere; scrise de mânã în 1965 ºi 1966, la 15 ºi
16 ani ai mei, la Cantonul 248 / Halta Adjudu Vechi ºi la
Adjud, pe file A 3 îndoite, fiecare revistã având patruºase pagini; voi cita din ele): „Sagitta”, „Magazin 1965”
ºi „Familia-Cugetãri”.
1965 (aveam 15 ani)

Sagitta, Nr. 1 / Duminicã, 6 iunie 1965:
Pagina 1: „Anunþ: revista Sagitta apare de douã ori pe
sãptãmânã, joia ºi duminica. În completarea acestei
reviste apar neregulat în cursul sãptãmânii ºi revistele
Sport ºi Magazin. Sunt reviste redactate de Liviu
Liviu. Adicã
de Stoiciu Ioan. Scrieþi-mi pe adresa: Stoiciu Ioan, clasa
a IX-a C”.
Pagina 3: „ªtiaþi cã eu dau teza de matematicã luni,
fiindcã joi, când am terminat-o, tov. profesor nu mi-a
luat-o, uitând-o pe bancã?
ªtiaþi cã la teza de limba rusã, pe care eu n-o pot
memora, am luat nota 7 (dupã ce pe trimestrul ºcolar I ºi
II am luat 5 ºi iar 5)?
ªtiaþi cã echipa de fotbal Progresul Bucureºti (al cãrei
suporter eram — Nota LIS-2008; în revistã dau amãnunte
în acest sens, fãcând caz de istoria clubului) retrogradeazã anul acesta în Divizia B? În 1960 ea a câºtigat
campionatul ºi Cupa R.P.R., Mateianu, Stoicescu ºi
Mândru sunt selecþionaþi la echipa naþionalã, pentru
preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal”.
«ªtiaþi cã pãstrez prima scrisoare primitã pe 10
ianuarie 1964 de la Moskovskoe Radio, Secþia Românã?
V. Ivanov îmi scria: „Îþi suntem recunoscãtori pentru
amãnuntele pe care ni le-ai comunicat. Ne face plãcere
cã participând la concursul sportiv republican ai ieºit pe
locul I… Îþi trimitem câteva timbre ºi vederi”».
Pagina 4, prozã: „Eu, în parcul central din Adjud, pe o
bancã. În faþa mea, pe o altã bancã, o familie care
mãnâncã, tatã, mamã, fiu. Nu mã uit la ce mãnâncã. Eu
citesc dintr-o carte de poezie. Bãrbatul strânge mototol
ziarul pe care a mâncat, îl aruncã la picioarele mele, dupã
ce a vãrsat resturile pe bancã pe care stã, ºi pe jos. E ºi
un borcan de muºtar spart. Mã fac permanent cã nu vãd.
Deodatã copilul începe sã-l înjure pe tatãl lui ºi sã arunce
cu pietricele de pe alee în el. Mã trezesc speriat cu o
piatrã mare aruncatã în carte, pe care o rãstoarnã.
Ghinionul meu. Fãrã sã mã priveascã, mama îi dãdu
copilului o eugenie. Copilul se uitã la mine cu urã, mã
înjurã. Tatãl lui rupe, acum, un trandafir din straturile cu
flori, ºi-l pune la ureche. Azi e marþi, ieri am asistat la
aceeaºi scenã, încheiatã cu un trandafir rupt — dacã a
fost rupt luni un trandafir din parc, nu se putea sã nu fie
rupt ºi marþi, nu? E o regulã adjudeanã”.
Sagitta Nr. 2 / Joi, 10 iunie 1965:

Pagina 1: „Începând cu 1 iunie, P.M.R. a declarat
deschis al IV-lea Congres”. ªi:
„Joi, 3 iunie a fost lansatã racheta Gemini 4, rachetã
americanã cu doi piloþi, unul dintre ei a ieºit în cosmos
pentru 20 de minute”.
Pagina 3: „Aceastã amintire cunoscutã de voi de la
colegi: A iubi, nu-i lucru mare / A fi sincer este mult / Cã
iubirea-i trecãtoare / Ca ºi praful de pe drum e cunoscutã
din copilãria mamei, care a scris-o în caietul ei de amintiri,
pãstrat de mine la dosar”. ªi:
«De tot râsul, am descoperit o scrisoare semnatã de
„Tic Pitic, poºtaºul emisiunilor pentru copii”, de la Radio,
de la Bucureºti, din ianuarie 1962, care începe cu „Dragã
Ionel”, cum numai tata mã mai cheamã prin casã. Sã fi
dat eu de gustul scrisorilor de la 11 ani? Nu-mi amintesc.
Tot la 11 ani am scris poezii de dragoste ºi am cãzut în
pãcatul de la începutul lumii, nu vã spun care»…

Magazin 1965 Nr. a / Joi, 10 iunie 1965:
Pagina 1. Rubrica „ªtiaþi cã…”: „Pânã la sfârºitul
anului ºcolar 1964-1965 mai sunt patru zile (fãrã duminicã).
Iatã-ne absolvenþi… Pânã azi am exact 10 absenþe
nemotivate, plus 3 absenþe la atelier (care se dubleazã),
în total 16 absenþe nemotivate. Toate aceste absenþe leam primit numai în urma chiulelii”… ªi:
«Eu am — dupã toate probabilitãþile — cea mai veche
matricolã de ºcoalã, datând de când eram în clasa a
VI-a. Ea este în bunã stare ºi este pãstratã în dosarul
meu. Am la dosar ºi o fiºã de jucat cãrþi, un fel de
monedã, care dateazã din 1922 ºi e suflatã în aur, pe
faþã are scris „Regele ºi Þara” iar pe spate „Iubeºte-þi
Dumnezeul”».
Pagina 2: „Douã întâmplãri anecdotice din clasã cu
profesorul David. O datã, profesorul meu de matematicã,
David Mihai, ceru nervos un stilou clasei pentru a trece o
notã rea elevului Þubluc ªtefan — care era pe drumul de
corigenþã, poate totul depindea de nota trecutã acum.
Paiu Valeriu îl servi pe profesorul încruntat cu un stilou
de 45 de lei, prin care nu poþi vedea câtã cernealã are, ºi
dacã vrei sã-i pompezi cernealã peniþei, trebuie sã-i
desfaci un capac. Înainte, însã, Bândiu Livia îi dãduse
profesorului un stilou, spre deosebire de celãlalt, prin care
se vedea câtã cernealã are, ºi cum avea prea puþinã,
profesorul l-a refuzat. Domnul David luã stiloul lui Paiu,
se uitã repezit la el ºi zise:
— Ãsta are cernealã! Stai jos, Paiu.
La prima încercare ºi la urmãtoarele, însã, stiloul refuzã
sã scrie nota — nu avea nici el cernealã. Am râs cu toþii
ºi profesorul s-a calmat, nu i-a mai trecut nota rea în
carnet lui Þubluc.
Altã-datã, tov. David o strigã sã iasã la lecþie pe Danciu.
Danciu însã lipsea, era de serviciu la cantina Internatului
liceului nostru. Aºa cã o invitã la tablã pe Ferenþ Marieta,
nervos:
— Hai, domnule, mai rapid! Mai repede!
La sfârºit, curios, tot el o invitã sã se întoarcã în bancã:
— Mai încet, leneºo, cã þi-am pus 5! Ce fugi aºa?
N-ai fãcut exerciþiile din carte, pãcãtoaso! Proasto! Dacã
nu înveþi exerciþiile, sã mergi sã paºti vacile, sã stai la
grajd!”

contemporanii noºtri
Pagina 4: „ªtiaþi cã primul cosmonaut din lume a fost
Iuri Gagarin ºi cã a zburat în cosmos trei ore în 1961?”.
ªi:
„Revista Magazin costã 0,50 lei ºi e redactatã de
Stoiciu Ioan”.

Sagitta Nr. 3 / Duminicã, 13 iunie 1965:
Pagina 1: „Iatã cã numai douã zile de ºcoalã ne mai
despart de mult aºteptata vacanþã de varã. E greu sã-þi
împarþi vacanþa dacã eºti corigent… Rosetti ºi Þubluc
au rãmas corigenþi la istorie. Iatã clasa a IX-a C de la
Liceul teoretic din Adjud, întreagã, înainte de a ne despãrþi
în liceeni la Secþia Umanã ºi Secþia Realã — pe bãnci,
începând din stânga, de la ferestre: Bândiu Livia ºi
Popescu Aniþa; Paiu Valeriu ºi Vasiloiu Catinca; Datcu
Rodica ºi Cristian Maria; Pãstrãmescu Adriana ºi
Moºneagu Aurora; Þubluc ªtefan ºi Nastac Ion; Radu
Ana ºi Bãlan Ana; Ghioca Elena ºi Sandu Mariana. Pe
bãnicile de la mijlocul clasei: Rosetti Gheorghe ºi Bãluþã
Vasile; Prisecaru Viorica ºi Topcea Ionela; Lazãr Neculai
ºi Bibic Maria; Enache Maria ºi Ferenþ Marieta; Dolgoº
Maria ºi… Stoiciu Ioan; Vasiloiu Ion ºi Gherasim Mihai;
Cucu Eugenia ºi Constantinescu Maria. Pe rândul de
bãnci de la uºa de intrare în clasã: Panaite Constantin ºi
Prisecaru Teodosia; Minea Constantin ºi Vlad Elena; Diþu
Maria ºi Danciu Maria; Samson Maria ºi Miron Angela;
Stoica Vasile ºi Ologu Ion; Oriþã Ion ºi Radu Catrina;
Stanciu Ionel ºi Rusu Nelu”.
„Clasa a IX-a C s-a remarcat ºi prin a avea cei mai
buni fotbaliºti, ei au învins toate clasele a IX-a (A,B, D).
În poartã: Oriþa, Minea sau Bãluþã; în apãrare: Ologu –
Gherasim – Stoiciu – Paiu; la mijloc Rosetti – Lazãr; la
înaintare: Vasiloiu – Stanciu – Rusu sau Panaite – Stoica”.
Magazin 1965 Nr. 1 / Miercuri, 16 iunie 1965:
Pagina 1: „Profesorii mei din clasa a IX-a C — dirigintã:
Costãchel Natalia; directoarea liceului: Pãuº Alexandrina;
director internat: Vasilache Ion; Profesori: Românã —
Strãinu Elena; Rusã — Stan Lascãr; Francezã — Vancu
Gh. ; Latinã — Ciolacu Magda; Istorie — Udrescu Titus;
Matematicã — David Mihai; Naturale — Costãchel
Natalia; Geografie — Toader Elena; Fizicã — Diaconu
Margareta; Chimie — Nistor Ion; Atelier — Herghelegiu
Ion; Desen — Kaloianu ºi Vrabie; Muzicã — Armencea
Mihai; Sport — Vrabie Constantin”.
„ªtiaþi cã din clasa a X-a ne despãrþim în umanã ºi
realã? Clasa noastrã a IX-a C a fost fruntaºã pe liceu (cu
doi corigenþi ºi un repetent)”.
Pagina 4: „ªtiaþi cã am adunate la muzeul meu personal 76 de ilustrate, unele colorate (plus o carte poºtalã
din timpul armatei lui tãticu, cu un timbru de 160+3 lei
garanþia, cu emblema lui Carol ºi cu stema Regatului
României), 400 de timbre strãine ºi româneºti ºi o
grãmadã de bani (bancnote ºi monede; de la 100.000 la
5.000 lei) din perioada 1941-1947”?
F amilia – Cugetãri Nr. 1 / Miercuri, 30 iunie 1965:
Pagina 2: La „Impresii de sfârºit de an ºcolar”, pun o
întrebare unei colege de clasã, Dolgoº Margareta din
Sascut: „Ce rãspuns mi-ai da tu la aceastã întrebare: sã

mã duc la o ºcoalã militarã sau nu?”. Rãspunsul ei: „În
general, fetele fug de haina militarã ºi de aceea te-aº
sfãtui sã nu te duci. Tu eºti bãiat drãguþ ºi-þi stã mai bine
în hainã civilã”. (Nota LIS-2008: am dat în vara anului
1965 examen la Liceul militar din Câmpulung Moldovenesc, la „aviaþie” — aveam tensiunea micã, idealã
pentru zbor, eram cotat un atlet performant —, dar m-a
speriat viaþa de cazarmã ºi m-am întors la Liceul teoretic
din Adjud, clasa a X-a, secþia Umanã, nu Realã, unde
îmi doream, la care se ocupaserã toate locurile).
Pagina 4: „ªtiaþi cã Stoiciu Mela, surioara, a luat
premiul I în clasa a V-a ºi a recitat o poezie în programul
serbãrii de sfârºit de an? A zis mai întâi titlul, a stat ºi sa gândit dacã sã recite versurile, s-a fâstâcit de tot, apoi
a plecat. A fost aplaudatã. Exact la fel am pãþit eu acum
6-7 ani, nu mai þin minte exact, când am uitat poezia pe
scenã. ªi am fost ºi eu aplaudat. Eu am hotãrât sã nu
mai recit poezii ºi sã nu mai joc în piese de teatru la
ºcoalã, sã nu mã mai fac de râs, Mela va face la fel de
aici înainte. Suntem prea ruºinoºi ºi avem niºte emoþii…
Sã nu uit: anul ãsta am fost invitat sã joc într-o piesã a
lui Caragiale, în care eu sã þin locul scriitorului. Fiindcã
am refuzat, profesoara mea mi-a luat jumãtate de punct
ºi mi-a dat media 6…
ªtiaþi cã Tudor Arghezi a intrat anul acesta în al 86-lea
an? E cel mai mare scriitor al þãrii, îi urãm La mulþi ani!,
chiar dacã nu ne aude”.

Sagitta Nr. 4 / Luni, 26 iulie 1965:
Pagina 1: „Anunþ — Începând cu dimineaþa zilei de
19 iulie, la Palatul R.P. Române s-a deschis cel de-al
IX-lea Congres al P.C.R. Tov. Nicolae Ceauºescu, primsecretar al C.C. al P.C.R. a proclamat la deschiderea
congresului noua denumire a partidului. La congres au
participat 56 delegaþii din þãri socialiste ºi capitaliste,
oameni ai muncii din diferite regiuni ale þãrii noastre,
învãþaþi ºi scriitori. Lucrãrile congresului au hotãrât, printre
altele, ca începând cu noul an ºcolar sã se extindã
gratuitatea manualelor ºi la învãþãmântul mediu. A picat
la þanc”…
Pagina 2: «La cererea Melei Stoiciu, despre
Câmpulung Moldovenesc — oraºul se întinde pe 7
kilometri, Câmpulung de Est (unde este ºi liceul militar
„ªtefan cel Mare”, la care am dat eu examen ºi de unde
am fugit) ºi Câmpulung Moldovenesc, oraºul în sine, cu
vechi tradiþii. Câmpulung de Est are prãvãlii dãrãpãnate,
bodegi urâte (una, cu un felinar), o ºcoalã (casele sunt în
majoritate de lemn, cu acoperiº de tablã sau ºindrilã).
Câmpulung Moldovenesc are douã ºcoli, una medie, douã
cinematografe, câteva blocuri cu trei etaje, magazine
moderne, case de cãrãmidã, are un depou C.F.R., o fabricã
de lapte ºi face comerþ cu „cartoafe” ºi fân. La nord trece
apa Moldova, foarte repede, cu peºti de munte (pescuitul
e interzis). La 14 kilometri de oraº, urcând muntele Rarãu,
ajungi la cabana cu acelaºi nume».
Pagina 4, la rubrica ªtiaþi cã…: „Eu am tras azi pentru
prima oarã la Loto ºi n-am câºtigat nimic? Atâta pagubã,
costã 2 lei. Tot sãptãmâna, însã, asta am jucat ºi la
Pronosport ºi n-am câºtigat nimic — alþi 2 lei. Deci, 4 lei
pierduþi. Nu e în regulã”. ªi:

contemporanii noºtri
„Am scris mai demult unchiului Leonard (Nota LIS2008: Leonard e fratele lui tata, la Bucureºti, familist, cu
copil, mare iubãreþ, a murit de tânãr, cancer la stomac) ºi
nu mi-a rãspuns? Bravo lui — altãdatã o sã-mi scrie el ºi
eu n-o sã-i rãspund. Pe lângã unchiului Leonard, am scris
ºi la Radio Moscova ºi nu mi-a rãspuns — 6 lei dintr-un
foc, nu e de glumit”. Plus:
„Un joc-glumiþã: Ce-ai vãzut Naniþule? / Doi pui. De
pupeze! / Cum fãceau, Naniþule? / Hâþa! Pârþa!”.

Familia – Cug
etãri Nr. 2 / Joi, 29 iulie1965:
Cugetãri
Pagina 1: Revista „este scrisã în vacanþa lui ‘65 de
Ioan Stoiciu”, apare lunar, preþul: 35 bani. Improvizaþii:
„România-i popularã / Mândrã e colectivistã / Democratsocialistã… // Cu ogoare nesfârºite / Spicul mic 2000
ridicã / Peste planuri, mãi bãdicã… // Ia vezi, mã, 2000
ridicã? / Astã varã, ºtiþi ºi voi / Cât am mai muncit noi,
mãi. / Pentru ce — pentru nimicã… // Ia te uite, a minþit…
A minþit? // Sã ne gândim… / Trebuie sã facem cruce /
Cã desigur Cel de Sus / A vãzut ce-aveam de spus”…
Pagina 2: „Impresii de sfârºit de an ºcolar ‘65”, cu un
coleg de clasã: „Ce rãspuns mi-ai da tu la aceastã
întrebare: sã mã duc sau nu la ºcoala militarã, la Câmpulung Moldovenesc?”. Rãspunde Panaite Constantin din
Adjud: „Eu îþi propun sã nu te duci la liceul militar”.
Magazin 1965 Nr. 3 / Luni, 2 august 1965:
Pagina 1 (”poezie scrisã de Ioan Stoiciu în vacanþa
anului 1965”, la 15 ani, intitulatã „30 iunie”, din care reþin
amuzat): „Iatã-ne ºi-n 30 iunie / De pe dealuri vezi ogoare
/ Nesfârºite, fãrã rãzoare / Colectiviºtii-s la prãºit /
Tractoarele la duduit / Femei, bãrbaþi ºi copii / Dau la
sapã printre vii… / Sunt copii ce s-angajeazã / În vacanþã
pentru bani / Ascultând tic-tac de greier”.
Pagina 4 („Agendã”): „Sâmbãtã, 14 august la ora 1
noaptea voi pleca împreunã cu vãrul meu Ion Rachieru la
mare. Vom poposi aproape o sãptãmânã pe Litoral ºi ne
vom întoarce acasã prin Bucureºti”.
„Duminicã, 22 august ne vom muta pentru totdeauna
la Adjud de la Cantonul 248 (Halta Adjudu Vechi). Fiecare
dintre noi, din familia Stoiciu, va avea camerã separatã
de dormit ºi învãþat”.
Sagitta Nr. 6 / Duminicã, 8 august 1965:
Pagina 1: „ªtiaþi cã, o datã cu mutarea noastrã la
Adjud de la Cantonul 248, va trebui ca tãticu sã facã
naveta? Îi va fi foarte greu, mai ales cã trebuie câteodatã
sã stea la cazarmã, cu muncitorii de la întreþinerea de
cale feratã. Îmi voi îmbogãþi noua camerã din casa
pãrinteascã cu tot ce-mi lipsea în locuinþa de serviciu a
lui tãticu din halta Adjudu Vechi. Mai ales cã la Adjud
avem ºi curent electric. Pe primul plan pun biblioteca
personalã”. ªi:
„Colega mea Bândiu Livia din clasa a IX-a C a primit
premiul I la sfârºitul anului. Mi-a lãsat o impresie dificil
de exprimat” (Nota LIS-2008: eram îndrãgostit de Bândiu
Livia; mi-am notat — la Adjud, în timpul liceului am mai
fost îndrãgostit, fãrã ca ele sã ºtie, de Nichifor Ciceronia,
din cartier, Str. Vânãtorilor Nr. 28, care a murit de cancer,
la 15 ani, ºi de „Sorina”, i-am uitat numele, care locuia la

bloc, „pe colþ”, undeva în spatele bisericii din centru;eu
eram neobiºnuit de timid).
Sagitta Nr. 7 / Vineri, 13 august 1965:
Pagina 1: „ªtiaþi cã joi, 12 august 1965 eram sã o
pãþesc urât, ce n-am mai pãþit niciodatã? Era sã capãt
150 de lei amendã, astfel cã puneam cruce excursiei
planificate la mare. De ce amendã? Fiindcã am mers cu
bicicleta prin faþa Miliþiei Adjud, pe unde nu este voie!
Astfel cã, pentru a scãpa de amendã, am fost obligat sã
dau la sapã la buruieni în jurul sediului Miliþiei pânã mi-a
venit rãu ºi am fost lãsat sã plec”. ªi:
„Tot joi s-a dat fãinã la Florea ºi eu nu i-am spus lui
mãmica, mi-era ºi greu — ºi ploua, ºi era lume multã la
coadã! Ce sã-i faci, mai aºteptãm pânã o veni altãdatã”.
Plus:
„Astãzi se dã drojdie de dimineaþã la alimentara din
cartier, oare? O sã încerc sã cumpãr ºi eu, în cinstea
sãrbãtorii Sfintei Mãrii”. Sau:
«ªtiaþi cã am primit iar o scrisoare de la Radio
Moscova, secþia Românã, de la V. Ivanov, citez aici din
ea: „Deoarece ai ales secþia realã, trebuie sã studiezi
foarte serios matematica… Din rândurile dumitale am aflat
cã în luna august vei pleca la mare… Îþi trimitem o serie
de timbre ºi douã vederi de pe meleagurile þãrii noastre”».
Pagina 3: „Unica mea plimbare din aceastã varã va fi
la Constanþa. Împreunã cu vãrul Ion Rachieru voi poposi
acolo cinci zile”.
1966:
Sagitta Nr. 1 / Duminicã, 19 iunie 1966 (redactor
Stoiciu Liviu):
Pagina 1 („La zi”): „S-a încheiat anul ºcolar. Din patru
ºcolari câþi sunt în familia Stoiciu, doi sunt corigenþi. Cum
s-ar zice, jumi-juma. Cine a învãþat, se va recrea: Marian
ºi Mela. Eu ºi Ita va trebui sã ne dãm cu capul de pereþi
toatã vacanþa.”
„La Cinema Popular din Adjud, nu uitaþi, miercurea e
matineu special pentru copii. Miercuri, 22 iunie puteþi
viziona „Barcagiul”, producþie englezã, intrarea 1 leu”.
„Anul trecut au apãrut 7 numere ale revistei Sagitta”.
«Nu m-am lãudat, dar sã ºtiþi cã în 14 ianuarie mi-a
scris iar V. Ivanov de la Radio Moscova, Secþia Românã.
Citez din scrisoare: „Cu drag îþi vom satisface dorinþa ºi
în cadrul emisiunii noastre din 11 februarie vom transmite
pentru prietena dumitale Sorina cântecul Ochi dragi”.
Acuma sã nu mã întrebaþi iar cine e Sorina, cã tot nu vã
spun».
«Am pãstrat ilustrata (cu casa de culturã de acolo)
trimisã de mine de la Mangalia anul trecut, în care îi spun
lui tata cã: „În ce priveºte banii, aflaþi cã ajung la Bucureºti
cu 50 de lei”. Dar cea mai grozavã ilustratã pãstratã (cu
„Piaþa Palatului RPR”) are ºtampila din 11 iulie 1963,
scrisã pe adresa Stoiciu Ioan, Comuna Adjudu Vechi,
Cantonul 248-CFR, Raionul Adjud, Regiunea Bacãu, cu:
„Dragii mei, aflaþi cã stau destul de bine aici, unde m-am
aºezat. Am fost în oraº, în Bucureºti ºi am gãsit cãmaºã.
Restul nimic. Cu dor ºi drag, Liviu”. Mai am la dispoziþie
ºi o ilustratã cu Pietrele Doamnei, cumpãratã anul trecut,
când am dat examen la Liceul militar din Câmpulung
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când te aºteptai mai puþin, doi pãdurari: — Rachierule,
se auzea strigat de pãdurari, cã-i recunoºteau caii, ieºi,
bã, afarã, nu te mai ascunde, tu-þi paºtele ºi dumnezeii
mã-tii cu caii tãi cu tot! El, nimic. Pãdurarii îi dezlegau
picioarele calului ºi unul din pãdurari îl încãlecã, sã-l ducã
la Obor. Iapa era devotatã calului, îl urma peste tot. Numai
cã dupã zece metri, calul se ridicã pe douã picioare ºi-l
rãsturnã pe pãdurar. Se auzise un fluierat. Calul necheza
în neºtire, în timp ce celãlalt pãdurar dispãruse… (Va
urma)».

Le prophète Isaie et la sibylle de Delphes
Moldovenesc, de la care am fugit, speriat de programul
dur de aici, dezamãgindu-l pe tata. Azi puteam sã fiu
elev la aviaþia militarã (fusesem repartizat acolo)».
Pagina 4 („Publicitate”): „În curând, în fiecare zi de
joi, va reapare ºi revista Familia-Cugetãri, de care cred
cã vã amintiþi de anul trecut, va cuprinde inspiraþii diverse, poezii, epigrame, umor, cugetãri, un nou concurs
º.a. Revista va costa 30 de bani”. ªi:
„Citiþi revistele pe care eu le editez, Sagitta ºi Familia-Cugetãri, pentru cã vã vor prinde bine. Aºtept impresii
de la voi”.

Familia – Cugetãri Nr. 1 / Joi, 23 iunie 1966 (am un
nou pseudonim: Licisto
Licisto; într-o notã atrag atenþia cã revista
apare lunar joia; Nr. 2 / Joi, 30 iunie 1966, Nr. 3 / Joi, 28
iulie 1966 ºi Nr. 4 / Joi, 4 august 1966):
Pagina 3 (prozã serializatã, intitulatã „Moº Rachieru”):
«Moº Rachieru muncea toatã ziua la cãrat lemne. Iarna
avea sanie mare la dispoziþie, încãpãtoare, care era trasã
de doi cai cu faimã în tot satul. Moº Rachieru era ºi
meºter renumit în lemnãrie ºi fierãrie. Niciodatã n-ai fi
putut auzi de Moº Rachieru cã furã sau cã mãnâncã din
ciorba altuia. Altfel, nu se putea stãpâni sã nu înjure printre
dinþi când primea câte un bici pe spate de la bogatul
satului. Zicea la bodegã, unde bea bere, cã „bogatul nu-ºi
uitã obiceiul”. Moº Racheru era mic de staturã, dar
musculos ºi chipeº, cu mustaþã care se termina în
cârlionþi, chel în creºtet, cu pãrul vâlvoi pe margini. Îºi
ungea chelia în fiecare dimineaþã, îi plãcea sã luceascã.
Avea doi copii ºi o soþie blândã, frumoasã, cu pãrul numai
bucle, la 32 de ani, când pleca dimineaþa o sãruta apãsat.
Tatãl lui îi lãsase moºtenire o fierãrie ºi un atelaj de
lemnãrie, lucruri de-ale casei de mare folos. O vreme a
luat drumul cãrãuºiei, încãrca trunchiuri mari de copaci
de la pãdure ºi-i descãrca la garã, la Bâlca. Stãtea pe o
caprã din beþe împletite de stejar când venea cu cãruþa
goalã sau stãtea întins peste încãrcãturã, cu o lulea mare
între dinþi. Sau îl vedeai alergând pe lângã cai, pe dupã
cãruþã, la deal, strângând frâna, una primitivã. Nici nu
mai ºtie de câte ori ºi-a rãsturnat cãruþa încãrcatã în
albia pârâului ºi de câte ori ºi-a blestemat zilele. Avea
scandal ºi cu pãscutul cailor, cã-i ducea noaptea, pe lunã,
în poiana din pãdurea „bogatului”, unde stãteau la pândã,

Sagitta Nr. 2 / Duminicã, 26 iunie 1966 (redactor Ioan
Stoiciu):
Pagina 1 („La zi”): „De vineri a început examenul de
maturitate. Printre altele, la scris la românã s-a dat tema
Lirica lui Arghezi”. ªi:
„Începând de luni îmi voi lua lecþiile de recapitulare
pentru corigenþã în serios. Surioarã Ita, ºi tu ar trebui sã
faci la fel”.
Sagitta Nr. 3 / Duminicã, 3 iulie 1966:
Pagina 1 („La zi, la Adjud”): „Biblioteca raionalã e
deschisã zilnic între orele 8-12 ºi 17-20; duminicã e
deschisã numai dimineaþã”.
„Baia oraºului e deschisã zilnic între orele 9-12 ºi
13-18, duminica este închisã. Femeile pot face baie numai
vinerea”.
„La Cinema Popular biletele costã de la 1.50 la 2.50
lei. Sala are 289 de locuri. Casa de bilete e deschisã la
orele 10-12 ºi 15.30-21. Mâine ruleazã filmul sovietic
Trei surori, are matineu luni ºi miercuri. Începând cu joi e
programat filmul A fost cândva hoþ, producþie francezã,
cu Alain Delon, el va avea matineu în fiecare zi”.
„Trageþi la loz în plic de 6 lei. Nu pierdeþi ocazia: 6 lei
o maºinã. Jucaþi la Pronosport, Pronoexpres, Loto, Loto
central, CEC”.
Pagina 2 (continuã serialul despre fotbal): „Anul acesta
Progresul Bucureºti (echipa mea favoritã) reintrã în
Categoria A, alãturi de Jiul Petrila, în timp ce Locomotiva
Adjud retrogradeazã din categoria regionalã în categoria
raionalã. În fruntea clasamentului Categoriei A se aflã
Petrolul Ploieºti, cu o etapã înainte de închiderea sezonului fotbalistic. Iatã cum aratã Categoria A, începând
cu locul 2: Rapid Bucureºti, CSMS Iaºi, Dinamo
Bucureºti, Steagul Roºu Braºov, Dinamo Piteºti, ªtiinþa
Craiova, Universitatea Cluj, Steaua Bucureºti, U.T. Arad,
Farul Constanþa, Politehnica Timiºoara, Criºul Oradea ºi
Siderurgistul Galaþi (ultimele douã retrogradeazã). Mai
departe se vor disputa meciurile pentru Cupa României,
pentru Cupa Balcanicã ºi pentru Cupa Oraºelor Târguri”.
Sagitta Nr. 4 / Duminicã, 17 iulie 1966, ºase pagini
(cu un supliment la mijloc, în care e lipit portretul lui
Corneille), redactor Licisto
Licisto:
Pagina 1 („Actualitatea”): „La Cinema Popular ruleazã
filmul Serbãrile galante, producþie româno-francezã.
Începând de luni vor rula filmele: Saºa, producþie
iugoslavã; Trageþi în Stanislas, producþie francezã (cu
Jean Marais), Haiducii, producþie româneascã ºi În pustiul
Patagoniei, producþie argentinianã.”.

contemporanii noºtri
„Astãzi se disputã finala Cupei României la fotbal între
U.T. Arad ºi Steaua Bucureºti. Jocul începe la ora 19.30
ºi va fi transmis în întregime la Radio”.
Pagina 2: „Pe 11 iulie a început Campionatul Mondial
de Fotbal, România nu e calificatã, dar joacã echipele
naþionale ale U.R.S.S., Ungariei, Bulgariei sau R.P.D.
Coreeanã”.
Pagina 4: „Pe platourile cinematografice române se
filmeazã Dacii”. ªi:
„Se aflã în þara noastrã actorul Jean Marais, el joacã
rol principal într-o coproducþie româno-francezã intitulatã
ªapte femei ºi un bãrbat”.

Sagitta Nr. 5 / Duminicã, 24 iulie 1966, ºase pagini
(cu un supliment la mijloc, „Foaie specialã”, în care sunt
lipite portretul lui Luchian ºi douã desene ale sorei Mela,
la 13 ani, ºi ale fratelui Marian, la 9 ani), redactor Ioan
Stoiciu. E ultimul exemplar din revistele mele pãstrat.
Pagina 2 („Campionatul Mondial de Fotbal din Anglia”):
„Surprizã de proporþii, R.P.D. Coreeanã a învins Italia ºi
ocupã locul 2 în grupe, dupã U.R.S.S. Au fost eliminate
din sferturi Mexic ºi Franþa, Brazilia ºi Bulgaria, Spania
ºi Elveþia, Italia ºi Chile”.
Pagina 4 („Întâmplãri, Fapte, Curiozitãþi”): „Într-o
situaþie delicatã se aflã astrologul echipei de fotbal a
Braziliei, care citise sigur în stele cã Brazilia va câºtiga
pentru a treia oarã Campionatul mondial de Fotbal. Cum
însã Brazilia a fost eliminatã, vestitul astrolog a dispãrut
fãrã urmã, dar e cãutat în continuare de suporterii brazilieni, vai de pielea lui”.
„Aºa cum am mai anunþat, a câºtigat surioara Ita la
concursul Pronoexpres al revistei Sagitta: un tub de
Mentosan”.
Pagina 2 a „Foii speciale” (la „Cutia de scrisori” îi
rãspund surioarei Mela, semnând Alias Sicitou
Sicitou): „Ce mã
pasioneazã pe mine mai mult? Filmele. ªi sportul. ªi
literatura)”.
***
Din prozele scurte, lãsate scrise de mânã, semnate
„Liviu”, datate 1967 (aveam 17 ani):
Un mort ca mine
E mult timp de când stau în celulã, în arest. Sunt
considerat sãrit de pe fix, dacã nu nebun de-a binelea,
un pericol pentru societate. Rãmâne de vãzut dacã voi fi
internat la nebuni, deocamdatã se fac tot felul de cercetãri.
Eu nu cred cã sunt nebun, dar dacã alþii depun mãrturie
în acest sens, cã sunt nebun de legat… La mijloc e o
întâmplare neobiºnuitã. Într-o sâmbãtã, dupã-amiazã,
dorind sã stau singur pe malul Trotuºului (unde, e drept,
aveam întâlnire cu o fatã dintr-o comunã apropiatã), am
ieºit din Adjud ºi am luat-o de-a lungul ºoselei naþionale,
sã ajung la pod. La podul rutier ºi podul de cale feratã
care traverseazã Trotuºul, bine cunoscute. Dintr-odatã,
în spate, un automobil a oprit în dreptul meu. Au coborât
doi tipi din el, s-au apropiat de mine, m-au privit lung,
m-au întrebat în ce parte curge Trotuºul, le-am spus cã
nu departe de acolo Trotuºul se varsã în Siret ºi, prin
surprindere, unul dintre ei mi-a prins mâinile la spate ºi

celãlalt mi-a înfipt în inimã un pumnal. Natural, m-am
prãbuºit, ºi înainte de a muri i-am auzit cã au câºtigat
pariul, ºoferul a plãtit. Au pus pariu cã vor face ce au
fãcut, cu primul întâlnit? Sau am visat cã i-am auzit, nu
mai sunt atât de sigur. Sau era fratele mai mare al Monei,
care mi-a transmis cã mã omoarã dacã o mai întâlnesc
pe sorã-sa? Cã pe ea pusese ochii un bucureºtean cu
bani, dar Mona mã iubea pe mine. Sau aºa credeam. E
drept, am visat ieri cã merg cu Mona la pãscut, pe malul
Trotuºului, la pãscut la propriu, da, da, la început ne-am
tot codit, cã nu suntem oi, dar pânã la urmã am ieºit pe
izlaz ºi ne-am strecurat printre oi, pânã ce am aflat cã
s-a îndrãgostit de ea ciobanul… Asta am tot declarat la
miliþie ºi cui m-a mai întrebat.
Mai târziu, o limuzinã neagrã cãra cadavrul meu la
Miliþia raionalã din oraº ºi la morga spitalului. Murisem
regretând cã nu revãzusem albia Trotuºului, unde aveam
o întâlnire de dragoste cu Mona, marea mea iubire, cu
care fratele ei mai mare nu era de acord. Eu nu-l cunosc
pe fratele ei ºi nu ºtiu ce are de împãrþit cu mine. Asta se
întâmpla dupã-amiazã, cum spuneam.
Seara, spre marea mea bucurie, am putut sã mã
prezint la întâlnirea pe care o aveam pe malul Trotuºului.
Primul lucru pe care l-am fãcut, a fost sã o rog pe Mona
sã mã pipãie. Dar ea nu mã auzea. Am rugat-o sã se
apropie de mine, dar din nou nu m-a auzit. Atunci m-am
hotãrât sã o pipãi eu, dar Mona parcã nu exista! Mona
parcã nu exista, repet, nu eu… Eram într-o lume de umbre
ºi chipuri care mã înºelau? Am vrut sã o iau de mânã,
dar nici mâna ei nu exista. M-am speriat teribil ºi m-am
dus sã anunþ la poliþie cã am fost omorât de doi tipi, sã
dau declaraþie, când…
— Uite mortul, a înviat mortul, fugiþi… Þipa o fatã, nui vedeam bine faþa.
— Tu eºti Mona? Ce te-a apucat…
Se adunase lumea „ca la mort”. Mi-am fãcut loc ºi am
intrat într-o camerã nou vãruitã ºi vopsitã, de-a dreptul
unde era întins pe masã mortul, la casa pãrinteascã —
eu eram? Eu eram mortul. La cãpãtâiul meu erau colegi
de ºcoalã, vecini, unii plângeau. Mi se pãrea cã toatã
lumea de aici n-are suflet, cã ea e moartã ºi eu sunt viu.
M-am apropiat de cadavru, l-am pipãit, m-am recunoscut.
Nu-mi venea sã cred. Eu existam, eram viu ºi totuºi,
eram mort, murisem. Era ºi un miliþian prezent, care la
un moment dat mi-a ordonat sã-i prezint actele. I le-am
prezentat. Din nou, panicã: mortul avea aceleaºi acte.
Era imposibil, dar era adevãrat. Toþi pãreau muþi, eu
aveam o senzaþie nouã, cã am intrat în lumea sfinþilor,
cã purtau cruciuliþe ºi aveau aure… Numai feþe galbene.
Apoi, un urlet sfâºietor: care m-a speriat urât. Urlase
mortul — sau eu. „Dacã eu am urlat, înseamnã cã sunt
viu ºi cã mortul e un strãin care îmi seamãnã, trebuie
îngropat”. Am început sã-l plâng pe mort. Lumea a
considerat totul o nebunie, cã a depãºit orice imaginaþie
copchilul ãsta…
Miliþianul din uºã deschidea ºi închidea cu dinþii
broasca de la celulã, pierduse cheile. Cineva trebuie sã
plãteascã vama. Veniþi sã sãrutaþi icoana mortului. I se
puserã mortului bani în mâini.
Trotuºul curgea liniºtit pe sub pod.
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Ionel Necula

SPIRITUL VRÂNCEAN
ÎNTR-O DISPUNERE PERSPECTIVANTÃ
N-aº zice cã mi-am propus intenþionat sã mã împrietenesc cu scriitorii din Vrancea, dar alãturarea localitãþilor
noastre (între Focºani ºi Tecuci distanþa este de doar 30
de km. ) ne-a adus vrând-nevrând în cooperare. Prieteniile
s-au legat de la sine ºi s-au consolidat de la an la an,
astfel încât nu s-a mai conceput o manifestare literarã la
Tecuci fãrã participarea prietenilor din Vrancea ºi invers.
Evenimentele culturale ne gãseau împreunã, schimbând
între noi cãrþi ºi idei. În fondul meu personal de carte se
gãsesc toate cãrþile scriitorilor vrânceni înmânate de
autorii lor în speranþa cã le voi semnala apariþia. N-am
dezamãgit pre mulþi, dintre cei care ºi-au pus nãdejdea
în mine. În general am scris despre lucrãrile primite, astfel
încât cronologia cronicelor noastre reconstituie în
ansamblu evoluþia spiritului vrâncean din ultimii ani. Am
considerat cã adunarea între douã coperþi a acestor
poziþionãri reprezintã un crâmpei din istoria mai nouã a
devenirii ºi înstructurãrii culturii vrâncene.
Sigur cã nu va fi o carte perfectã ºi completã, cã va
avea multe scãpãri, cã vor fi apãrut ºi cãrþi necunoscute
de noi ºi care-au rãmas neconsemnate publicistic. Lucrul
perfect se realizeazã greu ºi, de regulã, nu este la
îndemâna muritorilor. Oricum, noi n-avem aceastã
pretenþie, iar carenþele acestei culegeri ni le asumãm cu
rãspundere ºi cu dorinþa sincerã de a le îndrepta cu
loialitate ºi bunã credinþã.
La o privire mai atentã, se poate observa cã scriitorii
vrânceni au cultivat cam toate genurile literare, deºi
ponderea scrisului vrâncean este rezervat poeziei. Plaiul
mioritic s-a dovedit un bun catalizator pentru aºezarea
gândului în cadenþe lirice. Din acest spaþiu de poveste
s-au ridicat poeþi ca: Liviu Ioan Stoiciu, Florin Muscalu,
Dumitru Pricop, Ion Panait, Constantin Ghiniþã, Virgil
Panait, dar ºi prozatori cu frumoase perspective ca:
Traian Olteanu, Gheorghe Neagu, Gheorghe Mocanu,
Culiþã Ion Uºurelu, ªtefania Oproescu.
Ceea ce surprinde la scriitorii vrânceni este, înainte
de toate, refuzul unei anumite maniere consacrate, totala
lor imunitate la curente ºi tendinþe literare, independenþa
liber asumatã faþã de felul în care au scris înaintaºii lor.
De regulã, scriitorul vrâncean pozeazã într-o situaþie
adamicã, e dispus sã ia totul de la capãt, sã ignore anterioritãþile ºi manierele din care sã se revendice ca discipol
ºi pe care sã le continue cu propriile sale mijloace de
expresie. Aºa se face cã în cadrul aceluiaºi autor coexistã
tendinþe oniriste ºi textualiste, elemente ludice ºi ortodoxiste, maniere impresioniste ºi expresioniste, ba chiar
forme clasice ºi post-moderniste.
Este scriitorul vrâncean alergic la încadrãri tipologice,

se teme cumva de vreo anonimizare în cadrul curentului
adoptat, sau în cadrul manierei literare îmbrãþiºate? Este
tendinþa cultivãrii dreptului la diferenþã ºi a propriei
individualitãþi atât de viguroase încât sã descurajeze ideea
de încadrare într-o direcþie de sens, din cele multe ce se
ipostaziazã în literatura contemporanã?
Nu cred într-o asemenea explicaþie. Cel ce se þine
departe de miºcãrile literare en voque riscã sã ricoºeze
singur în matca unei direcþii literare de care nu are
cunoºtinþã, tocmai pentru cã se þine la distanþã de ele, el
considerându-se crainic ºi fãclier pe un drum deja bine
bãtãtorit. Vorbim de risc în mãsura în care poate pretinde
c-a descoperit singur roata dinþatã.
Mai este o problemã: multe din producþiile confraþilor
mai tineri au trecut, în prealabil prin dezbaterile unor
cenacluri literare, au fost discutate, dezbãtute, analizate
ºi nu înþelegem de ce aspectul în sine nu se observã în
calitatea produsului finit, în valoarea literarã a textelor
care ajung sã oferteze editurile. Se ºtie cã în condiþiile în
care acestea din urmã (editurile) nu sunt interesate decât
de valoarea de piaþã a cãrþii, închid ochii la precaritãþile
de valoare ºi nu se intereseazã decât de valoarea în
numerar a bisnisului.
Sigur cã editurile au raþiunile lor, problema rateurilor
livreºti nu este a lor, ci a traseului parcurs de carte pânã
ajunge pe masa editurilor. Este vorba de cei câþiva paºi
pe care ar trebui sã-i parcurgã un manuscris de la gestaþie
la editor. Pe acest traseu autorul ar trebui sã gãseascã
un cenaclu care sã-i discute manuscrisul ºi, eventual,
sã-i dea girul, sã-l cauþioneze sau, dimpotrivã sã-i descurajeze intenþia de a bate la porþile unei edituri.
Din nefericire, ceea ce se întâmplã peste tot în þarã,
se întâmplã ºi în spaþiul vrâncean. Ajung pe masa
cititorilor cãrþi care n-ar fi apãrut în nicio þarã din lume,
unde existã un respect minimal pentru culturã.
Evident, nu acest gen de lucrãri au reþinut interesul
lecturilor noastre, iar atunci când ne-am aplecat totuºi
asupra lor, am fãcut-o cu toate observaþiile la vedere.
Am insistat mai mult asupra acestui aspect, tocmai
pentru cã tinde sã devinã frecvent ºi în Vrancea. Concesiile de calitate ºi proliferarea diletantismului riscã sã
tulbure normalitatea climatului cultural vrâncean.
Nu existã poezie fãrã culturã poeticã. Or, cultura
poeticã presupune o conectare permanentã a autorului la
marea poezie a lumii, o bunã cunoaºtere a poeziei
româneºti, de la clasici la contemporani ºi o robustã
asumare a dezbaterilor critice. Sunt în Vrancea autori cu
mari deficite de culturã ºi nu mã refer neapãrat la anii de
formare intelectualã, ci la felul cum se implicã în actul
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lecturii ºi cum încearcã sã-ºi construiascã propriul sãu
teritoriu ºi propriul sãu univers de expresie. Poet adevãrat
nu este cel care a publicat, în regim de urgenþã, trei volume de poezii, ci acela care ºi-a format o conºtiinþã
artisticã ºi ºi-a însuºit câte ceva din rigorile scrisului.
E adevãrat cã, dincolo de aceste fenomene marginale,
toposul Vrancei este fascinant, tocmai prin lirismul sãu
cald, prin formele imaginarului liric ºi epic pe care îl
preceseazã ºi prin rigoarea infuzatã actului de creaþie.

Spiritul vrâncean cãrãuºeºte prin lume ºi prin istorie
o povarã indelebilã ºi arhetipalã –cea a baciului mioritic
care-a ºtiut, în momente de cumpãnã, sã-ºi transfigureze
destinul sublunar într-o altã lume, una mai bine întocmitã
ºi mai feritã de precaritãþile terestre. Departe de a se
complexa sub povara simbolului de la cheia destinului
sãu, Vrancea poate ºi trebuie sã-ºi capete cadenþa ºi
locul pe care îl meritã în ansamblul devenirii spiritului
românesc.

Gabriel Funica

NET KING COOL
Suntem în era teraflop, 10¹² operaþiuni pe secundã.
Pagina tipãritã are un concurent tot mai redutabil: pagina
Web. Cu fiecare calculator achiziþionat ºi conectat la
Internet. A apãrut deja o nouã ramurã biblioteconomicã:
webliologia. Nu-i de glumã. Pânã la urmã vorbim, de ce
mai „tare” invenþie a sec. XX, în domeniul prelucrãrii,
stocãrii ºi transmiterii de date. Practic, dai un „click” ºi
Speedy Gonzales a ºi apãrut cu informaþia solicitatã în
dinþiºorii lui din cristale lichide. Cu toate astea e prea
devreme ca sã putem vorbi de un real sfârºit al Galaxiei
Gutenberg. Cartea mai are multe de spus. Deºi unii se
cam grãbesc sã-i cânte prohodul ºi sã-i pape, triumfãtori,
coliva. Eu unul continui sã cred în virtuþile formative ale
rândului impregnat, bãtrâneºte, cu cernealã tipograficã.
însã, nu dispreþuiesc la o adicã nici tonerul. Oricât am
naviga, oricât ne-am pierde pe Net, cultura autenticã nu
se obþine / asimileazã decât tot prin buchisitul cãrþilor.
Nu neg utilitatea acestui mijloc de informare, formidabil
sub aspectul rapiditãþii, dar nu-mi fac iluzia cã, sãrind de
pe un site pe altul, ai putea dobândi un profil intelectual,
cel mult o serie de abilitãþi tehnice, o disciplinã a mâinilor.
Este adevãrat cã Wikipedia, cea mai mare enciclopedie
electronicã, îþi poate furinza o sumedenie de explicaþii în
cel mai scurt timp dar, ca sã gãseºti un citat din Proust,
e mai simplu ºi mai direct sã cauþi în bibliotecã. De obicei,
se întâmplã un fenomen (serendipity) cum observa Eco,
acela cã atunci când cauþi ceva pe Internet gãseºti
întotdeauna altceva. Ceea ce, dacã am fi rãuvoitori, am
trage iute concluzia unei false eficienþe. Astfel, a umbla
cu un keyboard de gât, precum niºte maneliºti rebegiþi,
supranumeric înghesuiþi pe bancheta din spate a unei
Dacii ponosite, nu conferã, de la distanþã, vreun certificat
de deºteptãciune. Sigur, e la mare modã acum sã
„postezi” texte mai mult sau mai puþin literare. „Cautã-mã
pe Net , ultima formulã de adresabilitate în cel mai recent snoboland. îmi este greu dacã nu imposibil sã citesc
on line însã nu exclud din capul locului talentul unor
scriitori, poate viitori mari scriitori, care n-au acum
rãbdarea sã parcurgã etapele publicãrii / afirmãrii de tip
clasic. Trãim în pripã, ne exprimãm digital, suntem într-o

perpetuã amenajare. E musai sã te branºezi, sã dispari
cât mai curând într-o reþea, într-un sãtuc informal, cum
spune Sartori, sã te ruralizezi. Faci schimb de replici,
comentarii, comunici în general, destins, fãrã morgã
instituþionalã, cu avatarii tãi virtuali având senzaþia cã te
ºtie întreg mapamondul. Chiar ºi aºa, admit traficul unor
idei mãreþe sau de bun simþ ºi, în definitiv, dreptul fiecãruia
de a se exprima cum îi este la îndemânã. Cã foloseºti
stiloul ºi hârtia ori numai tastatura e o chestiune
secundarã ce þine de o anumitã deprindere. Dacã timpul
ne va impune ne vom reseta preferinþele ustensile ºi vom
foileta exclusiv în regim electronic. Chit cã Google nu-i
totuna cu Gogol.

Le prophète Ezéchiel
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Petru Ursache

PULBEREA DE AUR
Moto: „Când citesc scrierile unui gânditor, oricare ar fi el, simt nevoia sã fiu ajutat sã gândesc,
adicã sã gândesc, prin el, mai bine lumea, sã mã lecuiesc eventual de anumite iluzii, sã trec dincolo
de aparenþe, sã înþeleg; când citesc sunt animat de dorinþa de a înþelege, iar atunci problema sinceritãþii
ºi problema biografiei e neapãrat secundã: mã poate edifica asupra intenþiilor autorului etc., dar nu
mã edificã asupra felului în care mã ajutã sã gândesc. Vi se pare un criteriu legitim? în al doilea rând,
se poate spune oare cã lectura lui Cioran ne ajutã sã înþelegem mai bine, dacã nu lumea, de vreme
ce evident n-o iubeºte, mãcar existenþa? Oare nu aceasta e întrebarea – întrebarea prin excelenþã –
pe care trebuie s-o adresãm unei cãrþi?”
(Alain Finkielkraut, Itinerariile lui Cioran. Cf Emil Cioran, Þara mea/ Mon Pays. În româneºte de
Gabriel Liiceanu. Cu un Cuvânt înainte de Simone Boué. „Humanitas”, Bucureºti, 1996, p.76).

Gruparea tinerilor intelectuali de la Criterion în frunte
cu Mircea Eliade (Emil Cioran, Constantin Noica, Mircea
Vulcãnescu, Eugen Ionescu, Vintilã Horia, Petru
Comarnescu) a fost etichetatã, într-o polemicã rãutãcioasã, drept o „generaþie în pulbere”. Formula
denigratoare îi aparþine, cum se ºtie, lui Zaharia Stancu,
încã de pe atunci (când scria articole de „atitudine”
partinicã în anii 1935-1940) dovedindu-se harnic militant
în presa de stânga, alãturi de cunoscutul ºi prea gãlãgiosul
gazetar comunist Oscar Lemnaru, cel care a fabricat
repede ºi pe turela tancului sovietic „eliberator” prima listã
neagrã de scriitori români destinaþi genocidului cultural:
detenþie asprã ºi „canal” dacã se aflau în viaþã ºi în þarã;
eliminare mânioasã ºi totalã din bibliotecile publice a
operelor aparþinând autorilor de toate categoriile, fie clasici,
fie contemporani, ca ºi ale exilaþilor de voie ori de nevoie. Intervenþia tendenþioasã a autorului Desculþilor,
asociatã manifest stângii democrate ºi roºii era menitã
sã sechestreze în folos propriu cursul normal al discuþiilor
menite, iniþial, sã aproximeze rolul cultural ce se cuvenea
sã revinã tinerei generaþii în condiþiile postbelice; ºi în
raport cu veteranii care ºi-au „încheiat” datoria în chip
plenar ºi glorios o datã cu înfãptuirea Unirii celei Mari.
În orice caz, retorica avântatã ºi teribilistã a „generaþioniºtilor” din perspectiva noului umanism ºi al unui
triumfalism cultural românesc, spiritul de echipã ºi de
elan creator începând cu Manifestul crinului alb, cu Itinerar
spiritual dar, mai ales, cu seriile de conferinþe desfãºurate
la sala Dalles – Bucureºti, de cãtre membrii grupãrii Criterion, au provocat serioase frisoane ºi chiar seisme în
cugetarea vremii, la toate treptele de gândire. Era o
curajoasã provocare carpaticã aruncatã semnificativ în
spaþiul est-vest, ca sã se ºtie cã existãm ºi cã suntem
pregãtiþi sã ne alãturãm puterilor democratice ale lumii
moderne, în cea mai bunã tradiþie europeanã, întãriþi dupã
marile izbânzi din tranºee ºi dupã refacerea graniþelor
þãrii ºi a limbii române „ce-o vorbim”. Mircea Eliade
devenise un personaj incomod: publica prozã cu destine
romaneºti rãscolitoare, eseuri pe teme cu totul inedite,

studii indianistice accesibile doar unor specialiºti
occidentali de valoarea lui Raffaele Pettazzonni, Giuseppe
Tucci, Ananda Coomaraswamy, Gershom Scholem, Carl
Schmitt. La rândul sãu, Emil Cioran se fãcea cunoscut
cu volumele Pe culmile disperãrii (Premiul tinerilor scriitori
români pe 1934), Cartea amãgirilor ºi Schimbarea la faþã
a României (1936) ºi se pregãtea pentru Lacrimi ºi sfinþi
ºi o bursã la Paris (1937); Eugen Ionescu, înainte de a
deveni Ionesco, primea ºi el în l934 premiul criticii literare
pentru volumul Nu, apãrut la Editura „Vremea”, cu o
postfaþã de Mircea Vulcãnescu. Nu se putea o alegere
mai potrivitã pentru recomandarea tinerei generaþii prin
ea însãºi. în postfaþa respectivã citim: „Pentru înþelegerea
lucrãrii lui Eugen Ionescu, momentul acesta mi se pare
capital. Cãci el ne dezvãluie cealaltã parte a lucrurilor”.
Prin „cealaltã parte” sã înþelegem acomodarea intereselor
generale ale României cu cele ale Europei civilizate,
depãºirea etnicismului îngust, refacerea scãrii de valori,
regândirea unor principii cãlãuzitoare, pe termen lung, de
naturã istoricã ºi culturalã. De altfel, România interbelicã
era þarã co-fondatoare a Societãþii Naþiunilor ºi se bucura
de un statut onorabil în familia de state est-vest, mai
ales vest.
Mircea Eliade se afla ºi el în posesia unui premiu de
invidiat, acela al prozei, distincþie prilejuitã de publicarea
romanului Maitreyi, fapt ce-l situa în imediata apropiere a
marilor favoriþi ai gustului estetic ºi ai momentului, Liviu
Rebreanu ºi Camil Petrescu. Aºadar, opinia curentã ºi
majoritarã pleda în favoarea „generaþiei în pulbere”, care
cucerea vizibil, prin fapte ºi prin merite, teren în viaþa
culturalã a þãrii, în dispreþul intereselor de grup ori ambiþiilor
politice. Mãrturie poate sã depunã unul dintre participanþii
la polemicile vremii, corect ºi obiectiv, deocamdatã,
ªerban Cioculescu: „Generaþia de azi, neliniºtitã, efervescentã, vibrantã, exaltatã are o viaþã proprie de experienþe
nenumãrate; nu urmãreºte artificial un echilibru factice;
dimpotrivã, întârzie cât mai mult stabilizarea, pentru ca,
în final, echilibrul ºi sinteza sã fie rezultatul unei vieþi
sufleteºti, personale ºi bogate”.
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O fi ajuns Criterion-ul pânã la urmã o „generaþie în
pulbere”, cum ºi-a dorit-o oculta externã-internã, adicã
spulberatã, nimicitã, dislocatã sub presiunea întâmplãrilor
nefericite care s-au abãtut asupra noastrã în chip de diktat
dupã diktat; dar o generaþie devenitã cu vremea ºi
deasupra vremii, asemenea unei pulberi de aur. Este
adevãrat, a fost împrãºtiatã nãprasnic (cuvânt slav) în
toate zãrile, fãrã a fi ºi învinsã. Ca în parabola noutestamentarã, sãmânþa bunã ºi norocoasã a rodit pretutindeni,
chiar ºi împotriva a ceea ce s-a numit „teroarea istoriei”,
de unde rezultã cã teoria lansatã de Eliade având, în
fond, rãdãcini în scrierile cronicarilor moldoveni, nu este
totdeauna exactã. Mã refer, pe de o parte, la „martorii din
diaspora”, adicã la cãrturarii români nevoiþi sã pãrãseascã
þara, luând calea exilului la terminarea rãzboiului. Cu unele
excepþii, provenite din generaþia anterioarã (Brâncuºi,
Enescu), cei mai de seamã aparþin tot grupãrii de la Criterion: Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu. Lor li
s -au adãugat mulþi alþii. Iatã faptul decisiv ce se cuvine
avut în vedere pentru a aproxima identitatea noastrã, dacã
nu prin fapte rãsunãtoare de arme, cum se obiºnuieºte
sã fie valorizatã prin criterii europocratice fiinþa unei
naþiuni, cel puþin graþie unor personalitãþi în general bine
cotate în viaþa contemporanã a Europei civilizate. Tezaurul
spiritual lãsat de ei în folosul umanitãþii nu este de neglijat.
Aºa cã autorii citaþi (ºi nu oricare alþii) sunt în mãsurã sã
depunã mãrturii de ordin cultural, întãrite ºi prin propria
lor existenþã tragicã, în faþa opiniei internaþionale. Cu
acelaºi optimism încordat ºi dureros se pot prezenta în
faþa tribunalului istoriei ºi criterioniºtii nevoiþi sã rãmânã
în þarã, pradã spulberãrii, printre primii aflându-se Mircea
Vulcãnescu, Constantin Noica, Nicu Steinhardt. Ei au
salvat demnitatea umanã în rostire româneascã, prin
îndelungã suferinþã ºi sacrificiu de sine, motiv pentru care
valoarea rezistenþei lor, pilduitoare pentru multe generaþii,
se judecã atât în direcþie moralã cât ºi ºtiinþificã. ªi unii
ºi alþii sunt în mãsurã sã depunã mãrturie, cum spuneam,
în sensul fixãrii unor repere orientative ºi de fond pentru
înþelegerea corectã a existenþei noastre din a doua
jumãtate a secolului Trecut. Sunt „amãnunte esenþiale”,
cum ar spune Mircea Eliade, având capacitatea sã
stopeze campania de calomniere a fiinþei etnice, de
minimalizare, pânã la fals ºi caricaturã, a posibilitãþilor
noastre intelective de afirmare în planul muncii ºi al
creaþiei.
Din pãcate, stânga roºie a sãrit mereu la harþã, gata
oricând sã abatã cursul lucrurilor de la normalitatea lor.
Acelaºi „desculþ” ºi simbriaº al ocultei a revenit, dupã
douã decenii, cu un alt articol bãtãios în „Gazeta literarã”
( 20 ianuarie l955), cu titlul Pleava din cãruþele duºmanului
ºi îndreptat împotriva „martorilor” din diaspora. Era vizat
direct Mircea Eliade. în traducere: duºmanul = Europa
de vest; pleava= scrierile democratice ale apusenilor în
general; cãruþele = revistele româneºti din diaspora.
Articolul lui Stancu începea aºa: „Vedeta publicaþiei
redactatã ºi imprimatã la Paris de Virgil Ierunca pare sã
fie publicistul Mircea Eliade”. Revista cu pricina era
„Luceafãrul” ºi se afla sub îngrijirea Societãþii Scriitorilor
Români din exil; dar au apãrut doar douã numere, tip anuar:
primul în 1948 (124 p.), al doilea în 1949 (80 p.). Al treilea

a rãmas în sertar. A fost pregãtit pentru centenarul naºterii
lui Eminescu, însã nu s-au gãsit fondurile necesare pentru
tipãrire. Generalul Nicolae Rãdescu, cel care oferise toatã
averea în sprijinul emigraþiei, dãduse faliment, iar
bancherul Malaxa îºi retrãsese subvenþiile. în primul numãr
al „Luceafãrului” se poate citi: „Revista de faþã apare în
timpul celei mai grave crize pe care a cunoscut-o neamul
românesc în lunga ºi dramatica lui istorie. De nenumãrate
ori pãmânturile ei (sic) au fost încãlcate, prãdate ºi urgisite;
adesea neamul nostru ºi-a pierdut pânã ºi plãpânda
neatârnare pe care izbutise s-o apere împotriva tuturor
vitregiilor. Dar niciodatã nu s-a încercat, ca în zilele
noastre, sã i se batjocoreascã sufletul. Niciodatã nu s-a
urmãrit cu atâta înveninatã înverºunare rãsturnarea
tradiþiilor noastre istorice, ponegrirea graiului, credinþelor
ºi culturii noastre, nimicirea spiritualitãþii noastre
autentice. Astãzi, în România, nici un autor clasic nu
mai poate fi cetit în textul lui integral. ‹Epurarea›
bibliotecilor ºi a librãriilor noastre, începutã cu ani în urmã,
continuã cu o violenþã crescândã. în locul lui Mihai
Eminescu, Hasdeu, N. Iorga, Octavian Goga, BrãtescuVoineºti sau Liviu Rebreanu, ni se propun, în original sau
în traducere, autori sovietici. Majoritatea scriitorilor români
în viaþã nu mai pot publica” (Cf. Florin Manolescu,
Enciclopedia exilului literar românesc (1945 – 1989).
Scriitori. Reviste. Instituþii. Organizaþii. Editura „Compania”, Bucureºti, 2003, p. 467). Toate acestea aduc
asigurarea cã scriitorii din exil nu beneficiau de „sacul cu
bani” al capitaliºtilor ºi nici nu slujeau cu umilinþã interesele
lor.
Mai mult decât atât, Mircea Eliade avea rãspundere
directoare fiind ajutat în munca de redacþie de N.I.
Herescu ºi de Virgil Ierunca, înainte ca acesta din urmã
sã devinã angajat al „Europei libere”. Istoricul religiilor,
deja cunoscut pe plan internaþional ca reputat om de ºtiinþã
se zbãtea pe viaþã ºi pe moarte în speranþa unei salvatoare „rezistenþe prin culturã”, dat fiind cã tocmai atunci
acþiunile armate din munþii Carpaþi eºuaserã. Erau vremuri
grele pentru existenþa noastrã transformatã în pulbere,
în interior, ca ºi pentru românii din diaspora. Atât în Jurnal
cât ºi în scrisori ( îndeosebi cãtre Vintilã Horia ºi Brutus
Coste), istoricul religiilor aminteºte adesea condiþiile sale
materiale precare, greutãþile pe care le avea de întâmpinat
din partea autoritãþilor politice ºi poliþiste de la Bucureºti.
Au intervenit totdeauna, pe lângã guvernele apusene, ca
Eliade sã nu fie acceptat în posturi academice ori universitare, sã nu primeascã burse, ajutoare, premii, propuse
în mai multe rânduri. S-au fãcut demersuri sã fie stopat,
ca ºi Blaga ori Arghezi, de la obþinerea premiului Nobel.
Cât priveºte „Gazeta literarã”, cititorul de astãzi se
cuvine sã afle cã este vorba de varianta „româneascã” a
publicaþiei moscovite, „Literaturnaia gazeta”, transmutatã
la Bucureºti (primul numãr a apãrut la 18 martie 1954) cu
calchierea titlului cu tot, condusã fiind de proletcultiºti
notorii, ca sã se rãspândeascã ºi sã rodeascã sãmânþa
„virusãrii” politologice. Articolul program începe aºa:
„Drumul ne este clar, obiectivele ne sunt vizibile: sã slujim
acelei literaturi care prin mijloacele artei realist socialiste
are o funcþiune educativã a poporului; sã slujim acelor
largi mase de cititori care contribuie la clãdirea temeliei
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Les résurrections des morts
socialiste a þãrii noastre ºi la întãrirea legãturilor de pace
între toate popoarele lumii”. Textul nu este semnat. Dar,
ºtiindu-se cine rãspundea direct din partea Comitetului
Central al Partidului, în scopul politizãrii artei ºi literaturii,
autorul nu putea fi decât unul dintre cei trei, ba nu, patru
mari ºi temuþi ideologi comuniºti: Leonte Rãutu, Nicolae
Moraru, Traian ªelmaru, Ion Vitner. Pe plan secund se
aflau Mihai Novicov, Savin Bratu ºi Vera Cãlin, iar Ovidiu
S. Crohmãlniceanu, Paul Cornea, Zoe DumitrescuBuºulenga, Z. Ornea se pregãteau pentru o succesiune
glorioasã. Alãturi de toþi aceºtia, Zaharia Stancu gãsea o
companie pe potrivã. De altfel, editorialul imediat urmãtor
îi aparþine ºi-i poartã semnãtura. Fraza concluzivã este
în perfect acord cu anteriorul: „Literatura trebuie ºi poate
sã reflecte aceste uriaºe eforturi ºi izbânzile câte au fost
câºtigate ºi câte, mai ales, vor fi câºtigate. Mai mult;
literatura trebuie sã ºi ajute. Este necesar, pentru aceasta,
ca noi scriitorii sã mai ieºim puþin din birouri ºi dintre
cãrþi. Sã mai cunoaºtem oamenii adevãraþi. Sã mai
gustãm din viaþa adevãratã”. Peste câteva numere rolul
de editorialist îi revenea lui Aurel Baranga. Viitorul
dramaturg, tot în manierã activisticã, se fãcuse cunoscut
în presã ca purtãtor de cuvânt al Tribunalului Poporului,
instituþie criminalã condusã de Alexandra Sidorovici, soþia
lui Silviu Brucan, acesta având la data respectivã funcþia
de redactor ºef al ziarului „Scânteia”, adicã „Iskra”
româneascã, tot o calchiere kremlinianã. Mai mult ca
sigur, pleava era adusã direct de la Moscova, iar

duºmanul se afla chiar la noi în þarã.
Rezultã cã articolul de mai târziu, din 1955, în care
Stancu îl viza pe Eliade avea o semnificaþie strategicã,
nu ºtiinþificã ori informaþional-gazetãreascã. De reþinut
cã „Luceafãrul” din exil nu mai apãrea de ºase ani. Dar,
într-o campanie de presã cu intenþii politice respectarea
adevãrului literar prezintã o importanþã minorã. Asemenea
atacuri se programau din timp în timp ºi în funcþie de
împrejurãri. Se poate cita, spre exemplu, materialul suspect din revista Toladot (în 1972: „un atac violent împotriva
lui Mircea Eliade”), ca sã se relanseze „legionarismul”
profesorului de la Chicago; sau o cronicã a lui Alonso M.
di Nola la Fragments d’un Journal publicatã în l976, iarãºi
la distanþã de douã decenii: „Se contureazã, ni se spune,
un Eliade lipsit de luciditate criticã, acea luciditate atât
de febrilã ºi profundã în anumite cãrþi ale sale, un Eliade
mãrginit la accese de vagotomie, de astenii ºi mizerii
fizice sau prins în mrejele unor experienþe ocultiste sau
ale interesului alienant pentru vis ca mod de fiinþare”.
Vagotomie? A murit departe de þarã, sãrac ºi orb, dar
asemenea lui Cioran ºi majoritãþii criterioniºtilor, nu a
renunþat la cetãþenia românã. Alonso di Nola s-a vãzut
nevoit, de fapt, sã schimbe tactica ºi stilul retoric: Mircea
Eliade nu mai putea fi prezentat, mai ales cititorului strãin,
drept un „publicist” oarecare, cum lãsase mai înainte sã
se creadã Zaharia Stancu. Exilatul de la Chicago
devenise de multã vreme un nume respectat în lumea
ºtiinþificã mondialã, aºa cã Alonso di Nola a gãsit cu
cale doar sã-l minimalizeze prin caricaturizare. Nimãnui
nu-i este interzisã o asemenea modalitate de scriere. Dar
punând lucrurile cap la cap ºi în curgerea lor istoricã, se
poate constata permanentizarea unui stil negativist ºi
reducþionist, în cele din urmã sâcâitor ºi enervant,
asemenea unui virus care apare pe ecranul calculatorului:
porneºti într-o direcþie pe care þi-o alegi singur dupã
cuviinþã ºi virusul îþi sare în cale, într-o formã sau alta.
Dupã „lupta de clasã”, invenþie marxist-leninistã ºi
bolºevicã, se desfãºoarã astãzi, îndeosebi asupra
României, þarã în curs de recolonizare, spectacolul cu
viruºi, tot ideologici, strecuraþi cu amicalã duºmãnie. In
asemenea condiþii nu ne putem aºtepta la ediþii integrale
de autor ºi, implicit, la conturarea portretului unei
personalitãþi de seamã. Asta se ºi urmãreºte, sã se
implanteze în conºtiinþa cititorului naiv, din interior ori din
exterior: ce este România? O þarã apãrutã din neant, fãrã
culturã, fãrã trecut, fãrã viitor. Drept urmare, ajunge o
notiþã prizãritã a unui observator prea zelos sau fantezist,
ca proiectata serie de opere sã fie trecutã pe linie moartã.
Este ºi cazul lui Eliade, Cioran, Noica.
Din „fericire”, lupta cu viruºii cunoaºte un parcurs nou
în ultima vreme, înainte de toate, prin intervenþia salutarã
a unor cercetãtori strãini, mai riguroºi ºi mai puþin temãtori
faþã de bau-baul isterical-correctness. Oarecum
„favorizaþi” par sã fie primii doi, Eliade ºi Cioran: bine
cunoscuþi în strãinãtate, nu mai pot fi puse pe seama lor
prea multe neadevãruri. S-au remarcat, în aceastã privinþã,
mulþi ºi reputaþi autori: Paul Ricoeur, Mac Linscott
Ricketts, Bryan Rennie, Claude-Henri Rocquet, Roberto
Scagno, Richard Reschika, Fernando Savater, Douglas
Allan etc. Buni cunoscãtori ai culturii române ºi, mai ales,
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devotaþi adevãrului, ei au consacrat numeroase scrieri
personalitãþilor noastre din diaspora, înainte ºi dupã
cãderea Cortinei de Fier. Lor li s-a alãturat ºi un numãr de
români mai curajoºi ºi deciºi sã aducã cercetarea la
starea de normalitate: Mircea Handoca, un nume
respectabil în bãtãlia pentru Eliade, precum ºi Sorin
Alexandrescu, Ioan Petru Culianu, Eugen Simion,
Gheorghe Glodeanu, Corneliu Crãciun, Francisc Ion
Dworschak; sau Gabriel Liiceanu, Constantin Cubleºan,
Ionel Necula, Simona Modreanu, în privinþa lui Cioran.
Este de reþinut neapãrat participarea mai mult decât
salutarã a lui Gabriel Liiceanu la o dezbatere privind
„obscurul trecut naþionalist” (Alain Finkielkraut), consacratã lui Emil Cioran. Discuþia s-a purtat sub titlul Itinerariile lui Cioran (organizatã de postul de radio France
Culture ºi transmisã la l8 noiembrie 1995 ), ca une véritable
réplique la un articol cu multe elemente virusate publicat
în ziarul „Le Monde”, în chip de necrolog (!) la dispariþia
din viaþã a singuraticului din Place de l’Odéon. Cu siguranþã, intervenþiile ferme, consistente ºi bine întemeiate
ale lui Gabriel Liiceanu, prezent la pomenita întâlnire de
specialitate, au avut un rol benefic în orientarea cercetãrilor
cioraniene în spirit echilibrat, nepartizanal ºi în folosul
tuturor. Dovadã, apariþiile editoriale din ultimul deceniu,
unele dintre ele teze de doctorat la origine, despre Eliade
ori despre Cioran, numeroasele studii în presa de
specialitate, discuþiile mai la obiect, mai consistente.
Este adevãrat, se mai aud voci intonând melodii cu iz
arhistãtut: Eliade „prizonier al istoriei”; Cioran chemat în
instanþã improvizatã pentru (neapãrat) „17 texte evident
legionare”; Noica pus sub acuzaþia de „colaboraþionism”!
Dar toate acestea nu mai sunt rostite cu mânie proletarã,
ci cu „îngãduinþã”, cu „înþelegere”, uneori cu intenþia de a
produce impresie „bunã” la nivel de stuped people. Mesajul
virusat ar fi: sunt autori interesanþi Eliade, Cioran ºi Noica,
deºi în anumite medii se exagereazã valoarea lor; în
tinereþe s-au fãcut vinovaþi, de neiertat, de convingeri
politice de dreapta, moºtenite pe linie etnicã ºi cu rãdãcini
în istoria îndepãrtatã. Ciudate concesii! Ele mai mult
acuzã decât explicã situaþii eventual controversate ºi de
interes secundar în comparaþie cu valoarea autorilor în
cauzã, tot mai evident ºi obiectiv recunoscutã.
Hotãrât lucru, nu se mai poate întârzia pe o asemenea
cale greºitã. Cartea lui Constantin Cubleºan, Din mansarda lui Cioran (EuroPress Group, Bucureºti, 2007), dacã
este sã citãm un exemplu, reprezintã un semn (semnal)
binevenit ºi încurajator. Autorul stãruie asupra problemelor
de fond care se disting, mai lesne ori mai cu dificultate,
pe întinderea frãmântatã a segmentului de timp interbelic.
Fãrã radiografierea exactã a evenimentelor ºi cunoaºterea
la obiect, din interioritatea spaþiului românesc, nici o
discuþie inteligibilã ºi utilã nu este posibilã. Drama generaþiei nu trebuie cãutatã în ficþiunile noastre de astãzi.
Ea decurge direct ºi brutal din condiþiile momentului; are,
aºadar, cauze concrete, în „atmosfera tensionatã lãuntric
a unei epoci de resuscitare a idealurilor existenþiale latente
ale unei naþiuni mici, angrenatã disperant într-o istorie
universalã prea mare”, cum observã Constantin Cubleºan,
cu multã claritate ºi în spiritul lucrurilor. Orgoliul prea mare,
intenþiile peste putinþã de pus în faptã au fãcut ca sacri-

ficiile ºi suferinþele sã capete dimensiuni pe mãsurã ºi în
serii necurmate. Este de înþeles cã atitudinea sfidãtoare,
intens conflictualã, de negaþie continuã ºi situarea în
paradox i-a arunat pe ambiþioºii tineri români pe „culmile
disperãrii” celei mai alarmante. Pe de altã parte, starea
de permanentã neliniºte le-a transformat victimele în
eroi. Cãci, de pe crestele agitate ale valurilor, românii au
avut posibilitatea sã vadã mai bine, chiar decât contemporanii lor cultivaþi din vest, laturile existenþei umane
în secvenþa ei postbelicã, înãlþimile ºi abisurile mai mult
fioroase decât sublime. Pentru prima oarã, aº zice, biata
fiinþã se apropia de sine cu o cutremurare. Aproapele ºi
departele îºi pierduserã înþelesurile cunoscute pe terenul
geografiei lingvistice. Este „uimitor, scrie Constantin
Cubleºan, cât de acasã s-a aflat tot timpul” fiul protopopului
din Rãºinari; deºi când se gãsea în patrie, la oraº, la
munte ori la mare avea disponibilitatea sã scrie fraze
incredibile: „Iubesc trecutul României cu o urã grea”
(Schimbarea la faþã a României). Sau, cu povara aceluiaºi
zbucium sufletesc, dupã ani de însingurare: „Þara mea:
nu e o patrie, ci o suferinþã; o ranã care nu se poate
închide” (Caiete, III); ca sã repete în împrejurãri asemãnãtoare dupã dureroase meditaþii ºi suferinþe: „Ura mea
iubitoare ºi delirantã...” (Þara mea), nu par a fi semne
accidentale de disperare ori figuri sentimentalizate de stil,
ci expresii ale unei existenþe dramatice ºi destinale,
asumate cu grea rãspundere. Acelaºi frison existenþial
i-a unit pe toþi criterioniºtii.
De neînþeles acest deneînþeles cu ajutorul instrumentelor noastre de percepþie învechite ºi schematice. Lumea
se cufundase iremediabil în întunericul morþii lui
Dumnezeu, participa frenetic la spectacolul rãsturnãrii
valorilor ºi al amestecului limbajelor. în acel moment de
grea aºteptare era nevoie de un cap limpede, fie ºi de un
Godot, care sã vesteascã tuturora ce se întâmpla în casa
omului, ca ºi pe planetã. Dar orice voce risca sã se consume în pustiu pentru cã în vreme dominau, apocaliptic
ºi asurzitor de zgomotos, extremele dreapta ºi stânga
înfruntându-se nimicitor, cum au ºi fãcut-o supraputerile
pânã la integrarea monstrului. Nu aveau loc atunci simple
încãierãri între tineri neastâmpãraþi, în crizã de creºtere,
între secte ori grupãri paramilitare. Toate acestea par
simple forme retorice ataºate pe întinderea unui organism incomensurabil ºi atotputernic. Eugen Ionescu a
încercat o propoziþie pentru a-ºi fixa un punct provizoriu
de sprijin pentru sine: „Nu pledez în favoarea unui refuz
pentru refuz, dar pledez în favoarea unui refuz care îmi
va permite odatã sã primesc numai ceea ce este selectat,
cernut”; fireºte, „cernut” cu rãspunderea propriei fiinþe, în
acord cu exigenþele criterioniºtilor care începeau sã intre
în legendã, nu sã coboare în pulbere. Dacã ne gândim
bine, sinele autorului este acelaºi cu al generaþiei ºi cu al
lumii întregi, devenitã „modernã” mult peste aºteptãri.
Celebrul Nu al autorului depãºeºte cuprinderea strict
localã: a poeziilor argheziene, sã spunem, cu baudelaireana esteticã a urâtului sau a eºantioanelor selectate
maliþios din scrierile lui Camil Petrescu. Este un nu vital
ºi universal vizând cu ardoare tripticul axiologic fundamental în esenþa lui originarã, mito-cosmogonicã.
Mai era posibilã o „întoarcere” fãrã îngrijorare la
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statutul vechilor valori care au asigurat gloria culturii
clasice? Iatã întrebarea întrebãrilor care l-a chinuit permanent pe Emil Cioran, în diverse variante ºi într-o
manierã infinit mai pateticã decât pe Mircea Eliade.
Schimbarea la faþã a României (1936) trebuie cititã în
asociere cu Pe culmile disperãrii (1934), cu Tratatul de
descompunere (1949), Cãderea în timp (1964), Demiurgul
cel rãu (1969), Despre inconvenientul de a te fi nãscut (
1973), Þara mea (l996). Sunt titlurile capitale. Totalul ni-l
aratã „neschimbat” pe autor: departele-aproapele îl menþine
aici, în prezent, acasã. Când fiul protopopului din Rãºinari
pleda pentru „schimbarea la faþã,” nu viza numai România
,ci toatã fiinþa umanã, ca aceasta sã-ºi re-capete chipul
de dinaintea „cãderii în timp”. Din acest punct avea sã-l
continue, tot la modul criterionist al paradoxului, pe Mircea
Eliade, privind „teroarea istoriei”. Partea moralã îl interesa
înainte de toate, îndeosebi dupã Schimbarea la faþã, ºi
mai puþin aventura istoricã. La un autor ca Emil Cioran,
care refuzã sã fie considerat filosof în sensul cãrturãresc
al cuvântului (a avut puterea sã renunþe la un premiu
prestigios ca sã arate cã nu aderã la tagmã; dar nu
ostentativ, asemenea altora), spaþiul ºi timpul trec drept
elemente de decor pentru identificarea ºi plasarea fiinþei
ºi a propriului eu într-un colþ de grãdinã adamicã, indiferent
pe ce meridian planetei s-ar afla. în momentele de risipire
în „lene” ori în reverie, colþul adamic, echivalentul lui axis
mundi (Mircea Eliade), renegat cu disperare în alte
situaþii, purta denumirea (= sensul) de mon Pays sau
coasta Boacii, cu/ fãrã majusculã. Nu este vorba, de fapt
ºi de drept, numai de „ura de sine”, ci de provocarea
sinelui pe cãi dintre cele mai alarmante ºi incomode,
pentru a-l forþa sã gândeascã ºi sã „fie”; pentru a-l menþine
agitat ºi „treaz”. Contemplaþia, starea de luciditate etc.
sunt semne de lenevire, de cãdere pe linia simplificatoare
între da ºi nu.
Nevoia de comunicare l-a pus pe Cioran sã rosteascã
ºi el un categoric nu destinat sã depãºeascã înþelesul
restrictiv al simplului refuz. A început prin re-gândirea
gândirii filosofice, prilej de alarmare ºi de negaþie. Cãci
intelectualitatea începutului de secol XX se simþea
copleºitã ºi obositã de avalanºa de sisteme filosofice
moºtenite, prea academice ºi prea lipsite de freamãtul
viu al existenþei imediate. Unele se înfãþiºau recoafate,
dând impresia de zbatere pe loc: neokantianismul, neohegelianismul, neopozitivismul. Fenomenologia husserlianã
câºtiga mulþi aderenþi, ca ºi existenþialismul de tip
heideggerian, ambele direcþii, însã, excesiv de speculative ºi artificioase, sufocându-l pe cititor cu forme de jargon ultraelaborate, sterile. Nota în Caiete nostalgicul dupã
coasta Boacii, delimitându-se de sistemele filosofice de
dinaintea sa: „ Nici Hegel, nici Schopenhauer ºi nici chiar
Nietzsche n-au ºtiut sã se opreascã la timp. Mania de a
aprofunda, de a explica la infinit, de a nu omite nimic ne
face sã-i citim cu teama de a nu-i citi pânã la capãt”.
Sau, în altã parte: „Nu e nimic de fãcut: toþi aceºti intelectuali germani sunt marcaþi de Universitate. Criteriile lor
sunt ºcolãreºti. Sunt profesori pânã în adâncul sufletului.
O naþie didacticã. De unde ‹prostia›, ‹simbolismul› lor
ridicol”. Sau despre un contemporanul sãu francez: „Ce
mã deranjeazã la Sartre e cã întotdeauna vrea sã fie

ceea ce nu este”. Gândirea încerca sã-ºi deschidã cãi
inedite în direcþie sociologicã sau spre filosofia culturii;
prima pãrând prea tehnicistã în intenþia de a reduce fiinþa
la mecanisme ºi funcþii; iar amândouã, prea orientate spre
tãrâmuri exotice, cu obsesii colonialiste. Aºa cã, în cele
din urmã, criterioniºtii cei mari au decis: sã aibã câºtig
de cauzã moraliºtii ºi misticii (Emil Cioran, Eugen
Ionescu), miturile fundamentale ale omenirii „de la primitivi
la Zen” (Mircea Eliade), filosofia greacã – Platon înainte
de toate – ºi imaginarul poetic reprezentat de eternii ºi
modernii Goethe ºi Eminescu (C. Noica). în acest sens
ne dã tot Cioran o precizare în Caiete: „Il situez pe Epicur
deasupra lui Socrate. Epicur, marele eliberator”.
În înþelesul de altã („cealaltã”) faþã a lui nu, Emil Cioran
a dorit sã elaboreze o retoricã proprie ilustratã prin titlurile
de mai sus. Unele dintre ele, subcapitole la citatele volume, sunt de-a dreptul ºocante ºi lasã sã se întrevadã
nervurile care se întreþes spontan ºi pe viu, ca formele
de meditaþie sã urmeze o sintaxã eliberatã de canoane
ºi de teroarea exigenþelor academice: Schiþã de rãtãcire,
Urgenþa catastrofei, Gânditorul de ocazie, Acea nefastã
clarviziune, Gama vidului, Itinerarul urii, Primejdiile înþelepciunii, Sfinþenia ºi strâmbãturile absolutului, etc. Ni-i
putem imagina pe John Locke, pe Kant, pe Poincaré sau
chiar pe modernul Wittgenstein exersând pe vreunul dintre
traseele acestea de gândire, accidentate ºi difuze? Deºi
cu mari costuri, Cioran nu-ºi pierde în totalitate cumpãtul,
pentru cã ºi el începe cu începutul, cu celebrul nu reformulat în termeni proprii, dar asociindu-se lui Eugen
Ionescu, cel din fraza de mai sus: „Nu pledez în favoarea
unui refuz, pentru refuz...”. Singuraticul din Paris ºi printre
filosofi era convins cã orice nume venerat în istorie
sfârºeºte prin a fi atins de trauma moralã a „cãderii în
timp”, ca sã ajungã sigur „un Hegel de buzunar”. Se poate
spune cã, în efortul sãu intelectual, autorul Tratatului de
descompunere s-a oprit cu predilecþie asupra unor principii de bazã dar ºi asupra unor categorii de termeni tehnici
care pot alcãtui, în cele din urmã, un microdicþionar original: amãgire, amuzament, aºteptare, buimãcealã, camuflaj, cãdere, credinþã, delir, dezgust, destin, dezamãgire, durere, eroare, existenþã, febrã, farmec, fascinaþie,
fraudã, grozãvie, hazard, haos, iluzie, ironie, lacrimã,
lene, lepãdare, luciditate, melancolie, misticã, monotonie,
muzicã, negaþie, neghiobie, nimicul, obsesie, panicã,
pãcat, plictis, revelaþie, refugiu, scepticism, tãcere, timp,
verosimilitate, vid, viziune. Unii termeni vin din sistemele
tradiþionale (melancolie, viziune, verosimilitate), alþii din
teologie (pãcat, lacrimã, trezire) sau din moralã (eroare,
lene, neghiobie). Autorului nu-i rãmâne aproape nimic
decât sã înscrie pe marginea acestor cuvinte propriile
suferinþe întru existenþã ºi cunoaºtere, în fond aceleaºi
cu ale generaþiei sale „cãzute în istorie” ºi sub „teroarea
timpului”. ªi aceasta doar prin „abaterea” de la sensurile
originare, încremenite.
Încã o datã, chiar ºi simpla enumerare a termenilor
citaþi naºte îndoiala, dacã un creator de sistem de bunã
tradiþie (René Descartes, de pildã, ori Im. Kant) ar fi
subscris la demersul cioranian. Fãrã a forþa apropieri
valorice, se poate aproxima cã scrierile singuraticului din
Place de l’Odéon aduc dovada unui demers la fel de cate-
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goric ºi la fel de fãrã întoarcere. Asemenea oricãrui autor
de recunoscutã valoare, ca sã ni-l amintim din nou pe
Constantin Cubleºan, ºi în ce-l priveºte pe Emil Cioran
biografia este înscrisã în operã; altfel spus, opera reprezintã „o biografie mascatã”. Mai toþi criterioniºtii au nutrit
dorinþa sã transforme propria biografie, uneori ºi pe a
altora, în scriere. Au fost sensibili la frãmântãrile veacului,
încercând ei înºiºi experienþe riscante, prin verb ori ca
spectatori, fapt pentru care li s-au adus acuze grave,
nedrepte, exagerate, cu intenþii denigratoare ºi politizante.
Dar ei nu au urmãrit nimic altceva, nici carierã politicã,
nici interese materiale dovadã cã, îndeosebi cei mari, au
vieþuit în sãrãcie, din milã, din ajutoare, din premii ori din
cãrþi ºi au murit în cumplitã mizerie (Cioran, Eliade,
Ionescu, Noica) sau la „Canal” (Mircea Vulcãnescu, Anton
Golopenþia, Gheorghe I. Brãtianu). „Sã nu ne rãzbunaþi”,
a lãsat unul dintre ei o vorbã testamentarã, devenitã
legendã. Asta nu mai înseamnã „biografie”, ci „scriere”
ºi suferinþã în înþelesul celui mai ales rafinament posibil.
„O carte trebuie sã provoace o leziune în sufletul
cititorului”, cum scrie marele nostru sceptic. Este o opinie
demnã de reþinut ºi, totodatã, ineditã privind rolul scrierii
în lumea modernã. Sunt implicate aici forme de un mare
dramatism existenþial, care pun la grea încercare conºtiinþa secolului, nãucitã de teze fabricate ºi de antiteze
lansate în spaþiu ca niºte tiruri nimicitoare de artilerie.
În condiþiile în care scrierea este o „biografie mascatã,”
se cuvine ca întâmplãrile de viaþã trãitã sã ocupe un plan
secundar în înþelegerea ºi valorizarea fiecãrui criterionist
în parte. Aºa gândeºte omul de ºtiinþã atent la semnalarea
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cotelor de interes ºi de adevãr, reale ºi utile pentru toatã
lumea. Este ºi poziþia pe care o adoptã Alain Finkielkraut,
amfitrionul ºi conducãtorul dezbaterilor pomenite, în cadrul
emisiunilor de la France Culture. Sã ne reamintim: „...
când citesc sunt animat de dorinþa de a înþelege, iar atunci
problema sinceritãþii ºi problema biografiei e neapãrat
secundarã”. In ceea ce-l priveºte pe Cioran, biografismul
se aflã revãrsat în titluri ca Urgenþa catastrofei, Acea
nefastã clarviziune, Sfinþenia ºi strâmbãturile absolutului;
sau în cuvinte cheie: dezamãgire, panicã, fraudã, cãdere
etc. Intereseazã aici, înainte de toate, decriptarea
termenilor care esenþializeazã stãri de spirit specifice
vremii. Viaþa trãitã a fost doar un vehicul ºi un filtru.
Eliade, la rândul sãu, a refuzat sã intre în dialog pe tema
trecutului sãu încãrcat de tensionate interogaþii: scrierea
reprezintã singurul rãspuns real ºi demn de luat în
consideraþie; dacã se dovedeºte a fi neputincioasã,
dialogul explicativ, de scuzã, de „autocriticã” umilitoare,
de vaiete, de „turnat cenuºã în cap”, nu-ºi are sens.
Totuºi, biografismul îºi are rostul lui în dezbatere, o
ºtie toatã lumea, cu condiþia sã fie cunoscute datele
problemei. Deceniul al patrulea din istoria noastrã „recentã”
este cel mai controversat dintre toate, ocultat, transfigurat
în falsuri ºi apocrife. încã ne aflãm sub zodia Roller. în
perioada propriu-zis comunistã, fie cã ne referim la
segmentul de timp Ana-Luca-Dej ori la cel urmãtor,
corespunzãtor succesorului direct ºi recunoscut al
acestora, N. Ceauºescu, deceniul al patrulea era
monopolizat de activiºtii de partid, în sensul cã publicului
îi era permis sã cunoascã doar o parte a „istoriei recente”,
fabricatã ºi ea. La Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaºi,
perioada era predatã de la catedrã de anonimi ºi culturnici
ca Janeta Benditer ºi Aurel Loghin, ambii cu studii de
„specializare” la Moscova. De regulã, programele veneau
direct de la Universitatea de partid „ªtefan Gheorghiu”,
elaborate acolo de cadre de nãdejde, printre care Vladimir
Tismãneanu ºi Andrei Oiºteanu, cei care „ne” fac astãzi
„procesul comunismului” ºi ne scriu cãrþi de re-orientare
(?!) ideologicã. Nimic nu ºtim (ºi nici nu se doreºte sã se
afle) în legãturã cu extremismele de dreapta-stânga,
implantate la noi, interbelic, de forþe strãine ºi de agenþii
lor pregãtiþi în interior-exterior; despre dictatura carlistã,
despre teroarea psihologicã exercitatã în þarã, cauzatã
de Diktat ºi Ultimatum, despre elitele intelectuale ºi
patriotice care se strãduiau sã gãseascã soluþii de
ameliorare a situaþiei dramatice din clipa istoricã datã
(fapt pentru care au plãtit cu detenþie, muncã silnicã,
viaþa), despre adevãrata poveste a lui nu. într-un cuvânt,
atâta timp cât diversul–advers continuã sã fie luat de-a
valma, fãrã culoare, fãrã accent, ne lipsim cu inconºtienþã
de posibilitatea de a cunoaºte ºi înþelege adevãrata istorie
care ne este proprie ºi pe care se cuvine sã ne-o asumãm
cu rãspundere. Când va veni vremea sã ne judecãm
propriul trecut, dupã documente autentice aflate în arhive
încã secretizate, nu în tradiþie rollerianã ori dupã „comisii”
fantomã, când vor fi îndepãrtaþi viruºii ideologici, vom
cunoaºte nu doar „cealaltã” faþã a adevãrului. Atunci
criterioniºtii „cei mari”, spulberaþi prin detenþii ori în
diaspora îºi vor dezvãlui, cum sunt convins, chipul
autentic de generaþie eroicã ºi „de aur”.

eseu

Theodor Codreanu

O EXPERIENÞÃ A CIVILIZAÞIEI
ROMÂNEªTI (II)
CAZUL MAGHIAR.. În Transilvania, programul
deznaþionalizãrii a fost îndelungat ºi perseverent. ªi aici
minoritarii ºi-au exercitat dictatura asupra majoritarilor ca
mesageri ai unui imperiu. Dacã în celelalte douã Principate
a existat o elitã naþionalã care s-a opus opresiunii
minoritar-imperiale, în Transilvania românitatea aproape
cã a fost lipsitã de sprijinul unei elite locale, supravieþuind
prin þãrãnime, care a avut suport moral ºi cultural în
Bisericã ºi în intelectualitatea satelor. Preoþii ºi învãþãtorii
au constituit, propriu-zis, elita româneascã, apoi cãrturarii
ªcolii Ardelene. Aristocraþia, în schimb, a fost permanent supravegheatã ºi dislocatã, neavând acces la starea
de elitã politicã fãrã a se maghiariza. Un asemenea
proces de maghiarizare au suferit chiar ºi cele mai
strãlucite familii domnitoare, precum Huniazii ºi
Corvineºtii. Ele n-au putut schimba statutul de naþiune
toleratã a autohtonilor, dupã 1437, de la faimoasa
înþelegere Unio Trium Nati-num. Noica a observat cã
elitele româneºti care nu s-au lãsat asimilate, au pãrãsit
Ardealul, stabilindu-se în Principate, întãrind acolo
dimensiunea nucleului spiritual românesc1. E ceea ce au
fãcut viabile cele douã principate extracarpatice, acestea,
altminteri, constituind nucleul central al fãuririi României
Mari. Rezistenþa activã, în Ardeal, a pornit de jos prin
rãscoala de la Bobâlna, prin Gheorghe Doja, prin Horia,
prin memorandiºti sau prin Avram Iancu. Totuºi, succesul
minoritarismului maghiar a fost totdeauna parþial,
exercitându-se mai cu seamã la nivelul elitelor economice
ºi politice. Deºi asimilaþi Europei dupã încreºtinare,
ungurii au rãmas, în esenþã, un popor asiatic, prin
intoleranþã, neputând fi elementul „civilizator” care se
pretindea. Dacã un-gurii ar fi fost, într-adevãr, purtãtori
de culturã ºi de civilizaþie, într-o mie de ani ar fi avut
toate ºansele sã-i asimileze pe români. Spre a-ºi arãta
superioritatea, au creat mitul cã românii sunt corupþi ca
moºtenitori ai bizantinismului. Se face, evident, confuzia,
larg rãspânditã, între bizantinism ºi fanariotism. În
realitate, ca moºtenitori ai Bizanþului ortodox, românii au
biruit ca popor împotriva tãvãlugului otoman, vãdind
originalitatea culturalã a latinitãþii orientale. Într-un studiu
intitulat Transilvania – cauzã a Europei, Jenö Endrödi
Szabó scria: „Trianonul a aruncat Transilvania împreunã
cu cultura ei europeanã în lumea bizantinã amestecatã
cu elemente asiatice ºi levantine din cel mai balcanic
Balcan. Va rãmâne sarcina unor istorici din epoci viitoare
sã cerceteze cauza pentru care spiritul ºi comportamentul
bizantin s-au moºtenit cel mai nealterat tocmai de cãtre
România, supravieþuind – în rãmãºiþele lor – pânã la
1

Constantin Noica, Pagini despre sufletul românesc, 1944.

sfârºitul secolului XX”2.
Dacã nu e la mijloc o confuzie de termeni, ne plasãm
într-o zonã ºi mai alunecoasã, izvorâtã din ignoranþã în
materie de istorie. Timp de o mie de ani, Bizanþul a pus
temeliile Europei moderne, fiind o mare civilizaþie ºi
culturã, cu fundament creºtin patristic. O confirmã toþi
marii bizantinologi. Principatele Române au, într-adevãr,
o moºtenire bizantinã, demonstratã, între alþii, de N. Iorga
în celebra carte Bizanþ dupã Bizanþ. Keysserling considera
cã tocmai aceastã moºtenire bizantinã a românilor va fi
beneficã pentru împrospãtarea spiritului european modern.
Îl confirmã filosofia lui Blaga, revoluþia în arta modernã a
lui Brâncuºi, forþa esotericã a scrierilor lui Sadoveanu,
hermeneutica miturilor lui Mircea Eliade, ontologia
devenirii întru fiinþã a lui Noica, marea operã teologicã ºi
filocalicã a Pãrintelui Dumitru Stãniloae. Despre Brâncuºi
ºi despre Noica, bunãoarã, Ilie Bãdescu scria: „Ne aflãm,
iatã, cu Brâncuºi, în punctul culminant al renaºterii ideii
plastice bizantine asupra formei corporale, aºa cum în
opera lui Noica, ideea «suferinþei» (melodiei ontologice)
a corpului imperfect, a fost ridicatã la rang de metafizicã”3.
Aºadar, bizantinismul nu poate fi identificat cu tabloul
negativ creionat de istorici sau oameni de culturã politizaþi
precum pomenitul Jenö Endrödi Szabó. Neîndoielnic, au
existat fenomene negative ºi-n lumea bizantinã, dar
acestea sunt caracteristice tuturor societãþilor, fiind
preluate ºi de occidentali. Maurice Druon o surprinde prea
bine în celebrul sãu roman Regii blestemaþi. Ca sã nu
mai vorbim cã ºantajul s-a nãscut în Franþa, cuvântul ºi
apucãturile fiind preluate de români tocmai de acolo, cum
observa primul nostru mare penalist, magistratul I.
Tanoviceanu4.
În schimb, recunoaºtem în fanariotism o plagã realã
a sistemelor de guvernãmânt postfanariote din lumea
româneascã. Totuºi e o afirmaþie mai mult decât tendenþioasã sã se spunã cã, dupã Trianon, Ro-mânia nu s-ar fi
ridicat la nivelul culturii europene, când adevãrul e tocmai
contrariul. ªi asta spre a-i convinge pe europeni cã
Tratatul de la Trianon a fost o mare greºealã politicã a
Occiodentului, în defavoarea Ungariei, singurul „factor de
culturã ºi de civilizaþie” din zonã, ca-re i-ar fi putut „salva”
pe românii transilvãneni. Se pot aduce contra-argumente
puternice, care n-au lipsit în disputele din epocã. Este
2
Apud Raoul ªorban, Fantasma Imperiului Ungar ºi Casa Europei,
Editura Globus, Bucureºti, 1990, p. 72.
3
Ilie Bãdescu, Cu faþa spre Bizanþ, Editura Evex, Bucureºti,
1998, p. 240.
4
Cf. I. Tanoviceanu, România sub raport moral, Editura Floare
albastrã, Bucureºti, 2005, ediþie îngrijitã de Doina Rizea, cu o prefaþã
de Nicolae Georgescu.

eseu
notorie afirmaþia din Parlamentul de la Budapesta cã
maghiarii din Ungaria aveau mai puþine drepturi ºi libertãþi
decât cei din Transilvania unitã cu patria-mamã. Între
cele douã rãzboaie mondiale, ungurii au continuat sã ofere
Europei teroarea, nu civilizaþia, cum s-a-ntâmplat în
atentatul de la 1 octombrie 1934, de la Marsilia, unde au
fost asasinaþi regele Iugoslaviei, Alexandru, ºi ministrul
de externe francez Louis Barthou. Cu acest prilej, la 16
ani de la Marea Unire, iatã ce scria Universul, cel mai
important cotidian independent din epocã: „Ianka Puszta
e sinteza istoriei unui popor care nu-ºi gãseºte rostul
decât în asuprirea altora. Noi: Alba Iulia! Ei: Ianka Puszta!
Iatã prãpastia! Noi: libertate, justiþie, muncã ºi pace. Ei:
urã, distrugere, asuprire ºi crimã”.
Chiar dacã asemenea antiteze trebuie privite cu
prudenþã, nu poate fi ºters cu buretele ceea ce a urmat
în Ardeal dupã punerea în practicã a Dictatului de la Viena
din 1940, când s-a trecut la „rãzbunãri” criminale ca în
satele Ip ºi Trãsnea. Ajungem la un exemplu tipic de
cum o minoritate nu este lãsatã sã intre în raporturi paºnice
cu autohtonii din pricinã cã rosturile ei sunt dictate din
exterior, dintr-un centru al cãrui scop este mai mult decât
imperial, fãrã a avea resurse civilizaþionale pentru un
imperiu organic, în terminologia lui Cantemir.
Ungaria pretinde, indirect, prin numeroase voci,
astãzi, cã Transilvania este o „problemã” a Europei ºi nu
a României. Propaganda ei are nevoie de sprijin extern
care sã suplineascã puterea de decizie a fostului dualism austro-ungar. Ungaria simte cã prin sine e neputincioasã ºi crede cã Uniunea Europeanã e cadrul propice
de refacere a Ungariei Mari. Într-o primã etapã, ar putea
obþine fie autonomia Transilvaniei, fie crearea unui „þinut
secuiesc” autonom, capabil sã decidã alipirea la Ungaria.
Prima þintã s-ar putea realiza prin naºterea unei puternice
miºcãri antiromâneºti chiar în rândurile românilor ardeleni
nemulþumiþi de „bizantinismul” celor din „vechiul regat”.
Asemenea speranþe sunt întreþinute de miºcãri ºi manifeste de felul celor iniþiate de Sabin Gherman. Originea
lor e o faimoasã Declaraþie de la Budapesta, din iunie
1989, când mai mulþi intelectuali români din exil au fost
convinºi cã pot astfel lupta împotriva regimului Ceauºescu.
Chiar ºi ex-regele Mihai a fost antrenat în aceastã afacere
cu consecinþe imprevizibile. Revoluþia românã din
decembrie 1989 i-a adus pe unguri foarte aproape de þintã,
mai ales cã ºi-au revendicat meritul declanºãrii revoltelor
prin implicarea pastorului Tõkés. O asemenea realizare
ar fi cu atât mai uimitoare, cu cât, de astã datã, nu Ciano
sau Ribbentrop ar fi semnat noul Diktat, ci… românii
înºiºi! Premisele destrãmãrii României deja destrãmate
de ruºi în al doilea rãzboi mondial avea, acum, girul moral
al fostului rege al þãrii! Evenimentele din martie 1990, de
la Târgu-Mureº, extrem de încurcate, au despãrþit, totuºi,
apele de uscat, trezindu-i pe guvernanþii diletanþi, dispuºi
sã facã jocul Budapestei. S-a dovedit cã România nu are
destinul Iugoslaviei, dar spectrul experienþei acesteia stã
încã sub ameninþarea proiectului Þinutului secuiesc spre
care atât UDMR, cât ºi aripa radicalã a maghiarimii
înainteazã pas cu pas. Atuul acestui proiect vine pe fondul
political correctness, care dominã azi ideologic lumea ºi
care dã câºtig de cauzã minoritãþilor de tot felul.
Îndoctrinatã ºi impresionatã ea însãºi, elita politicã
din România postdecembristã a acordat nu numai drepturi
suficiente minoritãþilor etnice (la un standard de negãsit

în lumea occidentalã), ci ºi privilegii. Propaganda
maghiarã în Occident a fost un impuls permanent în atare
direcþie. Sunt cunoscute presiunile senatorului american
de origine maghiarã Tom Lnatos, pe fondul acþiunilor
Fundaþiei Soros, apoi ale Evei Maria Barki, ale unor inte
lectuali mai mult sau mai puþin români (precum Smaranda
Enache), militanþi în numele „societãþii civile” etc. Mult
zgomot s-a fãcut în jurul Recomandãrii 1201. De fiecare
datã României i s-au pus condiþii discriminatorii în ceea
ce priveºte pãtrunderea în Consiliul Europei, în NATO ºi
în UE. Ideologia minoritaristã s-a extins, fireºte, la alte
minoritãþi precum homosexualii, sectele religioase etc.
Rãmâne însã de explicat împrejurãrile istorice ale
constituirii raportului rãsturnat dintre majoritarii români din
Ardeal ºi minoritari. Originea acestuia nu poate fi
decriptatã fãrã o scurtã incursiune în istoria formãrii
statelor româneºti medievale. În secolele XI-XIII, autonomiile româneºti cunosc trei ameninþãri majore: una
dinspre sud, a Imperiului Bizantin, alta dinspre nord –
Regatul Ungar, la care se adaugã nãvãlirile tãtare dinspre
rãsãrit. Aceste ameninþãri au grãbit formarea statelor
româneºti. Prima ameninþare a dus la apariþia, în Balcani,
în anul 1185, a imperiului valaho-bulgar, sub Petru ºi Asan.
Dupã anihilarea acestei structuri statale, românii suddunãreni cunosc prima catastrofã etnicã, devenind din
majoritari minoritari, fie prin migrãri masive, fie asimilaþi
de elementul slav biruitor. Cei emigraþi în nordul Dunãrii,
alãturi de bãºtinaºi, vor contribui la întãrirea elementului
romanic, în spaþiul carpato-danubian, unde se ºi contureazã plenar, de-acum încolo, istoria romanitãþii orientale.
În Transilvania, un-gurii întâmpinã rezistenþa românilor
(majoritari), a slavilor ºi a populaþiilor turanice, ambele
seminþii asimilate de autohtoni, slavii lãsând urme
îndeobºte în toponime sau în hidronime. Ungurii au
devenit eficace în faþa masei autohtone prin creºtinare
pe filierã papalã, sub Sf. ªtefan, la anul 1000. Conºtienþi
cã nu pot face faþã majoritarilor, au recurs la o politicã de
colonizare cu saºi ºi cu secui, o populaþie cu origine
obscurã, al cãrei etnonim este ºi azi manipulat de
maghiari, pentru care vor o Þarã a secuilor, din care, însã,
tocmai secuii sunt o minoritate neglijabilã, maghiarizatã
complet. La ultimul recensãmânt, s-au declarat secui cu
puþin peste 200 de persoane! Coloniºtii utilizaþi ca masã
de manevrã contra bãºtinaºilor li se acordã privilegii, altfel
nu existã motive de strãmutare. La fel s-a procedat cu
saºii ºi cu secuii.
Regatul Ungar a ajuns la maximã expansiune în
secolul al XIII-lea spre sud ºi est, trecând Carpaþii sub
pretextul luptei împotriva „schismaticilor”5, în concordanþã
cu politica Papei Grigore IX de a contracara pe „falºii
episcopi” ai românilor din Cumania, cu intenþia de a
implanta o episcopie catolicã în „Þara Severinului”, lângã
Olt. Aceastã expansiune e frânatã de mongoli la anul
1241. E momentul când Ungaria apeleazã la cruciaþi, dar
ºi la românii din viitoarea Þarã Româneascã, prilej pentru
aceºtia sã se manifeste politic. Încã nu se instituise
discriminarea etno-religioasã în Ardeal. A doua invazie
mongolã (1260-1261) reduce ºi mai mult influenþa asupra
românilor sudici, cei din Þara Severinului rãsculându-se,
5
Mihai Bãrbulescu, Denis Deletant, Keith Hitchins, ªerban
Papacostea, Pompilu Teodor, Istoria României, Editura Enciclopedicã,
Bucureºti, 1998, p. 149.
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de altfel. A treia invazie (1292) aduce libertatea românilor.
De îndatã însã ce primejdia mongolã a slãbit, regii unguri
reîncep atacurile contra „schismaticilor”, ceea ce a grãbit
formarea Þãrii Româneºti. Valahii s-au ºi coalizat cu tãtarii
Hoardei de Aur, cu bulgarii ºi cu sârbii. La 1324 se
recunoaºte înfãptuirea unitãþii Þãrii Româneºti sub
Basarab, fapt ce a determinat campania lui Carol Robert
soldatã cu o rãsunãtoare înfrângere, la 1330. Este eºecul
definitiv al Ungariei în a lichida statul sudic: „prima libertate
româneascã” (N. Iorga). Dupã care Þara Româneascã se
coalizeazã cu Ungaria contra Hoardei de Aur. Sub Nicolae
Alexandru (1359), domn autocrat, se normalizeazã
confesional relaþiile cu Imperiul Bizantin prin înfiinþarea
Mitropoliei Þãrii Româneºti subordonatã Patriarhiei din
Constantinopol.
În rãsãrit, ia naºtere Moldova, izvorâtã tot din ameninþarea ungureascã, dar ºi a invaziilor tãtare. Ludovic de
Anjou a supus Maramureºul, veche autonomie româneascã, fapt ce a rupt în douã nobili-mea de acolo: o
parte obedientã ºi alta care a pãrãsit teritoriul în frunte cu
Dragoº, unind teritoriile moldoveneºti ºi extinzându-le cu
altele aflate sub stãpânirea Haliciului ºi a tãtarilor. Fiul lui
Bogdan, venit tot din Maramureº, Laþcu (1369-1377),
recurge la o relaþie cu papalitatea care îl recunoaºte ca
duce al Moldovei, þarã vãzutã de Papã ca parte a „naþiunii
române” (dux Moldavie partium seu nationis Wlachie).
Occidentul recunoºtea, astfel, pentru prima oarã, identitatea ºi unitatea etnicã a tuturor românilor (vlahilor), ceea
ce deschidea calea constituirii unui stat românesc în
teritoriile extracarpatice. Sub Roman I (cca. 392-394),
Moldova deja devenise stat riveran la Marea Neagrã ca
ºi Þara Româneascã. Istoricii consimt existenþa premiselor euro-pene ca Moldova ºi Þara Româneascã sã fi
avut un destin statal comun. Semnul cel mai clar îl aduce
Regatul Ungar însuºi, cel dintâi care a simþit cât de primejdioasã era aceastã perspectivã. Aici îºi dovedesc regii
unguri geniul politic, spre deosebire de domnii români.
Cei dintâi au simþit cu atât mai acut primejdia, cu cât
aveau a se confrunta cu „valahii” din Transilvania, oricând
aceºtia putând deveni subiect politic pentru Principate.
Spre a-i elimina pe domnii români din cursa istoricã a
politicului, regii unguri au avut geniul de a-i atrage în cursa
mult mai ispititoare a economicului. Cinci secole le vor
trebui elitelor politice româneºti spre a se trezi din cursa
istoricã întinsã de duºmanii naturali din vecinãtate. Istoricul
ªerban Papacostea noteazã: „Ocazia unitãþii statale pentru
românii de pe cele douã versante exterioare ale Carpaþilor
Meridionali ºi Rãsãriteni, pierdutã în secolul XIV (s. n.), nu
avea sã reaparã decât cinci secole mai târziu”6.
„Pãcatul originar” al acestei orbeþii politice pare sã
plece de la domnitorul moldovean Petru I (cca. 1377cca.1392), care, sub ispita economicului, orienteazã
Moldova, pentru un secol, spre vasalitatea faþã de Polonia,
cu profituri economice, îngãduindu-ºi chiar sã-l împrumute
pe Vladislav Iagiello cu 3000 de ruble, obþinând ca
garanþie Haliciul ºi dobândind cooperarea ºi controlul
asupra drumului comercial dinspre Marea Balticã spre
Marea Neagrã, centrul comercial fiind oraºul polonez Lvov.
Avantajele economice erau reciproce. Faptul a augmentat
rivalitatea dintre Ungaria ºi Polonia. În acest context, regii
unguri au contrapus Moldovei ºi Poloniei celãlalt mare

drum comercial dintre Occident ºi Orient: coridorul Braºov
– Gurile Dunãrii, atrãgându-ºi alianþa domnilor din Þara
Româneascã, care au acordat privilegii negustorilor din
Braºov, centrul comercial echivalent Lvovului. Fatalmente, s-a instituit, de-acum încolo, ºi o rivalitate neostoitã între Moldova ºi Þara Româneascã, curmatã abia
peste cinci secole, odatã cu trezirea conºtiinþei unitãþii
naþionale în elitele politice ºi culturale. Incredibil, aºa se
explicã, în esenþã, lunga discordie dintre fraþii moldoveni
ºi valahi, adesea soldatã cu lupte fratricide care au dat ºi
dau apã la moarã partizanilor teoriei moldovenismului din
Basarabia, teorie devenitã doctrinã de stat de la Mircea
Snegur la Vladimir Voronin, nutrind o obscurã ºi
înverºunatã românofobie de care se servesc minoritarii
ruºi în dominaþia lor asupra majoritarilor români dintre Prut
ºi Nistru, inclusiv din Transnistria. Cauza originarã,
pierdutã azi, dar intratã în „gena” mentalã ca ºi fanariotismul, este, paradoxal, de ordin strict economic, cel ce
a dictat comportamentul politic în raport cu rivalitatea
dintre Ungaria ºi Polonia, extinsã, apoi, la alte vecinãtãþi.
De-aici tendinþa domnilor moldoveni ºi munteni de a se
alia mai degrabã cu strãinii decât cu proprii fraþi. Dovezile
istoricilor sunt confirmate cu asupra de mãsurã de capodopera folclorului românesc – balada Mioriþa, ecou al
unei realitãþi stranii ºi obsedante, intrate în conºtiinþa
colectivã, dar ignoratã de elite. Geniul popular a reþinut,
nu întâmplãtor, tocmai cauza economicã a fratricidului
potenþial, fratricid rãmas ambiguu ºi rezolvat de atitudinea
ciobanului în fa-þa morþii ºi a invidiei consângenilor:
ciobanul ungurean (cel ce a renunþat la condiþia sa de
român în faþa presiunilor maghiare) ºi cu cel vrâncean
(din Þara Vrancei, ispitã a autonomiilor în vecinãtatea
Munteniei), îl pizmuiesc pe moldovean (distribuþia rolurilor
corespunde variantelor locale) din pricini economice: are
oi mai multe, cai învãþaþi etc.
Dupã autorul anonim, aceastã tresãrire de conºtiinþã
a unitãþii fraþilor care se duºmãnesc o are Mihai Viteazul,
care, dacã facem concesie contestatarilor sãi negatori ai
existenþei conºtiinþei naþionale, uneºte cele trei þãri româneºti din douã motive: unul economic ºi altul spiritual,
recunoscându-i-se conºtiinþa unitãþii de credinþã ortodoxã
a celor trei principate româneºti. Iatã ce spune un istoric,
Pompiliu Teo-dor, care face vãdite concesii negatorilor
Viteazului, spre a fi la modã: „Dacã unificarea nu a fost
motivatã de ideea naþionalã, accentele etnice nu au lipsit,
ci dimpotrivã s-au afirmat în confruntãrile sociale ºi
politice”7. ªi: „Deºi principatele rãmâneau administrativ
ºi politic separate, cu toate cã nu ideea unitãþii naþionale
a prezidat la unificare, ci ideea solidaritãþii creºtine, în
perspectivã creaþia de o clipã a creat un precedent ce
s-a constituit în timp într-un ideal”8.
Primii care au conºtiinþa certã a unitãþii etnice, cu
virtualitãþi naþionale, sub raport documentar, o au strãinii,
recte papii de la Roma, în secolul al XIII-lea, iar în literatura autohtonã Nicolaus Olahus, urmat, în deplinã
conºtiinþã de cauzã, de cãtre cãrturarii ºi ierarhii Bisericii
Ortodoxe, de la Coresi la Varlaam, cristalizându-se deplin
la cronicari ºi, mai ales, la domnul-cãrturar Dimitrie
Cantemir (care se dovedeºte, din acest punct de vedere,
urmaº al lui ªtefan cel Mare) ºi care a ºi încercat sã
7

6

ªerban Papacostea ºi coautorii, op. cit., p. 160.

8

Ibidem, p. 237.
Ibidem, p. 236.
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punã capãt vechii rivalitãþi dintre Moldova ºi Þara
Româneascã, prin tentativa de a realiza proiectul înscãunãrii ºi pe tronul muntenesc. Cantemir avea de înfruntat
o dramã istoricã de pro-porþii. El a pus-o, tocmai fiindcã
a eºuat, într-o capodoperã literarã – Istoria ieroglificã.
Cum voi reveni asupra chestiunii, deocamdatã, se
cuvine sã mã opresc la consecinþele discordiei dintre
românii extracarpatici asupra celor intracarpatici.
Succesul muntenilor ºi al moldovenilor în a-ºi asigura
independenþa statalã, silindu-i pe unguri ºi pe polonezi
sã le-o recunoascã ºi s-o respecte, acceptându-i ca
parteneri în exploatarea marilor drumuri comerciale, i-a
determinat pe panonieni sã-ºi ia mãsurile de siguranþã în
a-i anihila pe românii din Transilvania, spre a evita orice
emancipare a lor, cât ºi orientarea cãtre cele douã
Principate. Existã, apoi, o particularitate a regatului ungar
comparativ cu tradiþia regimului autocrat de tip bizantin,
care a fost urmat de domnii din Moldova ºi din Þara
Româneascã. Dacã în rãsãrit rolul hegemonic în cârmuire
îl are împãratul (respectiv, domnul, aflat în rivalitate cu
boierimea), în Ungaria rolul central îl deþine nobilimea
cãreia regele îi acordã nenumãrate privilegii. În 1324, Carol
Robert de Anjou legifereazã aceste privilegii pe care le
va spori Ludovic I, transferând întregul sistem judiciar pe
seama nobililor. „Datoritã acestei evoluþii – scrie ªerban
Papacostea – comitatul regal a cãpãtat tot mai mult
caracter de comitat nobiliar”9. La fel de puternici cu grofii
erau saºii ºi secuii (comes siculorum ), factori de
coguvernare a voievodului. Toate acestea s-au fãcut în
proporþie inversã cu drepturile românilor, cnezii ºi
voievozii acestora pierzând „calitatea nobiliarã” din pricina
confesiunii religioase „schismatice”. În anii 1365-1366,
când Ludovic se rãzboia cu Principatele, „a adoptat mãsuri
drastice în Transilvania atât împotriva confesiunii ortodoxe
cât ºi a pãturii nobiliare române, cnezii”10. Nemairecunoscându-li-se calitãþile nobiliare, diplomele regale de
stãpânire a pãmânturilor se acordau numai catolicilor ºi
românilor care se lãsau asimilaþi la catolicism. Nicãieri
în Europa represiunea judiciarã n-a funcþionat mai drastic. La 28 iunie 1366, nobilii capãtã „un privilegiu excepþional care le permitea «sã extermine sau sã distrugã din
aceastã þarã pe rãufãcãtorii de orice naþiune, îndeosebi
români» (specialiter olahi)”11.
Lipsiþi de o elitã conducãtoare, românii transilvãneni
n-au avut altã cale decât rezistenþa pasivã (Blaga îl va
numi boicotul istoriei, conservându-ºi credinþa, limba ºi
obiceiurile), sau – la mare ananghie – rezistenþa activã,
declanºând puternice rãscoale, cele mai ample din spaþiul
românesc ºi, probabil, din Europa, având un dublu
caracter: social ºi etnico-religios. Prima de anvergurã a
fost rãscoala de la Bobâlna, având drept consecinþã
înãsprirea stãrii românilor ardeleni, scoaterea lor din
istorie fiind pecetluitã de faimoasa Unio Trium Nationum
din 1437. Aceastã situaþie exprimã exemplul paradigmatic
al rãsturnãrii raportului dintre autohtoni ºi periferici,
contrariul absolut al ideii de democraþie, când majoritarii
sunt supuºi la teroare ºi la dictaturã de cãtre minoritari.
Nicãieri nu se oglindeºte mai fidel sintagma lui Mircea
Eliade teroarea istoriei.
Op. cit., p. 161.
10
Ibidem, p. 162.
11
Ibidem, p. 163.
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Cazul maghiar aratã o constanþã rareori încãlcatã a
antitezei monstruoase dintre centrali ºi periferici prin
rãsturnare în oglindã, când minoritatea terorizeazã o
majoritate istoricã. „Toleranþa” de care au fãcut caz ungurii
în faþa Europei nu a însemnat niciodatã o încercare de
armonizare a raportului autohtoni/periferici, fiindcã, în
pofida evidenþei, maghiarii nu s-au recunoscut niciodatã
minoritari în Transilvania, ci „stãpâni” de drept nobiliar.
Nici mãcar încercarea români-lor, prin trecere la grecocatolicism, de a normaliza aceste relaþii nu a dus la un
rezultat pozitiv, ca sã nu mai vorbesc de tentativa lui
Nicolae Bãlcescu de a-i împãca pe unguri ºi pe români la
1848. ªi asta nu fiindcã între cele douã etnii n-ar fi posibilã
împãcarea antitezelor, ci fiindcã orgoliul politic ºi rasial
al elitelor ungureºti este atât de ne-clintit, încât ignorã
armonia realã instalatã între oamenii din popor ale celor
douã naþiuni. În momentele de crizã, incitarea la rãzbunare
devine sângeroasã între români ºi unguri. Sub Horthy, nu
mai puþin de 400 000 români au fost expulzaþi din casele
lor, 100 000 au murit uciºi sau trimiºi pe frontul sovietic,
zeci de mii au murit în detaºamentele de muncã forþatã,
80 000 de muncitori „împrumutaþi” în strãinãtate, din care
s-au întors doar 10%. Rezumând, dacã luãm în calcul ºi
pe evrei sau þigani, 50% din populaþia Ardealului ocupat
a dispãrut12. În martie 1990, s-a produs ultima tentativã
de resuscitare a violenþelor între români ºi maghiari la
Târgu-Mureº, urmatã de acþiunea tacitã a alungãrii
românilor din judeþele Harghita ºi Covasna. ªi asta sub
suveranitatea teritorialã a guvernului de la Bucureºti!
Premisa politicã a celei din urmã antiteze monstruoase
dintre români ºi unguri a constituit-o Declaraþia de la
Budapesta, semnatã la 16 iunie 1989 de cãtre ºase
români din exil, zece membri din Frontul Democratic
Maghiar ºi doi ai FIDESZ. Culmea ironiei, acest document se voia o armonizare a legãturilor dintre cele douã
naþiuni rivale, dupã modelul împãcãrii istorice dintre
francezi ºi germani, dar ºi pe urmele încercãrii lui
Bãlcescu de a-i înfrãþi pe români ºi maghiari la 1848.
Fãrã sã înþeleagã tâlcurile ascunse ale „reconcilierii”,
semnatarii au fãcut concesii istorice stranii, nesesizate
nici de ex-regele Mihai ºi nici de semnatarii români
ulteriori. Unirea dintre pãrþi se producea pe fondul scopului
comun de a-l rãsturna de la putere pe „naþional-comunistul” Nicolae Ceauºescu. În spiritul acestei „concilieri”
au fost reþinuþi ºi „educaþi” o parte dintre transfugii români
reþinuþi în Ungaria ºi care, alãturi de agenþi ai securitãþii
ungare, au fost folosiþi în pregãtirea momentului Tõkés13
de la Timiºoara, producând devastãrile din prima fazã a
miºcãrilor din acest oraº. Revoluþia timiºorenilor trebuie
net disociatã de actele de vandalism din primele zile.
Elitele maghiare din România, constituite rapid în UDMR,
au fost departe de a viza o reconciliere naþionalã cu
majoritatea româneascã. Stimulate din Ungaria ºi din
diaspora maghiarã, aceste elite, radicalizate de pastorul
timiºorean, au focalizat întreaga „revoluþie” spre revizuirea
Tratatului de la Trianon, redezlãnþuind „diferendul” istoric
pe care nu sunt semne cã doresc sã-l închidã nici dupã
18 ani. Dimpotrivã. Transformarea lui în antitezã monstru12
Raoul ªorban, Invazie de stafii. Însemnãri ºi mãrturisiri despre
o altã parte a vieþii, Editura Meridiane, Bucureºti, 2006.
13
Col. Gh. Raþiu, Scenariile ºi realitatea. În cãutarea adevãrului,
I, în „Timpul”, Bucureºti, nr. 5, 6, decembrie 1990.
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oasã s-a produs în violenþele de la mijlocul lui martie
1990 de la Târu-Mureº. O revelatoare imagine a crizei
dintre autohtoni ºi minoritatea maghiarã din acele zile
ne-au oferit destule lucrãri, între care aº menþiona pe a
ceea a lui Ioan Judea, direct implicat în evenimente14. O
carte subintitulatã sugestiv Val ºi urã. Contextul istoric a
arãtat din nou slãbiciunea statului român de a rezolva
criza latentã ºi perpetuã dintre majoritate ºi minoritatea
maghiarã, cu urmãri în defavoarea autohtonilor: alungarea
românilor din judeþele Harghita ºi Covasna, separarea
învãþãmântului pe criterii etnice etc. Asemenea fapte atestã
limpede cum una dintre antiteze, minoritatea, reuºeºte sã
suprime drepturile de existenþã a majoritãþii într-un anumit
spaþiu asupra cãruia este suveran statul… român!
CAZUL RUSESC. A patra mare experienþã a înãbuºirii
elementului majoritar de cãtre minoritari, în spaþiul
românesc (dupã fenomenul sud-dunãrean, dupã
Transilvania ºi dupã regimul turco-fanariot), se lanseazã
în Basarabia ºi în Bucovina de Nord, în Herþa ºi în judeþele
de pe malul Mãrii Negre încorporate la Ucraina. Aici,
asimilarea ºi deznaþionalizarea masivã, de care se
temeau Blaga ºi Eliade, a devenit realitate. Dinspre Rusia,
planurile sunt vechi, dar începutul concret dateazã de la
1812. Þarii n-au adus, fireºte, nici coloniºti maghiari, nici
fanarioþi, ci aveau nevoie de a infiltra printre români alþi
alogeni. Au fost preferaþi ruºii, ucrainenii, evreii, gãgãuzii
ºi bulgarii, aduºi ºi împroprietãriþi în locuri dintre cele mai
fertile. Toþi aceºtia aveau menirea sã schimbe, încetul
cu încetul, structura demograficã ºi, în ultimã instanþã,
identitatea autohtonilor care trebuia sã devinã neapãrat o
seminþie slavã. Domnii Moldovei au „predat” Basarabia,
la cheie, þarului Alexandru I cu o populaþie româneascã
de 95 %. Þarii, Stalin ºi urmaºii sãi au redus-o la nici
63%. Aceastã statisticã nu spune mai nimic despre
catastrofa etnicã a românilor basarabeni. Am încercat so surprind în cartea mea Basarabia sau drama sfâºierii15.
Poate cã ruºii au lucrat cel mai temeinic, prin ocupare de
teritorii, unde au desfãºurat un vast „program ºtiinþific”
de rusificare. Basarabia este un bun exemplu de
substituire istoricã a autohtonilor prin alogeni într-un timp
bãtând toate recordurile posibile. Romanizarea dacilor a
durat câteva sute de ani, dacã þinem cont cã mult controversata „retragere” aurelianã nu a însemnat ºi stoparea
romanizãrii, înlesnitã, mai târziu, ºi de contactele cu
Imperiul Bizantin, împãratul Constantin cel Mare, de pildã,
intrând împreunã cu împãrãteasa Elena adânc în conºtiinþa popularã româneascã. Apoi, va trebui sã ascultãm
ºi cealaltã parte care susþine asemãnarea dintre dacã ºi
latina primitivã (asemãnãri, nu identitate, inecuaþie
confirmatã de Ovidiu, care ajunge sã scrie „în graiul getic”,
idiom diferit de latinã!), fapt ce poate explica de ce
„romanizarea” s-a extins atât de uºor asupra teritoriilor
cu daci liberi16. Slavizarea aceloraºi daci romanizaþi mai
cã era sã se producã în cinci-zeci de ani de sovietism,
dupã un secol de „bilingvism” româno-rus sub þari. Toate
14
Ioan Judea, Târgu-Mureº. Cumpãna lui Martie. Val ºi urã,
Editura TIPOMUR, Târgu-Mureº, 1991; Kincses Elöd, Martie negru
la Tg Mureº, Editura Haromsec, 1991.
15
Theodor Codreanu, Basarabia sau drama sfâºierii, Editura
Flux, Chiºinãu, 2003. alte douã ediþii au apãrut în 2003 ºi 2004 la
edituri din Galaþi.
16
Vezi Dacia preistoricã a lui N. Densusianu ºi teoria aferentã
susþinutã azi de adepþi precum Napoleon Sãvescu ºi de alþii.

mijloacele cât de cât eficiente au fost puse la bãtaie. S-a
instituit ºi aici, în esenþã, teroarea minoritãþii cu suport
imperial asupra majoritãþii, sub chipul grotesc fariseic al
„democraþiei” ºi al „frãþiei” internaþionaliste. Se apreciazã
cã cel puþin un milion de români au fost deportaþi în Siberia sau uciºi în beciurile securitãþii sovietice. Apoi, s-a
dus o draconicã politicã a migraþiilor. Zeci ºi sute de mii
de moldoveni au fost strãmutaþi (pe considerente
economice) în alte re-publici, unde li se ofereau condiþii
de trai mai bune; în locul lor, veneau mulþi ruºi ºi ucraineni.
Aceºtia au avut întotdeauna prioritate la primirea
locuinþelor ºi a slujbelor celor mai râvnite. Aºa se explicã
de ce marile oraºe din Basarabia ºi din Transnistria au
ajuns repede majoritar nonromâneºti. Nu mai vorbesc cã
teritoriile ocupate au fost sfârtecate între Ucraina (în sud
ºi în nord) ºi R.S.S. Moldoveneascã. Limba minoritarilor,
rusa, a devenit limbã de stat. Bilingvismul era de paradã,
fiindcã stãpânã absolutã ajunsese rusa. Uzanþa limbii
române? Doar la bucãtãrie ºi în locurile ferite de urechea
ruºilor. A nu vorbi ruseºte echivala cu a nu vorbi…
omeneºte. Acesta e paradoxul transformãrii omenescului
în neomenesc. De-a lungul anilor, numãrul ºcolilor de limbã
maternã a scãzut vertiginos. Moldovenilor le-a fost croitã
o nouã istorie, slavizatã ºi antiromâneascã. Biserica le-a
fost distrusã, deºi basarabenii erau cei mai credincioºi
dintre români, iar surogatul instituþional rãmas a fost
subordonat Patriarhiei Moscovei. Se mai pãstra un vag
specific folcloric, hibridat cu elemente slave, spre a se
lãsa impresia unei diversitãþi unionale. Alfabetul latin a
fost înlocuit cu cel rusesc încã de pe vremea þarilor, chiar
dacã mai supravieþuise cu intermitenþe. „Savanþi” mancurtizaþi au emis faimoasa teorie a celor douã limbi:
moldoveneascã ºi românã. Moldoveneasca ar fi fost un
idiom slav cu nefaste influenþe româneºti, de unde ºi
necesitatea de a fi feritã de contactul cu cei de pe malul
drept al Prutului! Ideologia oficialã reuºise sã inoculeze
autohtonilor o adevãratã urã faþã de tot ce era românesc,
întreþinutã ºi azi cu multã sârguinþã. Devenise o mare
ruºine nu numai sã fii român, dar pânã ºi moldovean!
Imposibil sã te afirmi în societate fãrã a te lãsa mancurtizat, ca în Ardealul grofilor. În 1988, în jur de 300 000 de
moldoveni nu mai ºtiau nimic din limba pãrinþilor. Nu mai
vorbesc de Bucovina17 nordicã unde 41 % dintre etnicii
români nu-ºi mai cunosc deloc limba ºi nu o mai recunosc.
Autohtonii ºi-au rusificat numele, le-a fost slavizatã
toponimia etc. Un „savant” filolog pe nume Borº ºi-a spus
Borºci! Altul, din Ciobanu – Ceban. ªi tot aºa… Un politician de teapa lui I. I. Bodiul, un Stalin „moldovan” în
miniaturã, s-a pus în fruntea distrugerii propriului popor.
Devenirea non-româneascã a românilor începea din
copilãrie. În Basarabia sau drama sfâºierii, am comentat
exemplul puiului de moldovean dintr-o clasã de copii
rusofoni, care, întrebat de o reporterã ce vrea sã devinã
în viaþã (ca profesie, bineînþeles), a dat rãspunsul zguduitor, printre lacrimi, cã vrea sã devinã… rus! Cea mai
elocventã mãrturie a unei istorii tragice.
Nu mai vorbesc de halul în care a ajuns limba românã
în gura basarabenilor care nu vor sã mai fie români: un
ghiveci pãsãresc, nici rusã, nici românã: ceva cam de
soiul dicþionarului moldo-român pro-pus de „savantul”
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Vasile Stati18, sau ca în aceste exemple comentate de
Valentin Mândâcanu în 1990: „industria ºere feliuri noi de
cruzi-me”; „coptii, scriþ cu melul pe tablã”; „omu poate sã
fie ºi stãpân niºloºitor pentru soliteru de porc”; „la ist
otread se atârnã popugaiu”19.
Puternica miºcare naþionalã declanºatã de scriitori ºi
de alþi intelectuali dupã 1985, odatã cu perestroika
gorbaciovistã, miºcare ce a dus la proclamarea independenþei ºi la restabilirea limbii române ca limbã de stat, în
grafia latinã, a dat mari speranþe moldovenilor cã raporturile strâmbe instituite de ocupanþi între majoritari ºi
minoritari vor fi normalizate. Faptele, însã, aveau sã se
opreascã la jumãtate de cale, pe fondul resurecþiei
minoritarilor, sprijiniþi, mai departe, de un sistem economic
ºi politic represiv, încât, în realitate, Basarabia este
departe de a fi ieºit din zodia relaþiilor aberante între
autohtoni ºi periferici, împotmolitã într-un simulacru de
„democraþie” în care ideologia internaþionalismului proletar
a fost înlocuitã cu political correctness, cea care dã câºtig
de cauzã tot minoritãþilor. ªi propaganda ruseascã s-a
priceput de minune sã preia „noua mentalitate” mondialã
cu titlu de beneficiu pentru interesele sale în zonã. Astãzi,
doctrina moldovenismului slujeºte cu asupra de mãsurã
nu moldovenilor, ramurã nãpãstuitã a românitãþii, ci
fostului stãpân moscovit care-ºi vede proiectul faraonic
de nimicire a unei pãrþi din naþiunea românã mai aproape
de împlinire ca niciodatã. Minoritãþile, organizate într-un
Interfront (Edinstvo), au reuºit sã rupã Moldova, câtã mai
rãmãsese, în trei, prin apariþia aºa-numitei Republici
Transnistrene, reînviere a fostei R.S.S.A. Moldoveneascã, înfiinþatã pe vremea lui Stalin, în 1924, cu scopul
precis de a dezmembra România Mare. Gãgãuzii au fost
ºi ei stimulaþi sã cearã o autonomie ºi puþin a lipsit ca ºi
bulgarii sã urmeze aceeaºi cale.
În faþa acestei evoluþii a istoriei recente a Basarabiei,
România nu a avut nici un proiect politic viabil, moºtenind
toate spaimele istorice legate de ordinea din fostul lagãr
sovietic. Obedienþi ºi laºi, oamenii politici postdecembriºti, de la Ion Iliescu, Silviu Brucan ºi Petre Roman pânã la Adrian Severin, Emil Constantinescu ºi
Adrian Cioroianu au dus o politicã sistematicã de cedare
pe toate fronturile. În 1990, Silviu Brucan, ideologul ºi
profetul „revoluþiei” române, între-bat de un reporter dacã
nu-l intereseazã soarta românilor din Basarabia, a rãspuns
cu cinism cã spaþiul dintre Prut ºi Nistru nu poartã
nu-mele de Basarabia, ci de R.S.S. Moldoveneascã!
Puteai sã-l contra-zici? Când în mai 1990, de-a lungul
Prutului se-ntâlneau, cu mari speranþe în inimi, românii
la „podurile de flori”, Petre Roman a încercat sã distragã
atenþia opiniei publice organizând la Podu Înalt o „proclamaþie istoricã” absolut iresponsabilã, dând semnal
doare, ultimul apãrut în 2007, la Editura Muºatinii din Suceava. Pentru
aceastã carte, poetul Ion Beldeanu a fost declarat, din pricina
adevãrurilor spuse, persona non grata în Ucraina, pe timp de 5 ani,
fãrã ca diplomaþia româneascã sã-l apere!
18
Despre falsificarea fiinþei românilor din Basarabia, a se vedea
ºi recenta lucrare semnatã de Costicã Asãvoaie ºi Vitalie Josanu,
Imposturã ºi interes politic în „Istoria Moldovei”, Editura Alfa, Iaºi,
2007.
19
Valentin Mândâcanu, Regãsirea de sine, în „Nistru”, nr. 2/
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Moscovei cã guvernul României nu este interesat sã
lezeze „drepturile” ruseºti în zonã. ªase ani mai târziu,
Emil Constantinescu semna nenorocitul Tratat cu
Ucraina, în care recunoºtea cã vechile teritorii româneºti
nu mai sunt româneºti! Ca un corolar al acestor cedãri
iresponsabile, s-a ajuns ca diplomaþia româneascã sã
susþinã denumirea etnonimului de „limbã moldoveneascã”
într-un document oficial semnat de Chiºinãru cu Uniunea
Europeanã (14 octombrie 2007), prin ambasadorul nostru
Lazãr Comãnescu, sub privirea cloroticã a ministrului de
externe Adrian Cioroianu! Cam aceºtia ne sunt politicienii,
nu mai puþin ignoranþi decât domnitorii români care s-au
rãzboit între ei.
CAZUL ROMÂNILOR SUD-DUNÃRENI. O situaþie
aparte ne oferã românii sud-dunãreni, care au suferit
presiunea deznaþionalizãrii cu mult mai înainte decât
ardelenii, basarabenii ºi bucovinenii. Din majoritari în
Balcani, ei au ajuns demult minoritari. Cu foarte rare
excepþii, nici nu sunt recunoscuþi mãcar ca minoritate, în
vreme ce þiganii ºi-au pãstrat acest statut. Guvernul grec
a reacþionat prompt în 1991, când Adrian Moþiu a vorbit,
în Parlamentul României, despre românii din Grecia,
sesizând cã la 7 greci corespunde un aromân, exact
aceeaºi proporþie cu a maghiarilor în Transilvania! Dar
ce diferenþã uriaºã între zarva maghiarilor ºi a Budapestei
ºi tãcerea aromânilor ºi a guvernanþilor de la Bucureºti!
Dacã între cele douã rãzboaie mondiale guvernele
României susþineau flacãra românismului sud-dunãrean
prin biserici, ºcoli, presã etc., comunismul a vândut sau
a renunþat, pur ºi simplu, la problema etnicilor consângeni,
aplicând cu zel principiile „internaþionalismului”. Evident,
în vreme ce în România minoritãþile au continuat sã
prospere în numele politicii oficiale nediscriminatorii, în
sud, minoritarii români au fost supuºi unui strict program
de mancurtizare, ca ºi cei din teritoriile ocupate de ruºi.
Cu toate acestea, dupã unele estimãri, în fosta Iugoslavie
ar mai exista douã milioane de români (cifrã oferitã de
ziarul Borba, care a tipãrit un Manifest al Partidului Popular
al Vlahilor, cu prilejul vizitei preºedintelui Ion Iliescu la
Belgrad, în 1990). E vorba însã de o minoritate fãrã
drepturi. La aceºtia, se adaugã vreo 50 000 de români
recunoscuþi în Voivodina, apoi aromânii (rumerii) din Istria,
care erau cândva numeroºi. Cât priveºte Bulgaria, în
secolul trecut româna era a doua limbã vorbitã. Azi,
româna se aude foarte rar. O învaþã mai degrabã bulgarii
din Cadrilater spre a-i putea servi pe românii care vin
acolo sã-ºi petreacã timpul liber! Mai rezistã oaze de
români în apus (fosta regiune Vidin), apoi aromânii din
sud-vest ºi din alte locuri. Fostul grup megleno-român
este, practic, terminat. Mai existã încã aromâni ºi „vlahi”
în Albania (aproximativ un sfert din populaþia þãrii), dar
nici ei nu sunt recunoscuþi.
Se pare cã, în ultimii ani, guvernele României au
început sã acorde mai multã atenþie românilor din afara
graniþelor actuale. Existã un Departament al Românilor
de Pretutindeni. Eficienþa lui însã este modestã, fondurile
alocate cheltuindu-se pentru mize adesea obscure, cãci
banii se scurg în beneficiul elementelor antiromâneºti,
cum se-ntâmplã în Basarabia, dar nu numai.
Cu aceasta, iatã, ajung la cel de al cincilea vârf de
lance, acela înfipt chiar în inima þãrii, unde spiritul minoritar
acþioneazã cu cea mai sigurã eficienþã împotriva fiinþei
naþionale.
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Ioan Holban

UN „VIEÞAª”: RADU GYR
Un distins coleg de breaslã, Constantin Coroiu, îmi
semnaleazã un poem de Radu Gyr, tipãrit într-o revistã literarã
de azi; sã-l recitim pentru cã e pur ºi simplu foarte frumos: „Tot
mai rar, prin mahalale desfundate,/ primãvara, trec þigani ursari,/
cu obrajii arºi de zãri înveninate,/ Cu amieze largi în ochii mari./
Trec ursari, ducând prin praf ºi ºanþuri/ urºii mohorâþi ºi
pãdureþi./ Parcã duc pãdurile de lanþuri,/ parcã duc mormane
de tristeþi./ Clãtinându-se din ºolduri roºcovane,/ fiarele, cu
pãrul rãsculat,/ mormãie în lanþ: zbârlite stane,/ blocuri mari de
munte sfãrâmat./ Cu vãzduh ºi cu burhaie pe spinare,/ mirosind
adânc a cer salin,/ tristele jivine cãlãtoare/ vin din basm, din
veac, – de unde vin?/ Sunã darabane vechi de piele/ ºi-ncet
urºii – namile de fum –/ se ridicã legãnaþi pe labe grele/ ºi se
surpã-n pulberea din drum./ ªi cum, prãbuºiþi, îºi sug alene/
labele murdare de pãmânt,/ zace-n praful uliþii ºi geme/
rãzvrãtirea muntelui înfrânt…/ Arºi de vânturi, supþi de zãri
amare,/ trec ursarii cu jivine, tot mai rar,/ ºi cu ei te pierzi ºi tu în
zare,/ suflete, bãtrânule ursar” (Þigani ursari).
Febril colaborator cu poezie ºi publicisticã (G. Cãlinescu
zicea: „Sunt foarte multe versuri frumoase în poezia lui Radu
Gyr care continuã a scrie, abundent”) în mai toate revistele
interbelice, de la craiovenele „Nãzuinþa” ºi „Flamura” ºi „Gândul
nostru” ieºean ori „Mioriþa” gãlãþeanã, la „Universul literar”,
„Gândirea”, „Vremea”, „Porunca vremii”, „Convorbiri literare”,
„Revista Fundaþiilor Regale” etc., rãsfãþatul lui Mihail
Dragomirescu ºi al Elenei Farago, remarcat de toatã critica
importantã (E. Lovinescu, N. Iorga, O. ªuluþiu, ªerban
Cioculescu, G. Cãlinescu, Pompiliu Constantinescu, Virgil
Ierunca, Mircea Scarlat, Gh. Grigurcu, Adrian Popescu, Ovidiu
Papadima), Radu Gyr e un ilustru necunoscut pentru publicul
larg. Între 1944 ºi 1989, opera sa a stat la „fondul secret” al
bibliotecilor publice, numele nu putea sã-i fie nici mãcar
pomenit: un proscris, eliminat din circuitul curent al valorilor
de o istorie care i-a fost mereu potrivnicã, Radu Gyr reintrã
foarte târziu (pentru unii, prea târziu) în librãrii, dupã 1990,
când tinerii nu ºtiu nimic despre el, iar bãtrânii (contemporanii
sãi) dispãruserã sau l-au uitat. Câþiva artiºti l-au redescoperit,
au învãþat mai ales celebrul poem Ridicã-te, Gheorghe, ridicãte, Ioane, pe care îl recitã cu diverse ocazii.
Radu Gyr (pseudonim al lui Radu ªt. Demetrescu; Gyr este
anagrama toponimului muscelean Grui), nãscut în 1905, trecut
la cele veºnice în 1975, înzestrat, indiscutabil, cu un har poetic
excepþional, a rãmas, ºi pentru specialiºti, „tânãrul Gyr” sau
„târziul Gyr”; pentru ceilalþi, a rãmas nimeni. ªi asta pentru cã
viaþa ºi opera i-au fost fracturate de istorie; Gyr e un caz-limitã
al felului cum istoria a agresat scriitorul în secolul XX, întrucât,
iatã, din cei 70 de ani, doar 28 au fost ai libertãþii ºi speranþei;
restul i-a petrecut în închisorile vechiului regim, apoi, în cele
comuniste. S-a înscris în miºcarea legionarã în adolescenþã,
prin anii ’30. De ce? Poate firea romanticã (ºi romanþioasã)
care îl îndemna sã scrie poeme despre haiducii olteni? Poate

ideologia „Gândirii” lui Nichifor Crainic (coleg de celulã, mai
târziu), de care a fost foarte apropiat? Poate „curentul” care
fãcea ca una din elitele noastre interbelice sã simpatizeze (sau
chiar sã activeze) cu miºcarea legionarã, de la Emil Cioran ºi
Mircea Eliade, la M. Vulcãnescu ºi Constantin Noica? Poate
toate, la un loc? Cert este cã, începând cu 1933, Radu Gyr se
mutã în închisori sau în domicilii forþate. E liber (ce fel de
libertate, însã?) doar în 1940-1941, în timpul rebeliunii
legionare; în 1941 e arestat ºi condamnat, de Ion Antonescu,
la 12 ani de închisoare. Nu-i executã, e eliberat… pentru a fi
trimis pe front, în linia întâi; e rãnit grav în 1942, agonizeazã
prin spitale, se vindecã… pentru a fi arestat de comuniºti în
1944, judecat în cadrul celui de-al doilea „lot de criminali de
rãzboi”, condamnat la 12 ani de detenþie severã; eliberat (iarãºi,
ce fel de libertate?) în 1955, va fi arestat, din nou, în 1958 ºi
condamnat la moarte pentru poezia Ridicã-te, Gheorghe, ridicãte, Ioane; graþiat în 1963, nu poate publica decât în „Glasul
patriei”, revistã de propagandã comunistã, destinatã diasporei
româneºti (tot aici, de o mare tristeþe, Vladimir Streinu, Nichifor
Crainic, G. Bacovia, pentru a arãta cum se „reeducã” elitele
burgheze în noua societate); Nicolae Manolescu încearcã, în
1968, sã republice câteva poezii într-o antologie, retrasã din
librãrii ºi topitã dupã grotescul obicei al epocii: tocmai din
cauza prezenþei în sumar a lui Radu Gyr.
Din 70 de ani, patruzeci petrecuþi dupã gratii, în domicilii
forþate, cu interdicþie de semnãturã, în sinistra colivie a
universului concentraþionar. Ce se va fi ales din autorul care se
autoportretiza astfel: „Radu, cneazul gândacilor crãieºti,/ Gyr,
prinþul trist ºi leneº domnind prin busuioc,/ Mãria Sa Voivodul
albastrelor rãzoare”? Sau din Liniºtile de schituri, cum se chema
cartea sa de debut (1924): „Cãlugãriþe albe din liniºti vechi de
schituri,/ atâta de tãcute ºi-atât de reci pãreþi/ în serile chiliei
cu mohorâþi pereþi,/ când tînga vi se-ncuie în cãrþile cu mituri…/
Durerile gemute ce-n schituri vã mânarã/ le-aþi pãturit, aicea,
sub lespede de pãci:/ arar le recunoaºteþi în freamãtul de crãci,/
ºi le uscaþi în toamnã, ºi le-nfloriþi în varã…”? Toatã poezia lui
Radu Gyr e una de lagãr ºi exprimã, cu titlul unei alte cãrþi,
postume, Sângele temniþei. Mai e loc, într-o viaþã ca a lui Radu
Gyr, de maioresciana autonomie a esteticului? Poate cã e destul
sã constaþi, o datã cu G. Cãlinescu, cã a scris poezii foarte
frumoase; nici mai mult, dar nici mai puþin decât atât.
N. Steinhardt: „Scrisul e pentru mine o bucurie”
La 12 iulie 2007, pãrintele Nicolae Steinhardt ar fi împlinit
95 de ani. Despre activitatea sa misionarã la Mãnãstirea Rohia
au scris ucenicii sãi, mai ales pãrintele Ioan Pintea. Nicolae
Steinhardt este, însã, unul dintre cei mai importanþi eseiºti ai
literaturii noastre contemporane, iar cãrþile sale – mai cu seamã
Jurnalul Fericirii – au cunoscut o vie posteritate, încât s-ar
putea spune cã adevãrata „cotã” la bursa bunurilor simbolice
s-a stabilit abia dupã trecerea sa la cele veºnice, în 29 martie
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1989. Faptul nu are nimic senzaþional, ci þine de încercãrile la
care l-au supus vremurile. Cãrþile de tinereþe – În genul ...
tinerilor (1934; semnat cu pseudonimul Anthistius), Essai sur
une conception catholique du Judaisme (1935) ºi Illusions et
réalités juives (1936; ambele scrise în colaborare cu Emanuel
Neuman) au rãmas în epocã ºi în cunoºtinþa unor puþini apropiaþi,
fiind trecute la „fondul special” al bibliotecilor publice;
condamnat la 13 ani de muncã silnicã sub acuzaþia de „crimã de
uneltire contra ordinii sociale”, Nicolae Steinhardt a fost botezat
în camera 18 de la închisoarea Jilava, la 15 martie 1960, de
ieromonahul Mina Dobzeu, la botez luând parte preoþi din mai
multe confesiuni, prezenþi între zidurile închisorii; dupã douãzeci
de ani, la 15 august 1980, va fi cãlugãrit, la Rohia, de IPS Teofil
Herineanu. Evocarea oricât de sumarã a acestor evenimente din
biografia lui Nicolae Steinhardt explicã îndeajuns lipsa de ecou
a scrierilor sale; numele sãu apãrea pe coperþile volumelor tipãrite
cu greutate, dar comentariile erau atent numãrate ºi cernute:
Între viaþã ºi cãrþi (1976), Incertitudini literare (1980), Geo Bogza,
un poet al Efectelor, Exaltãrii, Grandiosului, Solemnitãþii,
Exuberanþei ºi Patetismului (1982), Criticã la persoana întâi
(1983), Escale în timp ºi spaþiu sau Dincoace ºi dincolo de texte
(1987), Prin alþii spre sine (1988) sunt cãrþi puþin comentate în
presa literarã a vremii. Apãrut postum, Jurnalul fericirii a fost o
revelaþie pentru cititorii de la noi, textul acesta provocând, în
chip deloc bizar, o „recuperare” a întregii bibliografii.
Astfel, între atâtea lucruri de preþ pe care ni le-a lãsat N.
Steinhardt, se numãrã ºi volumul Escale în timp ºi spaþiu, de
exemplu, o carte palpitantã, instructivã prin atâtea date de
istorie literarã ºi prin judecãþi de situare, altele decât cele cu
care ne-am obiºnuit în privinþa nu puþinor scriitori. Dacã pentru
eseurile cuprinse în partea a doua a volumului, Note literare ºi
de alt fel, pe care le cunoºteam, în parte, din presa timpului, se
potriveºte perfect termenul tãlmãcire, demersul autorului vizând
aproape totdeauna tâlcul unei cãrþi, al unei scene, al unui detaliu,
pentru jurnalul parizian ºi elveþian din Note necrologice de
drum, ca ºi pentru încercãrile de a descoperi secretele artei
actorului ºi pe cele ale scriitorului din Suveniruri contemporane
ºi Dialoguri, caracteristice sunt ceea ce aº numi starea de uimire
ºi gustul pentru paradox, pentru definirea prin termeni aparent
imposibil de conectat. Notele de drum prilejuiesc un adevãrat
dialog al celor mai diverse moduri de lecturã pe care un spi-rit
cu o deosebitã mobilitate ºi ascuþime a observaþiei le încearcã
asupra „realitãþilor europene” cu care a luat contact în câteva
rânduri; cãlãtoriile lui N. Steinhardt, vizitele prin muzee, prezenþa
în sãlile de concert, în faþa marelui ecran sau în biblioteci
reprezintã modalitãþi de exprimare a corespondenþelor nu o
datã surprinzãtoare care se ivesc din relaþiile pe care cãlãtorul
din Orient le stabileºte între elementele culturii occidentale
cunoscute; în analogiile pe care le descoperea între, de pildã,
arta lui Dali ºi procedeele cinematografice ale lui Fellini sau
între fotografiile lui Ansei Adams ºi poemele lui Lautréamont,
se simte nevoia de ordine, de a crea o ordine a sa, un mod de
lecturã propriu, adicã, al cãlãtorului fãrã þinte „turistice”,
urmând nu itinerariile „obligatorii” al hãrþii turistului grãbit sã
vadã „pe viu” ceea ce i-au arãtat mai înainte ilustratele, ci pe
cele, mereu imprevizibile, cu o „logicã” ascunsã, ale spiritului.
„Copil bãtrân jinduitor de purtãri frumoase, admirator al
curajului ºi demnitãþii”, cãlãtorul este mai tot timpul uimit,
dispus sã admire, sã adore chiar, fie ºi cu riscul de a-ºi vedea
înfrînte „obiecþiunile spiritului critic”; Claudel, Picasso, Ansei
Adams (din galeria cãruia pleacã „uluit”), dar ºi priveliºtea unui

parc, care îl covârºeºte cu o „cvasi paroxis-ticã stare de rãpire”,
sau dughenele cartierelor vechi din Geneva ºi Zürich, unde
„impresia nu e numai de lux, e de legendã ºi vis”, constituie –
fãrã a lãsa loc nici un moment „complexului Golescu” – sursa
tuturor uimirilor cãlãtorului contemporan. Jurnalul parizian ºi
elveþian este, în fond, un jurnal de lecturã, cu observaþii pertinente care explicã, din alt unghi, mai apãsat „personal” aº
spune, opþiunile criticului; iatã, de exemplu, felul de a recepta
„poezia” lumii industriale, dezvãluind unul dintre motivele
pentru care N.Steinhardt scrie atât de comprehensiv despre
poezia noii generaþii: „Spectacol de poezie specificã lumii
industriale, de cântec îngânat de roþi de cauciuc ºi de pistoane,
accesibil numai unei generaþii crescute în ritm de rag-time,
condiþionatã autostopului, silitã sã se mimetizeze mediului
unde stãpâne sunt standardizarea, iuþeala, metalul, funcþionalitatea. Poezie nouã, însã cu drept la existenþã; putem cere
istoriei ca în cursul desfãºurãrii ei sã respecte principiile mintale
ºi morale de bazã dar câtuºi de puþin a menþine sensibilitatea
ºi estetica în tonalitãþile tinereþilor noastre. E perfect normal,
ba se ºi cuvine ca «poezia» unei etape noi a istoriei sã-i deruteze
pe vârstnici, pe bãtrâni. Altfel ar fi stagnare”.
Suvenirurile contemporane cuprind amintiri pariziene din
anii ’30 ai secolului trecut, când autorul, fascinat de spectacolul
dramatic, a frecventat cursurile celebrului teatru Atelier; cele
ºase „suveniruri”, însã, constituie tot atâtea eseuri des-pre
„secretul capacitãþii actoriceºti” ale cãrei substanþã ºi tainã
sunt, în fapt, puterea, la care se adaugã, apoi, misterul,
sinceritatea, conºtiinciozitatea profesionalã, asceza, eleganþa
sufleteascã ºi atâtea altele încã. Relaþia criticului cu opera
dramaticã se stabileºte prin intermediul „practicantului”, al
actorului; la deliciile descifrãrii unui text, criticul ajunge prin
analiza jocului celor care l-au pus în scenã: are dreptate N.
Steinhardt sã „citeascã” piesele clasicilor francezi, ale lui
Shakespeare, Cehov, Pirandello, Caragiale, Strindberg, G.B.
Shaw, prin Germaine Dermoz, Berthe Bovy, Georges ºi Ludmille
Pito¸ff, Ion Manu, Maria Filotti, Iancu Brezeanu, Vraca, Bulandra,
Fory Etterle. Aceastã lecturã este una de „gradul al doilea”, o
lecturã secundã, totdeauna mai pãtrunzãtoare, pentru cã
premisa este lectura „vie” a actorului, a primului destinatar al
textului dramatic. Un acelaºi mod de a „citi” condiþia
scriitorului, a criticului, în special, propun ºi interviurile din
Dialoguri, unele publicate, altele doar destinate pa-ginilor unor
reviste literare ºi culturale; „nu sunt un scriitor”, mãrturiseºte
N.Steinhardt într-una din convorbirile sale, pregãtind astfel o
orgolioasã afirmare a libertãþii artistului faþã de sine, faþã de
textele sale, dar ºi faþã de eventualele reguli de creaþie ºi tipare
existenþiale ale celui care se declarã scriitor: „unii lasã opere,
lucrãri; alþii se fãuresc doar pe ei înºiºi”. Accentul cade, subtil
ironic, pe acel doar care oferã, în fond, mãsura adevãratului
artist: N.Steinhardt – se înþelege – face parte dintre cei care se
fãuresc pe ei înºiºi. Acest fel de a se citi pe sine explicã ºi o altã
confidenþã: „scrisul e pentru mine o bucurie ºi-l gândesc a fi –
oricât de neînsemnat e operatorul – o dare în vileag a facultãþii
celei mai de preþ a omului (libertatea) ºi o nedispreþuire a
simþãmântului sãu cel mai patetic (dragostea)”. Cercul se
închide, prima mãrturisire capãtã alte înþelesuri, opuse afirmaþiei
de fond („nu sunt un scriitor”), pentru cã aici se rosteºte, în
adevãr, un scriitor ; criticul ar fi observat deîndatã cã nu
totdeauna ºi nu indiferent de însemnãtatea operatorului scrisul
e dezvãluire a libertãþii ºi exprimare a dragostei. Sunt, de altfel,
des-tule lucruri paradoxale în aceste dialoguri ale lui

eseu
N.Steinhardt; n-ar fi de înþeles de ce a scrie o utopie este „o
nesãbuitã ºi rãufãcãtoare intenþie” (dar a concepe o „utopie”?
Pentru aceasta nu s-ar mai gãsi, probabil, destule adjective),
cum, la fel, greu s-ar putea înþelege de ce vestejeºte N.Steinhardt
„isteþimea strict combinatorie” din literatura vremii ºi deplasarea
accentului de pe inteligenþã pe sentiment, nu însã ºi
convingerea cã „moralitatea artistului nu influenþeazã opera ºi
nu împieteazã asupra valorii ei”, sau condamnarea
structuralismului, când criticul concepe abordarea textului
pornind de la O premisã a analizei structurale: „Pãrerea mea
este cã opera artistului trebuie net deosebitã de evenimentele
vieþii sale, de preferinþele lui politice, ori de cusururile sale
personale”.
A patra secþiune a volumului, Note literare ºi de alt fel,
adunã cronici ºi amintiri, revizuiri critice ºi observaþii lingvistice,
texte radiofonice ºi cronici de expoziþie, constituind o
pasionantã arhivã a sentimentelor ºi certitudinilor unui scriitor
autentic, ale unei conºtiinþe, adicã. Scrise alert, cu neascunse
intenþii polemice, adesea, textele stabilesc prioritãþi (cum e
cazul unor scene din teatrul lui Blaga, care sunt „de un absurd
avangardist total”), corecteazã afirmaþii eronate ale unor

anonimi sau specialiºti, într-un ton perfet urban, elegant, fãrã
stridenþe, cu exagerãri care stau bine, totuºi, în stilul cunoscut
al eseistului – Etymologicul Magnum Romaniae al lui Hasdeu
este o „Divinã Comedie a filologiei”, compa-rabil cu ceea ce ar
fi în literaturã „un compendiu din Goethe, Cervantes,
Shakespeare, Dostoievski, Proust ºi Rabelais! (Compendiu
îngrijit de Cicero sau de Voltaire)” –, cu mize mari
(redimensionarea valoricã a poeziei lui Ion Pillat, judicioasã,
dar „minatã” de un preþios ºi impo-sibil de argumentat raport
al poetului cu Proust) ºi cu observaþii pertinente asupra culturii
ºi a relaþiei acesteia cu omul contemporan: O definiþie a Culturii
este textul exemplar pentru cartea ºi atitudinea lui N. Steinhardt
care gãseºte secretul adevãratei arte în „amestecul de inteligenþã, muzicalitate, graþie, negrabã, erudiþie ºi acuitate
nedispusã a înghite gogoriþe, minciuni gogonate oricât de
solemn rostite, nedispusã a trãda cauza dulcii ºi doctei libertãþi
ori de a da ascultare îndemnului mai bine conspectat de vorba
noastrã popularã ºi bãtrâneascã decât de oricine altcineva: nu
crede, bãrbate, ce vezi cu ochii, crede ce-þi zic eu”. Escale în
timp ºi spaþiu este cartea unei conºtiinþe literare. ªi nu e puþin
lucru acesta.

PUTEREA CÃRÞII
Despre Puterea imaginii a scris o carte fundamentalã René
Huyghe, despre puterea Internetului te învaþã, în fiecare zi, cel
mai bogat om din lume, Bill Gates, despre film, Oscar; tot felul,
televiziunile, calculatorul, albumul, imaginea. Scriitorul ce sã
facã, ºi el într-o lume a imaginii? Plânge pe coperta cãrþii scrise,
pe umãrul editorului, pe obrajii difuzorului. Deseori, pe bunã
dreptate. Câteodatã, nu. O ºtire de presã, iatã, ia în seamã un
manuscris; agenþiile mari de presã, ziare de aici ºi de aiurea au
luat „foc”. E pentru prima datã când, în afara „cazului” cu Codul
lui Da Vinci, lumea întreagã se tulburã din cauza unui manuscris;
e drept celebru. Iatã titlurile de presã care comenteazã un
documentar difuzat de National Geographic: „Iuda, pionul lui
Dumnezeu” sau „«Evanghelia dupã Iuda» a fost autentificatã”
ºi „Un document care zguduie creºtinãtatea: Evanghelia dupã
Iuda”. Dupã aproape 2000 de ani, timp în care Iuda a rãmas,
pentru creºtini, doar cel care l-a trãdat pe Iisus, a fost descoperit
în Egipt acest text, care ar putea sã punã într-o luminã nouã
relaþia dintre Iisus ºi Apostoli. Potrivit documentului, Iuda a
fost de fapt un pion important „în planul lui Dumnezeu ºi, de
aceea, aproape un erou”. Fãrã aceastã trãdare, „crucificarea nu
ar fi avut loc, deci planul lui Dumnezeu nu ar fi fost împlinit”.
Este primul text cunoscut despre viaþa ºi învãþãturile lui Iisus
în care se afirmã cã, în fapt, Iuda ar fi ºtiut totul, fiind singurul
dintre Apostoli care cunoºtea „adevãratul plan al lui
Dumnezeu”. El nu ar fi trãdat, dimpotrivã, ar fi dus la îndeplinire
misiunea pe care i-a încredinþat-o chiar Iisus. Imediat dupã
difuzarea documentarului, s-a organizat o conferinþã de presã,
susþinutã de un teolog, Craig Evans; plusul de informaþie pare
a-l interesa, în primul rând: „Celelalte Evanghelii (Matei, Marcu,
Luca ºi Ioan) nu dau explicaþii pentru trãdarea lui Iuda. Tot ce
se înþelege este cã acesta l-ar fi trãdat pe Iisus din lãcomie sau
în urma unor impulsuri diabolice. Impresia este cã aceia care
au scris Noul Testament nu ºtiau prea multe despre Iuda”; ºi
un teolog din Augsburg, Gregor Wurst, ne spune cã „Papirusul

a primit numele de «Evanghelia dupã Iuda» pentru cã
evanghelie înseamnã «veste bunã», iar acest text aduce o
«veste bunã» despre Iuda”.
ªi ce ar însemna fie ºi autentificarea manuscrisului în limba
coptã a comunitãþii creºtine din Egipt? Întîi, el se adreseazã
specialiºtilor, teologilor, hermeneuþilor. Apoi – ca încã o dovadã
a genezei reciproce dintre carte ºi viaþã –, manuscrisul vizeazã
sufletul oamenilor care au învãþat, pânã acum, altceva despre
Iuda ºi valorile pe care gestul sãu le pune în cauzã; numai cã
învãþãtura creºtinã nu e doar o simplã învãþãturã de carte,
supusã – pe bunã dreptate – mersului ºtiinþei ºi evoluþiei a
ceea ce numim „civilizaþie”: e mult mai mult decât atât. Textul
vine din perioada gnosticilor, cu numeroase alte „evanghelii”
în circulaþie („Evanghelia lui Toma” ori „Evanghelia Mariei
Magdalena” sunt astfel de exemple): pentru oameni, textul va
rãmâne acolo, în primele secole de creºtinism, în vreme ce,
poate, teologii îl vor dezbate. Aceastã nouã interpretare a istoriei
sacre nu mai pune accentul pe ideea de trãdare ºi pe necesitatea
iertãrii pãcatelor omeneºti. În schimb, importantã este eliberarea
lui Iisus din corpul sãu de muritor. Oamenii Bisericii sunt încã
mai reticenþi, mai ales cã textul se publicã în preajma Paºtelui,
iar în „Evanghelia dupã Iuda” nu se pomeneºte nimic despre
Sãrbãtoarea Luminii: „Doar pentru cã un document este
autentificat ca fiind de la începuturile creºtinãtãþii, nu îl face
automat ºi adevãrat din punct de vedere teologic”, afirmã
pastorul Rod Loy, membru al Primei Adunãri a Domnului din
North Little Rock. ªi nu are dreptate pastorul din North Little
Rock?
Dacã trãdarea nu mai e pãcat ºi nici nu mai este nevoie de
iertarea pãcatelor omeneºti, atunci suntem prea bãtrâni ca sã
mai învãþãm limba coptã, iar traducerile nu intereseazã pentru
cã, nu-i aºa?, traducerea e ºi trãdare. Rãmâne aºa cum ºtim:
Iuda l-a vândut pe Domnul, sãrbãtorim Paºtele ºi ne rugãm
pentru iertarea pãcatelor.
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Teodora Fântânaru

LIMITELE SUBIECTIVE
ALE INTERPRETÃRII
„În principiu, orice text este inepuizabil, de aceea nicio interpretare nu
face cu neputinþã ivirea alteia asupra aceluiaºi obiect.”
Paul Cornea
În încercarea de faþã, înþelegând prin „text” un conþinut
textual nonmatematic ºi prin „subiect” cititorul avizat care
îl valorizeazã interpretativ, propunem ideea de interpretare
în palimpsest, sugeratã de practica lectorialã care
construieºte, în diacronie, un repertoriu personalizat de
lecturi.
Consideratã „parte integrantã a înþelegerii depline,
formã conºtientizatã, problematizatã a acesteia” (Paul
Cornea, Interpretare ºi raþionalitate, Iaºi: Polirom, 2006,
p.58), semnificaþie care îi acordã o poziþie dominantã ºi
definitorie în acelaºi timp în paradigma cunoaºterii,
interpretarea nu îºi epuizeazã efectul semantic asupra
cititorului odatã cu asimilarea, integrarea ei (în sensul
produselor de semnificare pe care le obþine) în grila
acestuia de cunoaºtere, la încheierea lecturii care a
generat-o.
Odatã intratã în procesul nostru intelectiv prin
concluziile propriului sãu demers de exploatare raþionalã
a textului, interpretarea se stocheazã, creeazã premisele
unei „retenþiuni” (ca aceea postulatã de W. Iser în: Actul
lecturii: o teorie a efectului estetic, Piteºti: Paralela 45,
2006) pe termen lung, ca urmare a unei selecþii motivate
de nevoile ºi particularitãþile de lecturã ale cititorului ºi
devine garanþie sine die a unui depozit intelectual latent,
potenþial germinativ, un macrotext, de unde poate fi
reactivatã în noi contexte livreºti.

Memoria lectorialã
În funcþie de gradul de compatibilitate a cititorului ºi a
textului interpretat, de ideologia ºi amprentele formativinformative (e.g. câþi dintre noi nu au fixate, în conºtientul
lectorial, involuntar, nume de autori sau titluri de cãrþi
prevãzute în programa ºcolarã?), dar ºi de normele de
apartenenþã la comunitatea intelectualã, de sensibilitãþile
personale, de momentul ºi oportunitatea receptãrii unor
texte, cititorul ºi-a creat afinitãþi faþã de anumite texte, sa distanþat faþã de altele, construindu-ºi, astfel, prin
interpretare, memoria lectorialã în componenta ei
intelectivã, afectiv-cognitivã.
Interese ºi predispoziþii intelectuale determinã
inserturi de interpretãri înregimentate în aceastã memorie
lectorialã, decantate ºi sedimentate ca într-o bibliotecã
borgesianã, pe autori, titluri, teme ºi mai ales pe criterii
de semnificare pe baza cãrora putem face oricând,
trimiteri, orientãri, prezumþii, conexiuni, trimiteri bibliogra-

fice, pentru cã, fãrã îndoialã, existã bibliografii ale
memoriei, aºa cum existã bibliografii ale Cãrþii.
Ca urmare a interpretãrii efectuate conform „regulii de
joc”, memoria lectorialã pãstreazã uneori mai puþin, alteori
mai mult decât intenþionãm sã obþinem, prin interpretare,
de la un text.
Aceasta este reactivatã atunci când subiectul,
aflându-se în situaþia de a realiza un nou construct intelectual (lecturã-interpretare sau creaþie), condiþionatã de alte
determinãri, face apel la propriul underground de
interpretãri, convocându-le, prin selecþie ºi reevaluare
criticã.
Dimensiunile calitative ºi cantitative ale memoriei
lectoriale sunt determinate de interesul, preferinþele de
lecturã sau de competenþa enciclopedicã a subiectului.
Astfel, pentru un nou construct cu trimitere la „raþionaliºti”, memoria lectorialã poate selecta, printr-un demers
inferenþial, operând asupra interpretãrilor clasate, un mic
scenariu epistemologic cuprinzând, e.g., nume ca
Descartes, Spinoza, Leibniz, titluri, concepte, o întreagã
diacronie a temei, comparaþia cu pozitiviºtii, dar, aceeaºi
memorie poate fi inoperantã la o temã ca, e.g., „monitorizarea balenelor”, pentru care repertoriul sãu bibliografic
este nevalidat interpretativ ºi se completeazã prin apelul
la surse externe – cãrþi, documentare, emisiuni, º.a.
Aceastã memorie lectorialã, sumã de lecturi
interpretate, amprentã psihologicã a macrotextului personal, de care nu se poate face abstracþie într-o nouã
situaþie de interpretare, fundeazã activitatea de reinterpretare prin trimitere înapoi la reprezentãrile cognitive ale propriilor noastre lecturi, la halo-ul lor interpretativ,
susceptibil de alte interpretãri, ca urmare a depozitului
lor latent de semnificaþii.
Aceasta ºi explicã recurenþa unor repere ale memoriei
lectoriale în procesul re-interpretãrii datoritã, fireºte, valorii
lor de semnificare, dar ºi importanþei ºi încrederii cu care
au fost învestite de lectura-interpretare ºi a deselor
ocurenþe.

Re-interpretarea ca posibilitate
Ca articol de dicþionar, reinterpretarea este consideratã,
în sensul ei prim, drept „a interpreta din nou (modificând
sau îmbogãþind prima interpretare), iar ca al doilea sens,
a da o nouã interpretare.
Aºadar, pe de o parte reinterpretarea vizeazã, în
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sensul iterativ, alte interpretãri, interpretãri diferite, noi,
simultane sau succesive ale aceluiaºi text, fãcute de
subiecþi diferiþi, obþinându-se versiuni interpretative alternative, globale, plecând de la aceeaºi bazã de
semnificare.
Pe de altã parte, ea înseamnã îmbogãþirea primei
interpretãri, sens care ne intereseazã aici, înþelegând prin
re-interpretare, orice revenire, intervenitã la distanþe
temporale mai mari, asupra interpretãrii iniþiale a unuia ºi
aceluiaºi text, amplificându-i, nuanþându-i capacitatea de
semnificare. Situaþia este determinatã mai ales în
contexte exegetice în sens larg, care impun instalarea
subiectului într-un bibliopolis referenþial.
Întâlnirea textualã cu o propoziþie ca aceasta: „Alegoria
vanitãþii era o temã frecventã în arta evului mediu”, va
determina cititorului specializat o conectare, o sinapsã
în memoria sa lectorialã prin care apar reprezentãri nu
numai ale atributelor binecunoscute ale vanitãþii ci ºi ale
cel puþin unei trimiteri bibliografice, cum este aceea,
referenþialã, a lui Charles Sterling („Natura moartã”) sau,
în registrul liric, ale unor reminiscenþe ronsardiene. În
funcþie de noul context de interpretare, subiectul va rãmîne
doar la nivelul reactualizãrii gratuite a memoriei, sau va
reveni propriu-zis pe textul lui Sterling, pentru relevarea
ºi a altor nuanþe cu potenþial interpretativ, mai ales în
situaþii cerute de rigoarea unei interpretãri
instituþionalizate. Interesant este cã, de multe ori,
revenirea surprinde, printr-un nou proces inferenþial, noi
aspecte ale textului, nebãnuite sau discriminate la prima
lecturã interpretatã, instituind, astfel, re-interpretarea ca
formã de înþelegere a unui text.
Aceste matrice datorate interpretãrii iniþiale, aflate în
poziþia de aºteptare, reactivate în parcursul lectorial al
unui subiect, ne determinã sã afirmãm cã tot ce urmeazã
primei interpretãri ale cãrei condiþii de validare au fost
îndeplinite, este re-interpretare – ºi nu o nouã interpretare
cum s-ar putea obiecta – respectându-se relaþia de
identitate: acelaºi text acelaºi subiect cititor.
Cititorul care se confruntã cu un text opunându-i-se ºi
nu supunându-i-se, acceptând din capul locului cã ºi
acesta opune rezistenþã ºi dispune de mare capacitate
manipulatorie, va face recurs, în vederea iniþierii interpretãrii, la rezerva sa strategicã de cunoºtinþe lectoriale
sau va trimite la altele noi. Se creeazã astfel, premisele
unor confruntãri textuale, unde textul-sursã crediteazã
„relectura interpretare” (Paul Cornea, op.cit. p.77).
Aceastã sintagmã care la rândul ei creeazã generoase
nuclee interpretative, atrage atenþia asupra recitirii, aspect susceptibil de a produce „tensiuni în opoziþie cu prima
lecturã fenomenologicã (temporalã, cronologicã)” (Matei
Cãlinescu, A citi, a reciti: cãtre o poeticã a (re)lecturii,
Iaºi: Polirom, 2003, p.57). ªi, dacã pentru marile texte
literare, selecþie pe care o aplicã autorul mai sus citat,
se impune „recitirea ca normã”, ea este cu atât mai
evidentã ºi trebuie însuºitã cu necesitate de cei care
abordeazã texte cu un grad mare de complexitate, care
ies din zona relativului, a aproximãrii ºi a speculaþiilor
gratuite, intrând în zona unei cazuistici interpretative.
Aºa se face cã, la un moment dat, cititorul dispus sã
negocieze sensul unui text dat este de fapt în situaþia de
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a-l renegocia, uzând, pe de o parte, de mecanisme
intrinseci care regleazã funcþionarea interpretãrii propriuzise, bazate pe „condiþii de posibilitate”, „fixarea ºi
tematizarea scopului”, „problemele contextului”,
„inferenþe”, „arbitraj” ºi „conjecturi”, (Paul Cornea, op.cit.
cap. Funcþionarea interpretãrii), iar pe de alta, cititorul
resusciteazã memoria sa lectorialã, convocând-o în acest
nou demers interpretativ, creînd condiþiile re-interpretãrii.
Astfel, faþã în faþã cu un text nou pe care îl citeºte,
subiectul se poate afla în situaþia de a interpreta, pas cu
pas, textul dat, dar ºi de a re-interpreta prin apelul la
memoria lectorialã sedimentatã, care am vãzut cã este,
la rândul ei, o sumã de interpretãri. Dintre acestea, una
sau mai multe pot fi convocate de subiect ca bazã
argumentativã sau comparativã pe traseul re-interpretãrii.
Confruntarea unei noi paradigme textuale cu memoria lectorialã se poate dovedi însã mai dificilã atunci cînd
apar diferenþe, insuficienþe, neconcordanþe, bruiaje, între
arheologia bibliograficã a subiectului, „ceea ce ºtiam cã
ºtim” ºi ceea ce oferã aceasta în contextul re-interpretãrii.
Aceste blocaje obligã subiectul la reconsiderãri sau la
reluãri din alte unghiuri critice ale traseului interpretativ
iniþial, în vederea recuperãrii sensului sau augmentãrii
acestuia, amplificându-i sfera semanticã.
G. Gramigna afirmã în Il testo del racconto (apud Maria
Corti, Principiile comunicãrii literare, Bucureºti: Ed.
Univers, 1981, p.64), cu trimitere la revenirea cititorului
asupra unui text ºi la recitirea acestuia: „cititorul anterior
ºi cel actual nu mai comunicã, reapariþia primului este
puþin probabilã, sublinierile ºi notele lui apar ca
indescifrabile, legate de un joc combinatoriu mintal care
s-a pierdut pentru totdeauna, de un mecanism care nu
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se mai pune în miºcare. Acest lucru, pe care orice cititor
l-a experimentat cu sine, dã profund de gândit asupra
non-completei autonomii, asupra condiþionãrilor lecturilor
noastre, oricât de critice ºi riguroase s-ar voi ele.”
Totuºi, este greu de imaginat cã memoria lectorialã a
„primului cititor” faþã de un text devine o tabula rasa ºi cã
toate textele care au fãcut obiectul unei interpretãri
prealabile, prin sublinieri ºi note, sunt la fel de indescifrabile la re-lecturã, iar, dacã se întâmplã aºa, acest lucru
se datoreazã, cu siguranþã, unei prime lecturi care nu a
trecut testul unei problematizãri reale, finalizate cu
interpretarea textului. Aceasta dovedeºte cã memoria
lectorialã nu este scutitã de subiectivitate ºi cã tocmai
interpretarea veritabilã trebuie sã fie aceea care sã-i
sancþioneze caracterul arbitrar.
Fiecare dintre noi s-a aflat în situaþia de a revedea un
tablou care aduce ceva în plus primei noastre receptãri,
dincolo de satisfacþia esteticã propriu-zisã.
Întotdeauna se mai adaugã ceva sau, dimpotrivã, ceva
s-a estompat, dar niciodatã nu se poate face abstracþie
de prima receptare în situaþia în care aceasta s-a concretizat cu o interpretare esteticã incluzând, se înþelege,
obiectivitatea ºi spiritul critic.
Desigur, re-interpretarea nu este obligatorie dar este
potenþialã ºi imprevizibilã – sunt texte pe care le-am
parcurs „cu creionul în mânã” care nu au mai avut nici o
ocurenþã de citare, ceea ce nu înseamnã cã, odatã
aºezate în depozitul nostru de lecturi nu ar putea fi reactivate, dupã cum sunt texte asupra cãrora revenim în
mod repetat, îmbogãþindu-le capacitatea de semnificare.
Re-interpretarea se aplicã ºi în situaþia în care un
subiect, re-citeºte doar un fragment care focalizeazã
interesul acestuia la un moment dat, sau când se aflã în
situaþia de a construi un text nou, de naturã sã îi provoace
demersul bibliografic în memoria sa lectorialã (Se înþelege
cã acest recurs la memorie nu este exclusiv un procedeu
de reanimare cognitivã ci include enciclopedia bibliograficã a subiectului care se presupune ca a fost reiteratã
ºi cu alte prilejuri personalizându-l, particularizându-l,
conferindu-i o specializare).
Faptul cã un subiect citeºte o datã sau reciteºte de
mai multe ori o carte de natura celor de tip lecturã-linearã,
standard, nu este o dovadã cã o ºi interpreteazã stricto
sensu ºi, astfel, nu se creeazã nici fundamentele reinterpretãrii. În felul acesta se performeazã unul din tipurileBarth de lecturã, cu unicã ocurenþã, care reflectã
„obiceiurile comerciale ºi ideologice ale societãþii, care
ar vrea sã azvârlim povestea dupã ce a fost consumatã”.(M.Cãlinescu, op.cit., p.58)
De asemenea, dacã în cazul textelor de tip matematicalgoritmice, „descifrabile”, re-lectura are mai mult rolul
de reactualizare, de reaºezare ºi restructurare a acumulãrilor tematice de acest tip, re-interpretarea fiind în acest
caz inoperantã, în textele temperat-ficþionale, rezerva
nebãnuitã de semnificaþie nu este una imanentã întrucât
am vãzut cã intenþia autorului, intenþia operei ºi intenþia
cititorului sunt într-un raport instabil. Propria rezervã de
semnificare a acestora este construitã ºi prin lecturi
suprapuse, intersectate, focalizate pe acelaºi text sau
pe aceeaºi temã subsumatã textului, diacronic sau

sincronic, ceea ce înseamnã potenþialitate de reinterpretãri. Astfel, un text, poate fi o sumã de interpretãri
alternative, dar ºi o potenþialitate de re-interpretãri care
au fost insertate în memoria lectorialã, de care nu putem
face abstracþie în momentul re-citirii ºi care coopereazã
la fundamentarea resemnificãrii.
Totuºi, oricât de susceptibil la re-interpretãri, în
varianta durã a termenului, ar fi un text din geografia
noastrã lectorialã, acesta nu este scutit de efectul de
suprasaturare care riscã sã-l opacizeze prin inflaþia de
inserturi de semnificare.
Re-interpretarea, posibilã etapã în procesul înþelegerii,
nu trebuie privitã ca o subminare a interpretãrii iniþiale, ci
ca o formã complementarã a acesteia, ca o reevaluare
dintr-o altã perspectivã, negociabilã, a unui text, cu menþiunea cã, reflexivitatea, care este „cu mult mai exigentã,
mai responsabilã, mai articulatã” (Paul Cornea, op.cit., p.
405) în cazul interpretãrii complexe faþã de aceea spontanã,
se acutizeazã, în cazul re-interpretãrii, aceasta raportînduse ºi la concluziile interpretãrii iniþiale (adnotate, prelucrate,
problematizate, puse în ecuaþii contradictorii sau polemice)
ºi la acelea ale unei re-lecturi a textului dat.
Aceastã complicatã hermeneuticã pare a prelua câteva
din etapele stabilite de G. Steiner (învestirea iniþialã,
incursiunea ºi capturarea, încorporarea ºi restituirea, în:
Paul Cornea, op.cit. p.217) pentru mecanismul transferului
de semnificaþie operat în traduceri intralingvistice. Mutatis mutandis, aplicãm procesului de re-interpretare
urmãtoarele praguri: învestirea selectivã, dar nu drept
„încredere în „celãlaltul” încã neverificat” (G. Steiner, Dupã
Babel: Aspecte ale limbii ºi traducerii, Bucureºti: Ed.
Univers, p.365) ci pe criteriul unei preeminenþe acordatã
unor texte interpretate ºi nu altora, ca urmare a unei
validitãþi anterioare; convocarea, ca un fel de mergere în
recunoaºtere ºi captare a textului pe baza unor „urme”
încorporate în memoria lectorialã (conexiuni legate de
cuprins, ordonare, stilul, argumentare º.a.), interogarea
– trimiterea la text ºi confruntarea acestuia cu amprentele
interpretãrii iniþiale, deliberarea - care constatã identitate
sau alunecare semanticã faþã de prima interpretare ºi
impune condiþiile ºi strategiile propriu-zise ale reinterpretãrii, încorporarea în noua schemã de lucru pe
criterii de compatibilitate ºi vecinãtãþi semantice.
Re-interpretarea îºi revendicã mai multe condiþii de
posibilitate: o memorie lectorialã riguroasã, specializatã,
fundatã pe interpretãri strategice valorizante, consolidatã
pe „principiul economiei”; disponibilitatea de creditare a
subiectului de a-ºi investi propria memorie bibliograficã
într-un nou demers interpretativ; capacitatea de adecvare
a acesteia, prin îmbogãþire semanticã, la conþinutul noului
construct intelectual; capacitatea de a fi negociabilã ºi
de a coopera în condiþiile determinãrii acestuia.
Astfel, re-interpretarea, apropriindu-ºi, în rang secund,
cele cinci funcþii conferite interpretãrii: mediatoare,
explicativã, exploratorie, corectivã, criticã (Paul Cornea,
op.cit. p.561-565), cu accent mai ales pe funcþia corectivã
ºi criticã, poate crea nu numai reevaluãri, ci poate
redeschide noi ºantiere de identificare ºi umplere a
„golurilor de semnificare”, constituindu-ºi statutul de plus
valoare interpretativã.
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Constantin Coroiu

EMIL CIORAN: „DOSTOIEVSKI, SINGURUL CARE
A MERS PÂNÃ LA ORIGINEA ACTELOR NOASTRE”
Cu câteva luni înainte de moartea lui Emil Cioran, la
mijlocul deceniului trecut, prestigioasa revistã „Magazine
litteraire” îi consacra un „Dosar”, în fapt o micromonografie,
de peste 50 de pagini, care cuprindea comentarii, eseuri,
scrisori inedite adresate fratelui sãu Aurel, lui Arºavir
Acterian, ºi una, reprodusã în facsimil, cãtre Constantin
Noica, fotografii din diferite momente ale vieþii – de la
cea în care Cioran, pe când avea 20 de ani pozeazã
cãlare pe un frumos cal în curtea casei pãrinteºti din
Rãºinari, pânã la cele din vremea senectuþii – ori împreunã
cu tatãl sãu, la Paris, sau alãturi de Mircea Eliade ºi
Eugen Ionescu, în fine date biobibliografice. Dosarul se
deschide cu un amplu interviu intitulat Lecþii de înþelepciune, semnat de Michael Jakob, reprodus dintr-un volum
ce tocmai apãruse la Munchen ºi care reface traiectoria
destinului lui Cioran „de la epoca binecuvântatei copilãrii
româneºti la vârsta renunþãrilor”.
Recitesc acum acel numãr din „Magazine litteraire”
pe care îl pãstrez ca pe un document destinat bibliotecii,
dintr-o vreme când încã Internetul globalizator nu ne
cucerise, fiindcã este de referinþã privindu-l pe autorul
Exerciþiilor de admiraþie. Cioran mãrturiseºte cã în
biografia sa a survenit un moment când „am vãzut cã
filosofia nu mã poate ajuta, cã filosofii nu au nimic sã-mi
spunã. Oricum, prefer scriitorii. Pentru mine, Dostoievski
este cel mai mare romancier, tot ce vrei, toate
superlativele. I-am citit enorm pe ruºi ºi, natural, pe
Cehov.”
Nu puþine mãrturisiri ale „aristocratului îndoielii” –
dosarul se lntituleazã: „Cioran, aristocrat al îndoielii” –
sunt frapante. Venit în Franþa ºi hotãrât sã rãmânã pentru
totdeauna la Paris, Cioran penduleazã între nevoia de a
scrie ºi voluptatea de a fi anonim: „Nu poþi trãi numai în
paradis – vreau sã spun ca un parazit. Am înþeles cã
trebuia sã scriu ºi asta corespundea, desigur, unei
necesitãþi. Am publicat aºadar prima mea carte în
francezã – «Manual de descompunere» ( Irina Mavrodin
a tradus-o în româneºte sub titlul, convenit cu Cioran
însuºi, „Tratat de descompunere” – n.mea) ºi pe urmã
am avut intenþii vagi; de pe atunci mã întrebam: de ce sã
multiplici cãrþile? De ce? Pentru cã, oricum, dupã cineva
nu rãmân decât câteva fraze, nu-i aºa? Dar trebuie sã
spun cã zilele sunt prea lungi ºi apoi cã, desigur, e în joc
o formã de vitalitate, o nevoie de a te manifesta. Eram
cu totul necunoscut de vreo treizeci de ani, cãrþile mele
nu se vindeau deloc. (Din „Tratatul de descompunere”
s-au vândut 20 de exemplare – n.mea). Am acceptat
aceastã condiþie ºi ea corespundea viziunii mele despre

lucruri, pânã când s-a ajuns la cãrþile «de poche». Cred
cã acesta e singurul mod de a ajunge la cititorii sincer
interesaþi de tine. Apoi urmeazã mecanismul oricãrei
cariere literare; dar singurii ani importanþi sunt cei ai
anonimatului. A fi necunoscut e o voluptate; are uneori ºi
pãrþi amare, dar e o stare extraordinarã. Eu, ani la rând,
eram prezentat prin saloane – cãci a fost o vreme când
îmi plãcea sã beau whisky ºi, cum nu-mi permiteam sãmi cumpãr, mã duceam la recepþii – ca prieten al lui
Ionesco ºi al lui Beckett. Acceptam uºor aceastã condiþie.
De ce nu? De ce sã fiu cunoscut?”
Pentru cineva care ar mai putea fi surprins de faptul
cã Emil Cioran era „de vreo treizeci de ani” un necunoscut, iar cãrþile sale nu se vindeau deloc, mi-aº
permite sã reamintesc câteva celebre exemple de „rating”, consemnate într-un volum publicat de doi profesori
francezi. Din În aºteptarea lui Godot (1952) a lui Beckett
s-au vândut 125 de exemplare. Cronica lui Saint-John
Perce nu i-a interesat pe mai mult de 90 de cititori. ªi
asta chiar în 1960, anul în care celebrul scriitor primea
Premiul Nobel pentru Literaturã. Din Fire de iarbã (1955),
de Walt Whitman, s-a cumpãrat un singur exemplar! ªi
lista ar putea continua pe multe pagini.
Revenind la interviul realizat de editorul sãu german,
Michael Jakob, am reþinut ºi câteva consideraþii ale lui
Cioran privind literatura ºi muzica: „Existã dedesubturi în
toate actele noastre ºi ceea ce e mai interesant e cã noi

La dispute du Saint-Sacrement
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nu cunoaºtem decât suprafaþa, aspectul superficial.
Accedem la ceea ce este exprimat, dar important este
ceea ce nu se enunþã, ceea ce este implicit, secretul
(taina, misterul) unei atitudini, al unui cuvânt. De aceea
judecãþile noastre despre ceilalþi, dar ºi despre noi înºine
sunt, parþial, false. Partea lor meschinã este camuflatã.
Or, tocmai aceastã parte este profundã, aº spune cã este
lucrul cel mai profund în fiinþe ºi, prin urmare, ceea ce ne
este cel mai inaccesibil. Marii scriitori sunt aceia care au
intuiþia acestor «dedesubturi», mai ales Dostoievski. El
dezvãluie tot ce e profund ºi aparent meschin: dar e mai
mult decât meschin, este tragic. Aceºtia sunt adevãraþii
psihologi. Eu cunosc mulþi care au scris romane ºi au
eºuat – însuºi Mircea Eliade a scris multe romane ºi a
eºuat. De ce? Pentru cã ei nu redau decât fenomenele
de suprafaþã ºi nu originea sentimentelor. Originea unui
sentiment e foarte greu de descoperit, dar numai asta e
important ºi adevãrat pentru orice fenomen... Oricine
poate scrie un roman, dar nu e vorba numai de scris.
Pentru mine Dostoievski este singurul care a mers pânã
la originea actelor noastre; se vede foarte bine de ce
personajele sale au fãcut una sau alta, dar nu se vede
imediat. Atitudinea mea nu are nimic comun cu
psihanaliza, absolut nimic, cãci aceasta are drept scop
sã vindece ºi nu asta este interesant. Important e demonul
care sãlãºluieºte în oameni – dar cum sã-l descoperi?” –
se întreabã Cioran. Fiindcã – ne atrage tot el luarea
aminte– întotdeauna spunem, exprimãm numai o parte
din ceea ce vrem sã spunem. Apoi, ceea ce este esenþial
e tonul: „Fiecare are un ton în tot ceea ce face. Foarte
adesea tonul lipseºte, pur ºi simplu nu existã. ªi aici e
ceva foarte misterios, cãci acest ceva nu se poate defini,
se poate doar simþi. De exemplu, deschizi o carte, citeºti
o paginã remarcabilã ºi totuºi nu-þi spune nimic. Nu e
ceva nul, dar nu-i simþi prelungirile. Nu se ºtie de unde
emanã acel ton atât de misterios; e un fel de irealitate în
tot ce e literaturã. Este tocmai ce numim noi lipsa de
necesitate – dar de ce aceastã lipsã de necesitate? În
comerþul zilnic cu oamenii se întâmplã acelaºi lucru.

Întâlneºti pe unul pe care nu l-ai mai vãzut de multã vreme;
vorbeºti cu el ºi te întorci acasã tulburat. Asta e
originalitatea oamenilor – ceea ce ascund ei ºi care totuºi
rãzbate în tot ce spun”.
Un admirabil text este cel al lui Louis Nucera. Punctul
de vedere inedit prin care îl conþine, e sugerat chiar din
titlu – o inspiratã parafrazã: Manual de recompunere.
Demonstraþia se sprijinã ºi pe unele dintre celebrele
aforisme cioraniene precum: „Shakespeare: întâlnire între
un trandafir ºi o secure”; „Istoria ideilor este istoria
ranchiunii solitarilor” sau „Visez la o lume în care s-ar muri
pentru o virgulã”. (Nici nu vreau sã-mi imaginez ce s-ar
întâmpla, într-o asemenea lume cu gazetarii, editorialiºtii
noºtri zglobii de azi, mulþi dintre ei punând virgula între
subiect ºi predicat chiar ºi când se produc oral!).
Convorbirile lui Michael Jakob cu Emil Cioran sunt
de o însemnãtate deosebitã pentru exegeþii ºi biografii
acestuia. Întrebat de neamþ de ce în anii 30 a avut o
atitudine „antidemocraticã”, Cioran îi explicã: „ªtiþi, în
România nu era o adevãratã democraþie. Eram
antidemocrat pentru cã democraþia nu era capabilã sã se
apere. Am atacat democraþia din cauza debilitãþii ei. Era
un regim fãrã instinct de conservare. ªi am atacat pe
cineva pe care-l stimam mult, Iuliu Maniu, liderul
democraþilor români. Am scris un articol în care spuneam
cã Maniu, cel mai mare democrat, ar fi trebuit sã fie ºef
de partid în Suedia, în þãrile nordice, nu într-o þarã ca
România. Democraþia trebuie sã se apere cu toate
metodele ºi sã dea dovadã de vitalitate. Dar Maniu nu
lucra decât cu concepte pure, iar aceste concepte n-au
nici o ºansã în Balcani...Drama liberalismului ºi a
democraþiei e cã, în momentele grave, ele sunt inutile!
Cartea pe care am scris-o despre istorie ºi utopie este o
reflecþie asupra deficienþelor democraþiei”.
„Lecþiile de înþelepciune” ale marilor spirite sunt de
cele mai multe ori grave, dure, dar cât de tonifiante în
cele din urmã. Te simþi întãrit de „turburarea ce þi-au vãrsato în suflet”, cum, de pildã, spune Cioran însuºi despre
EMINESCU.

Lucia Dãrãmuº

POEZIA – CULTURÃ / INSPIRAÞIE?!
Voi pleca de la premiza cã Poezia înseamnã ºi
Cunoaºtere iar cunoaºterea presupune un sens. Indiferent
de care parte ne situãm – culturã / inspiraþie , nu putem
vorbi de creaþie (sub orice formã s-ar manifesta: creaþie
poeticã, muzicalã, picturalã etc.) în lipsa unei semnificaþii.
Chiar ºi astãzi, conceptul ºi esteticul dau valoarea unei
opere. Arta nu poate fi doar inspiraþie atâta timp cât cea
mai infimã parte din ea îºi gãseºte corespondentul într-o
formã filosoficã. Nimic nu poate crea creatorul sã nu mai
fi fost creat, atât ca formã exterioarã, cât ºi ca fond in-

tern, chiar dacã unii au pretenþia punerii limesurilor în
privinþa formelor. ªi tot astfel, oricât de pure, de abstracte
ar fi proiecþiile minþilor unor creatori, ele trebuie sã
semnifice ceva, chiar dacã numai haosul ºi tot am putea
vorbi de semnificaþia haosului, chiar dacã non-sensul ºi
ar fi non-sensul.
De regulã, însã, o filosofie (a nu se înþelege un curent
filosofic, ci un modus vivendi al gândirii) interfereazã cu
planul creaþiei, influenþându-l. Din acest stadiu, jocul dintre
creaþia poeticã purã ºi o doctrinã filosoficã este previzibil,
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Le Jugement dernier
implicând încruciºarea judecãþilor.
Filosofia existenþialistã a secolului XX a pus cel mai
mult amprenta pe toate formele de creaþie.
În A Clean, Well – Lighted Place Hemingway îºi
plaseazã în spaþiul povestirii teoria despre haosul
existenþial ºi ordinea care se poate impune acestuia, prin
intermediul creaþiei. Desigur, o face la nivelul simbolurilor,
al povestirii, fãrã însã a minimaliza esteticul.
Sã nu uitãm cã secolul XX începe cu celebrul dicton
al sfârºitului de sec XIX – „Dumnezeu a murit!” Strigãtul
îl regãsim încã la Friedrich Nietzsche: „Nu rãtãcim oare
printr-un neant nesfârºit ? Nu ne adie golul în faþã? Nu sa fãcut mai frig? Nu vine mereu noaptea ºi numai
noaptea? Nu trebuie sã aprindem felinare ziua în amiaza
mare? Nu auzim încã nimic în gãlãgia cioclilor care îl
îngroapã pe Dumnezeu? Nu simþim încã din mirosul
putrezirii divine? - ºi zeii putrezesc! Dumnezeu a murit!
Dumnezeu rãmâne mort! ªi noi l-am ucis !”
Acelaºi cod al existenþei mesajului, al sensului, îl
întâlnim la T.S. Eliot, care, în Tãrâm pustiu, ridicã
întrebarea: „aº putea oare sã pun ordine cel puþin pe
pãmântul meu?”
Teoria haosului existenþial ºi-a pus amprenta nu doar
asupra fondului, ci ºi a formei, ritmurile ºi rimele clasice
devenind anacronice. Chiar ºi aºa, la acest nivel al formei,
pentru a se fi ajuns la libertatea limbajului poetic, la
eliberarea acestuia de orice constrângere canonicã,
trebuie mai întâi sã se fi epuizat paºii canonici, clasici,
ceea ce, în etapele creaþiei poetice, ºi nu numai, s-a
întâmplat.
Prin Poet, e drept, încã mai poate curge gândul unui
zeu, însã la un prim – cel minimal – plan al creaþiei.
Subtilitatea libertãþii versului, forþa lui de transmitere
se instituie prin puterea creatorului de a instrumenta
imaginarul cu limbajul. Putem vorbi în acest pas de
inspiraþie? Da, ca formã a inteligenþei emoþionale care
înseamnã creativitate purã, însã minimal, cãci treptele
ulterioare de constituire poeticã þin de capacitatea
inteligenþei de a fãptui ºi depãºi toate nivelurile de

proiecþie a înþelesurilor pânã la emergenþa sensului poetic ultim.
Indiferent de modalitatea de expresie, de forma operei,
valoarea acesteia este datã tot de misterioasa orchestrare
a conceptului cu esteticul sau antiesteticul, stilul intim al
creatorului.
Evoluþia literaturii þine de planul cultural, însã nu se
cade a fi tributarã doar acesteia, dacã þinem cont cã
literatura are în vedere ºi faþa ei ºtiinþificã, anume istoria
literarã – critica literarã, pentru cã s-ar putea ajunge la o
judecatã limitatã, ca în cazul criticilor progresiºti care
judecã o creaþie literarã în funcþie doar de rasã sau de
genul creatorului.
Din nou ne întrebãm, în ce mãsurã putem vorbi de un
sens ultim al creaþiei, sau în ce mãsurã putem aduce în
discuþie creatorul în calitatea lui culturalã – canal /
receptacul – prin care un zeu glãsuieºte, fiind vorba de
inspiraþie, de vreme ce Jacques Derrida vine cu teoria
deconstrucþiei, în care centralul este arbitrarul limbajului,
cunoscându-i-se predispoziþia faþã de ludic, ºi, deºi nu
îmi propun o situare a acestuia într-un fel sau altul, totuºi:
„Derrida încearcã mai degrabã sã descrie un proces general prin care textele desfac/submineazã (undo) sistemul
filosofic la care aderã, revelând natura lui retoricã.” (Culler,
J., 1981, p. 15, The Pursuit of Signs, Routledge & Kegan
Paul, London and Hanlez, 1981).
Paradigma postmodernã vine sã submineze
transcendentalul, sã îndepãrteze orice tip de religiozitate
(în sensul în care crezi în ceva), inclusiv religiozitatea
ºtiinþificã, adevãrul acesteia, limitele unui fals ludic, în
cele din urmã, fiind depãºite, dupã cum afirmã Mark
Edmundson, prin regãsirea pozitivismului situat la graniþa
dintre culturi. În sprijinul teoriei lui, îl citeazã pe Milan
Kundera cu Dialoque on the Art of the Novel, în care
prozatorul spune: „dacã Dumnezeu nu mai existã ºi omul
nu mai e stãpân, atunci cine stãpâneºte totuºi? Planeta
se miºcã în gol, fãrã nici un stãpân. Aceasta este uºurinþa
insuportabilã a existenþei.”
Fãrã a avea pretenþia epuizãrii subiectului, aduc în
discuþie ultima situare culturalã – transdisciplinaritatea –
„o nouã viziune asupra lumii; este dialogul între culturi,
dialogul între religii. Transdisciplinaritatea oferã ceea ce
este nou, nu o ideologie, nu o filosofie, ci o metodologie
a dialogului. Cu alte cuvinte, ea structureazã plecând de
la sistemele naturale, plecând de la ceea ce ne-a învãþat
revoluþia cuanticã, extrage idei pentru stabilirea dialogului
ºi, ceea ce numim noi în limbajul terminologic al
transdisciplinaritãþii, un dialog este întotdeauna imposibil
fãrã existenþa unui terþ. Dacã este sã vorbim despre
diferenþe ºi nuanþe, sã luãm termenul transdisciplinaritate
ºi sã privim prefixul trans. Acesta se referã atât la ceea
ce se aflã între discipline, cât ºi înãuntrul disciplinelor.”
(Basarab Nicolescu, Transdisciplinaritatea, o nouã
viziune asupra lumii, publicat în revista Asymetria, 2006)
- reflectându-se nu doar în ºtiinþã, ci ºi în artã, în poezie
ca oglindire a ºtiinþei ºi reciproc, în mãsura în care ºtiinþa
îºi recunoaºte limitele, apelând la vizionarismul ºtiinþific,
acea reducere la absurd.
Poezia - Culturã / Inspiraþie?! Poate ºi una ºi alta
ºi în acelaºi timp nu doar una sau numai alta.
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Ioan Dumitru Denciu

TRAGISM ªI MAGIE ÎN SPAÞIU-TIMP PÃMÂNTESC
(Însemnãri despre Dino Buzzati)

A citi Dino Buzzati poate fi o întâmplare fericitã, în
stare sã te marcheze sau nu. Însã a-l reciti se dovedeºte
un privilegiu pe care trebuie sã-l meriþi, printr-o vârstã
mai potrivitã (maturitatea), o culturã mai nuanþatã,
interiorizatã (simþitã) ºi deschisã spre semnele de
convergenþã a artelor. Restul vine apoi aproape de la sine:
spiritul autorului începe sã-þi vorbeascã uluitor de simplu,
pe limbajul tãu. Atunci, nu te mai mulþumeºti sã vehiculezi
despre opera sa niºte interpretãri consacrate, ci cauþi
sã-þi exprimi propria înþelegere, care nu le contrazice
neapãrat pe ale celorlalþi, totuºi...
Personal, trebuie sã remarc mai întâi polivalenþa
scrisului lui Buzzati. El traduce nu numai marea vocaþie
de prozator, dar ºi talente de dramaturg, poet, eseistjurnalist, profesionalizate. Mai mult, toate acestea se
cupleazã la întreg domeniul artei, ca ºi cum ar tinde sã
recreeze un nucleu caracterial de artist în general.
Prodigioasa activitate de libretist pare secundarã în raport
cu literatura, însã denotã un accentuat gust / simþ
muzical. Iar când aflãm cã a practicat pictura pânã la un
nivel demn de a i se dedica o monografie specializatã
(Enzo Carli – Dino Buzzati, pittore, ed. Martello, Milano,
1961), unde se subliniazã ºi „deplina legitimitate artisticã”
ºi „absoluta coerenþã a acelor singulare creaþii picturalliterare”(apud Anca Giurescu – Prefaþã la Deºertul tãtarilor,
ed. Univers, 1996), ce sã mai spunem?!
[Dându-mi seama cã am intrat prea abrupt în
„secretele” buzzatiene, fac loc unor date bio-bibliografice:
S-a nãscut în 1906, în nord-estul Italiei, lângã Belluno, la
poalele Alpilor Dolomiþi, dintr-un tatã intelectual strãlucit
(profesor de drept internaþional) ºi o mamã descendentã
din nobilimea veneþianã. A studiat ºi trãit mai toatã viaþa
la Milano, unde a lucrat consecvent în redacþia ziarului
Corriere della Sera. A fost trimis special, coresondent de
rãzboi, în 1939 în Etiopia, între 1940-1942 în marina
militarã. A publicat romanele: Bàrnabo delle montagne
(1933), Il segreto del Bosco Vecchio (1935), Il deserto
dei Tartari (1940), Il grande ritratto (1960), Un amore (1963).
Dintre volumele de povestiri-nuvele amintesc: I sette
messaggeri (1942), Paura alla Scala (1949), Il crollo della
Baliverna (1954), Sessanta racconti (1958), Esperimento
di magia (1958), Il Colombré e altri cinquanta racconti
(1966). Volume de versuri: Il capitano Pic e altre poesie
(1965), Due Poemetti (1967), Poema a fumetti (1968).
Piese de teatru, care i s-au jucat: La rivolta contro i poveri
(1946), Un caso clinico (dramatizatã de autor dupã nuvela
sa Sette piani) (1953 la Milano, 1955 la Paris în adaptarea
lui A. Camus), Drammatica fine di un noto musicista
(1955), Solo in casa (1958), Un verme al ministero ºi Il

mantello (1960), La colonna infame ºi L’uomo che andrà
in America (1962), La fine del borghese (1966). Note,
însemnãri, schiþe, eseu: In quel preciso momento (1950),
L’opera completa di Bosch (1966), Cronache terrestri
(1972, postum). Las deoparte libretele. S-au turnat filme
dupã creaþii ale sale (traduc titlurile): O dragoste (1965),
Un caz clinic (1967), Deºertul tãtarilor (?). Mai notez cã
în 1966, la 60 de ani, s-a cãsãtorit – cu Almerina, despre
care nu ºtiu nimic – ºi în 1972 a murit în spitalul „La
Madonnina” din Milano, în condiþii tragice, straniu de
asemãnãtoare – scriu adnotatorii – cu ale eroului sãu din
nuvela ªapte etaje, devenitã piesa ºi filmul Un caz clinic.
În fine, îmi fac datoria de a preciza cã am preluat aceste
date în special din tabelul cronologic semnat de Niculina
Benguº-Tudoriu în preambul la Deºertul tãtarilor (ediþia
citatã), al cãrei traducãtoare este.]
Pe cât de largã era anvergura potenþelor sale artistice,
pe atât de centratã, economicã, precisã, acuratã este
realizarea unei opere sau alteia. Principala imagine pe
care mi-o trezeºte e aceea a unui vultur uriaº ºi solitar,
odihnindu-se pe un pisc, plutind deasupra înãlþimilor ºi
abisurilor, orientându-ºi radarul ºi strângându-ºi aripile spre
a þinti prada. Aceasta, realã, concretã, se confundã cu
lumea ºi existenþa. Recitiþi Bàrnabo, omul munþilor (cca
100 de pagini) ºi Deºertul tãtarilor (circa 200 pp.) ºi veþi
constata cã aveþi aceeaºi impresie ca mine. Or, unde se
poate desfãºura o asemenea aventurã, dacã nu în
pânzele spaþiu-timpului, cu pliurile ºi porii lor? Ea, acþiunea
ºi reacþia în acest indefinit conþinãtor, genereazã spaþii
închise, concentrate ºi chiar concentraþionare, ori –
dimpotrivã – deschise pânã la absurd, în surogatul
infinitului; spaþii încremenite (aparent lipsite de dimensiune
temporalã) sau strãbãtute de o pulsaþie, o unduire, o
vânzolealã luxuriantã; spaþii prãbuºindu-se în cascadã,
în trepte sau rotindu-se caleidoscopic etc. etc. Timpul,
la rândul sãu, se suspendã ºi se accelereazã, se
comprimã ºi se dilatã, se descãtuºeazã brusc, ca o
detunãturã de armã infernalã, care poate provoca
avalanºe, irupe vulcanic, în spasme... seismice. Percepþia
subiectivã a individului pare sã coincidã cu adevãrul
infrarealitãþii.
Buzzati a fost apropiat deseori de Kafka. Dar sare în
ochi deosebirea! Marelui praghez, care era poate mai
profund psihic ºi sigur mai complicat decât Buzzati, îi
lipsea forþa de autopropulsie spre / la altitudini ce l-ar fi
scos din capcana unui spaþiu aplatizat ºi a unui timp
omogen, istoric. Dupã pãrerea mea, asta explicã ºi
diferenþa de vârstã biologicã la care s-au stins cei doi –
Kafka la 41 de ani, Buzzati la 66 – ºi s-ar putea sã

eseu
influenþeze durata receptãrii operei lor în postumitate. De
altfel, ºi tragismul din creaþia lor este de naturã diferitã.
Al lui Kafka se ridicã din determinãrile sale individuale ºi
conjunctura istoricã ºi atinge un plafon existenþial general-uman, pe când al lui Buzzati vine de la o privire de
sus, extrem de agerã, ºi din intuiþia unei dureri cosmogonice. Ceea ce pe Pãmânt rezultã ca dramatic pânã la
tragedie este imposibilitatea eroismului ºi a perfecþiunii
morale.
O a doua efigie pe care autorul italian mi-o sugereazã
despre sine, prin opera sa literarã – cea plastic-figurativã
îmi rãmâne deocamdatã necunoscutã – este aceea a
unui magician. Unul care þine pe umeri o pasãre înþeleaptã
(bufniþa sau, de exemplu, coþofana-paznic din Secretul
Pãdurii Bãtrâne), a învins timpul (precum mortul-viu
Bernardi din aceeaºi scriere), ºtie tainele, limba, „interesele” plantelor, animalelor, elementelor, duhurilor,
oamenilor ºi le regizeazã discret din mijlocul lor. Numai
atunci când, erijându-se în demiurg, încearcã sã reproducã însuºi sufletul, modulul autonom al Vieþii, eºueazã
(savantul Endriade din Marele portret).
Nu cred cã arta lui Buzzati se trage din miturile „ce
au hrãnit dintotdeauna imaginaþia oamenilor, mai cu
seamã în Italia, þara tradiþionalã a antichitãþii, în care îºi
afundã propriile rãdãcini”, cum pretindea un comentator
(Robert Baudry apud A. Giurescu) la colocviul internaþional
organizat (Milano, 1982) la 10 ani de la moartea scriitorului.
Realismul magic al autorului o fi având o contingenþã cu
fenomenul italic declanºat de Massimo Bontempelli, dar
magia nu e mitologie (ci ritualisticã, dacã mi se permite),
supravieþuiºte sau subzistã, desacralizatã, în straturi
populare din cele mai diverse colþuri ale lumii, poate sã
inspire miºcãri literare (America Latinã) sau creatori
diseminaþi ici-colo (îmi cade bine sã numesc acum doar
pe Mircea Eliade ºi Cinghiz Aitmatov). Iar fantasticul sãu
are un aspect postmitologic, pe de o parte cãrturãresc,
de sorginte gnostic-hermeticã, pe de alta folcloric, de
basm popular din sud-estul, estul ºi nordul Europei.
ªi, iatã, ating cel mai sensibil punct al interpretãrilor
literaturii ºi biografiei buzzatiene. Afirmaþia supra-citatã,
cum cã rãdãcinile lui Buzzati ºi-ar datora seva solului
italic, e amendatã de informaþii potrivit cãrora strãmoºii
tatãlui au venit din Ungaria în sec. al XV-lea! Or, prin
„Ungaria” trebuie sã înþelegem regatul maghiar de atunci,
ce cuprindea ºi vaste teritorii vest-balcanice (vechea
Ilirie), cu care patria veneþianã (anterior venetã) a înaintaºilor mamei, italicã doar prin adopþiune, se învecina
nemijlocit ºi conflictual în Dalmaþia (probabil deja posesiune a Veneþiei). De aceea, risc o ipotezã etimologicã
asupra numelui (patern) al acestui atipic italian, punându-l
în legãturã cu cuvântul românesc, din fondul autohton
neromanic, buzã. Acesta se gãseºte ºi în albanezã,
moºtenit independent, forma sa arhaicã era cu –dz- în
aromânã ºi –dh- în v. alb., ºi a fost împrumutat – cu
sensuri secundare ºi / sau dialectal – în bulgarã,
ucraineanã, polonezã, sârbo-croatã, neogreacã, maghiarã,
sãseascã . Capacitatea lui derivativã ºi folosirea în
toponimie ºi onomasticã sunt de departe cele mai
dezvoltate în limba românã, de unde unele variante au
pãtruns ºi în idiomurile amintite. O menþiune aparte meritã

sãs. buzatich „cu buze mari, buzat”. (Pentru toate acestea
ºi altele, vezi I. I. Russu – Etnogeneza Românilor, ed.
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1981, pp. 282-283.)
Mitizarea atât de ciudatã a Tãtarilor, care, zice-se,
s-ar fi declanºat undeva prin Etiopia, pe când Buzzati
era trimis special acolo, pe urmele armatelor „imperiale”
italiene, nu putea s-o „coacã” decât subconºtientul unui
ins extras dintr-o suºã sudicã în raport cu marele arc al
bântuirii turco-mongolilor în Europa, dupã 1241. (Se spune
cã cete rãzleþe ale acestora ar fi atins coastele
Atlanticului!) Viziunea unui spaþiu nelimitat, deºertic ºi –
paradoxal – civilizat, nu s-ar fi nãscut fãrã o asemenea
pecete geneticã ºi fãrã o poziþionare vultureascã, la
înãlþimi alpino(-carpato)-caucaziene. Ea are chiar o
dimensiune „profeticã”: încãlzirea globalã ar fi în stare sã
ne procure un imens deºert hiperborean!
Mã opresc aici, propunând în continuare traducerea
povestirii care, la 2 ani (1942) de la dezvãluirea experienþei
tragice a locotenentului (maiorului) Giovanni Drogo, pune
pe seama altui personaj – un fiu (anonim) de rege / împãrat
– explorarea misteriosului tãrâm scrutat de acela de pe
þancuri ºi creneluri. Sensul acþiunii este invers: protagonistul se îndreaptã spre miazãzi!

Baptême du Christ

meridiane

Dino Buzzati

CEI ªAPTE MESAGERI
Pornit sã explorez regatul tatãlui meu, zi de zi mã
îndepãrtez de cetate ºi veºtile care mã ajung din urmã
sunt tot mai rare.
Am început cãlãtoria când aveam puþin peste treizeci
de ani ºi mai mult de opt au trecut de atunci, mai exact
opt ani, ºase luni ºi cinsprezece zile de drum neîntrerupt.
Credeam, la plecare, cã în câteva sãptãmâni voi atinge
fruntariile, însã n-a fost aºa: am continuat sã întâlnesc
oameni ºi þinuturi noi; ºi pretutindeni oamenii vorbeau
limba mea ºi ziceau cã sunt supuºii mei.
Mã gândesc câteodatã cã busola geografului meu a
înnebunit ºi de fapt, crezând cã mergem mereu spre
miazãzi, doar ne-am învârtit în jurul nostru, fãrã a mãri
distanþa ce ne separã de capitalã; astfel s-ar putea explica
de ce nu am ajuns la ultimul hotar.
Dar mai des mã chinuie gândul cã acest hotar nici nu
existã, ºi regatul nu are margini, încât nu voi sosi la capãt
oricât aº înainta.
Plecasem la drum la vârsta de treizeci ºi ceva de
ani, poate prea târziu. Prietenii ºi chiar rudele apropiate,
luau în râs planul meu, ca o inutilã risipã a celor mai buni
ani ai vieþii. Drept care, puþini dintre fidelii mei se învoirã
sã mã însoþeascã.
Deºi necugetat – mai mult decât sunt acum! – m-am
îngrijit sã pot comunica, în timpul cãlãtoriei, cu cei dragi
de acasã, ºi dintre cavalerii escortei am ales ºapte, pe
cei mai vajnici, spre a-mi servi de mesageri.
Credeam, în neºtiinþa mea, cã desemnând ºapte
exageram pur ºi simplu. Însã cu trecerea timpului îmi
dãdui seama cã, dimpotrivã, erau ridicol de puþini; în ciuda
faptului cã niciunul n-a cãzut bolnav ori în mâna tâlharilor
ºi niciunul n-a rupt ºalele calului. Toþi ºapte m-au slujit
cu o tenacitate ºi un devotament pe care cu greu voi
reuºi vreodatã sã le rãsplãtesc.
Pentru a-i distinge cu uºurinþã le-am impus nume cu
început în ordine alfabeticã progresivã: Alexandru,
Bartolomeu, Caius, Dominic, Emil*, Frederic, Grigore.
Cum nu eram obiºnuit sã mã îndepãrtez prea mult
de casã, l-am trimis pe primul, Alexandru, încã din seara
celei de-a doua zi, dupã ce parcursesem vreo optzeci de
leghe. În urmãtoarea, spre a-mi asigura continuitatea
comunicãrii, trimisei pe al doilea, ºi apoi rând pe rând pe
al treilea, al patrulea... pânã în a opta searã a cãlãtoriei,
când plecã Grigore. Întâiul nu se întorsese încã.
Ne ajunse într-a zecea searã, în vreme ce aºezam
tabãra pentru noapte, într-o vale nelocuitã. ªi am aflat de

* În originalul italian, Ettore (=Hector). L-am înlocuit, urmând
modelul dintr-o traducere francezã, cu Emil, spre a pãstra ordinea
alfabeticã.

la Alexandru cã repeziciunea lui fusese mai micã decât
ne aºteptasem; chibzuisem cã, fiind singur ºi în ºaua
unui bidiviu grozav, ar fi putut parcurge, în acelaºi timp,
o distanþã dublã faþã de a noastrã; în schimb putuse face
numai una ºi jumãtate; într-o zi, pe când noi mergeam
patruzeci de leghe, el înghiþea ºaizeci, mai mult nu.
Aºa se întâmplã ºi cu ceilalþi. Bartolomeu, pornit spre
cetate în seara a treia, ne prinse din urmã într-a
cinsprezecea; Caius, plecat într-a patra, se întoarse abia
în a douãzecea. Curând am constatat cã era destul sã
înmulþim cu cinci zilele folosite pânã acolo ca sã ºtim
când mesagerul urma sã revinã.
Îndepãrtându-ne întruna de capitalã, traseul trimiºilor
se fãcea din ce în ce mai lung. Dupã cinzeci de zile de
drum, rãstimpul dintre o sosire ºi alta începu sã se
mãreascã zdravãn; în timp ce mai înainte vedeam intrând
în tabãrã un mesager la cinci zile, acest interval deveni
de douãzeci ºi cinci; vocea oraºului meu rãzbãtea tot
mai slabã; sãptãmâni întregi treceau fãrã sã primesc vreo
veste.
Când se scurseserã ºase luni – trecusem peste munþii
Fasani – distanþa dintre o revenire ºi alta a mesagerilor
crescu la patru luni bune. Ei îmi aduceau acum ºtiri vechi;
îmi înmânau scrisori boþite ºi uneori cu pete de umezealã

La sibylle de Cumes
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din nopþile petrecute sub cerul liber de cãtre cel ce mi le
aducea.
Mergeam ºi mergeam. În zadar încercam sã mã
conving cã norii care alunecau pe deasupra mea erau
încã aceia din copilãria-mi, cã cerul îndepãrtatului oraº
nu era deosebit de bolta albastrã ce mã acoperea în clipele
astea, cã aerul ar fi acelaºi, ºi suflul vântului, ºi cântecul
pãsãrilor. Norii, cerul, aerul, vânturile, pãsãrile îmi apãreau
în realitate ca niºte lucruri noi ºi deferite; ºi mã simþeam
strãin.
Înainte, înainte! Vagabonzi întâlniþi prin câmpiile
acelea îmi spuneau cã hotarele nu erau departe. Eu îmi
îndemnam oamenii sã nu leneveascã ºi le amuþeam
cuvintele de descurajare ce li se nãºteau pe buze.
Trecuserã deja patru ani de la plecare; ce lungã ostenealã!
Capitala, casa mea, tatãl meu, deveniserã straniu de
îndepãrtaþi; aproape cã nu mai credeam în existenþa lor.
Douãzeci de luni de tãcere ºi singurãtate despãrþeau acum
respectivele apariþii ale mesagerilor. Îmi aduceau ciudate
scrisori îngãlbenite de timp, ºi în ele gãseam nume uitate,
feluri de exprimare neobiºnuite pentru mine, simþãminte
pe care nu reuºeam sã le înþeleg. În dimineaþa urmãtoare,
dupã numai o noapte de odihnã, pe când noi ceilalþi ne
aºterneam la drum, trimisul pleca în direcþia opusã,
ducând cetãþii epistole pe care eu le pregãtisem de multã
vreme.
Opt ani ºi jumãtate s-au scurs. În seara aceasta cinam
singur în cortul meu când a intrat Dominic, care mai avea
puterea sã zâmbeascã, deºi frânt de obosealã. De
aproape ºapte ani nu-l mai vãzusem. În toatã aceastã
lungã perioadã nu fãcuse decât sã alerge prin câmpii,
pãduri ºi pustiuri, schimbând cine ºtie de câte ori animalul
de cãlãrie, pentru a-mi aduce acel pachet de scrisori pe
care pânã acum n-am avut chef sã-l deschid. Omul s-a
dus deja la culcare ºi va porni înapoi chiar mâine în zori.
Va pleca ultima datã. În carnetul meu am calculat
cã, dacã totul va merge bine, eu continuând drumul cum
am fãcut pânã azi ºi el fãcându-l pe al sãu, nu voi putea
sã-l revãd pe Dominic decât peste treizeci ºi patru de
ani. Eu voi avea atunci ºaptezeci ºi doi. Dar am început
sã mã simt obosit ºi este probabil cã moartea mã va
culege mai înainte. Astfel cã nu-l voi mai putea revedea
niciodatã.
Peste treizeci ºi patru de ani (chiar mai repede, mult
mai devreme) Dominic va zãri pe neaºteptate focurile
taberei mele ºi se va întreba de ce oare între timp am
strãbãtut aºa de puþinã cale. Ca în seara asta, bunul
mesager va intra în cortul meu cu scrisorile îngãlbenite
de ani, încãrcate de veºti absurde dintr-o vreme deja
îngropatã; se va opri însã în prag, vãzându-mã nemiºcat,
întins pe linþoliu, strãjuit de doi soldaþi cu torþe, mort.
ªi totuºi, du-te, Dominic, ºi nu-mi spune cã sunt crud!
Du ultimul meu salut oraºului în care m-am nãscut. Tu
eºti legãtura supravieþuitoare cu o lume care odinioarã a
fost ºi a mea. Cele mai recente mesaje mi-au adus la
cunoºtinþã cã multe lucruri s-au schimbat, cã tatãl meu a
murit, Coroana revenind fratelui meu mai mare, cã ai mei
mã considerã pierdut, c-au construit palate înalte de piatrã
acolo unde înainte erau stejarii sub care îmi plãcea sã
mã joc. Dar e încã bãtrâna mea patrie!

Pietà de Florence
Tu eºti ultima legãturã cu ei, Dominic. Al cincilea
mesager, Emil, ce mã va prinde din urmã, cu voia lui
Dumnezeu, peste un an ºi opt luni, nu va mai pleca înapoi
deoarece n-ar avea timp sã se întoarcã. Dupã tine tãcerea,
Dominic; dacã nu voi gãsi cumva în sfârºit mult-doritele
hotare. Din pãcate, cu cât purced înainte, cu atât îmi
sporeºte convingerea cã nu existã nici o frontierã.
Nu existã, bãnuiesc, frontierã, cel puþin în sensul în
care suntem obiºnuiþi sã gândim. Nu sunt ziduri de
separare, nici vãi despãrþitoare, nici munþi care sã închidã
trecerea. Probabil voi depãºi limita fãrã sã-mi dau seama
ºi voi continua sã merg înainte, neºtiutor.
De aceea îmi propun ca Emil ºi ceilalþi trimiºi dupã
el, când mã vor fi ajuns din nou, sã nu mai ia drumul
capitalei, ci sã plece în partea astãlaltã, sã-mi premeargã,
ca eu sã pot afla dinainte ce mã aºteaptã.
O îngrijorare neobiºnuitã se aprinde de câtva timp în
mine seara, ºi nu mai e regretul dupã bucuriile pãrãsite,
cum se întâmpla la începuturile cãlãtoriei; mai curând e
nerãbdarea de a cunoaºte tãrâmurile neºtiute spre care
mã îndrept.
Observ tot mai mult – ºi faptul acesta nu l-am
împãrtãºit pânã acum nimãnui – cum din zi în zi, pe
mãsurã ce înaintez cãtre improbabila þintã, pe cer radiazã
o luminã aparte care nu mi-a mai apãrut, nici mãcar în
vis; ºi cum plantele, munþii, apele pe care le trecem, par
fãcute dintr-o esenþã deosebitã de cea de la noi ºi aerul
poartã parcã prevestiri pe care nu ºtiu sã le spun.
O speranþã nouã mã va trage mâine dimineaþã ºi mai
departe, spre acei munþi neexploraþi pe care umbrele nopþii
tocmai îi ascunde. Încã o datã voi ridica tabãra, în timp
ce Dominic va dispãrea în zarea opusã, pentru a duce
foarte îndepãrtatei cetãþi inutilul meu mesaj.
Traducere din italianã de IOAN DUMITRU DENCIU

poesis

Ion Panait*

ÎNGER ÎN SOMN
Prea tânãr, un crin lãcrimând
Mareea fiinþei lunarã
ªi dragostea vie a sângelui, gând,
Minune de îngeri, barbarã,
El încã spre sine migrând
Timp de secretã volutã
O panã de prinþ luminând
Minune de îngeri, pierdutã.
Calvarul ideii lucrând
Gestul credinþei, destinul
Eretic luceafãr ºi sfânt,
Minune de îngeri, preaplinul…

MENUET
Încet, mã viscoleam de fluturi,
trufie pururea a mea,
secunde moarte ce le scuturi
dintr-un palton, într-o livrea
sperând sã te gãsesc în ochii
destinului ce te-o pierdea.
Dar cãrþile erau fãcute,
zãceau pe jos, pe duºumea,
venea un orb sã te sãrute
pe rãcoroasã umbra ta,
iubita mea, neprefãcute
sunt rãnile de mahala.

CÂND TE ÎNFÃªORI ÎN NOAPTE
PLAJÃ TÂRZIE
Dansez în oglindã, pe degetele tale
polenul stins al pianului ºi reveria

Pentru Dumitru Pricop
Vine timpul. Pe curând poate, n-am ºtiut
cât rãmâi, o veºnicie sãlbaticã-a clipei,

torturii –

în desperarea de cauzã am fost de douã ori
la cimitir cãutând adresa difuzã a ceremoniei.

în noapte, glasul sfâºietor al
condorului

Bate tristeþea acolo unde locuieºti, deasupra

îºi cautã umbra –
cum de te-ai rãtãcit lângã
aceste case de jad pe unde
alunecã vântul ºi furia mãrii,
în universul proaspãt al întunericului
te chem în patul fragil al clipei

Gãrii de est, în magazia evlaviei ºi a sãracilor,
ce veche iluzie-i revoluþia în ochii tãi, o
peruzea de obsesii pictatã cu umbrele noastre.
Cu un glonþ de fum în gurã treci prin Nirvana,
sorã cu liturghia e aripa muzicii ce te înfãºoarã
ºi nu mai e timp sã mã schimb de durerea cu care
îþi port inelul vânãt de frig, auzul ce nu ne mai vede…

muºcat de meduze…

* A debutat în anul 1970 cu volumul Noaptea unde mã închin.
Au urmat: Deosebirea de pãmânt (1983), Memoria clepsidrei
(1987), Vina pentru Roberto (1990), Plânsul (1998), La marginea
curcubeului (2001), Timpul în rochie albã de noapte (2005) ºi
altele! Ultima apariþie editorialã – Contemplaþia umilinþei (2007). În
peste patru decenii de activitate literarã, acesta ne-a dãruit
cincisprezece volume de poezii ºi sunt semne cã poetul nu se va
opri aici. De peste patru decenii, Ion Panait danseazã frenetic în
apele oglinzii, crezând cu toatã ardoarea în puterea întemeitoare
a metaforei, de care se îmbatã de fiecare datã în drumul niciodatã
istovit cãtre Ithaca! (Mircea Dinutz)

Judith et Holopherne
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TIMPUL ÎN ROUÃ

nici o mireasã nu se coboarã mai
dulce în sãptãmâna înfloririi când

În lanul de rapiþã foºneºte vântul,
imperialã lacrima lui – îngenunchez

Dumnezeu îºi stinge în pãrul tãu

la uºa albã a clipei.

chihlimbarul tristeþii -

În depãrtare, gâtul de pelican al deltei,
un umãr gol de liniºte ºi trufie

Un vânt cu amnezii de pelin scapãrã –n
pieptul bujorilor – vraja subþire

pe verigheta lunii, polenul rãsfãþului
ademenind umbrele.

a gândului tãu are buzele
de stea umede.

În urma ploii, greierii stinºi în roua
de candelã a crizantemei viseazã
în psalmi. La vedere – vitralii de îngeri,
curtea pustie a privighetorii – sub rana
ascunsã a rândunelelor
curge nisipul clepsidrei.

ÎN SUSUL DUNÃRII
A-nflorit nalba, e bine sã nu mori nicãieri
în seara când plâng îngerii, un stol de sturzi
se nãpusteºte-n fereastra sãracului ca o poruncã
a întristãrii. Vapoare lopãtând pe Dunãre
ne umplu amintirea de drpoii, o nãlucã a
balerinei dintr-un batalion unde sãlãºluieºte
amiaza singurãtãþii – gemând, inima mea
pleacã genunchiul la împãrtãºanie.
Luna aprilie, de florãrese ce trebuiau definitiv
uitate când am cãzut în genunchi;grãdina
se umpluse de corbi care-aºteptau iasomia,
ziua de mâine-a inimii – miroase-a vânt, gândeam
ºi-n catedralele vãzduhului bântuie lupii flãmânzi.
În susul Dunãrii fierbe magia macilor, acolo
încremeneºte timpul, în ploaia de egrete amare
la rugãciunea de utrenie a sfinþilor apostoli.

CÂND ÎNFLOREªTE VIA
Cu o zi în urmã, adicã la jumãtatea
lunii mai, a plâns mierla-n podgorie,
toatã lumea dormea pe prispã,
era ceasul unei amiezi turmentate
când soarele avea în barbã lacrimi ºi licurici,

BALADÃ
Insule mari de ºerpi ºi vin,
alcoolul vremii se petrece
imund, pecetea sa cea rece
s-a rãsucit ºi-n noi puþin –
Veninul ei, mãiestru veac
ºi-anatomie la vedere,
rãni pururea ce nu mai tac,
ofensa vinei în durere…

MADRIGAL
Ce frig e-n casã,
ce frig pe masã,
în ploaie lupii
dezgroapã morþii
pânã în cripta
lui Dumnezeu,
deasupra noastrã
lumini de oase,
bucãþi de suflet
ºi curcubeu.
Mânie-mi calul,
mângâie-i crupa,
ca o vâltoare-i
spuma pe stânci,
dãrâmã zidul,
în urma noastrã
e clar pãmântul
ce lunã-i, Doamne,
ca ºi atunci…
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Lucia Dãrãmuº

Ga-s-Pe

...spectacolul lumii
cerul tremurã sub greutatea pamântului
spicele-s nefirsc de triste
macii ca focul danseazã
sub sângele omului.
de douã mii de ani cocoºul cântã
prin case, pe uliþe ºi suflete
vesteºte dezrãdãcinarea înaltului
dar omul nu vede, nu aude, nu simte
ronþãie cuvinte mãtrãgunã
din el sufletu-i tunã.
contemplu cu detaºarea Matrioºei
înlãnþuirea neîngãduit de valpurgicã
a milioane de ciori
spre apus o vrãjitoare
pe o coadã de mãturã
spintecã luna cu vãtraiul de pãcurã
o prind cu ochiul
ºi râd ºi plâng ºi plâng ºi râd
pânã în cristalin mi se zbate
chipul unui moºneag fugar
dintr-un lupanar antic
mã inspãimântã ºi zbor
printre miile de astre
spectacolul lumii fiind privit
printr-un geam de spital.

Moi j’ai encore peur des gens
l’absence abandonne ma plume en chemin
les feuilles bouleversées, les feuilles blanches
pourissent dans la pomme intacte
la pomme crue.
Terrible frayeur, peur des gens
je retourne sur mes pas heureuse dans le vocable
je son de la peur devient logos
le silence, l’amertume de l’hiver
cendre reversée sur ma langue
la peur des gens m’a attaché des ailes
ga-s-pe ...deux par deux
un. Seul dans le jeu!
De sorte que l’envie de vol-vol m’a saisie!
de sorte que l’envie d’oiseau m’a saisie
lettre de la lettre d’envie...
depuis hier encore, a trois heures.
De sorte que...
de sorte que la gueule du gouffre!
je n’ai plus peur de la peur
de peur je la bois sous le silence de la parole
midi en flammes
délivrée en chemin.
Je la bois sous...Dieu.

...incarne la lumière
sans chanson les monts s’en vont glisser dans la mort
sans silence mémoire de la mort donne la lumière
sans douleur, pour un signe de race.
sans aucune raison le disque de verre de la mort
perd la vie. Jamais de la vie! Jamais de la vie! Jamais...
la lumière crie au pied de la mort
jamais de la vie! comme un éclat d’obus.
il y a des éternités qu’on ne vous a vu, Mort !
plant de la vie. Mort! une vierge torsade de serpents
je veux bien, j’aime la mort sans relâche
ton âme, Mort!, incarne la lumière
Pourquoi cherches la tempête des aveugles!?
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I Elegy
non-Being
....huge snake shakes his fires
in the shut mantle of death
the adephagia aborts the light of life
the boil body vomits of blood
the voice of the Devil rages
in the wilds of the blood poppys
the secret third party revives
Energy of reason and sensibility
Good sleeps in the deepth of Evil
on — — Take eat, this is my body
the Death-Life, Life-Death bit weaves
suffering in the Israel’s staircaise from light
Oh, God, are you measure of non-Being?!

...pieliþe interne
cântã-mi, Orfeu al zilelor noastre
cântã-mi cum numai tu ºtii s-o faci
prin e-mail desigur
cântã-mi despre devenire
sã pot sã spun mai apoi
ce filosof e omul (!)
fraza ta continuã sã curgã nestingheritã
ca virgulele agãþate de imaginile din
povestea fãrã sfârºit printre care
virgulele tale gastroenterologice-mi ºoptesc
devii nebunã devii nebunã
eu surâd te citesc din priviri
sunt 4 tipuri de nebunie la greci
cu mine cinci
pe care-o alegi, te întreb în tãcere
mintea mea se lãbãrþeazã în dialogul mental
îþi rãspund la tãcerea ta
pe cea din iubire
tu molfãi cuvinte cu gura închisã
doar halatul tãu alb mã face
s-o joc pe Eurydice
mâinile tale de medic pipãie cu înþeles
boala prin mijlocul adânc al Infernului
îndrãgostite fãrã tine mã trag la luminã
eu dornicã ————————————————
îþi cer sã cânþi chiar te ajut
aminteºte-þi, Orfeu, cum îi înduplecai pe zei!
tu îmi pipãi stomacul
nici o grijã e la locul lui

Ana Blandiana ºi Lucia Dãrãmuº

locul...locuirea...ce filosof(!), îmi spun
îþi aud vocea la mine în cap
...sed vos, per ego haec loca plena timoris
per Chaos hoc ingens, vastique silentia regni,
Eurydices oro, properata retexite fata.
omnia debemus vobis paulumque morati
serius aut citius aedem properamus ad unam
tendimus huc omnes; haec est domus ultima...
cât adevãr....aici ne e casa din urmã
iubirea ºi moartea cel mai bine îºi joacã
rolul pe un pat de spital
mã rãsucesc. vreau sã vãd mâinile celui
ce trage sforile pãpuºii din mine
afarã ninge pe stradã beþivi
sunetul de fier al tramvaiului claxoane
maºini înjurãturi de ºoferi ºi...
un stetoscop rece îmi ascultã inima
inima cântã. inima mea cântã
cântã pe douã voci...inima
un ritm cardiac pentru halatul tãu alb
un ritm al iubirii pentru
tine, tu mascã de Orfeu
saxa tuo cantu vindex justissime matris
fecerunt muros officiosa novos
tu taci....sau poate masca ta
tu taci....vocea ta nu-i Lyra
doar privirea îþi poartã urmã de Orfeu
tu taci n-auzi nu vezi
nici bocetul zeilor în roþile tramvaiului
înduplecându-te sã-þi joci
scena mãcar pe e-mail
tu taci n-auzi nu vezi
nici mintea mea nebunã
în care rolul Eurydicei îl interpretez
eu, cea dintâi pãpuºã a lumii
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Victor Croitoru*

STAREA STÃRILOR
Lui Constantin Noica

I. Precuvântare. În suflet ºi-n cuvânt e-un
dor de gheaþã
Cuvântul se-ntrupã din veºnicie rostogolindu-se
din gând în gând, miºcãtor dinspre þãrmurile exilului,
acolo unde sãlãºluieºte visul ºi zgomotul unei inimi
perpetuându-se în timpanele noastre pânã dincolo de
adolescenþã.
Mã mir, fiecare naºtere e-o altã zi însemnându-se
cu alte cuvinte, cu alte cifre botezatã ºi adunându-se
în calendar, ce consoane bogate, ce vocale depline
se sfãrâmã în neºtiutul gângurit al celui ce-a devenit
spre lume.
Dar înfloreascã cireºii ºi deie în rod, mistuiascã-se
frunza sub ger, sub zãpadã, ce alte anotimpuri trebuie
inventate, ce întoarceri de pãsãri cântãtoare, ce tulburãri
de ape, ce vieþi sã se curme ºi alte sã rãsarã, sã putrezeascã
bobul sub brazdã, spicul de rod sã plesneascã
ºi pâinea aurie din cuptor sã iasã pânã zeul cuvintelor,
verbul va binecuvânta ºi cu har va însemna vorba omului.
Vino, iatã ce frumuseþi în aceastã oazã a miracolelor,
iatã cum se însufleþesc lucrurile, sufletul lor nemuritor
cum capãtã miºcare, vis de alchimist, ele se
transformã în nobile elemente atotstrãlucitoare, ce
înalte cariatide sub o imensã frizã, în aceastã oazã
a verbului toate se miºcã suitor, au forme ºi graþie,
culorile strãlucesc înspre sinea lor nevãzutã ºi deasupra
un curcubeu stã sprijinit pe oasele calcaroase ale
principiilor, virile cuvinte stãpânesc tot acest timp
ºi lângã fiecare din ele se aprinde o stea.
De aici de vãd palmieri, livezi de mãslin ºi
marea-i aproape, nu departe de þãrm sunt insule ºi
acolo-s pescari gãlãgioºi, pescãruºii þipã încontinuu,
neîndurãtori, izbindu-se cu pieptul de apã, sub acest
coºmar lângã un miros pãtrunzãtor de castane coapte
sau poate alviþã, copilãria s-a consumat ca o febrã,
* Victor Croitoru, (nãscut la 3 iunie 1951,Bacãu – mort la 24 august
1994,Bacãu). Poet din vocaþie, acesta a scris, a creat, insurgent ºi
neliniºtit, din convingere cã doar literatura îl mai poate salva pe om din
barbaria unei societãþi meschine ºi ingrate. Toate tentativele sale de a
scoate un volum în timpul vieþii au fost sortite eºecului pentru simplul
motiv cã autorul nu reuºea sã înþeleagã necesitatea compromisurilor pe
un asemenea teren. Boema sa s-a nãscut, la început, din teribilism, mai
apoi a crescut ºi s-a radicalizat din exasperare ºi frondã. Citea mult,
scria numai atunci când credea cã are ceva important de spus celorlalþi,
mai ales reuºea sã-ºi uimeascã prietenii (Gheorghe Iorga, Sorin Preda,
Dan Petruºcã, subsemnatul) transformând întâlnirile lor în fascinante
spectacole de idei. Textele de faþã fac parte din volumul Starea stãrilor,
în curs de apariþie la Editura Corgal Press din Bacãu. (Mircea Dinutz).

o, imagini rostogolindu-se dinspre vãz, o, simþurile
aprinse lângã coperþile roºii ale cãrþii de povestit,
cuptorul fremãtãtor din care cãldura ne învãluia ºi
mirosul de rufe spãlate, copilãria consumându-se ca o
febrã perpetuã, obositoare ºi stigmatizându-ne.
Câte jocuri ne atrag ºi ne încântã, jocuri
obiºnuite la lumina zilei ºi jocuri învãluite în
întuneric, jocuri cu semne ºi jocuri cu cuvinte, jocuri
de varã consumându-se printre copacii nãpãdiþi de fructe
ºi jocuri de iarnã desfãtându-ne mirosurile cu numele
sãrbãtorilor din calendar. Ce nume ciudate aveau,
parcã reinventam cuvinte, parcã sunetele nu le
rosteam veneau de undeva din suflet, gâlgâitor
se repezeau în aer tulburându-ne.
Paºii se sapã în memorie, paºii, primii noºtri
paºi se zbat sub pleoape ca visele urâte, neadormitele
clipe când venim înspre lume, când ne cheamã ºi fãrã
de voia noastrã strãpungem membrana timpului ºi venim
la un timp de iubit ºi la un timp de uitare, e ora
când în suflet ºi-n cuvânt e un dor de gheaþã.
II. Descoperirea lumii. Ce este-n ochi ºi-n
inimã aievea
În fiecare semn e o tainã ameþitoare, însemnul
pentru floare irumpe din pãmânt, însemnul pentru soare
o roatã la cãruþã, însemnul de cuvânt e un obiect
ciudat, strat pe o hârtie, o linie, un rotund, alãturãri
ciudate ºi pline de speranþã, o nouã sevã ne bântuie
prin minte umplându-ne de noi.
Iatã, pielea biciuitã de vânt înfloreºte mineral,
sângele absorbit de aer are culoarea stafidelor, un
gol înlãuntru, un gol în afarã, numai gustul sãlciu al
apei mai ameþeºte limba uscatã; cumpãna fântânii scârþâie
pãtrunzãtor a secetã, un corb speriat fâlfâie dement
spre lãstãriºuri, sub tãlpi strivim gângãnii ciudate;
cosaºi, cãlugãriþe, care pocnesc ca filele cãrþilor
vechi din care bunica ne desluºea somnul.
Trãim, deci suntem aici cu timpul, fiecare
sens al scurgerii universale, îl cunoaºtem, trãim,
asemeni nouã, dupã vrerea ºi dupã chipul nostru
ne fãurim lucrurile, dupã gândurile ºi dupã obiceiurile
noastre, cele ºtiute ºi cele pe care le descoperim.
Fiecare clipã începe în noi ºi aici se sfârºeºte,
cu numele nostru veºnicia s-a impodobit, câtã
schimbare e dincolo de linia orizontului ºi dupã
aceea înspre miazãzi ºi înspre miazãnoapte, toate
le cunoaºtem dupã vrerea ºi dupã chipul nostru dar,
sub absida cerului, aerul îºi înseamnã trecerea cu
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urma melancolicã a unui nor.
Dupã numãrul pãsãrilor mãsurãm bogãþia anilor,
trecutul ºi viitorul le mãsurãm dupã ele, ce-aþi
gãsit în mãruntaiele clipei, ce însemne, ce lucruri
cunoscute, boabe rubinii atârnate toamna în scoruº
sunt pietrele preþioase cu care ne împodobim pentru
despãrþire, pãsãrile cântãtoare, cele de peste varã
îºi iau anotimpul ºi pleacã lãsându-ne mai triºti
ºi mai fãrã de noi.
Cu câte ne hrãnim, cu nume sau fãrã nume, dar
toate pentru hrana noastrã cea de toate zilele;
sângele animalelor ucise din începuturi ar umple
oceanele, mereu o altã mireasmã ºi un alt gust
trebuie sã ne înalþe simþurile pânã la apoteozã;
niciodatã nu sfârºim pentru hranã munca, mereu gãsim
hotare ale nevoilor noastre ºi mereu le schimbãm spre
uºurarea câmpiei, pãdurilor, apelor, a tot ceea ce
miºcã ºi nu miºcã în jurul nostru.
Copacul nu e copac, rostul lui nu este sã
creascã ºi sã se usuce, sã se bucure de luminã
inundându-l între ramuri, sã fie legãnãtor în
faþa vântului ºi adãpost pentru toate cele ce
zboarã, copacul e fãcut pentru cenuºã, e fãcut
pentru parchet, pentru hârtie, pentru ultimul ºi
absolutul nostru adãpost, pentru toate altele când
nu mai are nevoie sã fie el ºi seva sã-i inunde
trunchiul.
În memorie umbra calului este plinã de
lacrimi, ea vine întotdeauna din copilãrie însoþitã
de spaime ºi zbateri de aripã, mãºti de apã rãsfrânte
la încruciºarea drumurilor, mãºti de foc rãstignite
pe ziduri, sudori reci scãldându-ne la amintirea
calului lângã numele lui, un strãin ne bãtea cu
nuiaua, vai, ce rotund e manejul, mai rotund ca
rotundul vis de toamnã în care ning funigeii din
primãvara trecutã, lângã amintirea calului, lângã
numele lui doar osteneala cãlãreþului, crupa asudatã
ºi umbra lor sãpatã în tina drumului.
Prin semne îndelung meºteºugite, depline
înþelesuri cãpãtând dinspre noi înspre noi ducem
lumea, însemnele ei întipãrite în carnea ºi-n gândul
nostru, fiecare clipã cu semnul ei ºi fiecare lucru
cu semnul lui, din vis în vis trecând, de la o zi la
alta tot noi, aceleaºi gânduri, aceleaºi simþuri,
ce este-n ochi ºi-n inimã aievea.
III.
II. Descoperirea cerului. De necuprins veghind
chiar nepãtrunsul
Din zi se face noapte ºi din noapte zi, ceasurile
consumându-se unele în altele fãrã pic de speranþã
într-un teritoriu necurmat, viaþa se schimbã-n moarte
ºi moartea-n devenire; fãrã îndoialã descântecele sunt
vechi, neºtiute, luna trecând deasupra munþilor sclipeºte,
stelele rãtãcitoare se prãbuºesc înspre ele, numai
soarele se mistuie spre binefacerea tuturor celor
pãmânteºti.
Lumina e un principiu ademenitor care ne rãneºte
imberba noastrã imagine despre îngeri, lumina e un sex
al nopþii rãsfrânt în afarã, de aici, de sub acest

principiu se nasc coºmarurile nãvãlitoare ale întunericului,
vinile noastre pentru care ne spovedim spiritului
desãrvârºit a tot ce creºte în mintea noastrã.
Pãsãri în zbor arzând pe boltã, pãsãri într-un
dezastru sideral, într-o nebunã prãbuºire a astrelor
cãtre pãmânt, pãsãri, inundaþi-ne cu penele voastre,
cu cântecele voastre, cu cuiburile voastre, cu ouãle
ºi puii voºtri, inundaþi-ne voi, mesageri ai luminii,
câtã urã e în gândul meu cã vine iarna, câtã desfãtare
în somnul vostru, pãsãri inundaþi cerul ºi fiþi lângã
bucuria noastrã.
Ce zodii se consumã pe boltã, sub ce însemne se
petrec cuvintele noastre ºi faptele noastre când se
petrec, acelaºi cer, aceeaºi luminã opacizându-ne vãzul
îndeajuns, numai trecerea norilor ca într-o sãrbãtoare
a miºcãrii, mai înseamnã ceva, în rest tãcerea, o tãcere
grãbitã de la un pol la altul, sub care zodiile se petrec
ºi se consumã.
Libertatea visului nostru de a vâsli cu mâinile
în aer, ascensiunea fãrã oprire din care plecãm
întotdeauna bolnavi, visul îngerului de a se miºca
liber ca o corolã de floare sub vânt, dar visul cerului
este aproape de noi, visul cerului ca un amfiteatru
în care gladiatorii de mult au sfârºit, iatã numai
semnele trecerii lor, visul cerului de necuprins
veghind chiar nepãtrunsul.
IV
IV.. Descoperirea gândului. Cu patimã din minte
îºi þese-nchipuirea
Tulburate grãdini ale spiritului, înfiorate
grãdini ale spiritului, mutaþi-vã spre noi, spre simþurile
noastre veniþi; noaptea, uriaºi lilieci se dedau
zborului ºi atunci tresãriþi din somnul vostru veºnic,
somn veºnic de noapte ºi veºnica trezire în zori,
obosiþii lumii odihneascã-se în pace la umbra copacilor
voºtri, martirii, eroii, apostolii, toþi cei trecuþi
ºi însemnaþi cu majusculã, obosiþii lumii, cei însemnaþi
ºi coborâþi din frize, eroii, cei mai puternici bãrbaþi,
cei ce-au iubit ºi cei ce-au urât, roºi de patimi, vii,
puternicii, zãboveascã acum în ceasul de tainã al Istoriei,
primiþi-i dar, la umbra copacilor voºtri, nu fac rãu,
sunt numai vaier ºi fum, un aer miraculos purtând o
urmã durabilã ce vine dinspre uitare.
Iatã-ne, am gãsit poarta deschisã, un loc vizibil
de trecere cãtre sufletul tremurãtor al lucrurilor,
sufletul veºnic ºi coborâtor din religii neºtiute, vie
icoanã a celor ce-au fost ºi-a celor ce sunt ºi-a celor
ce va sã vie; lucrurile trecând uºor în conºtiinþa
noastrã cea de toate zilele, îmbãtându-ne cu calitãþile
lor, perfecte calitãþi dintr-o veºnicã încetinire a
timpului pânã a cãpãta contur ºi a veni spre noi.
Iris veghind, deasupra zãpezi cãlãtoare s-aºtern
ºi trec în uitare, e-un viscol în gând ºi-i simþire în
fiecare gest pânã la destrãmare, pânã la arderea tainicã
a însuºirilor noastre depline de a fi, jocuri, nãluciri
împrãºtiind petalele florilor din boboc, iris veghind,
calea fãrã praf ne duce înlãuntru ºi de acolo cu patimã
din minte îºi þese-nchipuirea.
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Paul Spirescu*

PIERDERE DE SINE

EST IN NOMINA

Toate cãrãrile mele de mult aþipite
În lacrima destinului, sfântã ºi clarã,
Lumina eternã-a privirii, întoarsã
Mereu dinlãuntru,
Înspre lucruri,
Afarã,

ªi atunci m-am hotãrât sã pun câte-un nume
Fiecãrui lucru care-mi iese în cale :
Umbrelor sã le spun umbre,
Izvoarelor – izvoare,
Pãsãrilor pierdute în ceruri
Sã le spun, duios,
Deal ºi vale.

Cerul cu stele albastre ºi nori fumurii,
Acordându-ºi tainic viorile,
Noaptea când plouã tãcerea în oase
ªi caii sãlbatici
Îºi încovoaie spinãrile,
Toatã rãsuflarea fierbinte-a Fiinþei
Prãbuºitã în seul lumânãrilor
De cearã
ªi toate risipirile de frunze uscate
Din toamna aceasta care trage
Sã moarã…

PRINÞUL AVICENNA,
PLÂNGÂND
Cam asta este: cãlãreþi abstracþi
Cãlãresc spinãri abstracte de cai.
Îngeri cuprinºi de flãcãri abstracte
Îmi înconjurã spaþiul himeric
Dintre Purgatoriu ºi Rai.
Toate lucrurile din lume se orânduiesc dupã-o lege
Pe care abia o presimþi
Uneori.
Sevele cuvintelor, ca-ntr-o poveste
Amiros a frunze ºi-a flori.
Numai eu, desfrunzitul, cãlãresc de-o vecie
O abstractã cometã albastrã.
Turmele oilor mele abstracte
Se-aruncã din Cer,
În gol,
Pe fereastrã.

* Nãscut la 26 iunie 1950 la Moreni, jud. Dâmboviþa, el s-a
stabilit, ca profesor de ºtiinþe sociale, la Adjud, Vrancea din
1974. Deºi debutase, student fiind, în revista „Amfiteatru”
(1970), timiditatea, o severã conºtiinþã istoricã, poate ºi oarecare comoditate îi împing debutul editorial pânã în anul 2000,
când îi apare volumul de poeme Metafizica lacrimii, dupã
care urmeazã Strigãt clandestin (2004) ºi Domnule Judecãtor! (2007). Textele publicate aici fac parte din volumul, aflat
în pregãtire, EST IN NOMINA.

N-am ºtiut cum sã-i spun
Doar cuvântului acesta de care
De-o veºnicie mi-e dor
ªi veºniciei acestui munte
Pe care-o tot urc
ªi-o cobor.

URBI ET ORBI
Vã spun urlând, ca sã mã auziþi cu toþii :
Mi s-au risipit în þãrâna fierbinte
Copiii, nepoþii,
Nevestele toate-ale mele fugit-au
Dinlãuntru, afarã,
Anii adunaþi laolaltã îmi atârnã de gât
Ca o piatrã de moarã,
Mã alungã strãmoºii din mine
Cum ai arunca o zdreanþã în curtea
De curând mãturatã,
Norii, vai norii nebunii, îmi spânzurã visele
În care crezut-am odatã,
Vã spun urlând cã doar cai nãrãvaºi
Mã mai adulmecã,
Mã mai aud,
Pletele mele în flãcãri albastre
Se risipesc, gonind în cenuºã,
Dinspre Nord
Înspre Sud.

NOAPTEA DINLÃUNTRU
Rãsfrângere dureroasã în douã a lumii
ªi continuu refuz,
Bocet de stele amare
Îmi izbeºte-n auz,
Peste creºtetul meu cad sãlbatic
Lovituri de topor disperate,
Aprige lupte de tauri
Se petrec clandestin în cetate,
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Scheaunã câini din adâncul pãmântului,
Mamã,
ªi îngeri de ghips
Mã aºteaptã statornic
La vamã,
Noaptea e groasã, drumul e lung,
Pe vremea aceasta, acasã
Nu mai pot, nu mai vreau
Sã ajung.

PAZNICUL PURGATORIULUI
ªi totuºi, pânã la urmã va trebui sã treci
ºi pe-aici pe la noi,
prin purgatoriul promiþãtor al culorilor ºi sunetelor,
mi-a spus atunci iluzionistul bãtrân,
cu glasul lui rãguºit
de iluzionist,
cu ochelarii lui fumurii
atârnaþi,
ca douã aripi de lebãdã
de-a lungul ºi de-a latul coºului
pieptului,

ei bine, n-am sã trec,
n-am sã trec,
bãtrâne iluzionist,
drumul meu urmeazã o altã parte
a lumii,
visele mele sunt scãldate în lanuri umbroase
de grâu auriu,
ºi totuºi ºi totuºi, odatã
tot ai sã treci,
mãcar ca sã-þi oblojeºti rãnile sufletului
cu buruienile de leac
ale istoriei,
mãcar ca sã-þi speli privirile
în râul acesta care curge din sine
spre sine,
astfel îmi spuse mie atunci
iluzionistul bãtrân,
cu glasul lui hodorogit
de iluzionist,
privindu-mã
cu ochii lui triºti ºi spãlãciþi
de iluzionist
ºi asmuþindu-mi memoria
cu paºtele ºi cu crãciunul lui
de iluzionist.

Dumitru Brãneanu*

SUNT

Hieroglifele paºilor tãi

sunt o exclamaþie
înecatã în azur
tãcerea mea,
patima celestã

gânduri se mai rãzvrãtesc
prin curgerea sângelui
rosturile vieþii s-au dus
chiar dacã e tãcere în
hieroglifele paºilor tãi
hrãnesc lumea din mine
ºi nu ºtiu bine ce sunt:
neliniºti pe alei strãine
sau joc al dorului cãrunt

singur înmuguresc
însângerate silabe
pretutindeni ºoapte
aprind azimuturi
sunt firul ce uneºte
golurile dintre secunde
colier, la gâtul tãu. . . Doamne!

Clepsidrã
zori urcã dimineaþa
pe tija oaselor

* Nãscut la Hârtop-Suceava la 26 octombrie 1953, stabilit în Bacãu dupã 1978. Doctor în agronomie. Secretar al
Cenaclului artelor „Octavian Voicu” din Bacãu. În 2004 a
primit diploma de excelenþã a Festivalului de poezie „Avangarda XXII”, iar în 2007 a primit premiul revistei „Plumb”
pentru activitatea poeticã. Este autorul a patru volume de
poeme: Suntem fiii acestui timp, Bacãu, Editura Conexiuni,
2000, Însemnãri de pe acoperiºul vieþii, Iaºi, Ed. Junimea,
2003, Varã târzie, Bacãu, Ed. Casa Scriitorilor, 2006 ºi A
obosit lumina, Bacãu, Ed. Ateneul Scriitorilor, 2007.

sãmânþã de vis
se scuturã de rouã
voi îmbãtrâni pentru tine
cu cerul lipit de suflet
timp învechit în trup
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ah! ºi vederea ce creºte-n adânc.
fereastrã deschisã în afarã
ce departe-s toate
ceruri? iubiri! trup? ruinã!
subþire mã frâng
nisip în clepsidrã

inima se surpã-ncet
rod întru eternitate
dincolo de margini
intru în numele meu cu smerenie
în ziua ce dã formã trupului
amintirile curg vâscos
peste împlinirea neputinþei. . .

Eu, fratele îndoielii

Ger într-o garã

tãcerea în formã de cruce
hãituie cadravul unui vis
Eu, fratele îndoielii
încolþesc lumina tãinuitã
în vara zdrenþuitã a sufletului
cu toate emoþiile mototolite
în prãpastia
al cãrui hãu sunt eu. . .

Numai cine aºteaptã un tren
Uitat într-o garã de cerºetori
Istovit ºi cu toamna în suflet
ªtie ce-nseamnã tãcerea unei priviri
Rãstignitã într-o lacrimã de copil.

Fruct interzis
Se lumineazã ochiul în clepsidrã
Ne uitase ceasul
Secunde risipite în sãrutãri,
Nimeni nu era cu noi în Paradis
Sfinþii se desfãtau în vis
Vânduþi amantelor cerului
Arde ochiul în clepsidrã
Noaptea bale reci de hidrã
Nici un scrib nu ne-a prezis
Cã vom trãi în fructul „interzis. “
Strig nu mã aude nimeni
Universul surd ºi nud
Ecoul tãcerii sapã durerea
In zorii rãmaºi fãrã amurg.
Nu te mai vãd ivit în buza vremii
Ca un întârziat Noe sã salvez
Crinii din ura noastrã, Doamne
Vis de vierme într-un miez.
Vom trece târziu prin urechea ta
Nimeni nu va aduna risipiri
Din nãpârlirea ºarpelui sorþii
Frenetice sensuri, eterne clevetiri.

Intru în numele meu
curg din mine cuvinte
voi rãmâne o închisoare pustie
deºert prin care rãtãceºte sinele

În grãdina
în grãdina bucuriei
aº vrea sã înfloresc
în palma ta
ca o dimineaþã albã
pe linia vieþii zbor alintat
nu-mi sfâºia destinul
cafea pe borangicul vieþii

Pentru cã locuieºti
din când în când
locuieºti în mine
la etajul inimii
cu zâmbetul înzãpezit
în respiraþia teilor
trage pleoapa
peste oftatul sufletului
adunã-mã reazem pentru tâmplã
cã mâine nu se ºtie
cu scîntea zâmbetului
ce saharã aprinzi?

Plouã prin desfãtãrile noastre
amarnic mai plouã
prin desfãtãrile noastre
destrãmãri de singurãtãþi
plouã cu clipa roasã-n coate
de drojdiile orei
anotimpuri sinistrate-n tristeþi
adunã lumea în gânduri
plouã prin desfãtãrile noastre
de amurguri ude violet
gânduri care putrezesc
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Mircea Radu Iacoban

S-AU DESCHIS ARHIVELE!
Mare tevaturã ºi cu deschiderea arhivelor! Pretindem,
militãm, combatem în numele unor înalte principii morale, cerem acces la noi fonduri arhivistice, vrem transparenþã integralã pentru vindecarea tarelor societãþii ºi, de
fapt, de la arhive aºteptãm sã vedem în primul ºi-n primul
rând care, cum ºi cât a turnat la Securitate! S-au publicat
ºi se publicã – adevãrat, în tiraje mãrunte ºi cu preþuri
prohibitive – sumedenie de documente revelatoare pentru
configurarea adevãratului chip al societãþii române anterevoluþionare. Acolo rãmân! De parcã în oglinda arhivelor
n-avem a cãuta decât securiºti, turnãtori ºi, eventual,
cvasi-inocenþi! Iatã, s-au dat publicitãþii, la Editura
„Nemira”, mai multe „calupuri” de documente privitoare la
prezenþa intelectualului român în arhivele comunismului.
Deºi am trãit respectiva perioadã foarte aproape de miezul
lucrurilor în culturã, tot am rãmas tablou vãzând, fie ºi
cu atâta întârziere, cât gunoi zãcea înghesuit sub preº.
Pânã ºi cel mai banal tabel, considerat, probabil, anexã
a anexelor, are ce-þi spune – de pildã, Lista scriitorilor
distinºi cu titlul de „Laureat al Premiului de Stat” în perioada
1949-1963, un simplu tabel cu 72 de nume ale unor
condeieri de mult trecuþi la cele veºnice. „Premiul de Stat”,
repede desfiinþat de Ceauºescu, încununa, teoretic, cele
mai reprezentative creaþii româneºti din toate domeniile.
Valoric, oscila între 50.000 lei ºi 20.000 lei, în funcþie de
clasa premiului, într-o vreme în care salariul mediu pe
economie abia trecuse de 500 lei. Desigur, distincþia conta
încã pe-atât în plan moral, toþi binecuvântaþii adãugându-ºi, la semnãturã, precizarea onorantã „Laureat al
Premiului de Stat”. O primã ºi uimitoare surprizã: din 87
de „opere”, una singurã aº zice cã merita distinsã cu un
premiu naþional: Moromeþii lui Preda (vol. I, laureat în
1957). În rest, doar gunoi cãznit ºi, ici-colo, cu strãluciri
anemice, câte-o pietricicã atestând ceva carate. Deºi
regulamentul stipula clar cã Premiul de Stat þi se poate
conferi o singurã datã în viaþã, Dan Deºliu l-a obþinut ºi
în 1951 (cu rizibilul poem Lazãr de la Rusca) ºi în 1952
(cu ºi mai rizibilul Minerii din Maramureº), Baranga, în
1952 ºi 1954, V. Em. Galan în 1952 ºi 1955, Davidoglu ºi
Jebeleanu, în 1952 ºi 1954. Printre „creaþiile” premiate
nu se gãsesc, de sãmânþã, ºi texte probând oarece
valoare – doar scriitorii în cauzã n-au produs numai
rumeguº literar – ci, totdeauna, acelea care aveau sã-i
coboare în penibil: Mitrea Cocor (Sadoveanu), Meridiane
sovietice (Bogza) º.a. Ies în evidenþã ºi miº-maºurile
epocii: pentru a-ºi asigura succesul, scriitori cu solidã
experienþã trebuiau sã recurgã la „colaborãri” cu marii
politruci ai epocii. Cezar Petrescu a trebuit sã obþinã
semnãtura „co-autorului” Novicov, altfel n-avea ºanse cu
scenariul Nepoþii gornistului, Baranga s-a cuplat cu N.
Moraru, semnând împreunã primitiva piesã Pentru
fericirea poporului, Crohmãlniceanu cu Vitner ºi tot aºa
înainte. Cele câteva stinghere prezenþe onorabile în listã

nu reprezintã creaþia propriu zisã, adicã, poezia, proza,
teatrul, ci fie istoria literarã (Perpessicius, ediþia criticã a
Operelor lui Eminescu), fie traducerile (regula: din rusã –
Philippide, Lesnea). Floricele pierdute într-o postatã
îmburuienitã! Vreme de 14 ani, o întreagã literaturã
naþionalã, rãs-îndrumatã, cocoloºitã, înghiontitã, consistent susþinutã material, ºi – corolar! – încununatã cu premii
instituite în numele statului român, n-a izbutit sã furnizeze
posteritãþii decât un singur titlu – ºi acela fãrã unanimã
apreciere azi! A mãcinat 14 ani în gol moara literaturii
române, dacã ar fi sã luãm de bun inventarul ierarhizat
prin premii oficiale. Ideal ar fi sã se poatã spune cã nu
conteazã ce s-a premiat, existau, la sertar, opere de
greutate, altele tocmai se plãmãdeau din mers. Aº!
Sertarele, goale. Dupã Mitrea Cocor, Sadoveanu n-a mai
dat nimic (Nicoarã Potcoavã e reluarea ªoimilor, din
1904), Arghezi, dupã premierea „Cântãrii omului”, aºiºderea. Premiul de Stat n-a fost, pentru scriitorul român,
elixir de viaþã (literarã) lungã, ci mai degrabã i-a marcat
sfârºitul... O cercetare semnatã de Alexandru-Murad
Mironov se intituleazã Beneficii, privilegii ºi recompense
(aici lipseºte o virgulã) sau preþul intelectualitãþii din R.P.R.
Cititorului nu i s-a oferit, cel puþin pânã acum, o investigare
comparatã RPR-RSR, aºa cã, mai ales cei ce n-au cunoscut realitãþile de atunci, au tot dreptul sã concluzioneze
cã „intelectualii erau cumva suspendaþi între categoria
oamenilor obiºnuiþi ºi cea a conducãtorilor, din punctul
de vedere al privilegiilor de care se bucurau”. Aºa va fi
fost... odatã. Cel puþin din punct de vedere material,
situaþia scriitorului s-a modificat profund dupã 1965,
degradându-se an de an. Sigur cã-s exagerate ºi
nemeritate sumele încasate de Beniuc pentru minunatele
cãrþi Poeme despre Uniunea Sovieticã ºi Partidul m-anvãþat, ambele apãrute în 1954, dupã cum evident supraevaluat a fost volumul Mãrul de lângã drum (1962), onorat
cu echivalentul a 60 de salarii medii brute. De necrezut
sunt retribuirile lui Sadoveanu, ce se bucura de un venit
mediu lunar însumând 47.594 lei, într-o vreme în care
salariul celorlaþi muritori se învârtea în jurul sumei de
600 lei. Pânã ºi moºtenitorii scriitorilor decedaþi, care navuseserã când ºi cum „sã se vândã” regimului, primea
sume mai mari decât totalul onorariilor încasate de
respectivii autori de-a lungul întregii vieþi: urmaºii lui
Caragiale – 228.926 lei, ai lui Agârbiceanu, 200.413 lei
º.a. Ar mai fi, însã, de spus cã retriburi consistente reveneau câtorva „vârfuri”, restul scriitorimii trebuind sã se
mulþumeascã cu venituri mai modeste, dar, oricum,
onorabile. Ceea ce nu i-a împiedicat pe privilegiaþi sã
dea spectacole de jenantã arghirofilie: Arghezi a condiþionat scrierea tabletei O lacrimã , la moartea lui
Agârbiceanu, de retribuirea cu 1000 de lei. Beniuc s-a
bucurat: „Bine cã n-au fost douã lacrimi!” Iar Sadoveanu
se spune cã n-a semnat Apelul pentru pace pânã n-a
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Le supplice d’Aman
primit 2000 de lei! Nu luãm în discuþie, aici ºi acum,
calitatea literaturii astfel onorate, ci numai, strict cifric,
modul în care era retribuitã atunci. Mai existau ºi alte
surse ºi avantaje: premii literare, case de creaþie, cãlãtorii
în þãrile socialiste, documentãri plãtite º.a. Din acest punct
de vedere, se poate vorbi de o evidentã involuþie în
perioada ce a urmat – dacã nu, cine sã mai ºtie, de o
anume aducere cãtre normalitate (sã comparãm cu
situaþia de azi?) Repede, premiile de stat s-au desfiinþat.
Premiul Academiei era, în 1964, în valoare de 200.000
lei, sumã enormã în epocã. Am primit ºi eu premiul
Academiei Române, în 1977: o diplomã tipãritã pe-un
carton albastru ºi nimic altceva. Din lunga listã a caselor
de creaþie ale scriitorilor evocatã în articolul lui Murad
Mironov, încet-încet, una dupã alta, au dispãrut cele mai
importante: Peliºor, Bran, Buftea, Olãneºti, Cãlimãneºti,
Bãlceºti, Tuºnad, Eforie, Govora, Mangalia, din 15 rãmânând numai 4. Drepturile de autor, în sine, nu s-ar fi redus,
dar sumele totale repartizate editurilor pentru onorarii au
scãzut an de an, aºa cã degeaba îþi dãdea legea dreptul
la cutare sumã, dacã editura n-avea cum s-o plãteascã.
Tirajele s-au plafonat. Reeditãrile s-au interzis... Astfel
vãzute lucrurile, concluzia lui Mironov „intelectualitatea
din RPR s-a vândut pe un preþ destul de redus” s-ar cuveni
însoþitã de constatarea cã, în RSR, s-a vândut pe ºi mai
puþin. Evident, dacã identificãm mecanic ºi simplist
onorarea financiarã a oricãrei cãrþi cu o vânzare de
conºtiinþã... Continuã sã surprindã mai ales documentele
referitoare la relaþia dintre partid ºi intelectualitate.
Domeniu delicat: nu se putea utiliza toroipanul, trebuia
apelat la nuanþe ºi fineþuri psihologice. Douã au fost
ºedinþele consacrate în exclusivitate de Secretariatul CC
acestei chestiuni: în martie 1950 ºi în mai 1962. Prima
(condusã de un Dej strâns flancat de Ana Pauker, Vasile
Luca, Iosif Chiºinevschi) a dat cu parul, a doua (în care
Dej era stãpân pe situaþie) încerca sã dreagã busuiocul.
Ca urmare a verificãrilor, în 1950 au fost excluºi din partid
taman scriitori ce s-au arãtat total devotaþi cauzei: Zaharia
Stancu, Mihai Beniuc, Eusebiu Camilar, Victor Tulbure,
Lucia Demetrius, Mihu Dragomir, Al. Kiriþescu º.a. Ana
Pauker a arãtat cã asta nu-i cine ºtie ce nenorocire, doar

ºi în Uniunea Sovieticã sunt scriitori nemembri de partid
– de pildã, Ilya Ehrenburg, aºa cã... Ceea ce, într-un fel,
era adevãrat, câtã vreme, deºi exclus din partid, Mihai
Beniuc a ajuns preºedintele Uniunii Scriitorilor, iar Ion
Jalea, la fel de exclus, preºedinte la Uniunea Artiºtilor
Plastici, ambii funcþionând apoi o veºnicie în respectivele
posturi. Dupã 12 ani, Dej izbutise sã schimbe substanþial
garnitura de conducere a PMR, schimbase ºi numele
organului de conducere, din Secretariat, în Birou Politic
ºi a socotit cã-i momentul sã readucã în discuþie – evident, în altã luminã – situaþia intelectualilor excluºi. Conform tacticii obiºnuite, Dej conducea ºedinþa de aºa
manierã încât propriile sale decizii sã parã a fi emanaþie
a întregului Birou, el doar sancþionând o hotãrâre colectivã. Drept pentru care, întâi de toate, fiecare se strãduia
sã intuiascã la vreme intenþia primului secretar, urmând
sã-i cânte sârguincios în strunã. Au greºit-o în cazul
Zaharia Stancu. Dej l-ar fi vrut reprimit în partid, dar
a-nceput, derutant, cu remarca „Stancu a avut niºte
contacte cu organele burghezo-moºiereºti”. Atâta le-a
trebuit cãþelandrilor sã se dezlãnþuie! Ceauºescu: „Stancu
a fost agent al Siguranþei. Noi avem ºi ce a dat (citiþi:
„turnat”) el.” Bodnãraº: „A lucrat ca agent al Siguranþei”.
Ceauºescu revine: „A fost efectiv agent de Siguranþã pânã
dupã 23 august. Avem documente în acest sens.”
Drãghici: „Figureazã pe state (de platã, n.n.) ca agent.”
Din nou, Ceauºescu: „Chiar de când era elev a început...”
Aici s-ar impune o parantezã: cu ce ochi sã-i privim pe
colaboratorii Siguranþei? I-au dat în gât pe comuniºti –
deci, aplauze? Doar au acþionat în slujba partidelor istorice
ºi-n favoarea regalitãþii, combãtând ciuma roºie care...
(a se vedea Raportul Tismãneanu). Îmi permit sã opinez
cã turnãtorul rãmâne turnãtor, indiferent în slujba cui s-a
aflat ori se aflã. Poate greºesc, dar aº mai zice cã acelaºi
oprobriu se cuvine sã „onoreze” ºi turnãtorii Siguranþei,
ºi cei ai Securitãþii; fac parte din stirpea ce are înscrisã
în gene respingãtoarea vocaþie a delaþiunii... Revenind la
ºedinþa din 1962: primul care a dovedit fler ºi nas de
copoi, intuind intenþia lui Dej, a fost, cum era de aºteptat,
Maurer: „Stancu a avut, totuºi, o orientare democraticã,
iar pe mine, nu m-a turnat.” Repede, s-au reorientat ceilalþi.
Drãghici: „Stancu este tipul intelectualului oportunist.”
Rãutu: „Activitatea lui a fost pozitivã” – etc. etc. Pânã la
urmã, s-a hotãrât ca anumite personalitãþi marcante
(inclusiv Stancu) sã fie primite direct de Biroul Politic.
Încãlcarea Statutului se fãcea cu argumentul... Ehrenburg,
adicã, „aºa-i ºi-n Uniunea Sovieticã” – doar cosmonautul
Titov a fost primit în partid de Prezidiul CC al PCUS. Vor
intra sau re-intra în rândurile membrilor PMR, mai devreme
sau mai târziu („sã cearã ei”, iar cererile, convingãtor
ticluite, sã fie publicate în presã!) Ralea, Codarcea,
Neniþescu, urmând a fi tatonaþi Ionescu-Siºeºti, Horia
Hulubei, Þiþeica, Bãdãrãu, Arghezi (!), Demostene Botez,
G. Cãlinescu, Jalea, Ion Dumitrescu º.a. Dej chiar i-a
telefonat lui G. Cãlinescu, care i-a confirmat cã se considerã „un ostaº al partidului.” Era perioada în care PMR
se dumirise cã, vorba lui Chiºinevschi, „nu poþi construi
numai cu oameni care au doar calitatea cã sunt cinstiþi,
trebuie sã fie ºi pricepuþi.”
Ca ºi cum una ar exclude pe cealaltã!
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Doina Popa

RUGÃCIUNEA DE IERTÃCIUNE
(fragment din roman)

– O sã-þi spun totul, o sã-þi dau indicaþiile necesare.
O sã mã gãseºti, o sã se declanºeze o anchetã, ceva,
mama o sã-mi care oasele într-o desagã, probabil, ºi o
sã mã aducã în cimitirul din sat. O sã lãmurim toate
lucrurile, o sã ne gândim bine, foarte bine la toate, ca sã
nu dãm cuiva de bãnuit, sã nu te creadã unii ºi alþii
nebunã ºi sã se aleagã praful de demersurile noastre.
– Ai un mormânt, într-un loc, undeva, o cruce?
– Nu, n-am nimic din toate astea ºi pentru mine,
noncomformistul, asta n-ar fi însemnat mare lucru, dacã
mama s-ar fi potolit ºi m-ar fi dat uitãrii, aºa cum e ºi
normal, dupã atâta timp. Am fost ucis ºi îngropat la
întâmplare. A fost o zi nefastã, o încrengãturã aiuritã a
planetelor. Aranjasem cu unul, care era cãlãuzã, sã mã
treacã dincolo. Bãtusem palma, stãtusem ascuns câteva
zile, în casa unei mãtuºe de-a lui, Paraschiv o chema,
ca ºi pe el, reþine numele acesta. Eºti atentã, Maria?
– Sigur cã sunt atentã. Am reþinut numele. Am ºi niºte
cunoºtinþe cu numele acesta, i-ai cunoscut ºi tu, profesorii
Paraschiv.
– Îmi amintesc, da, i-am cunoscut ºi eu, am fost în
vizitã pe la ei. Nu ºtiu de ce m-ai dus acolo. M-am simþit
ca ultimul om. Nu cred cã am deschis de douã ori gura.
Se purtau discuþii aºa de savante, de parcã se vorbea în
limba chinezã. ªi tu erai toatã o încântare, o bazã de
recepþie, în timp ce eu mã simþeam ca un tâmpit. La
început m-am bucurat cã nu m-au bãgat în seamã. Apoi
m-am gândit cã îmi trebuia doar o zgardã ºi o fundã
albastrã de atârnat la gât. Eram, în ochii profesorilor,
cãþeluºul tãu ºi eram acceptat ca atare. Vizita aceea
cred cã a fost unul dintre momentele tale de rãutate, când
ai vrut sã-mi araþi mãsura mea realã.
– Nici pomenealã de aºa ceva, n-a fost o premeditare.
Cã vizita s-a dovedit a fi catastrofalã, asta o recunosc.
Nici eu nu mã ridicam la valoarea lor, a profesorilor, nici
pe departe, dar mã duceam pe acolo ca sã mai învãþ
câte ceva, sã-mi mai însuºesc o bazã de lecturã. N-am
avut ºansa sã am profesori buni, mentori adevãraþi. Acolo,
la profesorii Parachiv, trebuia doar sã ºtii sã asculþi. În
rest totul venea de la sine. Uneori îi gãseam ºi eu în
dispoziþii proaste, discuþia nu se lega, ºi mã simþeam ca
eliminatã din cerc. Dar, de cele mai multe ori, vizita era
beneficã ºi stimulantã.
– În tot cazul, eu n-aveam cum sã învãþ de la ei arta
de-a face biºniþã. ªi nici arta de-a face bani din piatrã
seacã. ªi nici cum sã te dregi dupã prea multã pilealã.
– De ce te reduci singur numai la asta? Noi doi puteam
atunci discuta orice ºi discutam orice. N-am ºtiut cã aveai
complexe. E absurd ceea ce spui. Absurd ºi descurajant.
– Bine, lasã, o sã revenim, dacã o sã considerãm

necesar. Important e numele. Când ieºi din „nivelul de
bazã” se pot produce perturbãri. Special am stârnit
discuþia, ca sã fiu sigur cã n-o sã uiþi. Cãlãuza îmi dãduse
un loc de întâlnire la miezul nopþii. Era o noapte oribilã,
ploua, tuna, fulgera. Dar el mi-a spus cã este o noapte
idealã, fãrã riscuri. Nu-l cunoºteam prea bine, nu ajungi
sã te împrieteneºti cu un astfel de om, dar de la bun
început am avut impresia cã ceva nu-i în regulã. Se tot
ferea sã mã priveascã în ochi. ªtii cât este de deranjant,
când cineva îºi fereºte privirea. Dacã aº fi þinut cont de
intuiþia mea nu s-ar mai fi întâmplat nimic. El lucra la
unitatea de grãniceri, cunoºtea toate maºinaþiile, mi se
pãrea o cale sigurã, dar eram puþin alertat de acel joc al
privirilor. ªi presimþirea mea rea avea sã se contureze
din plin. Chiar în seara aceea, la popotã, Paraschiv aflase
cã fusese turnat de cineva ºi urma sã fie demascat. M-a
sacrificat ca sã-ºi salveze pielea. Dar m-a sacrificat în
mod inutil. Deºi avea veºti proaste, n-a încercat sã
anuleze acþiunea. Îmi luase deja banii, mã þinuse închis
într-o camerã din casa mãtuºei lui câteva zile. A riscat
ca sã scape de mine. S-a gândit cã poate a fost pus sub
urmãrire ºi prezenþa mea ar fi o dovadã grãitoare. Dacã
anula acþiunea ºi-mi înapoia banii, eu aº fi fost vãzut prin
oraº, prin garã, aº fi fost luat la ochi. Dacã mã adunau de
pe stradã ºi mã scuturau bine…Aºa încât s-a hotãrât sã
mã treacã dincolo cu orice preþ. Prezenþa mea devenise
compromiþãtoare. Am ajuns la malul de lut, el mergea
înainte, eu dupã el. Acolo mi-a arãtat ceva. Nu am vãzut
nimic, era beznã totalã ºi ploaie ºi vânt ºi tunete ºi lãtrat
de câine. M-am întors cu spatele la el ºi am urmãrit
traiectul braþului lui. Nu aveam în faþa mea decât întuneric.
Auzise el vre-un zgomot sau mai degrabã i se pãruse cã
aude vreun zgomot? M-a împuºcat fãrã nici o avertizare,
în spate, în ceafã, în gât ºi m-a împins cu piciorul în
groapa de lut. Apoi a aºteptat sus ºi a fumat câteva þigãri
la rând. Atunci ºi-a dat seama cã a greºit, cã m-a sacrificat
de pomanã. În noaptea aceea, poate din comoditate, sau
ca sã se evite iadul de afarã, poate din alte motive, nu
urma sã se facã nici o demascare. Cât a stat sus pe
mal, Paraschiv s-a gândit cã, cine ºtie, cineva l-o fi vãzut
discutând cu mine, ori vecinii mãtuºei lui, m-au zãrit pe
acolo. Apoi, locul unde m-a omorât era prea cunoscut
drept pistã pentru fugari, ca sã nu dea de bãnuit, ca sã
nu mai vorbesc de faptul cã mã împuºcase de la o
distanþã de jumãtate de metru. Nu tragi într-un om decât
dupã ce-l avertizezi ºi atunci când simþi cã îþi scapã, ori
eu nu puteam sã-i scap de la o jumãtate de metru
depãrtare. Orice anchetã, cât de superficialã, ar fi gãsit
suspectã moartea mea. Aºa cã a ocolit râpa galbenã,
ºtia drumurile cu ochii închiºi, doar servise drept cãlãuzã
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ºi cu alte ocazii, a venit la mine ºi m-a târât de picioare
înapoi. M-a purtat aºa un timp apoi m-a lãsat între niºte
salcâmi ºi a plecat acasã dupã un hârleþ. Între timp nãvala
ploii spãlase la milimetru orice urmã de sânge. ªi toatã
aceastã porcãrie mi s-a întâmplat din pricina unui câine
vagabond care a lãtrat. Cãlãuza, deja alertatã de veºtile
primite, s-a gândit cã venea patrula cu câinii, sã-l verifice
în post ºi atunci, ca sã dea dovadã de exces de zel, a
tras în mine ca în nimic. S-a întors, a sãpat o groapã
suficient de adâncã ºi m-a rostogolit cu piciorul acolo.
Apoi m-a acoperit ºi a împrãºtiat surplusul de pãmânt de
jur împrejur. Ploaia a nivelat totul, a ºters orice urmã
posibilã.
– Îngrozitor de trist, Niki.
– Trist, inutil ºi fãrã sens. Cum a fost ºi viaþa mea, de
altfel. Trãiam de parcã voiam, în fiecare clipã, sã mã
rãzbun pentru faptul cã trãiesc. Mã risipeam, îmi bãteam
joc de sãnãtatea mea, excesele de orice fel se þineau
lanþ ºi pentru cã trãiam haotic, mi se pãrea cã sunt liber.
De aceea noi nu ne-am înþeles. ªtiam cã îmi impuþi modul
de viaþã, ºtiam cã dacã voiam sã mã apropii de tine trebuia
sã fiu mai cumpãtat ºi condiþionarea asta mi s-a pãrut de
neacceptat. Atunci, când deja pui condiþii, ceva s-a
întâmplat cu dragostea, o partea din ea s-a risipit. Când
ajungi la fraze de genul „fac aºa dacã...” trebuia deja sã
te întrebi dacã are rost sã mai continui.
– Eu nu þi-am reproºat niciodatã nimic ºi nici nu te-am
condiþionat cu ceva. Te acceptam aºa cum erai. Mai precis, tocmai nebunia ta mi-a plãcut la tine, doar þi-am mai
spus-o.
– Nu, nu mi-ai reproºat ceva pe faþã, dar era suficient
sã mã uit la tine ca sã ºtiu ce cale aveam de urmat. Ori
eu nu eram pregãtit sã mã cuminþesc. Te uram chiar,
pentru ceea ce aveai de gând sã faci din mine, eu care
eram, nu-i aºa, un om liber! Dacã voiam sã beau în neºtire,
o fãceam, chiar dacã, dupã aia sufeream ca un tembel
de mahmurealã. Dacã aveam chef de un maraton sexual,
îl declanºam, chiar dacã dupã aia mi se fãcea greaþã ºi
de sex ºi mã simþeam ca o lãmâie stoarsã. Dacã aveam
chef sã-mi toc toþi banii la pocher, nu era nici o problemã.
Întâmplarea mi se pãrea sensul vieþii ºi nu doar
întâmplarea, ci mai ales insolitul ei. Tu voiai sã mã pui
într-o cutiuþã anume, între niºte tipare. Eu le uram! Uneori
mã gândeam cã am obosit, cã mã simt învins ºi cã vreau
sã intru într-un tipar, de preferat unul mai încãpãtor, în
care sã mã simt confortabil. Atunci apãream spãsit pe la
tine, petreceam câteva ore împreunã, vedeam care e
pulsul realitãþii ºi mã întorceam în haosul meu, ca sã
înot în balta cãlduþã care mã încânta atât.
– Niki, Niki, iar pierdem vremea ºi mã tem sã nu vinã
mama sã vadã ce e cu mine, de ce stau aºa mult în pat.
– Da, ai dreptate. Deci numele acelui om l-ai reþinut.
Acum e un bãtrân pensionar, alcoolic, vai de capul lui.
ªi-a distrus rostul vieþii. E o persoanã vulnerabilã. O sã
cedeze extrem de repede. Cu el trebuie sã iei legãtura, el
este cheia întregului demers.
– Trebuie sã mã duc la el ?
– Da, este absolut necesar. Eu o sã fac tot posibilul
sã te însoþesc. Voi cãlãtori fãrã bilet, încântarea mea, îþi
dai seama! Dacã omul nostru nu cedeazã, ceea ce m-aº
îndoi, va trebui sã alegem o altã cale. Cu acest pãcãtos

trebuie sã fim maleabili. Dacã el coopereazã ºi vrea în
schimb tãcerea noastrã, acceptãm ºi aºa. Nu vreau
rãzbunare, în nici un caz, nu mai simt nimic pentru ceea
ce mi s-a întâmplat decât silã. Mai greu o sã fie cu mama
s-o lãmureºti. Dar eu sper, ca o parte din hainele mele sã
mai fi rezistat ºi sã mã recunoascã aºa. O anchetã a
poliþiei ar fi cea mai lãmuritoare pentru ea. Nici tu n-ai
mai fi nevoitã sã-i spui nu ºtiu ce poveste referitoare la
moartea mea. Poate nici nu te-ar crede. Ar deveni
suspicioasã ºi, dupã atâta vreme trecutã, s-ar putea lega
de iluzia cã de fapt trãiesc. ªi iarãºi o sã fiu purtat de
colo, colo ºi iarãºi nu o sã pot trece dincolo de praguri. Ai
înþeles ceva?
– Da, am înþeles ºi accept sã fac tot ce-mi spui.
– Fãrã condiþii?
– Fãrã.
– Glumeam. Uite, acum mi-am amintit de un amãnunt.
Am venit odatã pe la tine neanunþat, ca de obicei. Eram
dupã o vâjâialã de toatã groaza, eram vlãguit ºi plin de
regrete. Nimerisem într-o zi de sãrbãtoare religioasã, nu
mai ºtiu ce sãrbãtoare. Dupã atâta petrecere habar nu
aveam pe ce lume sunt. Pãrinþii tãi, concilianþi, aºa cum
se cade într-o zi de sfântã sãrbãtoare, m-au invitat la
masã. S-a pus faþa de masã brodatã, farfuriile din porþelan
bun, cuþitele de argint. Când s-au aprins ºi lumânãrile din
sfeºnic, am început sã simt cã mã strânge de gât cravata
pe care n-o aveam.
– Hai, înceteazã cu prostiile! Toate amãnuntele astea
festive îºi au ºi ele farmecul lor. Poate n-ai reuºit sã
guºti, nu erai suficient de „aºezat”. În doi dacã am fi fost,
chiar nu þi-ar fi plãcut o cinã romanticã lângã un sfeºnic
aprins?
– Ai zis bine, nu eram suficient de „aºezat”. Atunci
am avut impresia cã totul scârþâia, cã era fals. Tatãl tãu,
care de altfel nu mã suporta ºi nu mã scotea din apelativul
„golanul ãla”, conversa degajat cu mine, ca ºi cum neam fi înþeles de când lumea. Mama ta, toatã numai
zâmbete, îºi ascundea minunat de bine nemulþumirea.
Imediat dupã plecarea mea, amândoi pãrinþii aveau sã-ºi
reia ofensiva declanºatã împotriva mea. Atunci, la masã,
eram într-un fel de armistiþiu.
– De aia nu mai puteam eu, cã pãrinþii mei nu agreau
figura ta! Au urmat apoi ani, când ei ar fi dat orice sã te
vadã pe tine întors ºi pe mine liniºtitã. Exact aºa cum
erai, bezmetic ºi plin de racile. Îmi amintesc de o dupã
amiazã când ai venit pe la mine. Mi-ai spus: Ai mei nu
sunt acasã, aºa cã punem de-o petrecere. Nici prin gând
nu mi-a trecut sã spun altceva decât „hai“. Am ajuns la
tine acasã cu o maºinã de ocazie. Se înserase deja.
Amicii tãi prinseserã doi pui, fetele, necunoscute pentru
mine, i-au jumulit ºi au fãcut mãmãligã. S-a dansat, s-a
fumat, apoi fiecare pereche s-a retras prin câte o camerã.
– Dar nici atunci nu ai vrut sã facem dragoste.
– Nu, nici atunci, dar tu te obiºnuiseºi deja cu refuzurile
mele, nu te mai consumai prea mult. Dupã un sfert de
orã dormeai ca un prunc în timp ce mie mi-au trebuit
câteva ore sã-mi potolesc învãlmãºeala din mine. A doua
zi ,când am ajuns acasã, pãrinþii mei erau foc ºi parã.
Vãzuserã cã am plecat cu tine, dar credeau cã mã întorc
pânã la miezul nopþii. În zãpãceala mea cred cã ºi eu
crezusem la fel. Ei, atunci sã fi vãzut tu ofensivã pe ei!
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Simplul apelativ de golan ar fi fost doar un alint!
– Îmi pare rãu pentru tine, dar eu nu pot fi altfel decât
sunt. ªi apoi þi-am mai spus, nu regret nimic din ce-a
fost. Nu regret nimic, decât moartea mea stupidã. Dacã
nu se întâmpla, aº fi avut timp pentru toate. Puteam sã
mã ºi cuminþesc, nu ºtiu, puteam face multe. Acum nu
mai am nimic de schimbat. Vreau doar sã-mi închei
socotelile. Pentru asta am nevoie de tine. Îmi pare bine
cã te-am gãsit ºi mã crezi ºi vrei sã acþionezi în numele
meu. A fost o întâmplare fericitã pentru mine ideea ta cu
„nivelul de bazã”. Altfel, cine ºtie, þi-aº fi dat târcoale ºi
n-aº fi stârnit în cugetul tãu nici o tresãrire. Am încercat
sã intru în legãturã cu mama, tocmai cu ea, care a
declanºat toatã aceastã aventurã, dar n-a marºat.
Presimte adevãrul, se duce pe la mãnãstiri, la vrãjitoare,
vrea sã aibã confirmãri, îmi rãscoleºte trecutul, dar nu
se lasã prinsã în vis, nu crede în forþa pe care aº avea-o.
Mi-ar fi fost atât de simplu sã-i explic tot ce þi-am explicat
ºi þie, iar ea sã se împace cu ideea ºi sã mã lase pur ºi
simplu uitãrii! Luni la rând am încercat sã iau legãtura cu
ea, fãrã nici un ecou! Viseazã câte ceva despre mine,
nesemnificativ, povesteºte vecinelor sau cui vrea s-o
asculte, s-or fi sãturat toþi din jurul ei de obsesia cu mine,
deja o iau în râs cunoºtinþele, o considerã puþin sãritã de
pe fix. Poate chiar este niþel dusã. Dar ea, care vibreazã
pentru mine ºi nu-ºi aflã împãcarea, în subconºtient este
foarte realistã, nu permite trecerea dincolo de timp, este
inflexibilã ca oþelul. Pe urmã am mai încercat cu o
veriºoarã, o fire extrem de sensibilã ºi de vulnerabilã ºi
înclinatã cãtre paranormal. Cu ea aº fi reuºit într-un târziu,
deºi mã temeam sã nu fie riscant, mã temeam ca ea,
prea labilã fiind, sã nu aibã de suferit, sã nu aibã ºocuri
din care sã nu-ºi poatã reveni. Ei îi dãdeam în ultima
vreme târcoale când, nesperat, m-ai chemat tu.
– Nu te-ai gândit sã vii la mine direct, sã vezi dacã nu
te pot ajuta eu...
– În disperare de cauzã m-aº fi gândit ºi la tine. Voiam
sã epuizez mai întâi toate rudele, m-am gândit, nu fãrã
temei, cã legãtura de sânge este mult mai puternicã decât
o învolburare de moment a sentimentelor. ªtii, spiritul
celui decedat are legãturi mult mai puternice cu cei din
neamul lui. Se creeazã un fel de rezonanþã geneticã. În
fine, pânã la urmã, totul e bine când se terminã cu bine.
Astãzi, pe searã te duci acasã ºi te pregãteºti pentru
drum. Sper sã te pot însoþi. Dacã pierdem legãtura, te
rog sã faci tot ce-þi stã în putinþã ca sã faci ceea ce
te-am rugat. Eºti singura mea speranþã, nu uita asta. Eu
am sã încerc sã menþin legãtura cu tine.
– Cum, creându-mi doar o breºã, aºa cum ai fãcut
când m-am dus la micul dejun ?
– Probabil, aºa, creându-þi un spaþiu de acþiune.
– O sã reuºesc sã fiu normalã, combativã, o sã pot
sã comunic ?
– Da, cred cã o sã poþi ºi atunci când o sã ai necazuri
am sã vin sã te ajut fãrã sã observe cineva sprijinul pe
care þi-l acord. Sper sã pot realiza asta. Aºa cum este
tot la fel de posibil sã pierd contactul cu tine de îndatã ce
pãrãseºti casa. Nu ºtiu nici eu cum o sã fie. Habar nu
am. Dacã se întâmplã aºa ceva, ieºi din “nivelul de bazã”
ºi acþioneazã conºtient, motivatã fiind de povestea pe

care tocmai þi-am relatat-o ºi care, ºtiu cã te-a impresionat. ªi gãseºte, în eventualitatea cã voi pierde legãtura
cu tine, motiv sã mai vii sã mai dormi o noapte aici la
mama ta, poate aici voi putea sã apar din nou. În tot
cazul, când te duci la tine acasã, te rog un lucru: Nu
rãspunde la nici un telefon.
– De ce? Îmi poþi spune de ce?
– E mai bine, un telefon te-ar putea perturba, te-ar
putea scoate din nivel. Cel mai bine este sã scoþi telefonul
din prizã.
– Tu ºtii ceea ce mi se întâmplã, mã poþi preveni de
ceva?
– Intr-un fel ºtiu, dar nu e bine sã te previn, decât
dacã ai fi într-un pericol de moarte. Nu e bine sã ºtii de la
mine.
– Urmeazã sã primesc o veste rea prin telefon? Ce
þi-a venit cu telefonul?
– Nu e nici un calcul anume. Vocea lui ºovãia. Pur ºi
simplu vreau sã mã asigur cã ceea ce ai de rezolvat n-o
sã fie perturbat din pricina unui þârâit strident. Ar fi culmea
sã se întâmple ºi asta. Nu mai fi aºa suspicioasã. Ai
vãzut cât de brutal m-ai pãrãsit din pricina telefonului. Ai
fi fost în stare sã mã mai omori odatã numai sã te poþi
duce sã vorbeºti la telefon. Ce sã spun, un receptor la
ureche ºi gata, ai impresia cã toatã lumea e la picioarele
tale. Când lumea e la picioarele tale oricum, numai s-o
vrei, numai sã încerci s-o ai.
– Doar ai vãzut despre ce telefon era vorba. Foarte
ciudat a fost! În starea în care mã aflam eu ºtiam cã voi
primi acel telefon, ºtiam ºi care era conþinutul mesajului,
ºtiam ºi cã nebunele alea de vecine mustãcioase formau
numãrul concomitent cu mama, hei, super, aveam
percepþii extrasenzoriale! Doamne, nici nu mi-am putut
închipui cã voi ajunge aºa de departe ºi într-un timp aºa
de scurt!
– Nu-i aºa cã þi se pare ceva extraordinar? ªi chiar
este, într-adevãr. Câtã lume n-ar vrea sã aibã percepþii.
Sã vadã, sã ºtie, fãrã sã se deplaseze, fãrã sã facã un
efort anume. Aºa cum suntem noi, sufletele, nu? Crezi
cã noi stãm la bârfã ca vecinele tale sau ne plângem pe
umeri unul la altul de ceea ce vedem pe pãmânt sau de
ceea ce ni s-a întâmplat pe pãmânt? Am avea timp de
bârfã, berechet, doar nu mai avem slujbã, nu mai suntem
nevoiþi sã ne plãtim facturile, sã facem rost de bani. Numai
cã…Dar e mai bine pentru tine sã nu ºtii mai multe despre
lumea mea.
– Nici nu mi-am putut imagina cã „nivelul de bazã” o
sã-mi ofere asemenea posibilitãþi! În carte nu scria. Sau,
mã rog, scria, dar nu era vorba, în nici un caz, de începãtori ca mine. Eu nici nu cunosc bine alfabetul iniþierii.
Sunt doar o începãtoare. Am aplicat doar câteva
procedee. Cred cã le-am ales pe cele mai uºoare, ca sã
fiu sigurã cã pot executa bine paºii. Mi-era teamã sã nu
renunþ ºi sã reintru, cuminte, în matca mea.
– Eºti amuzantã cu cartea asta a ta. Ti-am spus cãmi aminteºti de o comedie cu o vrãjitoare care zãpãceºte
mereu regulile ºi se trezeºte într-o mulþime de încurcãturi.
E periculos pentru tine, dacã nu stãpâneºti bine spaþiul,
sã te joci astfel. Dar ce m-aº fi fãcut dacã nu începeai
experimentul ãsta ciudat?
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Ion Gheorghe Pricop

REVELAÞII RUSTICE
Portrete la minut
Pe uliþa dreaptã ca lumânarea, apare þigãnuºul târând
sacoºa lui uriaºã în carouri. Vocea piþigãiatã, modulânduse dupã vocalele prelungite, rãscoleºte, parcã, colbul
drumului, dar ºi câinii, ºi gãinile mahalalei:
– Pãturi, haine, farfurii, cuþite… calitate primã, de la
nenea Ianache; ace, bolduri, igrete, ºi tãmâie, toate, de
la hãla! Ia neamule, ia bãdie!…
Bãdia, pentru ziua de azi, s-a nimerit a fi Nicolaie
Corlãþea, pensionarul cel mai-mai din Timigeni. A lucrat
la cãile ferate, ca electromecanic. Nu-i de baºtinã deaici, dar ºi-a cumpãrat o casã, spre bãtrâneþe, în sat, ºi
are, deja, vreo douãzeci de ani de când lumea îl vede
mai toatã ziua întins peste gard, ca sã ia pulsul strãzii.
– Cine e, bre, neni-to Ianache?
– Ha? face tânãrul cu faþa tuciurie. Se rãsuceºte
ºi-ºi aºazã bagajele jos. Are faþa transpiratã ºi pare obosit.
Îºi ridicã cu greutate fruntea ºi-l priveºte pe celãlalt cu
braþele lãbãrþate pe creasta de zãplazuri. Mai curând m-ai
servi cu niþicã apã!…
Pensionarul dispare preþ de un minut ºi-apare cu o
cãniþã din marmurã galbenã, cu buline roºii, plinã pânã la
refuz.
– Poftim, bea!
Þigãnuºul o duce la gurã ºi soarbe cu lãcomie. Buzele
lui groase, peste care se întrevede un început de
mustãcioarã, acoperã bunã parte a marginei de sus a
vasului.
– Mulþumesc fain!
– De ce nu spui mulþumesc frumos? Ce, eºti ardelean?
– Poi? dace strãinul, bãtând uºor capãtul unei þigãri,
pe care, apoi, o duce la gurã.
– Mãi, bãiete, eu te-am vãzut de multe ori prin târg pe
la noi, la ªur; lasã minciunile!…
– Uite ce, nene: te intereseazã marfa mea?…
– E a ta, sau a lui nen’to Ianache?…
– Biiine, face. M-am lãmurit. Matale ai chef de glume,
dar ºtii cã eu n-am gustat nafurã de azi-dimineaþã?
Se apleacã, înºfacã bãierele sacoºei de pvc ºi le
aruncã peste umãr. Puþin, s-a îngheboºat.
– Mai locuieºte cineva pe uliþã? Aratã cu braþul cãtre
suiºul drumului ºi scuturã din cap, încercând sã
îndepãrteze de pe creasta nasului o bobiþã de transpiraþie
care îl gâdilã.
– Nu prea, rãspunde bãtrânul, mângâindu-ºi bãrbia
proaspãt rasã;o babã ºi-un moºneag de nouãzeci de ani…
– Pãi gospodãriile sunt faine, unde-s gospodarii?
– Da’ unde nu-s?… La câmp, la târg, în Italia, în
Spania…

Pleacã. Pantofii-adidas din picioare întipãresc urme
late, pigmentate cu cerculeþe, în blana de praf a drumului.
Face doar patru-cinci paºi ºi se opreºte în loc. Se
rãsuceºte. Sacoºa, cât toate zilele, executã un arc de
cerc uriaº în aerul vãrgat de cãldurã al amiezii.
– Da’ un portret, nene, nu vrei sã-þi pictez?
– Adicã?…
– O pozã desenatã…
– Vei fi fiind ºi artist?
– Nu chiar, dar mã pricep la de-alde astea…
Pensionarul se scarpinã sub creºtet, acolo unde
câteva ºuviþe de pãr grizat ºi rebel mãrginesc o chelie
rotundã. Apoi, zâmbind, ºi cu umor:
– N-am nici ce, nici pentru cine sã mai pozez. Bãbuþã
nicevo, copii, nicevo. Sunt prea bãtrân. Totuºi, aº fi curios de ce eºti tu în stare sã faci.
– Îþi pot arãta, zice tânãrul, ºi se apleacã ºi scociorãºte
prin fundul sacoºei. Scoate sulul de hârtii, începe sã
deruleze ºi-i aºazã în faþã un exemplar din creaþiile sale.
Mâinile lui butucãnoase se strãduiesc sã-l þinã cât mai
întins. Aºa-zisul tablou tremurã sub privirile bãtrâne, ºi-o
secundã, culoarea de roºu din conþinutul desenului scapã
câteva reflexii în lumina puternicã a soarelui. Corlãþea
nu poate a se dumeri dacã ceea ce vede pe bucata aceea
de hârtie albã este un chip de om sau altceva.
– Ce, cine-i aici?
– Vecinul dumitale, unchiul Nicolaie, rãspunde pictorul,
râzând ºmechereºte.
– Nu prea seamãnã…
– La fel a zis ºi el. Cã nu-l reprezintã. De-aceea nu mi
l-a mai cumpãrat.
– ªi crezi cã dacã eu am sã pozez , o sã iasã ceva
care sã mã reprezinte?
– Desigur…
– Atunci, dã-i drumu’, ce mai stai?
ªi iese în afara portiþei ºi se sprijinã cu spatele de
gard. Îºi lasã greutatea corpului pe un singur cãlcâi, cãci
un picior s-a suprapus peste celãlalt, mâinile se prind
ºtrengãreºte de cureaua latã, ca un chimir, aºa încât
degetele mari sã se poatã agãþa de platca pacheºtelor.
– Bãrbia mai sus, murmurã bãiatul, apreciind unghiuri
ºi spaþii din priviri, apoi vine ºi-i atinge pielea gâtului cu
degetele umede, moi. Îl prinde de umeri, încercând sã-i
înalþe puþin, apoi se rãsuceºte ºi-aºazã sacoºa pe pãmânt. Se apleacã ºi scotoceºte o vreme prin fundul
acesteia, scoate, în sfârºit, un teanc de hârtii, desfãºoarã
una dintre ele ºi-o lipeºte de planºeul de carton pe care îl
culcã uºor pe braþul ºi antebraþul mâinii stângi. În dreapta,
þine câteva creioane colorate. Ca un adevãrat prestidigitator, le manevreazã în aºa fel încât sã ajungã între cele
douã degete lucrãtoare. Totul dureazã câteva minute, ºi-

prozã
n aceastã vreme mai mult priveºte la chipul bãtrânului,
decât la ceea ce executã pe hârtie.
– Gata, zice într-un târziu, respirând uºurat. A ieºit
fain!…
– Ce-a ieºit? face Corlãþea curios, întinzând mâna sã
prindã lucrarea.
Priveºte îndelung, timp în care fruntea i se încreþeºte
de tot, iar sprâncenele lungi ºi stufoase îi stau, parcã, sã
cadã. Þigãnuºul respirã uºurat în spatele umerilor lui.
Aerul încãlzit al fiinþei acestuia îi atinge, ca o aripã
diafanã, lobul urechii.
– Place-þi?…
– Deloc, rãspunde sãteanul, cu întârziere.
– Care-i motivul?…
– Nu pricep rostul norului ãsta negru deasupra capului,
ochii aceºtia împrãºtiaþi ºi holbaþi, pe-o frunte lãbãrþatã?
Astfel m-ai vãzut? O fi bãtrâneþea urâcioasã, dar nici
chiar aºa…
– ªtii ce, nene? Hai sã-þi spun un secret. Am încercat
sã-þi pozez chipul, dar a ieºit sufletul.
– Aha, înþeleg, face bãtrânul, mestecându-ºi limba
în sec. Aºa mai merge. ªi lui Nicolaie, vecinul, tot sufletul
i-a ieºit?
– Tot…
– ªi de ce nu i-ai spus-o?
– Fiindcã am socotit eu cã nu trebuie sã i-o spun. Nu
cred cã era pregãtit sã primeascã o
veste atât de proastã.
– ªi crezi cã eu sunt pregãtit ?
– Întrezãresc în ochii ºi glasul dumitale înþelepciune…
– Aºa crezi ?
– Îhî…
– Cât mã costã?
– Douãzeci de lei…Inclusiv cuiºorul-ºurub, de prins
pe perete.
– ªi dacã vreau sã-l cumpãr ºi pe-al lui Nicolaie?
– De ce-ai face-o?
– Aºa, fiindcã-mi place ºi-al lui.
Se încheie târgul ºi strãinul pleacã. Cu câte o hârtie
desenatã în fiecare mânã, Corlãþea calcã încet pe terasa
lui înfierbântatã de soare. Aºazã cele douã piese pe
prispã, la umbra scurtã a bagdadiei. Le mai priveºte o
datã îndelung. Îºi duce degetul mare pe norul negricios
de deasupra trupului, care pare mai mult o patã, ºi-apasã,
pânã hârtia se rupe ºi grunþii de cremene ai peretelui îi
pãtrund în piele.
Apoi, scoate bricheta de la buzunarul cãmãºii cu
mâneci scurte, o aprinde ºi dã foc la colþul de jos al celor
douã lucrãri.
În depãrtarea potecii, însoþitã de refrenul unui lãtrat
de câine, se aude vocea subþiatã a þigãnuºului:
– Foarfece de tuns oi, cratiþe ºi polonice-avem,
carpete, prosoape…, toate de la nenea Ianache… Ia
marfa, ia marf’, neamule!…
În câteva secunde, cele douã foi cartonate, transfigurate în desene bizare, se fac scrum. O boare scurtã
împrãºtie funinginea lor pe suprafaþa lucie, de ciment, a
prispei.
Dupã aceea, Corlãþea intrã în odãiþa lui rãcoroasã, pe

pereþii cãreia mai atârnã doar câteva crenguþe uscate de
flori de salcâm. Se întinde perfect în pat ºi ºi-ascultã
bãtãile inimii. Parcã ar fi un ceasornic obosit. Priveºte
scândurile plafonului ºi i se pare cã acestea lunecã,
aidoma ºinelor de cale feratã, undeva în urmã. Refuzã,
însã, a mai urca în acel tren imaginar care-l purta, de
obicei, cãtre copilãrie, cãtre brava-i tinereþe. Dimpotrivã,
i se face un dor nespus de soþia lui, cu care avusese
ºansa sã vieþuiascã pânã împlinise vârsta de ºaptezeci
ºi opt de ani.
– Asta ar însemna sã trãiesc în prezent , gândeºte,
ba cât se poate de mult în viitor. Ana mea e aici, sub
prunii Hadadârlei. Cimitirul nostru de atâtea cruci tocite,
de atâtea cruci noi…
Se bucurã ca un copil când, prin telepatie, porunceºte
scândurilor de pe tavan sã curgã în sens invers. Închide
ochii cu bucurie ºi se pregãteºte sã adoarmã. Mirosul de
floare slejitã îi gâdilã nãrile cu atingeri de aripi de îngeraºi.
ªi-afarã, vipia care sfarogeºte frunzele de pe copaci
este pe cale sã se potoleascã.
– Unde, în ce garã va fi sã opresc? ºopteºte, ºi cade
într-un somn greu ca pãmântul.
O muscã obraznicã îi tot brãzdeazã faþa, de la nas
cãtre frunte, de la un obraz la celãlalt obraz, dar el nu
mai simte nimic… Deja , sforãie…

Dieu séparant la Lumière des Ténèbres
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Lucian Bâgiu

VII. MAIONEZA (II)
(fragment de roman)

Cadru exterior: Eleºteu îngheþat pe care aleargã dezordonat
un cocker spaniol auriu, urmãrind fãrã prea mare succes o
veveriþã (care nu e spaniolã ºi e roºcatã). Fond muzical: Edward
Grieg: Peer Gynt – The Hall of the Mountain King, sau orice alt
marº (rãmâne la latitudinea regizorului). Dupã-amiazã, cer
senin.
Tãiat la:
Cadru interior: Glisare lentã a focalizãrii camerei dinspre
holul de la intrare al conacului – un brad uriaº de Crãciun, cu
nenumãrate cutii savant împachetate ºi încã nedesfãcute,
lumini multicolore care pâlpâie în ritmul marºului – cãtre
sufrageria plinã de personaje în care e o dinamicã absconsã a
miºcãrii în spaþiu (fiecare pare a pregãti câte ceva, dar altceva
faþã de ceilalþi. Unii pot muta farfuriile tocmai aranjate de alþii).
Tãiat la:
Plan detaliu: Iza ºi Eva în bucãtãrie, faþã în faþã, ocupate cu
decorarea unui tort impresionant. Fiecare are în mânã câte un
tub cu friºcã, pe care îl þine ca pe o armã, gata de atac.
Transfocalizare subitã: Pe acordul final din marº cockerul
realizeazã un salt mortal ºi aterizeazã sec peste veveriþã. În
acelaºi moment din cele douã tuburi þâºneºte friºca (în culori
distincte: alb ºi roºu).
EVA: Inimioare?
IZA (o þintuieºte cu privirea fãrã sã spunã nimic).
EVA (îi surâde cald ºi începe sã decoreze tortul. Nu sunt
inimioare): Tristan pare teribil de încordat în ultima vreme, nu
crezi?
IZA: Nu mi-am dat seama, dar fãrã îndoialã cã vei fi ºtiind
mai bine. Aveþi numeroase proiecte comune de ceva vreme.
EVA (se opreºte o secundã din decorare, pare a medita la
aflarea unui rãspuns potrivit, dupã care începe a aºterne o
serie de inimioare de jur împrejurul tortului): Dar Iza dragã, ºtii
bine cã Tristan nu mã intereseazã sub acest aspect. Credeam
cã am lãmurit definitiv acest amãnunt.
IZA (rotindu-se în jurul tortului a ajuns la seria de inimioare
a Evei. Se opreºte o secundã, pare a cãuta rãspunsul potrivit,
dupã care continuã cu manevrarea tubului de friºcã): Vãd cã
te pricepi foarte bine la bucãtãrie, Eva. Felicitãri. Nu lãsai
impresia.
EVA (a ajuns din nou în faþa seriei de inimioare. Constatã
cã acestea au fost între timp strãpunse de câte o sãgeatã. Îi
aruncã o privire rãzboinicã Izei ºi continuã): Iar tu faci minuni
în arta decorãrii, Iza dragã. Mulþumesc, am avut un maestru
de excepþie. ªtii, Iza, e uimitor ce pofte nebãnuite trezesc
cercetãrile îndelungate asupra unor amãnunte lingvistice ale
evului mediu…
Fond sonor: Giacomo Meyerbeer – Coronation March (From
The Act IV of The Prophet). Pe acest fond sonor Iza ºi cu Eva
continuã a decora tortul învârtindu-se mereu în jurul sãu,
imaginea derulatã repede astfel încât sã sugereze filmul mut

de odinioarã. Gesticuleazã animat, par a se confrunta,
îndreaptã adeseori ameninþãtor tuburile cu friºcã una cãtre
cealaltã pânã ce la final se împroaºcã reciproc din abundenþã
cu friºcã.
Plan detaliu de final: Tortul aflat într-o harababurã de
nedescris. Focalizare imagine: inimioarã albã strãpunsã de
sãgeatã roºie.
Tãiat la:
Plan detaliu: Poetul ºi Mo în faþa bradului de Crãciun. El,
înfãþiºare boemã ºi dezordonatã, pântec proeminent, barbã
bogatã, pipa fumegândã în colþul gurii, un pas în spatele tinerei.
Ea, excesiv de aranjatã, pantaloni albi mulaþi, curea latã,
strãlucitoare în jurul bazinului, cizmuliþe negre strânse pe
pulpe, mijlocul descoperit apetisant, decolteu adânc, sânii
rotunzi jumãtate atrãgând inerent privirea, pãrul negru prins
sub o banderolã albã, cercei sferici argintii, rimel puternic, de
un negru adânc, asemenea ojei ºi a ochilor.
POETUL (puþin înãlþat peste umãrul tinerei, cercetându-i
pe furiº decolteul): Superb aranjament, am putea spune, Mo.
O încântare hedonicã a simþurilor în preajma acestei nopþi
când miracolele prind contur.
MO (admirând bradul): Da, m-am strãduit mult sã iasã ceva
frumos.
POETUL: ªi pe bunã dreptate pot spune cã te-ai întrecut
pe tine însãþi.
MO: Totuºi ceva nu e în regulã. Nu vrei sã îmi dai o mânã
de ajutor?
POETUL: ªi douã, cu cea mai mare plãcere. Unde anume?
MO (privind insistent cãtre vârful îndepãrtat al bradului):
Mi-e teamã cã va trebui sã mergem sus. Crezi cã eºti capabil sã
adopþi o poziþie periculoasã? Vom fi nevoiþi sã facem puþinã
echilibristicã.
POETUL (cu ochii strãlucind, pufãind cu sete): Mo dragã,
sunt încredinþat cã noaptea aceasta unicã meritã întreg efortul.
Fond sonor: Ludwig van Beethoven – March of Turks (From
The Incidental Music to A. von Kotzebue’s The Ruins of
Athens). Pe acest fond sonor imagine derulatã mult mai repede
decât normal, asemenea filmului mut de odinioarã: cei doi
aduc o scarã, se caþãrã pe ea, pe rând, încearcã sã ajungã la
steaua din vârful bradului, nu reuºesc. În cele din urmã urcã
scãrile cãtre etaj cu intenþia de a ataca problema din alt unghi.
Plan detaliu: Mo întingându-se în gol cãtre vârful bradului;
poetul o þine strâns pentru a nu aluneca. Focalizare imagine:
mâna poetului aºezatã ferm pe sânul tinerei.
Tãiat la:
Plan detaliu: Tristan ºi burlacul în bibliotecã. Amândoi þin
în mâini câte o carte ºi un pahar într-o posturã de capã ºi
spadã. Sunt armele unui duel universitar postmodern în
desfãºurare. Armura: frac ºi papion.
TRISTAN: Colega, nu pot sã cred cã susþii aºa ceva.
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BURLACUL: Nici eu cã eºti de pãrere contrarã, dragul meu.
TRISTAN (agitând ca suprem argument cartea cãtre
preopinent): Prin urmare cuprinsul acestui volum este inferior
celui din mâna ta?
BURLACUL (fluturând elevat cartea din mâna sa, ca pe un
evantai): Toþi cititorii englezi sunt fãrã îndoialã de acord cu
mine. Metoda expusã în aceste pagini este infailibilã. Cea din
acele pagini este o naivitate puerilã.
TRISTAN (bea cu sete din pahar ºi citeºte câteva rânduri):
Colega, baþi câmpii. Indubitabil autorul meu este superior
drãguþei dumitale doamne, care nu rãmâne decât o diletantã.
BURLACUL (se încruntã, rãsfoieºte paginile, bea cu sete):
Dragul meu, diletantã e cam mult spus. Te rog sã retractezi, în
numele gentileþei.
TRISTAN (un moment de meditaþie): Bine, colega, retractez.
Mã luase valul. Însã modul ei de expunere este viciat de practici
neortodoxe. Prea mult exotism, improvizaþie niþel în exces.
BURLACUL (un pas brusc în faþã, întinde ameninþãtor
paharul): Ha! Ia te uitã! Dragul meu, nu þi-ai fãcut bine lecþiile.
Autorul tãu e cam conservator ºi când se bagã singur într-o
fundãturã greu de explicat apeleazã prea puþin convingãtor la
ceea ce nu poate fi calificat decât abracadabrante argumente
fanteziste.
TRISTAN (face ºi el un pas în faþã): Iraþionalul e parte
integrantã din lumea noastrã.
BURLACUL: Exotismul, asemenea.
Focalizare imagine: Burlacul ºi Tristan confruntându-se cap
în cap, priviri ameninþãtoare prin ochelari.
TRISTAN: Propun un duel.
BURLACUL: Accept. Alege câmpul de luptã, arma ºi muniþia.
TRISTAN: Peluza, lopata ºi zãpada.
BURLAUL: De acord. Martori?
TRISTAN: Fãrã?
BURLACUL: Perfect. Durata?
TRISTAN: Cel care cade primul acceptã cã metoda celuilalt
e infailibilã.
BURLACUL: Dragul meu, nu am nici un dubiu. Hercule
Poirot e numãrul unu iar Sir Arthur Conan Doyle, o relicvã a
trecutului.
TRISTAN: Colega, vei suferi o înfrângere categoricã.
Sherlock Holmes este infailibil iar Agathe Christie, o doamnã
cumsecade, dar în retragere.
BURLACUL: Vom vedea.
Focalizare imagine: cele douã cãrþi ºi paharele alãturi pe o
mãsuþã. Crima din Orient Express versus Câinele din
Baskerville.
Plan exterior: Domeniul din jurul conacului, troienit intens,
vãzut de la mare înãlþime, imaginea apropiindu-se încet de
siluetele celor doi universitari care degajeazã într-o perfectã
harababurã zãpada pe un viscol teribil. Fond sonor: Modest
Mussorgski – A Night on the Bald Mountain. Imagine derulatã
repede, pentru a se putea vizualiza progresele celor doi dueliºti:
Tristan ºi burlacul înlãturã dezordonat, la întâmplare zãpada,
realizând un amplu labirint pe tot întinsul domeniului.
Focalizare imagine: Feþele celor doi, cu straturi de gheaþã
pe ochelari ºi pe sprâncene, cãutând rãtãcite ieºirea din labirint.
Imagine de ansamblu: veveriþa pe vârful conacului urmãrind atentã, ridicând dintr-o sprânceanã, situaþia nou creatã.
Tãiat la:
Cadru interior: Feminista singurã în sufragerie privind avid

cãtre masa pe care totul se gãseºte într-o perfectã ordine. Fond
sonor: Hector Berlioz – Hungarian March (From The Damnation of Faust). Pe acest fond sonor, imaginea, iniþial staticã ºi
apoi câteva secunde normalã începe a fi derulatã mai repede
decât firesc, în timp ce feminista schimbã dispunerea din faþa
farfuriilor a cartonaºelor pe care sunt înscrise numele invitaþilor.
Operaþiunea trebuie repetatã la nesfârºit, sugerând o
harababurã totalã a aprecierii poziþiei fiecãrui cartonaº. Dese
reveniri asupra deciziei anterioare. Pe acordul final, primplan:
faþa surâzãtoare, satisfãcutã de rezultat, ochi strãlucitori.
Focalizare imagine: un cartonaº þinut ferm în mâini, cu
nume indescifrabil. Primele litere sunt Au.
Tãiat la:
Plan interior: Sânziana în faþa unei oglinzi.
Tãiat la:
Plan interior: Pepelea în faþa unei oglinzi.
Fond sonor: Tchaicovsky – March (From the Nutcracker
Suite).
Alternanþã de planuri pe acest fond sonor. Sânziana se
gãteºte frumos, îºi aranjeazã o panglicã ºi o fundiþã la o rochiþã
fantezistã, de culoare roz, în pãrul lung ºi cârlionþat îºi prinde
o inimioarã iar la final îºi întinde pe mâini mãnuºi fine, liliputane,
albe. Pepelea îºi încheie nasturii unei cãmãºi albe cu mânecuþe
volante, se chinuieºte sã îºi prindã un papion negru la gât, îºi
îmbracã fracul, îºi ataºeazã un ceas minuscul cu lanþ de aur.
Gesturile celor doi copii intenþioneazã sã imite cu seriozitate
ritualul oamenilor maturi.
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Transfocalizare imagine: Pepelea ºi Sânziana fiecare în faþa
computerului deschis la yahoo messenger. Are loc urmãtorul
scurt schimb de replici:
pepe: sunt gata.
sanzi: si eu. capitanul neacsu?
pepe: pregateste masina pentru misiune.
sanzi: perfect.
pepe: codita?
sanzi: pe moment plecat in misiune.
pepe: perfect. plec acum.
sanzi: bine. te astept.
Intercalare primplan: Pepelea îºi aranjeazã pe cap jobenul.
Sânziana îºi deseneazã pe obraz o aluniþã.
Tãiat la:
Cadru interior: uºa de la intrare a conacului. Focalizare imagine: un clopoþel auriu agitat care scoate un sunet cristalin.
Fond sonor: liniºte apãsãtoare. Clopoþelul zãngãneºte din nou,
cristalin. Fond sonor: liniºte de mormânt. Clopoþelul agitat
nervos, zãngãneºte cât se poate de cristalin. Fond sonor: târºâit
alene de picioare. Apare mergând extrem de încet poetul boem,
pufãind din pipã. Are de jur împrejurul gâtului, revãrsatã pe
pieptul lat, betealã strãlucitoare, multicolorã, din bradul de
Crãciun, sugerând ghirlandele florale ale hawaienilor. În mâna
stângã poartã, fireºte, un pahar jumãtate gol. Deschide uºa. În
cadrul acesteia: preºedintele ºi cãpitanul Neacºu, între ei prima
doamnã, iar în faþa ei Pepelea. Fiecare bãrbat poartã în mânã
câte un buchet superb de flori (preºedintele – camelii roz,
cãpitanul Neacºu – zambile roºii, Pepelea – crini portocalii).
Fond sonor: primele acorduri (ºi doar acestea) din Giuseppe
Verdi – March from the Act II of Aida. Apoi moment de liniºte
stânjenitoare. Invitaþii din exterior surâd cald. Poetul pufãie
încruntat.
POETUL (sec): Aloha.
PREªEDINTELE (scurtã ezitare, apoi improvizând un spirit
de glumã): Primiþi cu colinda?
MO (lipseºte din cadru, doar vocea): Who is it, dear?
POETUL (îºi scoate pipa din colþul gurii, întoarce capul ºi
spune rãspicat): Niºte trãsniþi cu colinda. S-au costumat ca
familia prezidenþialã. Aratã foarte caraghios, parcã ar face o
fotografie de grup cu bodyguard.
MO (voce, lipseºte din cadru): English, dear, I do not
understand.
POETUL (revine asupra invitaþilor cu feþe cam plouate):
Îmi pare rãu, sunt monarhist (dupã care închide sec uºa).
Focalizare imagine: clopoþelul auriu agitat, scoate un sunet
cristalin. Fond sonor: liniºte apãsãtoare. Clopoþelul zãngãneºte
din nou, cristalin. Fond sonor: liniºte de mormânt. Clopoþelul
agitat nervos, zãngãneºte cât se poate de cristalin.
MO (se aude cum coboarã vertiginos scãrile ºi apare grãbitã
în cadru; poartã în mâini douã globuri argintii): I’m coming,
I’m coming, have a little patience.
Deschide uºa. În cadrul acesteia aceeaºi dispoziþie, doar
cã bãrbaþii au schimbat florile între ei (preºedintele – zambilele
roºii, cãpitanul Neacºu – crinii portocalii, Pepelea – cameliile
roz). Fond sonor: primele acorduri (ºi doar acestea) din
Giuseppe Verdi – March from the Act II of Aida. Apoi oaspeþii
încep imediat sã cânte cu elan (cãpitanul Neacºu e basul vocii
a doua):
CVARTETUL PREZIDENÞIAL: Am plecat sã colindãm /
Dom’ Dom’ sã-nãlþãm / Când boierii nu-s acasã / Dom’ Dom’

sã-nãlþãm / C-au plecat la vânãtoare / Dom’ Dom’ sã-nãlþãm /
Sã vâneze cãprioare / Dom’ Dom’ sã-nãlþãm / Cãprioare n-au
vânat / Dom’ Dom’ sã-nãlþãm / Au vânat un iepuraº / Dom’
Dom’ sã-nãlþãm / Sã facã din pielea lui / Dom’ Dom’ sã-nãlþãm
/ Veºmânt frumos Domnului / Dom’ Dom’ sã-nãlþãm.
MO (a urmãrit încântatã, cu sufletul la gurã, întregul
spectacol): That was great! Wonderful! Too bad I can’t
understand the lyrics. Unfortunately the house owners don’t
seem to be indoors. What could I do? Here you are.
Mo împarte câte un glob preºedintelui ºi cãpitanului
Neacºu, primei doamne îi oferã, dupã un moment de ezitare,
propriii cercei globulari, iar lui Pepelea îi revine o monedã de
cinci penny. Dupã care uºa este închisã sec.
Tãiat la:
Plan interior: Poetul ºi Mo în mijlocul a nenumãrate accesorii
pentru bradul de Crãciun. Mo se întinde peste balustradã cãtre
vârful pomului.
POETUL (privind plin de interes cãtre fesele tinerei): Where
were you, dear Mo?
MO (uitându-se cãtre etajele inferioare): There were some
odd looking fellows, singing carols. One of them seemed to
be their bodyguard. They must have got the wrong door. But
I handled the situation pretty good.
POETUL (lipit de tânãrã, încercând la rându-i sã atingã
vârful bradului): Oh, I am sure you can handle anything just
fine, dear.
MO: However we won’t get far enough this way.
POETUL: I am close enough, dear.
MO: This doesn’t help too much, does it?
Tãiat la:
Plan interior, focalizare imagine: clopoþel auriu foarte agitat
care scoate un sunet teribil de cristalin. Fond sonor: liniºte
apãsãtoare. Clopoþelul zãngãneºte din nou, strident de cristalin.
Fond sonor: liniºte de mormânt. Clopoþelul mai sunã o datã,
timid, foarte vag cristalin. În cadru apare feminista. Deschide
surâzãtoare uºa. Fond sonor: primele acorduri (ºi doar acestea)
din Giuseppe Verdi – March from the Act II of Aida. Membrii
trioului masculin al cvartetului prezidenþial au schimbat între
ei buchetele de flori (preºedintele – crini portocalii, cãpitanul
Neacºu – camelii roz, Pepelea – zambile roºii).
PREªEDINTELE: Dacã nu vã e cu supãrare, vã rugãm
frumos, ne puteþi spune dacã aceasta este reºedinþa unde
locuiesc Tristan ºi Isolda?
PEPELEA: ªi Sânziana.
FEMINISTA: Dar desigur, vã aºteptam cu nerãbdare! Totul
este pus la punct pentru a vã primi cu toatã ospitalitatea!
Cei trei îºi privesc buchetele de flori ºi apoi încep sã le
schimbe între ei fãrã o logicã aparentã.
CÃPITANUL NEACªU (roºu de stânjenealã, revenit în
posesie cameliilor roz, le întinde stângaci feministei):
Doamnã…
FEMINISTA (le acceptã ºi îl priveºte ºãgalnic):
Domniºoarã…
PRIMA DOAMNÃ: Credeþi cã putem totuºi intra?
EVA: Oh, desigur, mã iertaþi, restul sunt ºi ei pe aici pe
undeva.
Tãiat la:
Plan interior, focalizare imagine: clopoþelul sunând cristalin
dar anemic, o singurã datã. Uºa se deschide brusc. Fond sonor:
vâjâitul sinistru al viscolului. În cadrul ei douã siluete sfrijite,
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pline de zãpadã ºi gheaþã, sprijinindu-se în lopeþi, incapabile
sã rosteascã un cuvânt, clãnþãnind teribil din dinþi ºi tremurând
straºnic, cu mâinile întinse cãtre intrare.
PREªEDINTELE: Sãrmanii oameni. Dragã, ce le-am putea
da?
PRIMA DOAMNÃ (un moment de reflecþie dupã care
acþioneazã hotãrât ºi le aºeazã în mâini cei doi cercei, urmatã
imediat de preºedinte ºi de cãpitanul Neacºu cu globurile):
Ne pare rãu, dar stãpânii nu-s acasã.
PEPELEA: Au plecat la vânãtoare.
CÃPITANUL NEACªU: Dom’ Dom’ sã-nãlþãm.
Uºa se închide sec. Tristan ºi burlacul se privesc
înmãrmuriþi. Uºa se deschide brusc.
PEPELEA: Am uitat ceva (le aºeazã în palmã cei cinci penny).
Crãciun fericit!
Uºa se închide imediat.
Tãiat la:
Plan exterior: imagine de ansamblu: Pãmântul vãzut din
cosmos. Fond sonor: Modest Mussorgski – A Night on the
Bald Mountain. Imaginea este focalizatã tot mai aproape,
globul terestru se apropie iniþial încet, apoi tot mai vertiginos,
din când în când în cadru se interpun scurt diferite obstacole:
un asteroid pe care este întrevãzut fulgerãtor un omuleþ verde
care se uitã încruntat la o cutie goalã de coca-cola, o navetã
spaþialã ce are desenatã pe caroserie steagul Statelor Unite
(în cabinã pilotul este un bãrbos mãsliniu cu turban – scurtã
interferenþã peste fondul sonor a unei rugãciuni musulmane
în care se distinge clar numele arab omonim al zeului creºtin),
o pãturã densã de nori, apoi camera se opreºte subit când un
vultur pleºuv se lipeºte brusc de lentilã. Pasãrea îºi revine
scuturând din cap ameþitã, priveºte atent în camerã ºi rosteºte
cu un accent englez impecabil: „I do beg your pardon, my
mistake, sir”, dupã care se îndepãrteazã fâlfâind cu un aer
snob. Camera îºi reia pierderea vertiginoasã din altitudine pânã
ce se opreºte definitiv deasupra labirintului troienit din curtea
conacului. Noapte. Cer înstelat. Lunã plinã. Urlet lugubru de
lup carpatin.
Tãiat la:
Prim-plan: veveriþa oprindu-se din alergatul prin labirint ºi
înãlþând atentã dintr-o sprânceanã.
Tãiat la:
Prim-plan: Codiþã oprindu-se din alergatul prin labirint,
adunându-se ghemotoc în sine, coada covrig, botul pe labe,
scânceºte înfricoºat.
Tãiat la:
Plan interior: imagine de ansamblu: sufrageria cu masa
aflatã într-o ordine desãvârºitã. Oaspeþii aºezaþi cuminþi pe
locurile lor, figuri cam plouate. Imaginea focalizatã asupra
câte unei perechi dupã cum urmeazã: Tristan ºi burlacul alãturi,
în halate de casã, tremurând ºi clãnþãnind din dinþi (singurul
sunet care se aude în încãpere). Poetul boem ºi preºedintele
alãturi, þepeni, pãrând complet ignoranþi în ceea ce priveºte
prezenþa celuilalt, preºedintele având în faþa farfuriei un
cocktail în care troneazã steguleþul cu stema statului, poetul
acelaºi cocktail, dar steguleþul sãu are stema regalã. Eva ºi Iza
alãturi, ambele cu pãrul înfãºurat în prosop, scrutând intens
ºi încruntat cartonaºele din faþa lor. Între ele pe masã crinii
portocalii. Prima doamnã ºi Mo alãturi (Mo poartã din nou
cerceii globulari argintii…). Feminista ºi cãpitanul Neacºu
alãturi, ea extrem de surâzãtoare, el dinamic ºi îmbujorat

asemenea unei statui de cearã. Buchetul de camelii roz într-o
vazã între cei doi. Sânziana ºi Pepelea alãturi, foarte frumoºi,
foarte cuminþi, foarte încântaþi. Pepelea poartã o zambilã roºie
la reverul smochingului. Sânziana una în pãr. Uºa sufrageriei
se deschide brusc ºi instantaneu intrã fondul sonor:
Mendelssohn-Bartholdy – Wedding March from The Music to
William Shakespeare’s. Pe uºã apare acelaºi actant care în
capitolul anterior interpretase rolul stewardului Noa ºi care
acum împinge triumfal, pe o mãsuþã cu roþi, tortul imens,
îngropat complet într-un strat gros de friºcã îndelung ornat
(peste aranjamentul originar pare a fi trecut temeinic un
tsunami astfel încât rezultatul seamãnã izbitor cu turbanul
personajului). Omul ºi tortul parcurg amplu, marþial,
ceremonial, încãperea, sub privirile deconcertate ale mesenilor,
mai puþin ale celor doi copii, amuzaþi peste mãsurã. Odatã
ajuns în capul mesei, Noa ridicã protocolar mâna dreaptã,
marºul se întrerupe brusc, fondul sonor simulând zgârierea
subitã a unui disc, ºi imediat lumina se stinge abrupt, încãperea
fiind învãluitã într-o beznã adâncã, similarã situaþiei
primordiale, anterioare evenimentului cosmic ce poartã numele
unui ceas amplasat pe turnul unei clãdiri din centrul Londrei.
MO (voce nedumeritã): Is this part of the script?
POETUL (voce încântatã): Cine ºtie, poate e o tentativã de
asasinat!
NEACªU (voce alarmatã): Domnule Preºedinte, ar fi precaut
sa vã pãrãsiþi dispunerea cunoscutã în spaþiu. Sã derutãm
adversarul.
PREªEDINTELE (voce calmã): Domnule cãpitan, mi-e
teamã cã adversarul se aflã deja în imediata mea proximitate.
BURLACUL (clãnþãnind din dinþi): Dacã e parte din scenariu,
sã îmi spunã ºi mie cineva care ar fi replica mea, habar nu am.
TRISTAN (clãnþãnind din dinþi): Imediat am sã mã uit. Are
cineva o brichetã mãcar?
SÂNZIANA (voce entuziastã): Tati, sã aprindem artificiile ºi
lumânãrile din brad!
EVA (voce nesigurã): Sper cã cel care îmi linge piciorul sub
masã e Codiþã.
IZA (voce retoricã): ªi tu? Totuºi nu avem decât un câine.
POETUL (voce egalã): Am sã încerc sã mai prepar un
cocktail antirepublican. Mai doreºte cineva?
PREªEDINTELE (voce resemnatã): În condiþiile date,
amendãm constituþia. Sã fie dublu.
PRIMA DOAMNÃ (voce pragmaticã): Dar e ridicol. Sã ne
spunã cineva din regie cât mai trebuie sã stãm degeaba la
masã pe întuneric.
FEMINISTA (voce ezitantã): Am o idee.
TOÞI (în cor): Care?
FEMINISTA (voce ezitantã): Nu ºtiu însã dacã se potriveºte.
E o copilãrie.
TRISTAN (voce categoricã): Oricum rãmâne între noi, nu
va ºti nimeni.
FEMINISTA (voce rugãtoare): Promiteþi?
BURLACUL (voce nerãbdãtoare): Colega, ne-ai fãcut pe toþi
curioºi. Orice ar fi e mai bine decât sã aºteptãm pe întuneric
indicaþiile regiei.
EVA (voce convingãtoare): Va rãmâne o poveste secretã
din culisele turnãrii filmului.
POETUL (voce marþialã): Iar eu promit sã nu mai scriu
poeme cu pitulici.
FEMINISTA (voce hotãrâtã): Bine atunci. Ce-ar fi sã ne jucãm
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de-a v-aþi ascunselea?
SÂNZIANA ºi PEPELEA (voci entuziaste): Iupiiii!!!!!!
CODIÞÃ (voce câineascã): Ham ham!
RESTUL (tãcere).
NEACªU (voce neconvingãtoare): Aº avea o obiecþie…
FEMINISTA (îl întrerupe grãbitã, voce care nu admite
obiecþii): Dragul meu, îmi vei spune mai târziu.
POETUL (voce poeticã): Dacã cineva doreºte sticla de
whisky sã numere pânã la zece apoi sã mã caute. Eu unul am
plecat, dragilor.
Un moment se aude distinct clinchetul unei sticle ºi paºii
grãbiþi ai poetului ieºind din încãpere. O secundã de liniºte
absolutã. Imediat apoi se distinge un iureº nemaipomenit,
scaune trase de la masã în grabã, clinchet de veselã, paºi
grãbiþi alergând haotic, miºcare nedesluºitã în spaþiu, apoi
tãcere.
BURLACUL (voce ezitantã): Tristan dragule, fie-þi milã, toate
astea sunt parte din scenariu?
Liniºte.
BURLACUL (voce nesigurã): Tristan?
Liniºte.
BURLACUL (voce care implorã): Tristan? Hei, voi, oricare?
Liniºte.
BURLACUL (voce resemnatã): Ei, presupun cã e clar cine
trebuie sã îi caute pe ceilalþi. Unu, doi, trei, patru, cinci, ºase…
Vocea burlacului se aude tot mai estompat ca fond
sonor, continuând numãrãtoarea. Camera de filmat se
apropie lent de bucãtãrie, unde, la flacãra unei lumânãri,
Noa serveºte o felie de tort, citind cu interes scenariul
filmului.
Focalizare imagine, instantaneu rotund în mijlocul
ecranului, sugerând deopotrivã lentila camerei de filmat
precum ºi o fotografie atemporalã, în sepia: chipul lui
Noa zâmbind cu subînþeles, face complice cu ochiul
spectatorului.
Tãiat la:
Plan exterior: conacul învãluit în beznã la ale cãrui ferestre
se vãd apãrând ºi dispãrând flãcãrile unor nenumãrate
lumânãri. Imagine alb-negru.
Fond sonor: Tchaicovski – Swan Lake Ballet Suite.
Tãiat la:
Plan interior (cu acelaºi fond sonor care va continua pe
tot parcursul dinamicii mute a personajelor ºi cu aceeaºi
imagine alb-negru ce va rãmâne constantã): debaraua de sub
scãrile care duc la etaj. Tristan în faþa unei lumânãri. Se
deschide uºa iar în cadrul acesteia apare Eva costumatã
asemenea actriþelor dintr-o producþie Warner Brothers a anului
1923. Eva spune ceva. Priviri speriate, gesturi de protest din
partea lui Tristan. Pe ecranul negru apar inscripþionate într-un
patrulater cu arabescuri replicile dintre cei doi, de fiecare datã
ca urmare a unor gesturi semnificative care urmãresc sã
exprime dialogul purtat între parteneri. Filmul mut al
începutului de secol.

– TTristan,
ristan, pot sa ma ascund alaturi de tine?
– Eva draga, ºi daca vom fi gasiti împreuna?
– Vom spune ca lucram la un nou proiect
lingvistic dedicat studierii afixelor
gramaticale univoce în limbile aglutinante.
– Eva, dar este o idee excelenta!

Cei doi se sãrutã entuziast cuprinºi de un autentic elan
lingvistic.
Plan detaliu: conturul buzelor Evei imprimat pe gulerul
cãmãºii lui Tristan.
Plan interior final stop cadru: Cei doi, aglutinaþi într-o
îmbrãþiºare profesionalã, ridicã romantic-pasional câte un
picior. Cadrul se restrânge focalizat-centripet pe flacãra
lumânãrii dispusã în centrul ecranului pânã la a rãmâne cadru
complet negru, beznã temeinicã (imaginea rotundã devine un
cadru circular tot mai redus, apoi un punct luminos, care apoi
dispare complet).
Tãiat la:
(Imaginea revine treptat din acelaºi punct unde s-a
restrâns anterior, cadrul porneºte centrifug din centrul
ecranului, unde este acum fãclia unui sfeºnic, pânã la a
înfãþiºa):
Plan interior: Poetul ºi preºedintele în bibliotecã; încãperea
conacului are însã un aer vetust; multe cãrþi legate în piele,
pergamente, hrisoave, incunabule, litere chirilice ºi titluri
înflorate savant. Transfocalizare a camerei asupra câtorva
tomuri, printre acestea putând fi identificate Învataturile lui
Neagoe Basarab catre fiul sau TTeodosie
eodosie ºi Istoria ieroglifica,
dar, atenþie, ambele apãrute sub egida Academiei Române.
Poetul costumat asemenea monarhului absolut al evului mediu
întunecat (varianta bizantinã), despot luminat de sfeºnicele ºi
torþele dispuse din abundenþã jur împrejurul camerei. Poartã
o mantie lungã ce atârnã pe jos, cu volãnaºe ºi guler de blanã,
pe cap o coroanã de aur masiv încrustatã cu stema
domneascã (bour, pajurã sau altã vieþuitoare heraldicã). În
mânã o cupã imensã cu vin. Preºedintele costumat asemeni
cetãþeanului francez care a colaborat entuziast la restaurarea
arhitecturalã a unei anume cetãþi dezafectate, într-o dimineaþã
însoritã a zilei de paisprezece iulie a sfârºitului de secol al
XVIII-lea. Pe masã, alãturi de acesta, o ghilotinã în miniaturã.
Imagine alb-negru cu umbre ºi penumbre, atmosferã
apãsãtoare, misterioasã, plinã de sugestii sumbre ºi adevãruri
aflate sub pecetea tainei. Feþele celor doi vor fi relevate sau
ocultate pe rând prin intrarea sau ieºirea dintr-un con favorabil
de luminã sau întuneric (vezi Marlon Brando în Apocalypse
Now). Preopinenþii poartã un dialog în care sunt relevate douã
perspective ireconciliabil antinomice asupra orânduirii sociopolitice. Acest amãnunt este sugerat prin apariþia preþ de o
secundã, în mijlocul ecranului, a inscripþiei
Vox populi == Vox dei (exceptie tragediile antice)
Poetul întinde peste umãr cupa.
Plan secundar: silueta discretã a cãpitanului Neacºu, în
costumaþie de paharnic, ce presarã în cupa cu vin un praf
misterios.
Plan detaliu: amestecul produce o reacþie chimicã
efervescentã ºi spumoasã.
Plan detaliu: în cupa argintatã este încrustatã cu deosebitã
mãiestrie imaginea artisticã a unui craniu uman cu douã
femururi încruciºate sub bãrbie.
Prim-plan luminat: figura plinã de augustã bunãvoinþã
zâmbitoare a monarhului.
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- Cetatene, sa închinam aceasta cupa a
prieteniei ca însemn sacru al iubirii divine
pe care slavitul domn o are fata de robii sai
dreptcredinciosi.
Preºedintele îl scruteazã crunt, priveºte cu neîncredere
cupa întinsã de monarh, se scotoceºte prin buzunarele tunicii
revoluþionare ºi în cele din urmã se întoarce puþin în spate,
face un semn, apare imediat figura cãpitanului Neacºu în
costum Armani original, care deschide o casetã din lemn de
mahon. Preºedintele alege un trabuc al cãrui capãt îl reteazã
cu dexteritate utilizând ghilotina miniaturalã. Introduce
trabucul în gurã, cãpitanul Neacºu îl aprinde prompt, cu o
brichetã metalicã, ºi dispare înapoi în conul de umbrã, lãsând
caseta deschisã pe masã, alãturi de ghilotinã. Preºedintele
trage adânc un fum în piept ºi rosteºte zâmbind larg:
- Inaltimea Voastra, sa ne desfatam fumand
aceste trabucuri ale pacii ca însemn al
dragostei pragmatice pe care poporul loial
o are fata de augustul Vostru cap încoronat.
Tãiat la:
(în aceeaºi manierã tehnicã a imaginii centripetecentrifuge):
Plan interior: în capul scãrilor care coboarã la subsolul
conacului apare burlacul, cu scufie pe cap, cu o lumânare în
mânã, îmbrãcat în cãmaºã de noapte lungã ºi largã (a se vedea,
în funcþie de reminiscenþele livreºti ale scenografului, Conu’
Leonida, Père Goriot sau George Bush jr. pensionar þi
somnambul cãutând optimist reºedinþa lui Osama bin Laden).
Un câine fantezist-macabru, sculptat în lemn, posibil
aparþinând curentului gotic (întrucât colþii nu se rezumã la a
se înºira pe doar douã maxilare) pãzeºte marþial intrarea.
Burlacul îºi întinde gâtul în întuneric ºi pare a întreba ceva.
- Hei, voi, e vreo fiinta vie acolo jos?
Ascultã atent, nici un rãspuns. Începe a coborî precaut
cãtre subsol. Ajuns aici rãmâne nemiºcat privind îndelung un
dulap imens care are la mijloc o cheie auritã, lucratã în stil
baroc. În lemn este încrustat, în stil rococo, într-un idiom neoromanic flexionar, un dicton optimist, încurajator, tonic, reconfortant, potrivit incursiunii subpãmântene a protagonistului:

Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate.
Ezitant, tremurând, cuprins de o genuinã emoþie esteticã,
eroul întinde mâna, rãsuceºte cheia ºi deschide uºile imense.
Prim-plan: figura imobilã, tâmpã, a burlacului, care pare a
privi ceva fãrã a pricepe ceea ce vede. Se întoarce lent ºi
scruteazã flacãra lumânãrii, dupã care întinde podul palmei
deasupra flãcãrii. O retrage imediat scuturând-o ºi suflând de
zor cãtre mâna arsã. Priveºte din nou cãtre conþinutul
dulapului, iar mimica feþei (colþurile gurii strâmbate în jos,
sprâncenele ridicate) ºi gestica (ridicare a umerilor) sugereazã
ceva de genul „mã rog, aºa sã fie, de ce nu, la urma urmei, eu
ce pot sã spun, mã las pãgubaº”. Lasã lumânarea în dulap,
închide uºile.
Tãiat la:

Plan interior: dulapul în care se aflã un schelet uman, cu
scufie pe cap (similarã cu a burlacului), ce þine în mâini o carte
pe care pare a o citi cu nesaþ la flacãra lumânãrii.
Plan detaliu: Cartea þinutã artistic între falange, se distinge
clar titlul ediþiei princeps: William Somerset Maugham –

Cakes and Ale or the Skeleton in the Cupboard.

Tãiat la (în aceeaºi manierã centripet-centrifugã):
Plan interior (se renunþã, pentru aceastã scenã, la imaginea
alb-negru): un budoar roºu cu baldachin rubiniu care acoperã
un pat intim, în formã de inimioarã purpurie, deasupra cãruia
se aflã dispusã, pe tavan, o oglindã veneþianã (cu rame,
desigur, viºinii).
Prim-plan: Mo ºi Eva, faþã în faþã, figuri filmate din profil.
Ochii ambelor protagoniste strãlucesc neprihãnit-lasciv;
întreaga þinutã lasã impresia unei inocente concupiscenþe
(sugestia poate fi conferitã ºi de faptul cã eroinele, deºi
îmbrãcate elegant, decent, cu mult bun gust, au preferat, totuºi,
articole vestimentare sumare – de nuanþe roºietice, rubinii,
viºinii ºi purpurii, natural asortate – care evidenþiazã din plin
nenumãratele curbe ºi linii ale pãrþii superioare, mediane ºi
inferioare ale anatomiei a douã exemplare feminine de Moº
Crãciun în anii sprinþarei tinereþi). Dialog imaginar-telepatic,
întrucât buzele eroinelor se întredeschid doar pentru a fi
umezite uºor cu limba, dar fãrã a articula nimic (în urma lecturii
poeziei blagiene ºi stãnesciene, Mo ºi Eva preferã necuvintele,
dialogul mut al revelaþiilor cântului fãrã glas).
- I have been waiting for this moment for so long!
- Am asteptat acest moment de atata vreme!
Prim-plan: un sãrut ezitant, stânjenit, stângaci, ingenuu.
Transfocalizare: imaginea, în oglinda suspendatã, a unei
îmbrãþiºãri voluntare, pasionale, îndemânatice, de o dulce
perversitate.
Tãiat la:
Plan exterior: suprafaþa îngheþatã a heleºteului de pe
domeniul conacului. Clãdirea se distinge undeva în fundal,
fantomatic, la ferestrele sale apar ºi dispar aleatoriu luminiþe
stinghere (cu excepþia unei camere aflate la etajul superior
care în mod ostentativ rãmâne constant luminatã în roºu
intens, deºi imaginea este alb-negru). Sânziana ºi Pepelea
patineazã desãvârºit, în ritmul fondului sonor - Tchaicovski –
Swan Lake Ballet Suite. Copiii sunt costumaþi în conformitate
cu scenografia baletului. Scurt dialog în momentul în care se
opresc preþ de câteva secunde faþã în faþã.
– Sanzi, de Anul Nou nu-i asa ca vii la mine?
Vine si nenea regele William, da’ asta e secret
de stat, sa nu mai spui la nimeni.
– Pepe, nu stiu daca pot, la mine de Anul
Nou mama zice ca vine o barza, dar asta e
secret de tot, nici tati nu stie.
– Sanzi, avem loc si pentru nenea William si
pentru barza, asa ca poti sa vii.
– Bine Pepe, am sa vad ce spune mami.
Copii continuã sã patineze.
Tãiat la (centripet-centrifug):
Plan interior: Burlacul, la ultimul etaj, cu aceeaºi cãmaºã
de noapte, cu aceeaºi scufie, cu altã lumânare, privind fix ºi
gânditor, nehotãrât, cãtre pod. Începe sã urce, precaut. Ajuns
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în pod, cerceteazã atent în toate pãrþile, plimbând amplu
lumânarea. Nimic suspect. Deodatã, în capãtul foarte
îndepãrtat, este luminat inexplicabil un dulap imens – ºi doar
acesta – cu un spot de luminã focalizat.
Prim-plan: figura circumspectã a burlacului, ridicã dintr-o
sprânceanã, ciucurele fesului atârnã lângã ureche imitând un
glob din bradul de Crãciun. Gest ºi mimicã ce exprimã ceva de
genul „nu am încotro, o luãm de la capãt”.
Tãiat la:
Plan interior: Burlacul în faþa dulapului. Pe uºile acestuia
este inscripþionat, în acelaºi stil rococo, un mesaj misterios:

Beware. The property of C. S. Lewis
Burlacul întinde mâna, deschide dulapul, care e plin de
haine. Figurã nedumeritã. Ezitant, oarecum dezamãgit,
scormoneºte printre haine, apoi pãtrunde cu totul între ele ºi
în spatele garderobei nimereºte peste o creangã de brad. În
urma sa se închid brusc uºile.
Tãiat la:
Plan exterior: pãdure deasã de conifere, zãpadã troienitã;
burlacul rãzbate buimac dintre brazi, complet echipat:
lumânarea în mânã, cãmaºã de noapte, fes, desculþ. Priveºte
foarte atent împrejurimile, scruteazã fix lumânarea, dã din cap
a „ce sã-i faci, asta e” ºi stinge sec flacãra lumânãrii. Moment
de indecizie cu privire la direcþia nimeritã. Intenþioneazã sã o
ia înspre stânga, dar se opreºte brusc, zãrind ceva, stupefiat.
În cadru apare veveriþa, alergând, Codiþã imediat în spatele ei,
urmãrind-o. Animalele se opresc în faþa burlacului ºi par a-l
studia îndelung, dupã care se uitã una la alta ºi par a schimba
unele impresii

Cele douã femei aruncã la gunoi compoziþia ºi deschid
frigiderul.
Tãiat la (centripet-centrifug):
Plan interior: Luminã difuzã. Fãrã fond sonor. Imagine albnegru. Regizorul secund (Noa, desigur…), cocoþat stingher
pe un scaun suspendat, de recuzitã, înconjurat de camere de
filmat, reflectoare, cu o portavoce în mânã în care strigã
supãrat:
REGIZORUL SECUND: Tãiaþi, tãiaþi. La naiba, unde sunteþi
cu toþii? Unde aþi dispãrut? Ce e harababura asta? Vreau o
copie a scenariului. Tãiaþi ºi o luãm de la capãt. Mã aude
careva? E cineva acolo? Oricine?
Nu rãspunde nimeni. Liniºte totalã pe platou. Moment de
incertitudine. Dupã o vreme se aud zgomote ciudate, cineva
se deplaseazã repejor prin platou, apoi zgomotul înceteazã.
Stop cadru final: un spot de luminã se aprinde brusc.
Veveriþa ºi Codiþã, aºezaþi pe picioarele din spate, în faþa lui
Noa, aºteptând cuminþi, întrebãtori, cu sprâncenele ridicate,
indicaþiile de regie.

- Se pare ca a mai intrat unul în dulap.
- Mda. Altul care l-a citit doar pe TTolkien.
olkien.
Universitarii astia, niste închipuiti.
- Ei, nu avem încotro, trebuie sa ne ocupam
de el.
- Mda, asa se pare. Sir
Sir,, if you please, do follow
us.
Prim-plan: figura perplex-terifiatã a burlacului.
Tãiat la (centripet-centrifug):
Plan interior: Isolda ºi prima doamnã în bucãtãrie. ªorþ,
bonetã etc. Preparã de zor un sortiment de mâncare, fiecare
taie, cu deplinã dexteritate, diferite ingrediente, multe legume.
Atmosferã de muncã asiduã. Isolda scoate ouãle din frigider.
Prima doamnã le sparge, separã albuºul de gãlbenuº. Isolda
adaugã în castronul cu gãlbenuºuri o linguriþã de muºtar ºi
începe sã amestece de zor. Prima doamnã adaugã din când în
când ulei. La un moment dat se opresc ºi privesc dezolate
cãtre rezultat.
- Am mai putea adauga smantana, sarea si
piperul.
- Iza draga, mi se pare ca ar fi inutil. Am
impresia ca maioneza asta se taie.
- La naiba, s-a taiat. Si salata nu poate fi
servita fara maioneza. O luam de la capat?
- Nu avem incotro.

Grand nu
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CE DACÃ, SIMO?
(excurs virtual)
PERSONAJE:
CLIENTUL
SIMO
ANE-MARIE
CHICHI
LAERTE

Scena 1
Un café-net-bar. Monitoare, mese cu scaune, tejghea, raft
cu bãuturi. Clientul, echipat cu video-cascã ºi tactilo-mãnuºã,
surfeazã în neºtire. Simo îndãrãtul tejghelei.
CLIENTUL (chicoteºte): Uau, mamã, ce am aici... Stai-stai,
nici chiar aºa, mã gagico! (icneºte): Ei, fir-ar, asta mã întoarce
cum are chef... Ia sã vedem ce te faci acum... Uau! Are geniu
fetiþa, îmi dã clase! Mor! (râde excitat)
SIMO
SIMO: Mãi-mãi, s-a înfierbântat cocoºelul.
CLIENTUL (absorbit): Aaa, sorry, puicuþo, mã obligi sã iau
lasoul. De-acum a mea eºti, nu-mi scapi tu. (dar încremeneºte):
Dumnezeule, înnebunesc, ce piele... O nimfã, nu alta!
SIMO
SIMO: Ca sã vezi ce pãmpãlãi bãrbaþii ãºtia.
CLIENTUL
CLIENTUL: Ooo, nu, nu acum, la dracu’! (pauzã) Mãi fato,
abia mã excitasem... Mã rog, o.k., sã zicem… Dar aici, unde-mi
convine mie! E-n regulã, te aºtept, pa.
Clientul se ridicã, îºi scoate casca ºi tactilo-mãnuºa. Merge
la bar.
SIMO (ºtergând pahare): Ia zi... Acum cine mai era?
CLIENTUL: Sã mor, Simo, o sã râzi de mine, dar îþi jur, l am
CLIENTUL
apucat de picior pe Zeus. Da-da-da, cum ai auzit! Mai bine aº
tãcea, dar nu pot, la dracu, îmi cântã sufletul, mã dã afarã! Ah,
Doamne, am ºtiut de la început cã-i EA.
SIMO
SIMO: Nu zãu?! Ooo, atunci zi-mi-o iute, cã-i grozav!
CLIENTUL
CLIENTUL: Ai rãbdare, nu mã lua repede... (apoi, patetic):
Închipuie-þi, dragã Simo… ne-am sãrit unul altuia în braþe, m-a
târât dupã ea într-un Eden-Eden, unul ca lumea, nu fãcãturã de
diletant, ci marfã a-ntâia, made in Hollywood! Iarba se lãsa sub
noi convingãtor… foºnea blând, c-ai fi jurat c-o udase roua
dimineþii, pomii ne mângâiau trupul cu frunzele lor, izvoarele
fãceau bulbuci printre bolovani nou-nouþi...
SIMO
SIMO: Mirific! Mã înfior… ªi?... Mai zi!
CLIENTUL
CLIENTUL: Ei, ºi-ºi… ce, nu-þi ajunge? În doi timpi ne-am
ºi dezechipat cu mouse-ul — îþi închipui cum! —, ceva haios,
ca-n scrimã. Rãmãsesem goi-goluþi, ne sorbeam din priviri...
vibram, ce naiba... Eu tocmai îi strecurasem palma între pulpe
ºi... (izbeºte furios tejgheaua): ... ºi fâs! Vrãjitoarea —- ioc. O
ºtersese, cutra!
SIMO
SIMO: Vai, sãrãcuþul de el! Jenant, chiar.
CLIENTUL
CLIENTUL: Cicã avea de rezolvat nu-ºtiu-ce pe nu-ºtiuunde, zi ºi tu! (pauzã) Dar fii pe pace, nu-i port picã, poate-i mai
bine aºa. Cum ar veni asta, sã demarez în trombã, cu surle ºi

trâmbiþe, ca apoi, abia ajuns la mal, sã-mi vãd flota scufundatã?
Nu, mersi, nu þine. (pauzã) O cheamã Chichi. O fi ea un pic cam
scoabã, dar în rest e o.k. — mãtãsoasã, caldã, umerii mici,
nurlii, de copilã...
SIMO
SIMO: Aa, lãudabile sentimente! De unde era tipa?
CLIENTUL
CLIENTUL: Ei, de unde... de pe-aci, din oraº. Dar ce, mã
vezi umblând dupã potcoave? Ne vedem la ºase fix, aici, la
tine.
SIMO
SIMO: Zãu, chiar azi? N-ai idee cât mã bucur pentru tine!
CLIENTUL
CLIENTUL: Þi-am zis eu, nu se ºtie niciodatã! Încã dealaltãieri totul îmi ºoptea cã voi fi altul azi. Crede-mã, numai EA
mi-ar fi putut-o face, jur cu ochii-nchiºi. Mã devasteazã de pe
acum, o simt deja în tot trupul! (pauzã) Hai, dã mi, te rog, un
gin mare cu apã tonicã.
Simo îl serveºte. Clientul ia paharele ºi se întoarce la PC.
CLIENTUL (fredonând): „O, baby, baby... just a child, a crazy
girl...” (ceva îl surprinde): Hopa! Interesant… Nu, nu-i de
lepãdat.. promite... Ce naiba, o gazelã rãtãcitã? Mmm, n-aº
prea crede... (pauzã) Ba chiar invers, cã prea îºi fluturã
funduleþul... (chicoteºte): U-uu! Sunt aici, haioasã amazoanã,
nu dincolo! Hohoho, ºtiam eu, penisurile verzi cam ºocheazã,
nu zic nu... Ce, viteazo, nu-i prea simpatic crocodilul meu?
SIMO (rãbufneºte): ªtoarfa! Pãi dupã ce-mi umblã ea…!
CLIENTUL
CLIENTUL: Aha, niþicã strategie?... Adicã sã te fugãresc,
cred. Se face, se face, dacã te supraexcitã... (apoi, ºarjeazã):
Aoleu, alertã de gradul unu, ambuscadã ca la carte! Sãriþi,
fraþilor, mã devorã femeia-pirhana! (râde ca gâdilat cu pana)
SIMO (agasatã): Ceva mai încet, clientule, cã nu suport
agitaþia. Fii rezonabil ºi tu, altfel te deconectez!
CLIENTUL (la fel de absorbit): O, da, aºa merge, încetiºor...
merge la sigur... Mã scufund, plutesc… e cald, numai bine sãþi mângâi meduzele... (gâfâie): O, da, da, aºa mi-e perfect, divino...!
SIMO
SIMO: Ce dracu’, ãsta-i nebun?! Doar n-are de gând...
CLIENTUL
CLIENTUL: Oo, nu, nu-mi întoarce spatele, scumpã AneMarie! Þi-ai gãsit momentul... Care dracu’ îndatoriri? ªi taman
acum? Aºteaptã ºi tu, ce Dumnezeu, o secundã...
SIMO
SIMO: Normal, mãcar ea sã aibã capul pe umeri.
CLIENTUL (se ridicã trântind tactilo-mânuºa): Mânca-v-ar
iadul de gloabe!
Merge la bar ºi încalecã îmbufnat un scaun.
SIMO
SIMO: Hai, zii, care-i necazul... (tãcere) Îmi spui?
CLIENTUL (iritat): Schimbã!
SIMO (amuzatã): ªi asta þi-a fãcut-o?
CLIENTUL
CLIENTUL: Un rahat! Mã bântuie femeia, Simo, ãsta-i
blestemul meu. ªi acelaºi gen de femeie! Un supliciu! E piatra
mea de moarã, n-am încotro. Uite ºi cretina de Ane-Marie...
Cicã se dã în vânt dupã puþin dezmãþ, dar tot ea fuge ca de
tãmâie când îi aduce omul ceva autentic, nemânjit. Ce mai,
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lemn-tãnase! Oricum, straºnicã muieruºcã, ia totul dintr-o
loviturã. Ehe, ºtie prea bine c-o sã mã aibã, cã n-o voi împiedica.
SIMO
SIMO: Ei lasã, lasã, pe mine nu mã duci. O vrei tu, se simte...
Dar atunci... cu Chichi cum rãmâne?
CLIENTUL
CLIENTUL: Care? A, Chichi... Aia-i altã mâncare.
SIMO
SIMO: Zi-i mâncare, zi-i cum vrei, dar cu ea te întâlneºti azi.
CLIENTUL
CLIENTUL: Ei, cum sã uit… De fapt, mã vãd cu amândouã.
SIMO
SIMO: Chiar cã n-ai ce face. Serios?! Nu-mi spune cã tot
aici!…
CLIENTUL
CLIENTUL: ªi ce dacã, Simo? Eram ºi eu curios.
SIMO
SIMO: O sã vezi, vei fi feliat, sfârtecat, tocat.
CLIENTUL
CLIENTUL: De ce? Vreau doar sã le vãd. Iau ce-mi convine,
atât.
SIMO
SIMO: Ai cuvântul meu, ajungi surcele. Pãi gândeºte-te,
oare n-ar avea dreptate ºi ele? (pauzã) Ce zici, încã un rând?
CLIENTUL
CLIENTUL: Adevãrul e cã prea uºor n-o sã-mi fie. (se cautã
prin buzunare): E-n regulã, dã-mi încã unul, ºi tot cu apã tonicã.
(apoi, conspirativ): Numai cã, please, în alte pahare!
Femeia tace. Se apleacã, umblã sub tejghea, scoate un pahar,
i-l aratã, apoi îl umple cu bãuturã. Clientul ia paharele ºi se
întoarce la tastaturã. Muzica localului.
SIMO
SIMO: Un falit, ca toþi clienþii mei... ªi ce-aº vrea? Un ameþit,
un ratat! Acasã la el, precis dezastru... ªosete gata „apretate”,
zvârlite pe sub pat, baia trãsnind a hoit de pisicã, florile uscate
în ghivece, praful de-o palmã pe mobilã, gândacii pârâindu-þi
sub talpã, molii înfipte în mochetã ºi draperii, ca miriºtea...
CLIENTUL (chiuie): Iahuu, uite cã se pricepe gagica! M-a
adulmecat ca ogarul, de la distanþã. Ce mai, nu-i începãtoare
piþipoanca...
SIMO (agasatã): Mã calci pe nervi, amice...! (se resemneazã):
Parcã am cu cine... Noroc cã e simpatic.
CLIENTUL
CLIENTUL: Pune odatã mâna, gagico, ce te codeºti?! Aici,
hai, nu mã fierbe ca pe-un crenvurºt!
SIMO
SIMO: Amãrâtul! În ce cloacã se tãvãleºte... Târfe animate,
târfe cu þinta pe orificii, vampe de frecat cu mouse-ul! Dacã
setezi ce trebuie — gata, gagici la discreþie. Ai tot ce-þi trece
prin cap: piele ºi os, obeze, scunde, pãluge ori clãpãuge, blonde,
brune, roºcate, asiatice cu ºolduri înguste sau late, punkiste,
mooniste, daoiste... Pãi da, saitiºtii se îmbogãþesc pe seama
idioþeniei ãstora, ei speculeazã tot ce miºcã. Cârligul þi-l pun la
îndemânã, sub nas! Dezmãþate la orice orã, dupã chef, iar tu te
destrãbãlezi cât îþi permite dispozitivul ºi contul... ªi pe lângã
asta, avantaje cu ghiotura: nu tu sida, nu tu sifi, nu tu amprente...
Parcã-i mare scofalã sã te dai Prima Doamnã! Tot aºa bine poþi
fi Cleopatra, Madame de Pompadour, ºefa de harem a lui Bin
Laden sau oricare-þi convine. Cum dracu’ de nu pricepe atâta
lucru? Numai un retardat se mai convinge prin pusul degetului.
(apoi cu lehamite): „Marea, epocala lui dragoste”! Ce sã mai
zic... Tot vorba lui: gloabele globalizãrii!

CLIENTUL
CLIENTUL: N-o sã mã crezi, dar pe cuvânt, mi-a zis pe nume!
SIMO
SIMO: Tu vorbeºti serios, vãd... (zâmbeºte): Pãi unde eraþi
voi, nu pe net? Acolo pânã ºi eu, afona, þi-aº putea afla numãrul
la chiloþi.
CLIENTUL
CLIENTUL: Ei, rahat! Doar nu-þi închipui c-aº intra eu online
fãrã cagulã. Ce dracu’, Simo, de parcã n-ai ºti… Chestia e cã nu
mi-a zis „Bigger”, ci m-a luat pe numele mic.
SIMO
SIMO: Tot naiv! Prezervativele astea digitale þi le sparge
ºi-un mucos.
CLIENTUL (trântind paharul pe tejghea): Termin-o odatã,
ce ai?! Aha, tu de fapt nici n-ai chef sã mã-nþelegi. Bravo, aºa-mi
trebuie dacã îmi descarc sufletul unei complexate!
SIMO (ºocatã): Ce, ce-ai spus…?!
CLIENTUL
CLIENTUL: Da, de la obraz þi-o zic: o curvã bãtrânã care-a
tras pe dreapta, na! Nu, baby, nu-þi face iluzii, este ceva ce pute
de la o poºtã. Te roade ciuda cã nu mai dã nimeni vreun ban pe
carcasa ta afumatã. Crud adevãr, dar altul n-ai. Nu þi-a rãmas
decât sã-þi jecmãneºti clienþii þinându-le cicã de urât. Haidade… (pauzã) Zãu dacã ºtiu ce m-a apucat, cã altul mai deºtept
nu ºi-ar pierde timpul cu una ca tine.
SIMO (distrusã): Doamne, ce proastã sunt!… Mizerabilul…
CLIENTUL
CLIENTUL: Vai, Simo, le pui ºi tu la inimã… ªtii ce? Vezi þi
întâi de interes ºi profitã cât mai poþi.
SIMO (cu capul în mâini): Ah, canalia…
CLIENTUL
CLIENTUL: Oho! Mã ºi mir cã nu-mi arunci cu ceva în cap.
Chiar aºa, de ce n-o faci? Cã pahare ºi sticle ai berechet. ªi nuþi face probleme, azi sunt dispus sã suport orice, oricât ºi din
partea oricui. Doar am gãsit-o, Simo, cã de rest mi se-ndoaie.
(face o piruetã): Pe bune, nu auzi? Am gãsit-o!
SIMO
SIMO: Eºti jalnic, gagiule. Hai, carã-te.
CLIENTUL
CLIENTUL: Din pãcate nu pot, am întâlnire. Iar
consumaþia… Ar trebui onoratã, parcã. Ce zici?
SIMO (þipã): Mã f... în banii tãi. Carã-te!
CLIENTUL
CLIENTUL: Chiar aºa, profesionisto? Atunci mai întâi
omoarã-mã, cã de plecat tot n-o sã plec.
SIMO
SIMO: Asta o sã ºi fac, lepãdãturã! (aruncã o sticlã în direcþia
Clientului): Afarã cu tine! (aruncã alta): Fii blestemat, canalie!
Pramatie! Vagabondule!
Barmaniþa aruncã cu ce-i cade în mânã. Sticle, pahare
sparte.
CLIENTUL (ferindu-se): Oh, da, aºa, eterna-mi recunoºtinþã,
scumpã Simo! Desigur, nu poþi pricepe, cãci doar n-o faci
intenþionat, dar tu-mi pui acum sub picioare un covoraº
fermecat: viitorul meu. Da, tu îmi dai aripi! Graþie þie ºi numai
þie, destinul meu tocmai a dat colþul strãzii. Priveºte-l: BANG!
Uºa intrãrii se deschide, fãcând loc unei siluete feminine.
CHICHI (aplaudã): Fantastic! Marfã! Asta da originalitate!

Scena 3
Scena 2
CLIENTUL (avântat): Simo, scumpã Simo, ACUM CHIAR
MI-A BÃTUT CEASUL!
SIMO
SIMO: Nu zãu? Mai scuteºte-mã, n-am timp de tine.
CLIENTUL
CLIENTUL: Nu, Simo, n-ai sã-mi întorci spatele. ªtiu ce
vorbesc. Este EA, þi-o jur, nu mã mai înºel! E diferenþa dintre
monument ºi kitsch! ªi cât de orb am fost pânã azi, mi-e ruºine.
SIMO
SIMO: Adicã… alta, zici? Te-a convins? O.k., admit, o fi EA,
dacã þie-þi pare...

Tirul înceteazã. Cei doi îºi îndreaptã atenþia spre persoana
nou venitã.
CHICHI
CHICHI: Vai, n-am vrut, continuaþi vã rog, nu mã luaþi în
seamã.
Clientul încalecã taburetul de lângã tejghea. Nou-venita
alege o masã.
SIMO (cu solicitudine): Nu veþi regreta cã ne-aþi ales. Aºadar
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cu ce vã putem servi?
CHICHI
CHICHI: Deocamdatã un nectar... Ba nu, o cafea. Tare ºi
fierbinte! Mai încolo vãd eu… depinde. Ãã… (cautã cu privirea):
Ceas nu aveþi pe-aici?
SIMO
SIMO: Vai, cum nu… (îºi consultã ceasul-brãþarã): ªase
fãrã douãzeci.
CHICHI
CHICHI: Mersi. (apoi, sieºi): Mãi, tipa mã iritã! Sã mor dacã
n aº zgâria-o puþin. Sper c-o sã rezist cinºpe minute…
SIMO (mãturând cioburi): Aiurita asta precis pe el îl aºteaptã.
Ce sã fac, sã-i spun câteva? Mai bine o las moartã, nu-i treaba
mea.

Scena 4
În local rãsunã „La Belle Dame Sans Regrets”. Intrã
intempestiv o femeie cu cascã de motociclist, geacã þintuitã ºi
mãnuºi pânã la cot. Se trânteºte la o masã.
ANE-MARIE (strigã): Mie, o „guiness”!
SIMO (din zbor): Notat, doamnã. Altceva?
ANE-MARIE
ANE-MARIE: Atât. Ba nu, adu ºi-o vodcã micã. ªi-ncã ceva…
Aºtept un tip în jur de 1,80. N-ai scanat vreunul învârtindu-se
pe-aici?
SIMO
SIMO: ªtiu eu… Or fi fost.
ANE-MARIE
ANE-MARIE: Mã rog. În tot cazul, împuºcã-mã când apare
tipul. (fluturã o bancnotã): Ce zici?
SIMO
SIMO: Nici o problema, poþi sã-þi bei în liniºte „dinamita”.

Scena 5
Prin uºa întredeschisã îintrã alt personaj. O mantie lejerã,
fustiþã ºi picioare în culori provocatoare. Coapse lungi,
strãlucitoare, terminte prin botine cu toc înalt.
LAERTE
LAERTE: Hello la toatã lumea! (face turul barului): Îmi place
la voi, chiar foarte mult! Aici mã simt mai puþin agresatã ca-n
centru. Da, e tare fain, îþi creeazã intimitate. Mai ales în nebunia
oraºului! Mã mir cum de mi-aþi scãpat pânã acum. Zãu! De
unde-aþi mai rãsãrit?
SIMO
SIMO: Bine, lasã fanfara. Ce comanzi?
CHICHI
CHICHI: Dar e scandalos sã tratezi clienþii aºa!
LAERTE
LAERTE: Frumos din partea ta, dar las-o-n plata Domnului,
sunt obiºnuitã.
CHICHI
CHICHI: Ba nu, asta-i mârlãnie. O s-o reclam!
ANE-MARIE (amuzatã): Cui s-o reclami? Ha! De-am avea
cu toþii nazuri de justiþiar…
SIMO
SIMO: Sictir, gagicilor, mi se rupe de mãcãneala voastrã!
(strigã cu nãduf la Client): Miºcã-þi curul, gagiule, þi-au venit
pretendentele!
CHICHI
CHICHI: Ahh, îi scot ochii!
Celelalte douã îi stãvilesc elanul punitiv.
CLIENTUL (cu casca ºi mãnuºa puse): Cee? Ai zis ceva,
Simo?
SIMO
SIMO: Fã-te-ncoace, genialule, cã tu ai inventat tipele astea.

Scena 6
Clientul se scoalã ºi se apropie.
CLIENTUL (încurcat): Ããã…. S-a fãcut deja ºase?… (îºi
consultã ceasul ): Credeam cã nu-i decât… ( amuþeºte
descoperindu-le pe cele trei ): Cu mine aveþi…? Ne
cunoaºtem?…

ANE-MARIE
ANE-MARIE: Da, dragã „Bigger”, vãd cã ai cam încurcat
borcanele.
CHICHI
CHICHI: Uau, ºtiþi ce-a fãcut ãsta? Fraierul a bãgat reply all
în loc de reply!
CLIENTUL
CLIENTUL: Dracu ºtie, poate chiar aºa am fãcut… Ei ºi ce!
Apropo, dumneata am impresia cã eºti… Ane-Marie, nu?
ANE-MARIE
ANE-MARIE: Mã impresionezi, scumpe Bigger, nota zece!
(se apropie insinuantã): Mãi, mãi, ia sã-þi vedem ºi celelalte
talente.
CHICHI (se repede): ªi eu vreau sã-l vãd! Sunt CHICHI,
dragã Bigger... Chichi! Aia capturatã cu lasoul ºi… (râde
copilãreºte): ... fiorosul tãu „crocodil”.
CLIENTUL (ca ameþit): Adevãrat? Eºti chiar tu, Chichi?
LAER
TE
LAERTE
TE: Ascultaþi, fetelor, dacã am picat toate deodatã,
atunci mãcar sã-l împãrþim frãþeºte. (îi pipãie Clientului bicepºii):
Ei da, se simte, are fibrã bãieþelul! Poate-þi aduci aminte, Bigger, cine sunt eu… Ei? Laerte, cea cu spuma de ras…
CLIENTUL
CLIENTUL: Zãu? A, da, cu tine am fost ieri… Într-adevãr,
erai nostimã cu atâta spumã pe tine. Pe umeri, pe sâni, pe
pântec, pe fese. Era grozav, semãnai c-o savarinã.
LAERTE
LAERTE: Mie-mi spui? M-ai înfulecat nemestecatã ¯ un
adevãrat macho! Muream de râs. Mã lingeai centimetru cu
centimetru, erai adorabil, ha, ha, ha! Tu chiar credeai cã-i friºcã.
CHICHI
CHICHI: Ce prostie! Crema de ras e amarã ºi-þi beºicã limba.
ANE-MARIE (pipãindu-l în continuare): Ce tâmpenii emiteþi
voi acolo! Pe el nu spuma l interesa la ora aia… Aºa-i cã nu,
scumpule?
CHICHI (timidã, Clientului): Dacã te rog… N-aº putea pune
ºi eu degetul?
CLIENTUL
CLIENTUL: Poþi, cum sã nu, poþi. Acum sunt cel real,
convinge-te.
CHICHI (atingându-l): Uau! (repetã gestul): Uau!
LAERTE
LAERTE: Mofturi! Fii deºteaptã, dragã, ºi profitã ca lumea.
Uite la mine… (se apucã sã-i maseze Clientului spatele cu
miºcãri lente, avansând treptat spre fese): Oh, Bigger, Bigger,
cât de puternic, cât de sãlbatic îmi pari…
CLIENTUL
CLIENTUL: Nu-i rãu deloc, te pricepi, dar propun s-o lãsãm
pentru mai încolo, în cadru intim.
ANE-MARIE (lui Laerte): Are totuºi dreptate, nu se fãcea sã
tãbãrâm cu toate pe el. Ca primã venitã, onest ar fi sã mi-l lãsaþi
un timp numai mie.
CHICHI
CHICHI: Asta spune-o lu’ mutu’! ªi ce, eu nu contez? (apoi
lui Simo): Pe bune, barmaniþo, hai fii dreaptã ºi zii: care-a fost
prima aici, nu eu?
SIMO
SIMO: Nu mã bag. Rezolvaþi-vã singure. Eu am treabã.
LAERTE
LAERTE: Zi-le cã prima pusã pe drumuri am fost eu, ce
mama dracului! (apoi Clientului): Hai, nu te mai fandosi ºi tu,
spune-le cum ne-a fost înþelegerea.
CLIENTUL (ieºindu-ºi din fire): Vã trimit undeva pe toate
trei! Eu nu aparþin nici uneia, sã vã fie clar, auziþi?! ªi acum, cã
v-am vãzut mutrele, nici nu mã mai interesaþi.
ANE-MARIE
ANE-MARIE: În cazul ãsta, iartã-mã, tinerelule, dar eºti
bãdãran!
CHICHI
CHICHI: Cum adicã, Bigger, dupã toate câte s-au petrecut
între noi?…
LAER
TE
LAERTE
TE: O soluþie inspiratã. Te felicit, trigamule!
CLIENTUL
CLIENTUL: Ce-am avut de spus, am spus. Simo, trece-mi
nota în cont. Pa!
SIMO (oþãrâtã): Ca ce chestie mã laºi cu astea pe cap?
Clientul pãrãseºte barul cu mâinile în buzunare.
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Scena 7
În local rãsunã distorsionat acelaºi „La Belle Dame Sans
Regrets”.
SIMO
SIMO: Mãi, fetelor, mai serviþi ceva? Ei, dacã nu, atunci
valea! Haide, zborul!
CHICHI
CHICHI: Cred cã visez! Ce, mizerabila asta ne ia drept femei
de stradã?...
ANE-MARIE
ANE-MARIE: Chiar c-ai depãºit limitele, tipo! (se apropie
ameninþãtoare de bar): Nu þi-ar strica o micã lecþie, ca sã ºtii cu
cine ai de-a face…
CHICHI (i se alãturã): Chiar c-ar merita sã-i scoatem puþin
ochiºorii!
SIMO (ridicând receptorul telefonului): Atât vã mai spun:
ºtergeþi-o sau chem paza.
ANE-MARIE (apucându-i încheietura): În locul tãu eu n-aº
face-o…
CHICHI ( înfierbântatã): Ce mai stai? Dã-i peste bot
îngâmfatei, stâlceºte-i mutra! (trânteºte jos peruca blondã, îºi
pune mãnuºi fãrã degete ºi cagulã, scoþând repede un lanþ de
luptã): Pânã aici þi-a fost jocul, boarfo! (încearcã s-o dea la o
parte pe Ane-Marie): Te rooog, lasã-mã c-o fac eu.
SIMO (apucã gâtul unei sticle): Dacã-i aºa, mã pot apãra ºi
singurã, ce vã-nchipuiþi voi!?
ANE-MARIE (descumpãnitã, priveºte noua înfãþiºare a
fetei): Stai, mãi, aºa… Cum dracu’ ai apãrut ºi tu aici?! (îi smulge
lui Chichi cagula): Aha, farduri de vampã… Nu mi pot crede
ochilor!
CHICHI (fâstâcitã): Hei, ce te-a apucat… Ne ºtim de
undeva?
ANE-MARIE (cade istovitã pe primul scaun): Mã crucesc,
altceva nu pot face… La orice m-aº fi gândit, dar ce-mi faci tu
acum, aici, crede-mã, Chichi, întrece orice imaginaþie.
Dupã care, deprimatã, Ane-Marie îºi scoate casca de
mociclist ºi mãnuºile cu þinte metalice. Urmãrind-o ca pe-un
spectru, Chichi se trage îndãrãt. Nu mai puþin tulburatã, Laerte
se întoarce cu spatele.
ANE-MARIE
ANE-MARIE: Da, într-adevãr, prima vinovatã sunt eu. Ar fi
trebuit demult s-o termin cu escapadele… Cine dracu mai
pricepe de ce m-oi fi amãgind cu apetitul meu sexual, nu ºtiu…
Ba ºtiu, ºi încã foarte bine ºtiu! M-am rãs-copt, adio feromoni,
ãsta e adevãrul, numai cã mi-e greu, foarte greu sã-l înghit…
(observã „fuga” lui Chichi): Ce-i, fato, te dezgust, nu-i aºa? Nu
te aºteptai sã mã-ntâlneºti în astfel de locuri. Hm… (schiþeazã
un zâmbet): …darãmite eu! (pauzã) Dar ia spune, aºa-i cã pot
fi ºi durã dacã vreau?
CHICHI
CHICHI: Oho, da, peste aºteptãri, mami.
ANE-MARIE
ANE-MARIE: „Da, mami”… Ca sã vezi, încã îþi mai sunt
mamã. (apoi, agresiv, asistenþei): Ah, voi, sãrmani voyeuri, cum
vã mai menajaþi voi rufãria sentimentalã! Nici unul nu s-ar da în
lãturi sã mi-o scuipe verde-n obraz, nici unul nu s-ar lega la cap
c-o lebãdã ce-ºi cântã prohodul. Nici unul, bãnuiesc. Ba chiar,
una peste alta, propriul meu copil — adicã tu, Chichiºor —, îmi
confiscã pânã ºi relicvele tinereþii, îmi poartã bluzele, fustele,
pantofii, perucile ºi fardurile, gândind cã: „ei, la ce-i mai folosesc
ele bietei mãmici?”… (o þintuieºte pe Chichi): Nu, drãguþo, nu
te condamn, nici n-ai putea gândi altfel. ªi trebuie sã recunosc,
ai pornit-o în trombã, mai devreme ca mine… Te descurci
biniºor, se vede. Ce, cã nu þi-ar strica niºte silicoane? A, pãi

dacã-s scumpe nu-i nimic grav, draga mea; sutienele pot fi
umplute ºi cu batiste. Cum adicã arãþi a copilã? Mare scofalã,
cu rujul ºi fardurile mãmicii obþii efecte nemaipomenite.
CHICHI
CHICHI: Zãu, mamã, într-un fel tot trebuia sã învãþ meseria
de femeie... Cu tine oricum n-aveam ºanse. Ce vrei, mã dau ºi
eu mare pe net, mãcar acolo.
SIMO
SIMO: Cum sã nu, chiar ºi aici, pe viu!
ANE-MARIE
ANE-MARIE: Te rog, nu te bãga. Sunt probleme particulare.
SIMO
SIMO: Aha. E-n regulã.
LAERTE (sarcasticã): Simplu ca-n toate familiile onorabile!
(lui Simo, fãcând cu ochiul): La fel de onorabile ca ºi mine
când spun: „fii bunã, înc-o votcã!”.
CHICHI (postatã în faþa lui Laerte): Ascultã, „madam-muscãn-ciorbã”, nici mama, nici eu nu discutãm cu cele de teapa ta,
aºa sã ºti!
ANE-MARIE
ANE-MARIE: Bine punctat, draga mea.
LAERTE
LAERTE: Dar pe net parcã ai jucat altã carte, ºi încã nebãnuit
de convingãtor…
SIMO (chicotind): Punct ochit, punct lovit!
CHICHI
CHICHI: ªi ce dacã… Treaba noastrã!
ANE-MARIE
ANE-MARIE: Nu dãm socotealã nimãnui. (începe echiparea:
perucã, geacã, mãnuºi, cascã): Pregãteºte-te ºi tu, Chichi,
plecãm. Nu-i bai, sã ne fie de învãþãturã ºi sã nu mai acceptãm
întâlniri prin locuri dosnice.
CHICHI
CHICHI: Da, mami, mã pregãtesc. (se aranjeazã ca la
început): ªi ticãlosul ãla de Bigger, lasã cã tot îl prind eu…
SIMO
SIMO: Aiurea, fato, tu nu-l cunoºti. Mai uºor câºtigi RolandGarosse-ul decât sã-l educi pe el.
ANE-MARIE
ANE-MARIE: Eºti gata? (lui Simo): Þi-am lãsat banii pe
masã. (apoi cãtre Laerte, care stã cu spatele): Cu neisprãvitul
de Bigger sã se spele pe cap cine-o vrea. Sã-l moºteneascã
sãnãtoasã, ducã-se! (râde, luând-o de mânã pe Chichi): Hai,
puiºor, acasã! Ora de educaþie sexualã-i gata pe azi.
CHICHI
CHICHI: Merg, dar stai un pic, mai am ceva… (îi expediazã
lui Laerte un picior în fese): Asta ca sã simtã ºi ea pãrerea
noastrã despre târfe de doi bani.
LAERTE (furioasã): Eu, târfã?!! (se repede la fatã ºi o înºfacã
de ureche): Mai degrabã vei ajunge chiar tu, dacã te mai
întâlneºti cu perverºii net-ului prin baruri de genul ãsta!
CHICHI
CHICHI: Mamããã!
ANE-MARIE
ANE-MARIE: Hei, hei, curva dracului! Las-o-n pace pe fiicã
mea!
LAERTE
LAERTE: N-ai vãzut? M-a lovit cu piciorul. ªi sã nu mã faci
pe mine curvã, auzi?! Numai tu i-ai bãgat-o ºi asteia mici în
cap.
CHICHI
CHICHI: Nu zãu! Atunci ce naiba eºti tu?
LAERTE
LAERTE: Binee, uite ce sunt… (Laerte o trage mai tare de
ureche)
CHICHI
CHICHI: Mamããã!
ANE-MARIE
ANE-MARIE: Te omor!! Las-o imediat, lepãdãturã!
Autoritarã, Simo se bagã între ele.
SIMO
SIMO: Nu, nu aici! Poftiþi afarã. Vã bateþi acolo cât aveþi
chef, dar nu la mine-n local!

Scena 8
LAERTE
LAERTE: Parcã am cu cine? Ar însemna sã-mi fac rãu
singurã… ªi pentru ce? Am pus-o la punct pe fiara asta micã,
nimic mai mult. (dã cu mâna a pagubã ºi se duce la masa ei): Ca
sã vezi ce înseamnã „familie onorabilã”!…

teatru
ANE-MARIE (descumpãnitã): Cum-necum, draga mea, însã
e ceva în ce spune… La o adicã i-aº da dreptate. Poate îi dau…
Mai bine hai acasã, Chichi
SIMO
SIMO: Era ºi timpul.
CHICHI
CHICHI: Uite aºa, nu vin. Tu m-ai spionat, mamã! Precis îmi
umbli prin chat-uri, ºi nu e deloc fair ce faci. Aaa, de fapt asta ºi
urmãreai: sã-mi strici întâlnirea cu Bigger!
SIMO
SIMO: Nu, cã-i prea de tot…
LAERTE
LAERTE: Ei, te-ai convins, Ane-Marie? Uite pe cine ai
crescut: îþi calcã pe urme!
ANE-MARIE
ANE-MARIE: E fiicã-mea, ce vrei tu!?
LAER
TE
LAERTE
TE: Recunoaºte, ai crescut-o ca pe-o bãlãrie. Tare
prost.
CHICHI
CHICHI: Auzi cine vorbeºte!… (sfidând-o pe Laerte): O
curvã! Marfã expiratã!
ANE-MARIE
ANE-MARIE: Hei, gata, am terminat! Ne retragem, Chichi.
SIMO (mai mult sieºi): Hai, caramba, cã-mi ajunge pe azi…!

Scena 9
Imaginea barului dinspre autostradã. Clientul se plimbã
de-a lungul trotuarului, apoi se aºeazã pe bordurã. Trec maºini
vuind. Ane-Marie ºi Chichi ies ºi pleacã fãrã a-l observa.

Iese ºi Simo, bãnuitoare. Îl descoperã pe Client.
SIMO
SIMO: Ce dracu cauþi, omule, acolo… N-ai plecat?
CLIENTUL
CLIENTUL: Dupã cum vezi.
SIMO
SIMO: Ruºine! Ai spãlat putina ºi mi-ai pasat mie nebunele.
Mã mir cum de nu mi-au spart vitrina, cã le ºi vedeam fãcând-o.
CLIENTUL
CLIENTUL: N-am rezistat. Iartã-mã, Simo.
SIMO
SIMO: Totdeauna cedezi primul?
CLIENTUL
CLIENTUL: Da, aºa e, nu þin la frecãturã. Ai de-a face cu un
looser, încã n-ai observat?
SIMO
SIMO: Exact, un amãrât! Ca atâþia alþii, fugi cât poþi de tine.
CLIENTUL
CLIENTUL: A, nici poveste, Simo. Mai degrabã mã duc
singur cu preºul. Crede-mã, clachez în faþa rãspunderii. Ãsta
mi-e handicapul, ce sã fac… Pe mine mã terminã, mã intoxicã
gândul la ce urmeazã mâine, poimâine, la ce-o sã mãnânc, cui
mai datorez bani… Zi-i cum vrei, dar n-am chef sã fiu sacul de
nisip de care se împiedicã lumea.
SIMO
SIMO: O, mai lasã-mã, ºtiu textul: „mai bine mort decât în
comã!”
CLIENTUL
CLIENTUL: Poate.
SIMO
SIMO: Pe dracu „poate”! Te-am mirosit eu. Þie-þi crapã buza
dupã drog. Pãi sigur, te-ai vrea neapãrat înger, total insensibil,
plutind deasupra lumii.
CLIENTUL
CLIENTUL: ªi ce dacã, te-ar deranja?… Doar mã întorceam
din Purgatoriu! „Ooo, dar mi-a fãcut mare plãcere!”, „N-o sã vã
uit aºa uºor”, „O ilustratã? Vai, desigur, cu mare…”
SIMO
SIMO: Las-o frântã, frãþioare „Bigger”. Mai bine te-ai gândi
bine dacã n-ai uitat pisica-n baie. Acum pe bune, þii vreuna pe
acasã?
CLIENTUL
CLIENTUL: Ei, pisici… ªi-þi foloseºte dacã-þi zic?
SIMO (în dificultate): Sã zicem.. În fine… Pânã una-alta,
vezi cã eºti aºteptat în salã.
CLIENTUL (ridicând capul): Ce… Alta?
SIMO
SIMO: A, nu, calmeazã-te, e tot aia „policromã”. Numai cã,
te avertizez, bag mâna-n foc cã-i vreun travestit…!
Pe uºa localului se strecoarã Laerte.
CLIENTUL
CLIENTUL: Tu mã omori! Laerte… homo?! Mãi sã fiu, îmi

Pietà da Palestrina
dã frisoane.
LAERTE (timbru masculin): Mai repede m-aº împuºca eu.
Ce dracu, omule, te ºtiam intrat în joc, parcã… Ai folosit
protocolul secret, simbolurile, mi-ai fãcut avansuri ca la carte
ºi… iatã-mã-s. (dã cu mâna a lehamite): Dar câte nu-s posibile
într-o lume fãþarnicã! (pauzã) ªtiþi ceva? Haideþi amândoi
înãuntru, c-aº avea o vorbã pentru voi… (intrã „el” primul)
Clientul ºi Simo, nedumeriþi, intrã ºi ei în local.

Scena 10
„La belle dame sans regrets” se întrerupe de douã-trei ori,
momente când Sting râde deºãnþat.
LAERTE
LAERTE: Da, da, bine faci, elibereazã-te. (îºi aruncã botinelecui): Lua-v-ar dracu ºi pe voi, cã m-aþi torturat destul pe azi!
(încalecã un taburet, îºi scoate peruca, trântind-o pe tejghea):
Hai repede, iubito, un scotch dublu!
SIMO (privindu-l ca pe-o calamitate): Nu zãu… ªtii ceva,
Laerte? Oricât te-ai cãzni tu sã-mi pari altul, eu tot o ciocãnitoare
trucatã voi avea în faþã. (îi toarnã bãutura)
CLIENTUL
CLIENTUL: Nu zãu, pe bune, amice, tu chiar aveai de gând
sã-mi schimbi „orientarea”? Chiar atât de nãtãrãu… îþi par?
LAERTE
LAERTE: Se mai înºealã omul, ce vrei... (pauzã) Poate-þi
Sunã a gogoriþã, dar nici eu n-am ajuns prea departe. O prima
tentativã, deocamdatã… Ca ºi acum, ca într-o serie de multe
alte treburi, mie nu-mi mai ieºea nimic. Dar absolut nimic! Iar
ideea asta mã obseda de-a dreptul! Înfiorãtor cum mã plictisea
tot ce fãceam odatã ajuns acasã: acelaºi rol insipid de pãrinte

teatru
iubitor, aceleaºi îndatoriri de cap de familie model, aceleaºi
bancuri picante ºoptite la culcare neveste-mi… (pauzã) ªi naiba
ºtie, totul pãrea ca ºi rezolvat în virtualul net-ului. Cine s-ar fi
gândit la încâlceala de-astã searã…!
CLIENTUL
CLIENTUL: A, mersi, m-ai gãsit pe mine sã-þi schimb cursul
vieþii. Sunt miºcat!
SIMO
SIMO: N-ai ce face, clientule, eºti bãrbat ºic! Tentezi,
ispiteºti! (râde)
CLIENTUL
CLIENTUL: Hopa! Simt acul geloziei, Simo.
SIMO
SIMO: Pe dracu.
LAERTE
LAERTE: Aºa ºi e, de ce aº minþi… m-ai atras. De fapt, cine
altceva sã-mi fi inflamat mie erotismul?... Pãi mã aflu unde mã
aflu!
CLIENTUL
CLIENTUL: Auzi, „erotism”! Ascultã, Mr. Webgay, pentru
mine erai o pipiþã ieºitã la agãþat, atât — subliniez asta. Rolul
în travesti, drept sã fiu, te prindea de minune, aºa cã m-am
înfierbântat ºi eu, ca bãrbãtuºul... E ceva nefiresc aici? De
sedus, însã, iartã-mã, nu mai poate fi vorba, din moment ce...
LAER
TE
LAERTE
TE: Oh, Bigger, dar am fost sincerã!
CLIENTUL
CLIENTUL: Adicã „sincer”.
LAERTE
LAERTE: Mofturi. Ce conteazã e cã ne potrivim în multe,
mãi bãiete! Adu-þi aminte, ne displac ceremoniile, amândoi
fugim de ipocrizia convenþiei, detestãm bufetul-express, suptul
dinþilor, scobitorile, hingherii…
SIMO
SIMO: Mãi-mãi, dar departe ajunseserã micuþii cu
gânguritul! Mã întreb ºi eu, aºa, din afarã…
CLIENTUL (i-o taie): Fã-o moartã, Simo, nu e cazul. (iar lui
Laerte): Eºti nemaipomenit, dom’le! Pricepe ºi tu cã-s doar
niºte opþiuni generale, vagi, ca pentru parcuri de distracþie! Cã
ne-am fãcut puþin de cap, crezându-ne „cuplul providenþial”?
Apã de canal, din moment ce nu mi-ai spus ce orientare aveai.
LAERTE
LAERTE: Ei… rãbdare, iubitule. Ce-þi rezervã viitorul, asta
n-o vei ghici vreodatã …!
SIMO
SIMO: Sã mor, nu alta! „Iubitule”!…
LAERTE (o înfruntã pe Simo): Ce, pentru cã vin cu altã
ofertã? Normal sã nu-þi pice bine — deh, posesivitatea femeii!
Eu, neînsemnatul de mine, m-aº încumeta sã-i ofer, de pildã…
puþinã siguranþã, puþinã intimitate, comoditate ºi, în primul
rând, lipsa de riscuri. Unde mai pui cã am ºi suficientã experienþã în întemeierea cãminului funcþional, bazat pe înþelegere...
CLIENTUL (rãvãºit): Ajunge, cã pleznesc! M-am vãzut ºi
scos la licitaþie…! Doamne, în ce budã mã bãlãcesc, nu mai
suport… Trezeºte-mã, te implor!…
SIMO (se apropie de el): Nu, clientule, lasã… Mã doare cã
eu te am vârât în tevatura asta.
CLIENTUL
CLIENTUL: Tu…? Aºi, n-aveai motiv.
LAERTE
LAERTE: Oricât aþi suci-o, prieteni, vinovatu-s tot eu! Un
mic sfat: staþi frumos deoparte. Mi-o asum în întregime.
CLIENTUL
CLIENTUL: Mamã, ãsta-i dus! Ce, Sancho, crezi cã ne îmbeþi
cu apã distilatã? ªi, la o adicã, parcã EU þi-am dat întâlnire
aici...
SIMO (lui Laerte, apãsat): În tot cazul, nu pentru ce-þi
închipuiai tu!
LAER
TE
LAERTE
TE: Într-adevãr, amuzant... Vinovãþia-i prin urmare
discutabilã! Bun… Voi aveþi conºtiinþã. Ei bine, eu nu. De când
mã ºtiu m-am amãgit cã de jur-împrejur toate-s exact cum mi le
imaginez eu. (pauzã) Hai s-o duc pânã la capãt… Nu ºtiu cum
s-a întâmplat, dar pânã la urmã mi-am alcãtuit una dintre cele
mai onorabile familii din oraº. Mã rog, aveþi dreptate — o familie
de ochii lumii. Pare inechitabil — ce, s-ar fi cuvenit poate unuia

merituos… Dar spuneþi-mi, e-o vinã chiar atât de absurdã sãmi fie groazã de pãrerea ãlor mei, a lumii cãreia i-am învãþat de
mic tabu-urile? ªi la urma urmei n-am ce-mi reproºa: mã comport de regulã cuviincios, în spiritul moralei creºtine. (pauzã)
Ah, Doamne, de ce oare n-am avut eu un fiu?… Aº fi avut,
desigur, cu cine urca pe munte, merge la un rugby, la prins
broaºte… Ce mai, alt orizont! ªi de ce nu, poate aºa nu m-aº fi
retras în mine…
SIMO
SIMO: E clar, tu ai o fiicã, þi-o citesc pe faþã. Putem sã ºtim
ºi noi cât e de mãricicã?

Scena 11
Uºa intrãrii este deschisã violent ºi apare Chichi. Automat,
Laerte se întoarce cu spatele.
SIMO (ca arsã): Nu, puºtoaico, sã-þi iasã din cap, aici nu-mi
vii cu scandal! Dacã nu te-a scãrmãnat maicã-ta când trebuia,
eu n-am de gând sã-þi suport…
CHICHI (triumfãtoare): Deci e cum v-am zis: Bigger-MareBrânzã s a întors la locul crimei!
SIMO
SIMO: Fii atentã cum vorbeºti!
CLIENTUL
CLIENTUL: Crede-mã, bebeluºo, nu þi-ar strica vreo doi ani
pe tuºã. E riscant sã te arunci în treburi d-astea cu capul înainte.
CHICHI
CHICHI: Texte. Un ramolit! Ce dracu oi fi gãsit eu la babalâcul
de tine?… Sau ce, te pomeneºti c-am dat de-o babã din-alea
care tricoteazã la telefon ciorapi pentru nepoþei. Dacã tot te
intereseazã, aflã cã-n clasa mea au mai rãmas douã virgine:
Saly ºi cu mine. Ei da, mor de ruºine! Pãi ce-þi pasã þie…
SIMO
SIMO: Ei, nici aºa. Cel dezamãgit a fost el în primul rând!
Nu-ntrebi de ce? Fiindcã se aºtepta la mult mai mult dinspre
tine, drãguþo. Oho, ceva serios!… Îmi vorbea chiar de iubirea
lui cea mare, dacã ai chef sã auzi…
CLIENTUL
CLIENTUL: Nu da buzna peste mine, Simo, sã ºtii cã mã
supãr!
CHICHI
CHICHI: Rahat! Unuia ca Bigger îi ordonã boaºele lui de
taur înfierbântat, altfel n-ar mai fi el. Ecuaþia e sinistru de simplã:
îºi împroºcã feromonii drept la þintã, ca sconcsul, apoi scoate
„mandolina” ºi… gata, te-a avut. Ce-mi spui mie, el colecþioneazã câte scalpuri sângerânde îi vor muºchii!

Le serpent d’airain

teatru
CLIENTUL
CLIENTUL: Asta precis þi-a ºoptit-o mãmica.
CHICHI
CHICHI: Pe dracu…
SIMO (ironicã): Vai, nici pomenealã, o simplã coincidenþã!
Ca sã vezi ce soartã: amândouã, ºi deodatã — dar absolut din
întâmplare —, au râvnit acelaºi strugure acru! (râde zeflemitor)
CLIENTUL (râde ºi el): Acru ca-castravetele verde! Un
crocodil verde ºi acru ca-cas-tra-vetele!
CHICHI
CHICHI: Nu, v-o interzic! N-o amestecaþi pe mama, nu-i de
nasul vostru!
SIMO
SIMO: Pe cine, pe resuscitata aia cocoþatã pe-o mãturã
Harley-Davidson?!
CHICHI
CHICHI: Poftim?… Îmi jigneºti mama?? Þi-o voi plãti!
CLIENTUL (fãcându-i cu ochiul lui Simo): Chiar! O treabã
care cere neîntârziat revanºa. Aºteaptã numai un pic… (pare a
cãuta ceva anume): Aveam undeva pe aici o armã de ºapte
milimetri… (deschide un sertar al barului): A, da… Þine!

(sare, smulgându-i peruca de pe cap): Fãrã greþoºeniile astea!
(îi azvârle poºeta, îi sfâºie mantia, colanþii, fusta): Aºa, fii mai
întâi bãrbat, tati! ªi spalã-þi odatã mutra asta pânã nu vãrs.
Fãrã farduri, ruj, putoare de vampã ieftinã, înþelegi, tati?!
Repede, un prosop ud…! (dispare în culise)

Clientul îi întinde lui Chichi un beretta-brichetã, „retrãgânduse” apoi cu degetele în urechi.

Ane-Marie scoate din pungã un costum sobru ºi o pereche
de pantofi scumpi, cu scârþ, pe care le întinde lui Laerte.

CHICHI (învârtind „arma” în mâini): O, dar e grozav… Pãi
era ºi cazul, îmi lipsea o armã…
CLIENTUL
CLIENTUL: Ce mai aºtepþi? Armeazã ºi trage.
CHICHI
CHICHI: Ããã… nu mã pricep.
CLIENTUL (acid): Aha, conºtiinþa.
SIMO
SIMO: Ei, pe dracu. ªi-un þânc s-ar descurca. Zi, gagico, cã
þi-e fricã!
CHICHI
CHICHI: Mie? Da’ de unde… ce fricã… (ridicã braþul ºi
ocheºte)
CLIENTUL
CLIENTUL: Aºa… Bravo! Felicitãri! Acum ridicã piedica...
(aºteaptã): Hai odatã, cã-mi pierd rãbdarea.
SIMO
SIMO: Pânã ce se hotãrãºte, eu am puþinã treabã. (îºi face
de lucru la bar)
CLIENTUL (lui Laerte): N-ai o þigarã? (acesta îi oferã) ªi…
foc?
LAERTE
LAERTE: Scuze. Eu nu fumez.
CLIENTUL
CLIENTUL: Cu ce tertipuri umblaþi voi ãºtia! O.k., mã
descurc… (ia din mâna lui Chichi arma-brichetã, îºi aprinde
þigara, apoi i-o înapoiazã): Mersi, puiºor. Aaa, degeaba transpiri
tu. Fii atentã, dacã nu apeºi repejor pe trãgaci, rãmâne maicãta nerãzbunatã!

ANE-MARIE
ANE-MARIE: Pune-þi-le repede, fiindcã la opt suntem
aºteptaþi la Stoeneºti. E obligaþia ta, nu-i de glumit cu unul ca
el! (el o ascultã, îmbrãcându-se în grabã)
CLIENTUL
CLIENTUL: Sã mã ia dracu’, Simo, dar ãºtia se ºtiau chiar
bine de tot!
SIMO
SIMO: Halal familie! Niºte degeneraþi. Zãu, dar nu pricep cu
ce le-oi fi cãºunat tu de-au tãbãrât cu toþii pe tine?
CHICHI (izbucnind): Mamã! Dar mie nu-mi spuneþi niciodatã
nimic! Ce-s eu, animalul vostru de companie?!
LAERTE (celor doi): Staþi liniºtiþi, o sã vã trimit un cec
bunicel. Toatã lumea va fi mulþumitã. (îºi aranjeazã puþinul pãr
în oglinjoara þinutã de soþie): Uf, ciudatã-i viaþa asta, un
adevãrat ospiciu, draga mea.
SIMO
SIMO: Eu n-am nevoie. Mie achitã-mi consumaþia — un
scotch dublu. Atât.
CLIENTUL
CLIENTUL: ªi pentru ce?
LAERTE
LAERTE: N-aþi înþeles. Eu vorbeam de-o sumã rezonabilã…
ANE-MARIE
ANE-MARIE: Zi-le cât. Cu ãºtia nu merge altfel.
LAERTE
LAERTE: Pãi, sã zicem… câte cinci sute.
ANE-MARIE
ANE-MARIE: Nu te zgârci, Bill, aici e vorba de carierã!…
LAERTE
LAERTE: Ei, da, desigur… o mie fiecãruia. (îºi priveºte fiica):
Vezi, Chichiºor, dacã nu m-ai fi dat de gol…!
CHICHI (scâncind): ªi de unde sã fi… Trebuia sã mi-o spui!
SIMO
SIMO: Eu zic sã vã luaþi repede tãlpãºiþa, pânã nu-mi ies
din þâþâni. Ne lipsim de „ispitele” voastre. Cumpãraþi pe cine
aveþi chef, vã priveºte, dar nu pe noi!
CLIENTUL
CLIENTUL: Stai aºa… În capul meu s-au spart azi cam
toate, ºtiai asta? Pãi, evident, nu mi-ar strica deloc…
SIMO
SIMO: Am zis nu! (apoi rugãtor): Lasã-mã pe mine, ºtiu ce
fac!
ANE-MARIE
ANE-MARIE: Atunci ce mai aºteptãm, Bill? Dã-i naibii ºi hai
s-o întindem, cã imediat se face opt.
CHICHI
CHICHI: ªi cu mine cum rãmâne?
ANE-MARIE
ANE-MARIE: Vii cu noi la Stoeneºti, nici nu se discutã!
CHICHI
CHICHI: Între babalâcii ãia?…
ANE-MARIE (trãgând-o de mânã): Pãi vin ºi verii lor, proasto.
Ãia din sud sunt þepeni, nu ca alþii, ascultã-mã pe mine! În tot
cazul, mai consistenþi ca fantoºele de pe net. ªi n-avea tu grijã,
te ºcolesc ei, te învaþã tot ce te intereseazã… (îi strigã lui Laerte):
Haide, miºcã-þi odatã ºuncile, Bill!

Enervatã la culme, Chichi aruncã falsul pistol.
CHICHI
CHICHI: O turmã perversã, asta sunteþi! Niºte greþoºi! Mi-e
silã, nu mai suport… (se lasã în genunchi ºi plânge)
SIMO
SIMO: Ete ce sensibiloasã!
CLIENTUL
CLIENTUL: Pierdere de vreme, fato, nu mai þine vraja.
LAERTE ( apropiindu-se de Chichi): Nu, nu, voi n-o
cunoaºteþi. Pe ea chiar o doare! Dar ce sã ceri unor mitocani…
Oh, Chichiºor, cum de-am permis sã te sãlbãticeºti în halul
ãsta…
CHICHI (ridicând capul): Ce-þi pasã!?… Cine dracu mai
eºti… (îl recunoaºte): O, asta nu, nu se poate!! Ce se întâmplã,
Doamne, cu mine azi?!…
LAERTE
LAERTE: Sã plecãm mai întâi de aici. Îþi explic acasã.
CHICHI (plângând în hohote): Da? Cã mã urmãreai ºi tu?
SIMO
SIMO: O, ba bine cã nu, precis te urmãrea… (râde)
LAERTE
LAERTE: Nu-i vezi? Ãºtia ne bãlãcãresc. Hai, ridicã-te, sã
mergem. (îºi pune grãbit peruca ºi se îndreaptã spre intrare):
Vii?
CHICHI
CHICHI: Nuuu! Tu eºti o curvã bãtrânã, nu tati al meu!

Laerte, imobil, nu se împotriveºte când apare CHICHI cu
un prosop în mânã ºi îi ºterge faþa de farduri. Rezultã un bãrbat
între douã vârste, numai în chiloþi ºi maiou.

Scena 12
Apare Ane-Marie îmbrãcatã într-un taior de tweed — þinuta
decentã a unei femei de vârstã incertã. Aduce cu ea o pungã
mare de plastic.
ANE-MARIE
ANE-MARIE: Mergem acasã!

Cei trei ies.

scenariu radiofonic

Florentin Popescu

CHEIA DE AUR SAU INTERVIUL
DE LA SENECTUTE (I)*
(Scene din viaþa lui V. Voiculescu, 1884–1963)
– scenariu radiofonic –

Personajele (în ordinea rostirii replicilor):
1) Poetul (în trei ipostaze: copil, tânãr, la senectute)
2) Ziaristul
3) Moº Floacã
4) Nicu Constantinescu, coleg de liceu cu poetul
5) Urmuz, idem
6) G. Ciprian, idem
7) O þãrancã
8) Al. Vlahuþã
9) Adrian Maniu
10) Tudor Vianu
11) Dinu Pillat, prieten al familiei Voiculescu
12) Ionicã Voiculescu, fiul poetului
13) O studentã
14) Un student
15) O þãrancã
(Aplauze, rumoare, zgomotele caracteristice unui
sfârºit de conferinþã cu mult public. Pe acest fond se
aude vocea precipitatã a ziaristului).
Ziaristul: Domnule doctor, domnule doctor!
Poetul: Ce este, ce s-a întâmplat?!
Ziaristul (stingherit): Dacã-mi permiteþi! Mã numesc Mihai
Aronescu ºi sunt redactor la revista „Actualitatea
literarã”!
Poetul: Mã bucur! Cu ce-þi pot fi de folos?
Ziaristul (aceeaºi stingherealã): Aº dori… De fapt cititorii
revistei noastre ar dori sã le acordaþi un interviu!…
Poetul (mirat): Un interviu? Apropo de ce?
Ziaristul (încurcat): Un interviu despre formarea dvs. ca
scriitor, despre biografia dvs.!…
Poetul (aceeaºi surprindere de mai înainte): Bine, dar
viaþa mea n-are nimic spectaculos, e o biografie ca
oricare alta, ca sã nu zic banalã. (Schimbare de ton):
ªi-apoi ceea ce meritã cât de cât spus despre mine
ºi cariera mea de medic ºi de scriitor am spus în
conferinþã. Sau n-ai fost în salã?!
Ziaristul (precipitat): Ba da, am fost, v-am ascultat cu
foarte mare atenþie ºi tocmai de aceea… Vã rog,
domnule, doctor, vã rog sã nu mã refuzaþi! Uitaþi,
intrãm într-o salã alãturatã, rãmânem doar doi, stãm
de vorbã ºi vã jur cã n-am sã vã reþin mai mult de

* Deºi a fost conceput pentru Radio fiind difuzat în cadrul
emisiunii Teatru radiofonic, textul, cu mici adaptãri regizorale,
poate fi cu uºurinþã pregãtit ºi pus în scenã de cãtre un colectiv

zece-cincisprezece minute!…
Poetul (îngãduitor): Bine, bine, fie! Dacã dumneata insiºti
atâta!… (Zgomot de uºã deschisã, apoi de scaune
care sunt miºcate din loc).
Poetul: ªi cu ce ai vrea sã începem, domnule ziarist?
Care crezi dumneata cã ar putea fi întrebarea de debut
într-o asemenea convorbire?
Ziaristul: ªtiþi, esenþialul mi se pare cã se leagã de
substanþa poeziei dvs., de originalitatea ei…
Poetul (temperându-l, apoi reproºându-i ºi ironizându-l):
Stai, stai, te rog, mai uºor! Nu mã lua aºa repede! Va
sã zicã dumneata vrei sã afli esenþialul dintr-o suflare,
sã scrii apoi un articol dintr-un condei ºi sã dai în
vileag totul, ba, dacã se poate ºi încã ceva deasupra.
Este ca ºi cum ai vrea sã spui: iatã-l, acesta este
Poetul ºi medicul Voiculescu! S-a nãscut în satul
cutare, în ziua de cutare a lunii cutare, a debutat în
revista cutare ºi aºa mai departe.
Ziaristul (scuzându-se). A, nu, nu, domnule doctor. Sã
nu mã înþelegeþi greºit! N-aº vrea sã fie unul din acele
interviuri reci ºi seci, aidoma unui articol de dicþionar.
(Entuziasm): Aº dori sã fie unul cât mai viu, cât mai
convingãtor, cât mai firesc cu putinþã, care sã-i
meargã la inimã celui ce-l citeºte!
Poetul: ªi dumneata cum ai vedea acel articol dorit cu
atâta pasiune? Mi-nchipui cã þi-ai alcãtuit cât de cât
o schemã, un plan, ceva. Dacã nu pe hârtie, în scris,
mãcar în gând. Cã doar n-oi fi venit aºa… pe
nepregãtite, nu?
Ziaristul (entuziasm, jenã ): vedeþi, dumneavoastrã,
abonaþii revistei noastre – ºi nu numai ei –, toþi ce
care v-au citit ºi vã citesc poeziile, cei care iubesc
scrisul dvs. sunt curioºi sã afle ºi amãnunte din viaþa
autorului, date ºi fapte din ºi despre laboratorul lui de
creaþie, dacã mã pot exprima aºa!
Poetul (surprins): Bine, dar þi-am spus cã viaþa mea –
bunã, rea, cât am trãit pânã azi – n-are nimic
spectaculos, nu conþine picanteriile dupã care se dau
în vânt domniºoarele de pension ori amatorii de cancanuri… (Hotãrât): Nu, nu domnule ziarist! Mai bine
sã renunþãm la interviul pe care-l doreºti!…
Ziaristul (insistând): Totuºi dumneavoastrã aþi trãit niºte
evenimente, aþi cutreierat mult prin satele noastre ca
medic de plasã, aþi trãit experienþa rãzboiului, aþi
cunoscut niºte medii sociale ºi niºte oameni. Din toatã
aceastã experienþã, din trãirile rezervate dvs. de
destin v-aþi alcãtuit un cod de viaþã, v-aþi cristalizat o
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concepþie…
Poetul: ªi ce-i cu asta? Doar la fel s-a petrecut ºi cu
mulþi confraþi ai mei, fie medici, fie scriitori!… Dar
oricum aº da-o vãd cã n-am încotro. Cu dumneata no scoate omul la capãt uºor. Ce te intereseazã, de
fapt, cel mai mult?
Ziaristul: V-am spus: totul. V-aº sugera sã-mi vorbiþi mai
întâi despre copilãria dumneavoastrã, despre
frumosul sat de pe Valea Buzãului, cel în care aþi
vãzut lumina zilei pentru prima oarã!…
Poetul (foºnind niºte hârtii): Uite, am aici ciorna conferinþei
de adineauri! Dacã-þi ajunge þi-o dau. Mã pot lipsi de
ea!
Ziaristul: Vedeþi, tocmai asta e! Conferinþa dvs., cãldura
cu care v-aþi amintit de copilãrie ar putea fi doar un
punct de plecare. Vã rog sã-mi faceþi favoarea de a
porni împreunã de acolo ºi de a merge, prin propria
dvs. viaþã, pânã vom ajunge aici ºi azi, în Bucureºtiul
în care stãm de vorbã!
Poetul (oftând): Aºadar, îmi ceri sã mã-ntorc în copilãrie?
Ziaristul (oftând): Exact, în satul copilãriei dumneavoastrã!
Poetul (oftând cu nostalgie). Apãi sã mã-ntorc în satul
meu înseamnã, de fapt, sã mã-ntorc ºi-n vârsta mea
de altãdatã ºi asta-i mai greu. Îmi ceri cam mult tinere
ºi tare mi-e teamã cã n-am sã pot fi la înãlþime!
Ziaristul (nedumerit): Dar de ce, domnule doctor? Vã este
chiar atât de greu sã luaþi calea amintirii, sã vã
întoarceþi pe firul ei?
Poetul: Nu, nu-i vorba de asta!
Ziaristul: Atunci ce vã împiedicã? Nostalgia? Teama de
a nu reuºi sã vã amintiþi esenþialul?
Poetul (nostalgic): Nu, nu de asta. Vezi, dumneata,
tinere, lucrurile sunt mult mai complicate ºi mai
complexe decât par la prima vedere. (Explicându-se):
Sã-þi spun drept copilãria a fost pentru mine cea mai
frumoasã ºi poate ºi cea mai curatã perioadã a vieþii…
(Trecere muzicalã)
Poetul (în aceastã scenã aflat în ipostaza de copil): Moº
Floacã, ce se-ntâmplã cu luna când o mãnâncã
vârcolacii?
Moº Floacã (mirat): De unde ai auzit tu cã o mãnâncã?
Poetul: Am auzit eu douã femei când m-am dus la gârlã,
la apa Buzãului. Întindeau pânze pe mal ºi le-am auzit
vorbind (încercând sã imite) Auzi, soro, zicea una,
cicã asearã au mâncat vârcolacii luna! (revenind la
vocea lui): Da’ eu, moº Floacã, am vãzut cã luna a
apãrut ºi-n seara asta ºi n-avea nimic. Stãtea între
crengile nucului, mare ºi galbenã ca un bostan ºi nu
mi a-a pãrut nici mãcar ciuntitã de-o gãinã. Cum dea scãpat dac-au mâncat-o vârcolacii ãia?
Moº Floacã: ªezi liniºtit, puiule! N-a mâncat-o nimeni!
Doar lumea care nu ºtie nimic despre stele, despre
lunã ºi cer crede-aºa!
Poetul: ªi ce-ar trebui sã ºtie lumea despre ele?
Moº Floacã: Apãi, dragul meu, luna nu-i un bostan, cum
ziceai. Ea-i mult mai mare, da’ numai noi o vedem
aºa de micã pentru cã-i departe, foarte departe de
noi. ªi stelele la fel. Ele sunt aºa de departe cã multe
nici nu mai trãiesc, au murit demult, iar noi vedem

doar lumina care vine de-acolo ºi-abia acum ajunge
pe pãmânt, dupã mii ºi mii de ani. (schimbare de ton)
Ei, dar despre asta ai sã-nveþi mãtãluþã la ºcoalã,
când o sã fii mai mare, ditamai gimnaziustu sau
studentu!…
Poetul (curios): Moº Floacã, da’ ielele ce sunt?
Moº Floacã (mimând mirarea). Multe mai vrei sã ºtii! De
astea pe cine-ai mai auzit vorbind?
Poetul: Mama zicea-ntr-o zi cã atunci când mã avea pe
mine în burtã a auzit ielele astea trecând pe deasupra
casei ºi s-a speriat sã nu-mi ia minþile!
Moº Floacã: Ei, astea-s poveºti de-ale coanei Sultana.
Da’ zãu cã prea vrei sã afli multe (Schimbare de ton):
Zânele ºtii ce sunt?
Poetul (entuziasmat): Da, moºule, ºtiu, cum sã nu ºtiu?
Mi-a spus mama ce sunt. Nu-º aºa cã sunt niºte
femei sau fete foarte frumoase ºi foarte bune? Eu
parcã le ºi vãd. Au faþa rumenã ºi ochii lucioºi, poartã
pãrul lung ºi sunt îmbrãcate în rochii albe ºi lungi
cum e Albã-ca-Zãpada! Da’ de ce mã-ntrebi de ele,
moºule?
Moº Floacã (hâtru): Ei bine, dacã ºtii ce sunt zânele,
atunci poþi sã-þi închipui ºi cum aratã ielele! ªi ele
sunt tot un fel de zâne, da’ nu le-a vãzut nimeni,
doar le-a auzit cântând. Poate de-aia se ºi teme lumea
de ele, pentru cã nu ºtie ce gânduri au faþã de noi
oamenii. (Schimbare de ton): Da’ ia spune-mi tu mie
altceva: De ce-ai ridicat scândurelele alea în vârful
nucului? Credeai cã nu le-am vãzut? Ehei, are moºul
vederea mai slabã, da’ tot mai vede ce face
ºtiurlubatecul de copil al coanei Sultana!
Poetul (plin de importanþã). ªtii, moºule, mi-am construit
un pat!
Moº Floacã (mirat): Un pat? Ce sã faci cu patul în vârful
nucului? Doar n-ai sã-mi spui cã vrei sã dormi acolo,
cã doar nu þi s-a urât cu viaþa. Doamne fereºte!
Adormi, cine ºtie cum te rãsuceºti prin somn ºi te
trezeºti, da’ ce zic eu cã te trezeºti, cã nici te mai
trezeºti în mijlocul grãdinii dacã pici de la-nãlþimea
aia.
Poetul (liniºtindu-l): Nu, moºule, cã eu nu l-am fãcut ca
sã dorm în el!
Moº Floacã: Atunci pentru ce l-ai fãcut?
Poetul: Ca sã mã uit. Sã mã uit aºa peste sat, peste
case, peste grãdinã, pânã hãt, departe, spre munþi.
Moº Floacã (hâtru): ªi pentru asta avea-i nevoie de pat?
Nu puteai sã te uiþi ºi fãrã pat? ªi, mã rog matale,
poþi sã-mi spui ºi mie ce vezi domnia ta de acolo?
Poetul (entuziasm): Þi-am spus, Moº Floacã: Vãd
copacii, vãd cãrãrile suind la Muchie, dealul Mãgurii,
lunca Buzãului. ªtii, e grozav sã vezi atât de multe
dintr-o datã, sã le priveºti, sã te bucuri de ele! Mata
moºule nici nu-þi dai seama ce frumos e!
Moº Floacã: Mãi, cã nãzdrãvan mai eºti! Asta chiar cã
mie nu-mi trecea prin cap când eram ca tine. (Mirare,
ca pentru sine): Auzi, sã facã el un pat în vârful
nucului numai ºi numai sã vadã copacii ºi lunca! Mãi,
mãi, mãi!… (Schimbare de ton): Da’ ce-ai rãmas
aºa?! Parcã vrei sã-mi mai spui ceva. Ce-þi mai trece
prin cãpºorul ãsta bãlai?!
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David et Goliath

Poetul (curios, cu mister): Moº Floacã, mã gândesc ºi
mã tot gândesc la ce-mi spunea mama pânã sã vii
matale la noi!…
Moº Floacã: Ei, ce-þi spunea?
Poetul: Mi-a spus cã flãcãrile care-apar câteodatã
noaptea, pe dealuri, nu sunt doar de la niºte focuri.
Moº Floacã: Atunci de unde sunt?
Poetul: Lumea zice sã focurile alea ard pe comori ºi cã
dedesubt, sub pãmânt, s-ar afla castele ºi drumuri
ascunse, care duc la comori.
Moº Floacã (mirat). Mãi, mãi, mãi…
Poetul (curios): Spune-mi, moºule, e-adevãrat cã acolo
sub pãmânt, sunt castele fermecate?
Moº Floacã: De unde sã ºtie moºul dacã sunt? Nu ºtiu,
da’ am auzit ºi eu de unii oameni care s-au dus
noaptea sã sape de comori unde li s-a nãzãrit cã vãd
flãcãri. Cicã au adormit pe neaºteptate ºi dimineaþa,
când s-au trezit, erau în cu totul altã parte decât pe
dealul pe care urcaserã de cu searã. Ori nu mã crezi?
Poetul: Ba da, moº Floacã, te cred, cum sã nu te cred
eu pe matale? Da’ de cheia de aur ce ºtii?
Moº Floacã: care cheie?
Poetul: Tot mama spunea cã acolo unde ard focurile
e-ascunsã o cheie de aur.
Moº Floacã: Ce fel de cheie? De unde sã fie ºi la ce sã
foloseascã?
Poetul (entuziasm crescut): O cheie de aur de la palatul
din pãmânturi. Mama zicea cã asta-i o poveste veche,
veche de când nu cãlcase picior de om pe-aici prin
sat ºi pe dealuri îºi avea casa lui un împãrat bun. Da’
pe urmã a fost rãzboi, cicã s-a cutremurat pãmântul
ºi împãratul s-a scufundat în adâncuri cu palatul lui
cu tot. De-aia în nopþile senine se vãd flãcãri arzând
pe Muchie. Zice lumea cã acolo-i cheia de aur a
împãratului ºi cine-o gãseºte dã ºi de drumul care
duce la castelul împãratului.
Moº Floacã: …ªi ajunge pe tãrâmul tinereþii fãrã
bãtrâneþe…
Poetul: Exact, moºule! Da’ matale de unde ºtii? Cine
þi-a spus?
Moº Floacã. Ei, dragul moºului, asta-i o poveste veche,
veche de tot.
Poetul: Mai bãtrânã decât matale?

Moº Floacã: Daaa, mult mai bãtrânã. Eu am auzit-o de
la bunicul meu care o ascultase ºi el de la bunicul
lui, care ºi el… (Schimbare de ton): Ei, dar culcã-te,
odatã, prichindelule! Acuºi se iscã, iaca, luceafãrul
de ziuã ºi n-ai pus geanã pe geanã. Mâine iar o sã
mã certe coana Sultana cã te-am þinut de poveºti în
loc te las sã dormi!
Poetul (rãsfãþ, încãpãþânare): Nu mi-e somn, moºule,
nu mi-e somn! Aº sta aºa de vorbã cu matale toatã
noaptea!
Moº Floacã: Trebuie sã mai ºi dormim, puiule! De-aia îi
este dat omului somnul. Ca sã se odihneascã, sã
prindã noi puteri, sã fie în fiecare dimineaþã gata sã
ia viaþa de la capãt.
Poetul: Nu mi-e somn, moºule! Nu mi-e somn! ªi ºtii
ce: Eu când o sã fiu mare o sã merg singur sã caut
cheia de aur! Da, da, nu râde! O s-o caut ºi dac-o
gãsesc…
Moº Floacã: Ha, ha, ha! Asta-i bunã! ªtii cã-mi placi!
Lasã, fã-te mãtãluþã mare ºi mai vedem noi!
Poetul (serios): Geaba râzi, moºule, geaba râzi!
Moº Floacã (curios): Da’ ia spune – cã-ncepuseºi
adineauri – ce-ai sã faci dacã dai de cheie?
Poetul: O sã vin sã te iau ºi pe matale-n castelul din
pãmânturi. ªi o sã vin într-o caleaºcã de aur cu caii
albi, albi…
Moº Floacã: Dragul moºului, cã-nfierbântatã minte mai
ai! (Concesiv): Bine, bine, o sã merg. Acum, însã,
culcã-te! ªi dacã mã asculþi, mâine-am sã te iau cu
mine la apa Buzãului, nu unde te duci tu cu Filipache
sã vã scãldaþi, ci sus, mult mai sus, mai spre munte.
Poetul: Ce sã facem acolo?
Moº Floacã: Am sã-þi arãt cum odinioarã strãmoºii noºtri
dacii adunau aur din albia râului.
Poetul (curios): Cum? Hai spune-mi acuma, moºule!
Moº Floacã: Lasã, acum culcã-te! Ai sã vezi tu mâine!
Poetul (încãpãþânare): Nu, eu vreau sã-mi spui acuma!
Hai, moºule, te rog! Îmi mai spui doar asta ºi pe urmã
mã culc! Îþi promit! Hai, moº Floacã, te rooog!
Moº Floacã: Bine, bine. Cu tine n-o mai scot niciodatã
la capãt! Când îþi intrã ceva în cap nu-þi mai scoate
omul nici cu cleºtele!
Poetul: Hai, moº Floacã! Te rooog!
Moº Floacã (concesiv): Apãi þi-oi spune! Meºteºugul
acesta-i vechi, vechi de tot. Uite, se face cam aºa:
se ia o blanã de oaie miþoasã ºi se pune pe fundul
râului, cu lâna în sus. Se fixeazã bine în niºte þãruºi
ºi cu niºte bolovani ca sã n-o ia apa…
Poetul: ªi pe urmã?
Moº Floacã: Pe urmã se lasã acolo o zi-douã sau chiar
mai multe, pânã vine aurul…
Poetul: Cum adicã vine aurul?
Moº Floacã: Firiºoarele mici de aur sunt aduse de râu
din munte, odatã cu nisipul. Nisipul, dacã e mai uºor
se duce cu apa la vale. Aurul e mai greu ºi se opreºte
în firele de lânã.
Poetul: ªi cum îl aduni de-acolo?
Moº Floacã: Se scoate blana încet ºi cu multã grijã, se
pune la soare ºi când s-a uscat se scuturã. Aurul e
ca o pulbere galbenã, foarte finã, aºa cum l-au
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mãcinat ploile ºi vânturile ºi cum l-au putut apoi
culege apele. ( Schimbare de ton ): De ce râzi,
mânzule?
Poetul: Nu, nu de asta. Mã gândeam ºi eu aºa…
Moº Floacã: La ce?
Poetul: Matale moº Floacã, dacã ai adunat atâta aur,
de-atâþia ani, de ce nu eºti bogat? De ce n-ai ºi matale
o casã mare ºi frumoasã, cu servitori ºi cu saloane
multe?
Moº Floacã (ironic): Pãi ce crezi tu cã aurul acesta e
aºa… ca pleava care rãmâne când baþi fasolea? S-o
aduni cu ligheanul ori cu cãldarea? E puþinã, e foarte
puþinã ºi ca s-aduni un degetar de aur þi-ar trebui o
viaþã de om ºi poate chiar mai multe de-atât. Ei, gata,
gata! Nu-þi mai spun nimic! Închide ochii ºi hai sã
adormim! (Cãscat): Aaaah! Cã-mi cad pleoapele de
somn! Noapte bunã, puiule!
(Trecere muzicalã)
Ziaristul: Acum, domnule scriitor ºi medic, îmi dau seama
încã odatã de puternicile rãdãcini ale operei dvs. în
anii copilãriei. Cine era de fapt, acel moº Floacã spre
care vã cheamã amintirea?
Poetul: Un bãtrân care se pripãºise la noi, la „Hanul cu
urºi”. (Explicând). Hanul se numea aºa din pricina
unor ursari ce poposeau în fiecare varã în sat ºi
dãdeau un adevãrat spectacol cu dansuri, cu cântece,
cu giumbuºlucuri ºi fel de fel de scamatorii. Moº
Floacã – sã revin la el – era un bãtrân ciudat ºi care
ºtia o mulþime de lucruri: de la muncile gospodãreºti
pânã la tradiþiile ºi datinile populare, ori pânã la unele
îndeletniciri strãvechi, demult uitate, ale celor care
au trãit pe meleagurile muntoase ale þãrii.
Ziaristul: Ce aþi deprins de la el?
Poetul: Cât aþi stat la noi, pentru mine a fost un adevãrat
noroc. Vara dormeam cu el, sub cerul liber, pe o blanã
de oaie. Am aflat multe, mi s-au deschis noi orizonturi
cãtre probleme necunoscute pânã atunci. Trebuie sãþi mãrturisesc cã l-am iubit mult pe acest moº Floacã
ºi-mi amintesc cu nespusã nostalgie de el…
Ziaristul: Dupã aceea ce jaloane v-au marcat înaintarea
în vârstã?
Poetul: Am fost dus la oraº, la gimnaziu. Plecarea acolo
a însemnat pentru mine o adevãratã desprindere
tragicã de sat.
Ziaristul: În ce sens?
Poetul: Îþi imaginezi: lãsam în urmã livezile, lunca
Buzãului, nãzdrãvãniile copilãriei ºi toate celelalte o
mie de lucruri care mã legau de Pârscov. ªi ce mã
aºtepta înainte? O viaþã austerã de internat ºcolar,
cu rigorile ºi tipicul ei, cu monotonia ºi singurãtatea
ei…
Ziaristul: Singurãtate? Dar intraþi într-o nouã colectivitate,
cu copii de aceeaºi vârstã ºi de aceeaºi condiþie. Se
presupune cã vã puteaþi descoperi afinitãþi comune
cu ale altor tineri veniþi de la þarã……
Poetul: „Se presupune” e foarte bine zis. Eu aveam în
anii aceia o fire mai solitarã, mai interiorizatã decât a
altora. M-am împrietenit greu ºi cu puþini copii.
Ziaristul: Bine, dar cred cã deja conºtientizaþi ireversibila
întoarcere în sat ºi atunci nu vã rãmânea decât sã

vã acomodaþi la noile condiþii…
Poetul: Nu, nu conºtientizam asta. De aceea mama,
odatã, când s-a întors acasã dupã ce mã vizitase la
oraº, m-a gãsit ascuns pe arcurile trãsurii…
Ziaristul: Desigur, amintirile dvs. legate de copilãrie sunt
ºi numeroase ºi frumoase. Simt cã þineþi la ele foarte
mult.
Poetul: Vezi, dumneata, tinere, fiecare scriitor – ºi cu
asta nu am pretenþia cã rostesc un adevãr care nu
s-a mai spus – îºi adunã, îºi transfigureazã în creaþia
lui o anume experienþã, un anume fond de idei trãite
cu toatã puterea sufletului…
Ziaristul (entuziasm): Exact, exact, stimate domnule
Voiculescu. Vã priveam ºi vã ascultam astãzi în
amfiteatru ºi simþeam cum fascinaþi sala. Studenþii
vã urmãreau fiecare gest, vã sorbeau parcã fiecare
cuvânt rostit. Cel puþin în momentul în care aþi fãcut
mãrturisirea fundamentalã cum cã norocul cel mai
mare al dvs. a fost faptul cã v-aþi nãscut la þarã…
Poetul: ªi este perfect adevãrat. Aº putea sã adaug,
faþã de cele spuse acolo, cã toate rãdãcinile literaturii
mele de acolo se trag…
Ziaristul ( trecere la o altã idee): Totuºi, pe lângã
experienþa copilãriei, s-au adãugat ºi celelalte
experienþe de viaþã, s-au adãugat anume acumulãri
livreºti…
Poetul: Da, e adevãrat. Nici-un scriitor, nici de la noi nici
de aiurea nu poate rãmâne doar la experienþa, ca sãi zic aºa, a copilãriei.
Ziaristul (jenã): De fapt, viaþa poetului ºi medicului care
sunteþi ne apare nou, cititorii dvs., ca un roman.
Poetul (modestie): Sã nu exagerãm, tinere! Destinul meu
este unul comun!
Ziaristul (jenã): pentru cã sunteþi la vârsta senectuþii,
când în genere fac bilanþuri sau dacã nu se fac în
orice caz se poate privi cât de cât obiectiv în urmã,
mi-aº permite sã vã mai întreb ceva…
Poetul (încurajare): Ei, s-auzim, s-auzim!
Ziaristul: Dacã aþi fi pus sã alegeþi câteva momente care
au contribuit la formarea personalitãþii dvs.
scriitoriceºti, care ar fi acelea?
Poetul (încurcat): Ei, da, ºtii cã dumneata mã pui în
dificultate?! Dar cã þii neapãrat…
Ziaristul: Da, da, vã rog! Este foarte important s-o ºtie ºi
cititorii!
Poetul: Dincolo de vârsta copilãriei ar fi, sã zicem,
perioada în care eram elev la liceul „Lazãr” din
Bucureºti… (efort de gândire), dupã aceea momentul
în care m-am îndrãgostit, pe urmã experienþa amarã
a rãzboiului, dupã aceea… Ei, dar sper cã nu vrei sã
ne oprim la toate!
Ziaristul: Un moment, vã rog! S-o luãm pe rând ºi sã
zãbovim puþin, foarte puþin la câteva dintre ele. Deci,
mai întâi perioada ºcolaritãþii la Liceul „Gheorghe
Lazãr”…
Poetul (nostalgie, oftat): Ei, tempus irreparabile fugit! Ce
ani frumoºi au fost aceea!… Parcã mã vãd ºi cum
cu prietenii mei, cu Urmuz, cu Ciprian, cu Nicu
Constantinescu. Ei îmi ziceau pe atunci Voichiþã…
(Trecere muzicalã)
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Dumitra Baron

UN PELERINAJ PE URMELE
PATRIARHULUI ABRAHAM
„Ceux-là qui n’échangent rien, ne deviennent rien”
(Antoine de Saint-Exupéry)
Editor de lucrãri de literaturã generalã ºi autor a
numeroase cãrþi de literaturã, teatru ºi televiziune, René
Guitton* este un pasionat cãlãtor care studiazã marile
curente religioase monoteiste. Pe parcursul diverselor
sejururi efectuate în Orientul Mijlociu (începute în
septembrie 2002), René Guitton a încercat sã reconstituie
epopeea miticã a Patriarhului Abraham, explorând
credinþele locale, memoria oamenilor care împãrtãºesc
scrierile biblice ºi coranice, mitologiile sumeriene ºi
asiriene, siturile antice ºi nu în ultimul rând oamenii, prinºi
în conflictele politice contemporane.
Interesul principal al cãrþii pe care v-o prezentãm în
rândurile care urmeazã, Prinþul lui Dumnezeu. Pe urmele
lui Abraham (2006), în traducerea doamnei Irina Mavrodin,
apãrutã la Editura Minerva, în anul 2007, este acela de a
derula, într-o povestire continuã, tradiþii care, deºi fondate
pe acelasi mit, prezintã deseori contradicþii importante.
Autorul a încercat sã restituie atmosfera oraºelor de ieri
ºi de astãzi (precum vizita principalelor situri arheologice
din Orientul Mijlociu, ameninþate adesea de conflictele
dintre oameni), prezentând în acelaºi timp comunitãþi
dispãrute (mandeeniii gnostici care îl au drept profet pe
Ioan Botezãtorul sau comunitatea Yezidis care pretide
cã descinde direct din Adam).
De la Ur ºi Babilon, René Guitton trece Eufratul,
strabãte Damascul, Beirutul, Delta Nilului, ajunge la Meca,
explorând împreunã cu arheologi, istorici ai religiilor, filozofi
ºi teologi, memoria popoarelor ºi a Cãrþilor sfinte. În
aceastã peregrinare în care mitologia se suprapune cu
legendele, istorisirile biblice ºi coranice, autorul subliniazã
necesitatea principiului unificator al lui Abraham,
revendicat deopotrivã de evrei, creºtini ºi musulmani.
Tocmai pentru a pune în valoare aceastã caracteristicã a
patriarhului, ca punct comun celor trei religii, traducãtoarea
a preferat sã pãstreze numele Abraham, evitând orice
particularizare ortodoxã, cum s-ar fi întâmplat dacã ar fi
ales echivalentul românesc Avram (Avraam).
Ce ºtim însã despre patriarhul Abraham? Nimic
concret, noteazã autorul, ºi cu toate acestea el rãmâne
„nemuritor ºi chiar nespus de viu” (p. 31): „Mitic sau istoric,
Abraham reprezintã astãzi, în mod inconstestabil, cel mai

* René Guitton, Prinþul lui Dumnezeu. Pe urmele lui
Abraham (Éditions Flammarion, 2006), traducere de Irina
Mavrodin, Bucureºti, Editura Minerva, 2007.

puternic simbol unificator al religiilor monoteiste, cel care
a crezut în perfectibilitatea omului ºi l-a scos din rãtãcirea
lui” (p. 31).
Dacã Abraham este una dintre principalele figuri ale
tradiþiei iudaice, care vede în el primul strãmoº al poporului
lui Israel, creºtinii îl venereazã pe patriarh ca pe „tatãl
nostru al tuturor”, dupa expresia sfântului Pavel. Este de
altfel cel mai citat personaj biblic din Noul Testament
dupã Moise ºi figura centralã a Coranului, reprezentând
unul din marii profeþi ai Islamului.
Lucrarea este structuratã în trei cãrþi, fiecare fiind
împãrþitã în mai multe capitole. Prima carte relateazã
începutul cãlãtoriei ºi raþiunile care l-au determinat pe
autor sã refacã traseul peregrinãrilor patriarhului Abraham:
„Împins de o teribilã nevoie de a reconstitui peregrinarea
fizicã ºi simbolicã a patriarhului, înaintez între ºtiinþã ºi
credinþe, între trecutul îndepãrtat ºi prezentul ameninþãtor”
(p. 3).
Oservãm cã întreaga lucrare este construitã pe o
miºcare constantã de du-te-vino între prezent ºi trecut,
iar autorul manifestã o predilecþie pentru povestirea istoricã
care se împleteºte cu descrieri de o mare fineþe: „Ur!
Aici domneºte o liniºte adâncã. Aproape cã poþi auzi
pãmântul cum respirã, lãsându-þi impresia cã deºertul se
umflã ºi se dezumflã” (p. 5). Odatã ajuns în oraºul lui
Abraham, autorul simte febra specificã cercetãtorului care
este aproape sã facã o descoperire: „Iatã, în sfârºit,
oraºul lui Abram, conform Bibliei, pãmânt de metisaj peste
care suflã mãreþia popoarelor din sud! Ravagiile pricinuite
de timp ºi oameni vor fi oare mai puternice decât visele
mele? (...) Pasiunea mea încearcã sã-ºi croiascã un drum
între istorie ºi legende” (p. 6). Atmosfera misterioasã („În
taina acestor nisipuri, în tãcerea acestor mlaºtini se
ascunde adevãrul” (p. 10) este deseori strãbãtutã de
însemnele contemporaneitãþii: „În depãrtare, soldatul, cu
un talkie-walkie la ureche, ºi cei doi însoþitori ai mei se
agitã din nou...” (p. 11). Nu lipsesc nici relatãrile despre
„botezul focului”, bombardamentele sau raidurile americane
ºi astfel „mileniile se ciocnesc între ele, anacronice”
(p.12).
Autorul reia în discuþie o parte din episoadele
fundamentale din viaþa patriarhului ºi încearcã sã
exploreze nu numai aspecte strict legate de acesta ci ºi
de strãmoºii sau urmaºii acestuia. Reþinem momentul
Potopului, Noe fiind considerat drept strãmoºul lui
Abraham ºi momentul construirii turnului Babel. Primul
oferã cititorului o lecturã intertextualã cu romanciera
Agatha Christie (cãlãtoria la Ur) iar al doilea prezintã
descrieri impregnate de aerul revolut: „Hoinãresc în jurul
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Zigguratului, în mijlocul tarabelor imaginare pline de
mirodenii, de fructe, de legume, ºi mã plimb printre capre
ºi printre oi onirice. Îi reinventez pe negustorii care vând
baloturi de lânã ºi bulgãri mari de grãsime.” (p. 26-27)
Cel de-al doilea capitol al primei cãrþi „Abisurile sufletului” se axeazã pe investigarea originilor patriarhului, fiind
prezentate naºterea, studiile pe care acesta le urmeazã
ºi diverse întâmplãri din templul din apropierea Zigguratului, unde tatãl acestuia, Terah, sculpta idoli. Trecând
cu bine de prima din cele zece încercãri pe care i le atribuie
credinþa iudaicã, Abraham, amenintat de regele Nemrod,
ºi-ar fi petrecut întreaga copilãrie ascuns într-o grotã din
sudul caldeean. A ajuns apoi în miticul oras Ur, unde ºiar fi petrecut adolescenþa pe care autorul o imagineazã
împãrþitã între frecventarea unei mici ºcoli private ºi lucrul
la atelierul tatãlui sãu: „Revoltat împotriva devoþiunii
fanatice faþã de idoli, virtuosul va fi zguduit atunci spiritele
ºi ºi-ar fi început periplul, la chemarea lui Dumnezeu. De
atunci, jumatate din populaþia planetei îl invocã pe acest
tatã, care, primul, a ºtiut sã-i lege pe oameni între ei,
personificând astfel conºtiinþa moralã a mai bine de trei
miliarde de credincioºi, al cãror strãmoº spiritual este. În
taina acestor nisipuri, în tãcerea acestor mlaºtini se
ascunde adevãrul” (p. 10).
Ce frãmântãri interioare l-au determinat pe tânãrul
Abraham sã-i renege pe zeii strãmoºilor sãi ºi sã se lase
ghidat de vocea lui Dumnezeu? René Guitton încearcã
sã rãspundã la aceste intrebãri ºi cartea prezintã povestea
vie a pelerinajului întreprins pe urmele patriarhului: „Abram
ºtie cã statuile nu slujesc decât erorile ºi minciunile celor
care le venereazã (...) Pentru a-ºi afirma certitudinile,
tânãrul Abram trebuie sã rãstoarne evidenþele concrete
de piatrã ºi sã înfãþiºeze un Dumnezeu abstract, imaterial”
(p. 59). Sunt menþionate primele frãmântãri interioare ale
lui Abraham legate de Dumnezeu ºi de idolatrizare: „ ce
putere au aceºti zei de piatrã sã-i salveze pe oameni,
sã-i audã ºi sã le îndeplineascã dorinþele, dacã ei nu
sunt în mãsurã sã se salveze pe ei înºiºi?” (p. 41). În
acelaºi timp, René Guitton este conºtient cã aceastã
cãlãtorie nu are doar o finalitate exterioarã ci ºi una
interioarã, personalã: „Stãpâniþi de ispita de a inventa
povestea de parcã am fi trãit-o noi, închipuim lupta
lãuntricã a viitorului patriarh, privirea conºtiinþei ºi privirea
celorlalþi” (p. 58).
Dupã moartea tatãlui, Abraham este fragilizat ºi „se
simte în primejdia de a se prãbuºi sau, dimpotrivã, a
atins necesara stare de abandon? Terenul este propice;
Abram primeste Vocea” (p. 112). Episodul primirii Vocii ni
se pare foarte bine surprins de autor, acesta insistând pe
semnificaþiile vocii divine: „Ce poate fi Vocea lui
Dumnezeu? Cea care-l subjugã, venind de dincolo de
timp, strãbãtând ceea ce nu poate fi strãbãtut? Coboarã
ea din ceruri sau urcã din pãmânt? Vine oare din exterior
ºi totodatã din interior? Sau poate cã emanã din partea
cea mai imaterialã a fiinþei sale? Ea se naºte, fãrã
îndoialã, din Suflare, apoi devine amplã, lentã, puternicã
ºi în acelaºi timp abia perceptibilã, purtãtoare de sens
înainte de a fi purtãtoare de cuvinte. Ea nu se poate
strecura în el decât ca Voce intimã ºi imensã, obscurã ºi
în acelaºi timp suveranã” (p. 113). Este vocea care

„ajunge la armonia absolutã” ºi care îi spune sã plece, sã
rupã orice legãturã cu originile sale tocmai pentru deveni
originea unui mare alt popor prin care vor fi binecuvântate
toate neamurile pãmântului.
Cartea a II-a cuprinde alte episoade renumite ºi scoate
în evidenþã unele diferenþe dintre Coran ºi Biblie. Sunt
evocate aspecte legate de Sodoma ºi Gomora ºi se
insistã asupra momentului culminant din existenþa lui
Abraham – sacrificiul fiului sãu Isaac de pe muntele
Moriah. Este într-adevãr „punctul simbolic, împreunã cu
Alianþa. Pictura, sculptura, literatura, psihanaliza, filosofia
trateazã despre acest eveniment fundamental al culturii
monoteiste. (...) Oricare ar fi fiul, oricare ar fi locul, Dumnezeu întrerupe gestul ºi îl salveazã pe copil, Abraham
trecând astfel de cea de-a zecea încercare” (p. 209).
Cartea a III-a retraseazã alte momente din istoria lui
Abraham ºi din nou realitatea (prezentul deseori nemilos)
se împleteºte cu evocarea istoricã: dupã explozii, „încet,
viaþa se pune iar în miºcare, ca un film video care s-ar
porni din nou, dupa ce a fost oprit” (p. 228).
Sunt de asemenea evocate marile ceremonii asociate
figurii lui Abraham, la care autorul participã, precum
pelerinajul de la Mecca sau sãrbãtoarea de Roch
Hachana. In fine, înþelegem ºi raþiunile politice care îi
determinã pe oameni sã îºi dispute memoria patriarhului.
Acesta este îngropat în grota din Makpelah, din celebrul
Hebron, oraº sfânt datoritã celor trei monoteisme ºi care
este în acelaºi timp locul conflictului dintre diversele
comunitãþi religioase.
René Guitton prezintã procesiunea religioasã în jurul
monumentului de la Kaaba, experienþã cu totul deosebitã:
„Ca toþi ceilalþi bãrbaþi, ºi eu sunt gol sub ihram, veºmântul
meu de un alb imaculat. Simt, pentru prima oarã în mod
atât de evident, acest sentiment de egalitate, prin care
cei bogaþi ºi cei sãraci, despuiaþi de orice identitate, apar
ca fiind egali” (p. 246). Sunt descrise de asemenea
comportamentele mulþimii: „unii se strivesc cu tot trupul
de zid, pentru a trãi contactul cu divinul. Alþii se înalþã ºi
se întind ca sã sãrute marginea vãlului negru, bucata de
mãtase cu versete coranice care acoperã întreg edificiul”
(p. 248). Procesiunea are ºi o finalitate, ajungerea la piatra
neagrã, diferitã de Kaaba: „sã ajungi la Piatrã, sã atingi
buzele de ea ºi apoi... sã mori. Dam unii cheamã moartea,
cãci dacã mori în aceste locuri, ajungi – nu încape nicio
îndoialã – de-a dreptul în paradis” (p. 248). Reuºeºte la
rândul sãu sã atingã piatra neagrã ºi cei mai puþin norocoºi
îi apucã mâna ºi ºi-o trec peste faþã: „iatã-mã dând, fãrã
sã vreau, un fel de binecuvântare” (p. 249).
Urmeazã apoi ritualul tunsului în semn de purificare.
Este interpretat apoi sacrificiul (meditaþie pe tema jertfirii)
celor care preferã sã moarã în timpul procesiunii: „Pentru
evrei, creºtini ºi musulmani, Jertfirea întreruptã
simbolizeazã o înnoire, ca atunci când viaþa trece la douã
degete pe lângã moarte. Încercãrile pe care patriarhul le
îndurã nu deschid ele oare, fiecare, un drum nou?
Abraham înseamnã începutul reconcilierii dintre
Dumnezeu ºi creaturile Sale, dar oamenii trebuie sã
întãreascã acest început, fiecare naºtere a acestuia
reînnoind ciclul. Moartea însãºi nu este oare începutul
nemuririi? Astfel credincioºii merg, din început în
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reînceput, prin începuturi care n-au niciodatã sfârºit” (p.
254-255).
Ultimul capitol al celei de-a treia cãrþi se referã la
sfârºitul lui Abraham ºi este sugestiv intitulat „Moarte si
trasfigurare”. Dupã mai multe refuzuri ale lui Abraham de
a ceda în faþa sfârºitului, acesta se confruntã cu moartea,
episod care ne surprinde prin simplitatea ºi intensitatea
descrierii: „De data asta, Dumnezeu trimite moartea. Cand
moartea i se înfãþiºeazã celui ales, ea întâmpinã acelaºi
refuz. Fiind tenace, ea nu-i mai dã drumul ºi îl urmãreºte
pânã în cele mai mãrunte miºcãri. S-a îmbrãcat, pentru
el, în cele mai frumoase veºminte ale sale, cãci ºtie cã
Abraham are dreptul la cea mai mare cinstire, dar ea ºtie
totodatã sã fie ºi sãlbaticã ºi crudã cu cei care meritã. El
o vede frumoasã ºi îi cere sã se arate cu adevãratul ei
chip. ‘Cupa cu amarã bãuturã’ desfãºoarã atunci ºapte
capete de balaur, cu paisprezece feþe hidoase, care aratã
toate formele sub care ea se poate manifesta. Prin otravã
sau prin arme, prin fulgere sau prin animale sãlbatice,
prin cataclisme ºi prin foc, ea pune stãpânire pe cine
vrea ºi oricând vrea. În faþa atãtor orori, Abraham se simte
sleit de puteri. El aproape cã îºi pierde cunoºtinþa. Moartea
înºelãtoare ºi perfidã îi intinde mâna pentru ca el sã o
sãrute, fãgãduind-i ca aceastã sãrutare îi va reda puterea
ºi viaþa. Abraham se apleacã atunci cãtre speranþa ce-i
este oferitã, pentru a sãruta acea mânã. Dar abia o atinge,
cã gura i se lipeºte de mânã, ºi sufletul sãu intrã iremediabil în moarte” (p. 267-268).
Deºi Abraham nu mai este, autorul crede cã fiecare
tradiþie încearcã sã facã din el imaginea Celui Drept ºi
„chiar mai mult, reîinviindu-i în felul acesta moartea” (p.
259). Abraham pare a dobândi rolul de „transmiþãtor”, diverse tradiþii, epoci ºi culturi preluând aceastã moºternire:
„Dacã Dumnezeu este de neconceput, imaterializabil, cel
puþin patriarhul, fiind dupã chipul tuturor oamenilor, le
devine acestora accesibil, ºi arta religioasã îl va
reprezenta în nenumãrate feluri” (p. 260). În acelaºi sens,
cartea aduce în discuþie una din scrierile care trateazã
despre sfârºitului lui Abraham – Testamentul lui Abraham
– care prelungeºte viaþa patriarhului printr-o cãlãtorie în
ceruri, de unde acesta contemplã universul ºi viaþa de
dincolo, vede întreaga Creaþie (lumea ºi comportamentul
oamenilor) ºi descoperã virtuþile milei.
Astfel Abraham este, în opinia lui René Guitton, cel
mai puternic simbol unificator al Dumnezeului Creator.
Imaginea lui ar trebui sã permitã omului sã se reconcilieze
cu sine însuºi, sã extragã întreaga substanþã din Sfintele
Scripturi ºi sã o aplice apoi la viaþa terestrã (p. 257).
Postfaþa cãrþii insistã asupra vocaþiei tradiþiei, care
este aceea de a transmite, întrucât aceasta „ne oferã
atât fapte, cât ºi legende, confirmate sau nu, care se vor
modifica ºi se vor strecura printre secole, înãlþînd edificii
ale cãror straturi suferã influenþele epocilor ºi societãþilor
traversate” (p. 269). Tradiþia este în acelaºi timp un factor de conservare ºi autorul atrage din nou atenþia asupra
finalitãþii cãrþii sale: „Cred cã se va fi înþeles deci cã
aceastã carte nu are drept obiect sa decidã dacã Abraham
a existat sau nu, chiar dacã am vrut sã-i dau aici un trup
de carne” (p. 271-272). Ceea ce este mult mai important
este sã crezi în patriarh ºi „sã te simþi implicat prin mesajul

pe care el îl simbolizeazã.” (p. 272).
Reluând principalele mesaje întemeietoare atribuite
lui Abraham (Chemarea, Revelaþia, Alianþa, transmiterea
care urma sã se deschidã cãtre mulþimi fãrã de numãr,
Sacrificiul, construirea edificiului Kaaba), René Guitton
le considerã drept niºte simboluri care „vor sã ne aducã
aminte cã Dumnezeu vine cãtre oameni pentru ca oamenii
sã se ducã spre El ºi sã se regãseascã în El. Patriarhului
îi revine menirea sã reuneascã toatã aceastã mulþime”
(p. 272).
Cu un credo simplu (a merge cãtre Dumnezeu
înseamnã sã mergi cãtre tine), cartea este în acelasi
timp eseu, document, mãrturie, jurnal de cãlãtorie ºi „carte
de învãþãturã” aºa cum afirma traducãtoarea Irina
Mavrodin. Observãm stilul accesibil ºi fascinant al cãrþii
în care trãirea, uimirea, admiraþia ºi sensibilitatea traduc
autenticitatea experienþei pe care ne-o împãrtãºeºte
autorul. Cãutarea este plinã de neprevãzut, palpitantã,
cu aºteptãrile ºi deziluziile inerente, la capãtul cãreia
cãlãtoria se dovedeºte mult mai importantã decât scopul
în sine.
Dialogul deschis între culturi ºi civilizatii ar fi poate
mesajul cel mai important al acestei peregrinãri pe urmele
patriarhului Abraham, de-a lungul tradiþiilor, credinþelor,
legendelor, pãmânturilor ºi oamenilor: „Noi voiam doar sã
cãutãm. Aceastã eternã conversaþie, începutã la origine,
a fost continuatã ºi de noi, aºa cum o vor continua ºi
alþii, la nesfârºit” (p. 62) ºi aºa cum vã invit la rândul meu
sã o faceþi prin lectura acestei cãrþi.

Pietà Rondanini

lector

Diana-Loredana Pavel

ROMANCIERUL MIHAI ZAMFIR
SAU LECÞIA DESPRE „CITADINISM”
Departe de a-casã, într-o searã de iarnã (italianã),
încep aceastã cronicã, dedicatã romanelor lui Mihai
Zamfir, Poveste de iarnã (1987) ºi Acasã (1992). Ce curaj
– îmi zic – sã scrii despre autorul Celeilalte feþe a prozei!
N-ai fãcut-o acasã, la data republicãrii cãrþilor, în 2004, ºi
îþi propui acum, când îþi trãieºti povestea de iarnã într-o
lume reticentã la... chestiunea romi – româ-nilor (Jocul
de cuvinte nu e întâmplãtor. Pentru locuitorii Peninsulei
Apeninice distincþia nu existã.) ºi, mai ales, într-o lume
în care „nu-i ca acasã”. Poate tocmai din dorinþa ascunsã
a recuperãrii toposului acasã (cel puþin a acelui „acasã în
strãinãtate”, de care ne vorbiserã doamnele Gabriela
Adameºteanu ºi Gabriela Melinescu) s-a nãscut aceastã,
sã-i zicem, privire în faþã a cãrþilor profesorului Mihai
Zamfir. O analizã pe text cu funcþie catharticã, aºadar,
fãrã pretenþii ºtiinþifice, modestã ca viaþa conaþionalilor
departe de casã, pe care o dedic românilor dispãruþi „la
muncã” în Italia (le morte bianche, cum le numeºte, impersonal ºi statistic, presa italianã).
Poveste de iarnã ºi Acasã sunt cãrþi* care respirã
angoasa aºteptãrii, a iubirii inegale, voluptatea ratãrii,
imposibilitatea reacþiei, construind, in subsidiar, o imagine a oraºului anilor optzeci (Bucureºtiul ºi provincia,
reprezentatã în Acasã de Buzãu). În pofida protagoniºtilor
selectaþi amândoi din sfera intelectualitãþii cu funcþii
mãrunte ºi a unor elemente de recurenþã (raportul omului
cu oraºul, trecerea timpului, motivul vizitei, al fotografiei,
câteva obsesii: telefonul, figura mamei, fereastra etc),
cele douã romane sunt mai degrabã diferite. Dupã ce cu
Paul Georgescu asistasem la iluzia schimbãrii
(Revelionul ºi Vara baroc), Mihai Zamfir declamã în Acasã
spulberarea unei iluzii
iluzii, aceea a salvãrii de presiunea
prezentului (un prezent al demolãrii lumii vechi ºi al înãlþãrii
lumii de „la bloc”), prin scufundarea (=pierderea) în trecut
ºi amintire. „Mã pierd cu bunã ºtiinþã-nu reuºesc sa mã
pierd cu adevãrat” (p. 248) este fraza care rezumã
neliniºtile protagonistului (de 42 de ani) din Acasã.
Aceastã sustragere din contemporaneitate, care în Acasã
echivaleazã cu salvarea eroului, este tocmai sursa dramei
lui Stere Mircea, actantul de 39 ani al Poveºtii de iarnã:
„La capitolul suferinþei sentimentale sunt demult în secolul
trecut”. Ceea ce îi uneºte este prezenþa devastatoare a
figurii feminine în viaþa lor (Adriana în cazul lui Stere,
Maria preferatã Sandei, soþia din Acasã); într-o altã
„ordine” este timpul pasiunilor lor care aparþine unei
traiectorii a sensibilitãþii, al cãrei precursor este eroul lui
G. Ibrãileanu, Emil Codrescu (Adela). Stere, asemeni

* Mihai Zamfir, Acasã; Poveste de iarnã, Iaºi, Editura
Polirom, 2004, 344 p.

doctorului în vigiliaturã la Bãlþãteºti, are „revelaþia vechimii”
modului sãu de a iubi; „ajunge sã se raporteze dinlãuntru,
explicã Ioan Holban în Istoria literaturii române. Portrete
contemporane (vol. I), la alte repere ce-l scot din
contemporaneitate pentru a-l trimite în „trecutul” romanului
de dragoste” (p.386). Dimpotrivã, în ceea ce-l priveºte
pe eroul central din Acasã, el e iniþiat în „timpul erosului”,
prin taina cãsãtoriei (cu Sanda), dar pierde controlul
timpului fizic, al ceasornicelor, cum ar spune Henri
Bergson: „Aici totul e prea târziu sau prea devreme. La
Buzãu, timpul dispare.” (p.232) Jonglarea imperceptibilã
cu registrele temporale ºi narative, intersectarea evenimentului „din viaþã” cu cel „din carte”, intertextualitatea
constituie instrumente specifice criticului Mihai Zamfir,
reprezentative pentru ceea ce s-a numit „amestecul
genurilor”. Tot criticul este cel care în Poveste de iarnã
„controleazã” însemnãrile regizorului Niki, fratele mai mic
al protagonistului, care cautã în relaþia lui Stere cu Adriana
subiectul unui eventual film: „Din însemnãrile lui Niki.
Nu ºtiu prea bine de ce am ales ca subiect al unui
posibil scenariu de film tocmai tribulaþiile bietului meu
frate.” (p.81) Aceste pagini de jurnal constituie de fapt
textul de reflectare obiectivã, de conturare a perspectivei
asupra poveºtii de iarnã. Aici intervine unghiul de vedere
al omului lucid, din afara timpului „real” al istoriei narate.
Chiar dacã rãmâne un element al structurilor acesteia,
lui Niki, introdus începând cu capitolul V, îi revine rolul
comentariului ºi al demascãrii convenþiei romanului: „am
vrut sã-l strig (...) dar am alungat cu prudenþã gândul (...)
aº fi stricat un scenariu care trebuie sã se desfãºoare
spontan pânã la capãt.” (p.97). Însemnãrile lui Niki aparþin
registrului literaturii (comentariile, perorãrile despre condiþia
scriitorului ºi a artei). În realitate, autorul proiecteazã în
figura fratelui mai mic un alt autor. Romancierul Mihai
Zamfir ia act de normele, exigenþele criticului. În termenii
lui Murray Krieger, persoana suportã cenzura personei
personei.
Niki este comentatorul care, noteazã Ioan Holban, „(se)
scrie (din) experienþa criticã a lui Stere: povestea de iarnã
a umilului funcþionar dintr-un birou de documentare ºi
statisticã oferã criticului acea necesarã jumãtate de mister care devine, în discursul sãu, imagine.” (Op.cit., p.388):
Altfel spus, povestea trãitã de Stere este fapt „textual”
(pentru Niki), teoria asupra lecturii determinând decisiv
strategiile de orientare a naraþiunii Poveºtii de iarnã.
Amprenta personei se resimte de altfel în întreg spaþiul
romanului, nu numai în „însemnãrile lui Niki”. Capitolul V,
de exemplu, se deschide cu sugestia unui eu – Matrioºcã,
într-un pasaj care trimite la Exuvii, de Simona Popescu
sau Pupa russa, de Gheorghe Crãciun: „Straturi adânci
ale corpului, prea adânci pentru a fi precizate, dau alarma
(...) ªtii cã te-ai îmbolnãvit (...); a venit, în schimb, ceva
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fãrã nume, mai presus de starea proastã sau de durere,
ceva care te-a transformat brusc în alt om. Fiinþa de pânã
adineauri care erai chiar tu se îndepãrteazã cu iuþealã,
dispare.” (p.107) Acelaºi joc, al personei cu persoana
persoana,
în Acasã stã la baza eleganþei stilistice cu care este
descris Weltanschauung-ul Bucureºtiului înainte de
demolãrile masive: „casele ºi copacii se deseneazã net
pe cer, formând o expoziþie de artã modernã” (p.185) sau
„strãduþe asimetrice, calme, ca un decor pentru o piesã
a cãrei acþiune se petrece în Bucureºtii secolului trecut.”
(Idem) Acasã, ca ºi Poveste de iarnã, e un roman al
iluziilor
iluziilor: liniºtea e aparentã, toposul „acasã” nu existã
(consecinþa demolãrilor masive) sau e învãluit în
incertitudine: „mi se face un dor de casã. Dar care-i casa
mea? Mansarda înghesuitã din Cotroceni unde mã voi
duce acum? Apartamentul tip al mamei de unde tocmai
vin, casa dãrâmatã a tatãlui meu (...)? Nu sunt nicãieri
acasã de când am aºa de multe case.” (p.195) Suferinþa
e acutã întrucât, explicã Jean Delumeau în Despre
ospitalitate, casa = un nume = identitate, „multe case”
simbolizeazã de fapt pulverizarea identitãþii, iar
demolarea echivaleazã cu pierderea identitãþii, redatã
plastic de sintagma „un bloc fãrã nume” (p.190). Fãrã
urmã de melodramã, M. Zamfir a scris o carte despre
moarte: moartea identitãþii umane ºi a caselor (demolate)
în comunism. Acasã e manifestul unui „acasã” ca necesitate. Iluzia noii „ordini” (sugeratã ironic de exclamaþia
eroului central „Slavã Domnului, totul e în ordine!” (p.196)
alimenteazã „nevoia de acasã”. Moartea (caselor/
oamenilor) genereazã angoasã; fãrã a însemna nici pe
departe „mare trecere”, e mai degrabã nesfârºitã plângere,
ca în discursul bãtrânei mame: „Mi-am dat deodatã seama
cã într-o zi ai sã mori ºi tu (...) Te-am nãscut ca sã mori,
fiindcã de moarte nu scapã nimeni. Am început sã plâng
cu sughiþuri ca o apucatã.” (p.215) Metafora „golului”,
imaginea corbilor care dau ocol casei demolate, termenii
ºi cromatica funebrã („dezastru”, „nenorocire”, „negru”)
sunt anticipãri ale morþii: „Ca ºi omul, o casã moare cu
încetul. La început, se face pe nesimþite gol în jurul ei
(...) golul din jurul ei sapã pe faþadã primele cute de
disperare. Apoi vin corbii. Sunt îmbrãcaþi în negru ºi se
ivesc nu se ºtie de unde, atraºi de mirosul sigur al
nenorocirii.” Tema stingerii se asociazã cu obsesia timpului
care trece, antrenând câteva simboluri ºi motive: pendula,
care cu sunetul ei „argintiu marcheazã ºi domoleºte timpul”
(p.147), fotografia care declanºeazã anamnesis-ul în
dupã-amiezile de marþi ºi vineri dedicate mamei, motivul
vizitei (e o lume în care acasã te simþi Celãlalt, un
oaspete): „parcã am venit în vizitã la cineva, într-o casã
care nu mai e a nici unuia dintre noi doi.” (p.169). Maxima
originalitate a acestor douã cãrþi constã în sugerarea
acestui fugit irreparabile tempus; puþini romancieri s-au
folosit de particularitãþi ale portretului uman (precum
ridurile) mai bine decât M. Zamfir: „Deceniile s-au adunat
pe faþa ridatã, ca de pergament, cu liniile îndulcite de o
tristeþe universalã.” (p.110) sau, în Acasã, o femeie e
opritã în mijlocul strãzii „doar ca sã-i admir în voie
începutul de riduri din jurul ochilor ºi luminile verzi de sub
pleoape. (...) Peste un an sau doi, ridurile i se vor adânci
îngrijorãtor.” (p.238) Carte a „stingerii” universale,
îmbãtrânirea nu mai e doar atributul umanitãþii, ci al lumii
în general. Aºa se face cã, într-o imagine artisticã de

înalt rafinament stilistic, ridurile sunt asociate spaþiului
exterior: „faþada [casei veriºoarelor de la Buzãu] s-a
transformat într-o figurã umanã tristã (femininã ºi bãtrânã),
cu cele douã ferestre ca doi ochi de o parte ºi de alta a
nasului-scãriþã. Ferestrele, întunecate de storurile trase,
mã privesc resemnate în lumina ce a început sã scadã,
adâncind umbrele sub formã de riduri” (p.250). Fereastra
ºi telefonul sunt ºi ele toposuri recurente în ambele
romane. În Acasã, fereastra, fie este un element al
decorului funerar („ferestrele închise ale apartamentului,
fãrã nici un chip în locul lor, par ºi mai triste” – p.323), fie
intrã într-un raport de complicitate cu umanul, camuflând
identitatea („Fereastra slab luminatã din spatele meu mã
ascunde probabil complet. Rãmânem fiecare în întunericul
nostru.” – p.181). În Poveste de iarnã îºi menþine mai
degrabã funcþia primordialã, de spaþiu de trecere de la
fantastic (visul lui Stere) la real: „Apele somnului îl urcã
la suprafaþã, se retrag ºi îl lasã pe þãrm, epuizat. Dimineaþa
palidã a intrat tiptil în odaie pe fereastra din dreapta.” (p.121)
În ceea ce priveºte telefonul, acesta e mai mult decât un
element de recurenþã; a devenit un „personaj” central, ca
în Jocurile Daniei (A. Holban).Telefonul întreþine iluziile lui
Stere („iese ameþit din cabina telefonicã” – p.107), e o
forþã, un uriaº care-l ajutã sã se cunoascã, cu care mãruntul
funcþionar îndrãgostit se mãsoarã: „Trebuie sã se depãrteze însã cât mai repede de telefon” (p.110) Dacã în
Poveste de iarnã telefonul e când provocare, tentaþie, când
abstinenþã (adevãrata confruntare e cu telefonul, nu cu
Adriana), în Acasã acest mijloc de comunicare are un rol
cel puþin ingrat, de a suspenda iluzia anulãrii timpului: „La
Buzãu timpul dispare.
Dispare ºi nu prea: de n-aº uita telefonul de la prânz.”
(p.232) În aceastã scenã telefonul semnificã ancorare în
realitate; altãdatã devine marcã de moralitate: „– Eºti
singurã?
– Singurã. Încui uºa ºi nu ne mai deranjeazã nimeni
pânã dimineaþã.
– Poate doar telefonul...
– L-am scos din prizã.” (p.259) Omniprezent, telefonul
guverneazã acþiunile personajelor, anticipã reacþii,
tuteleazã comportamente, suscitã teamã. Maria însãºi îi
mãrturiseºte protagonistului din Acasã cã apelurile soþului
din America sunt „aºteptate ºi detestate” (p.260). Semn
al lumii în construcþie („Claxoneazã spasmodic maºini,
amintindu-mi cã mã aflu într-un oraº, cu gaze de
eºapament, (...) ºi cabine de telefon. Mai ales cabine de
telefon.” – p.240), „telefonul” susþine o temã centralã a
aºteptãrii. Poveste de
romanelor lui M. Zamfir, aceea a aºteptãrii
iarnã ºi Acasã sunt cãrþi despre aºteptarea „dureroasã
care îþi rãsuceºte stomacul cu mânã de fier” (p.121), dar
nu despre acea aºteptare colectivã, care a fãcut carierã
în paginile Revelionului (Paul Georgescu), ci despre o
alta, individualã: „Ajuns în preajma casei ei [Adrianei –
nota noastrã], îºi încetineºte pasul, se opreºte ºi începe
sã aºtepte.” (p.88) Se aºteaptã o iubitã (Stere pe Adriana),
un iubit (Maria pe eroul din Acasã), vizita sau telefonul
unui fiu, nepot etc. (Acasã). Aºteptarea e nu doar
individualã ci ºi unilateralã. Feedback-ul nu existã sau
se produce cu întârziere. Prezenþa „Celuilalt” e mereu
invocatã, clamatã-în sensul zãdãrniciei lui vox clamantis
in deserto. Corporalul, prezenþa fizicã (nu absenþa!), sunt
indicii ale nevoii de a „înscrie în mod diferit identitatea în
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text”. (B. Didier) Romane ale spulberãrii unor iluzii ºi ale
aºteptãrii, Acasã ºi Poveste de iarnã sunt în acelaºi timp
romane de dragoste... inegalã: „mã conving o datã în
plus cã iubirea este bogãþia cel mai inegal împãrþitã pe
lume.” (p.146) Totul are loc pe „scena” oraºului. Ca ºi
Holban ºi Al. George, M. Zamfir este un citadin prin
excelenþã. Deambulãrile lui Stere printr-un Bucureºti infernal se transformã în originale pagini lirice: „Dupã
traversarea fãrã grabã a pasajului subteran, înfundarea
în pâlnia de întuneric a strãzii
strãzii” (p.111) Acelaºi simþ al
strãzii aglomerate ºi al pitorescului civilizaþiei de acest
tip identificãm în Acasã: „Se revarsã ºuvoiul bãrbaþilor
între douã vârste, traºi la fatã, nervoºi, purtãtori de
serviete ºi sacoºe, al semi-þãranilor cu saci de pâine ºi
pãlãrie datã pe ceafã.” (p.245-246) sau buzoienii „înoatã
în ceaþa aurie ºi în praful prânzului ca peºtii într-un acvariu
uriaº” (p.241) Plãcerea pentru comparaþie e evidentã: ea
irumpe neaºteptat, cu determinat [+animat] (mama „din
bucãtãrie vegheazã ca o vestalã îmbãtrânitã” – p.114)
sau [-animat]: „un gãrduþ de fier, cu vârfuri ca niºte sãgeþi
otrãvite” (p.248).
Fãrã sã-ºi propunã direct, în aceste douã opere lui M.
Zamfir îi reuºeºte, printre altele, o radiografie a sistemului
politic comunist. Existã aproape în fiecare frazã un fundal, idei etc care intrã într-un spirit al epocii ºi care ajutã
la recompunerea identitãþilor autentice. Eco, în Opera
deschisã, vorbea de opera de artã ca metaforã epistemologicã, referindu-se la faptul cã o creaþie are neapãrat
o istorie, o dimensiune implicitã, conþine în ea spiritul
timpului ºi al autorului ei. Poveste de iarnã ºi Acasã
vorbesc despre timpul trecut al creatorului lor, un timp în
care ordinul demolãrilor se executa în pripã, fãrã
responsabilitatea efectelor dezrãdãcinãrii. Dupã Poveste
de iarnã, o bijuterie retoricã în care relatarea naratorului e
mereu dublatã de „cenzura” pe care o impune un „model”
(ochiul criticului), M. Zamfir uimeºte din nou, cu un roman în care se face elogiul „non-schimbãrii”; în Acasã
schimbarea înseamnã durere ºi sufocare: „mã opresc
sufocat; vãd o ranã proaspãtã, un loc viran, câteva
dãrâmãturi ºi o macara.” (p.228) Nicãieri, se pare, pasaje
pur descriptive, gratuite. Peste tot, dimpotrivã, figurativul
trãdeazã o tentativã de punere în expresie a unui nonfigurativ care defineºte spaþiul interior. Acasã e apologia
temei de „de-montare”: sintagme precum „un decor montat
în urmã cu zeci de ani ºi lãsat în pãrãsire. Þi-e fricã sã-l
atingi, sã nu se sfãrâme
sfãrâme.” (p.229) spun despre Buzãul
anilor ‘80 mai mult decât orice monografie în domeniu.
Procesul forþat de reconstrucþie identitarã din Poveste
de iarnã („Stere încearcã
încearcã, pentru câteva secunde, o
senzaþie asemãnãtoare cu fericirea.” – p.77), creeazã
premisele revizuirii identitare din Acasã; fotografiile, vizita
(la Buzãu), trãdarea soþiei devin instrumente de mãsurã
ale „sinelui”, într-o lume în care toþi par „figuri de conspiratori”(p.241). Lumea „nouã” e una a suspiciunii, a crispãrii
(ridurile), a fricii: „ce s-ar întâmpla cu mine dacã toþi de la
masa lungã alãturatã s-ar ridica în acelaºi timp (...) mi-ar
arãta insignele lor ascunse la rever. Aº râde? Mi-e teamã
cã nu. Aº fi mai speriat decât eroul lui Kafka.”(p.245) E o
lume a favoritismului (postul lui Stere, din Poveste de
iarnã, e încredinþat altuia, activiºtii de partid-din romanul
Acasã- beneficiazã de meniu „special” la restaurant), o
lume a mãºtii ºi a prefãcãtoriei în care pânã ºi chelnerul

„zâmbeºte supus” (p.245) dar, mai ales, e o lume a
interdicþiilor (Nu e întâmplãtoare scena în care inginerul
bucureºtean din Acasã gãseºte „ferecatã” uºa bisericii.).
Cu astfel de coordonate, precarietatea (frigiderul mamei
e „aproape pustiu”, farmaciile nu au furosemid, preoþii ºi
medicii, precum Stoleru, respectiv Mateescu din acelaºi
Acasã, percep onorariile, pe ascuns, în buzunare dosite)
nu mai e un semnificant de gradul întâi, ci unul secund,
vrând sã trimitã la o anumitã stare ori dispoziþie sufleteascã. În aceastã lume, cãrþile au reprezentat supape
sau moduri de supravieþuire. Mai mult, scrisul ºi pasiunea
pentru lecturã a eroilor lui M. Zamfir fac suportabile ratãrile.
Stere eºueazã în plan profesional (nu-ºi ia doctoratul,
postul promis la institutul de cercetãri e ocupat de un
altul) ºi erotic (cu Dorina, Adriana) dar scrisul despovãreazã („dupã cele câteva rânduri (...) mã simt mai uºurat.”
– p.64) iar cititul umple un gol, un hiatus, acel „non dit”
(Oswalt Ducrot) în faþa neputinþei: „În lipsa altor satisfacþii,
probabil, s-a oprit asupra cititului”(p.83). Pentru inginerul
din Acasã un roman (englez) comprimã timpul aºteptãrii
(în scena crizei cardiace a mamei) iar scrisului i se
recunoaºte funcþia katharticã: „Povestea despre mama
ºi despre mine am început-o într-o dupã-amiazã
strãlucitoare de septembrie (...) Într-o asemenea zi aº
vrea (...) sã pun punct final, cu regret ºi uºurare
uºurare” (p.335).
În fapt, M. Zamfir nu e primul critic-prozator la care regãsim
ideea cititului ºi scrisului ca dulci himere ºi narcoze ale
regãsirii sensului individual. De la D. Micu (Fata morgana)
la N. Manolescu (Cititul ºi scrisul), trecând prin Arhipelagul interior al lui V. Nemoianu ºi Staja dragonilor (Ion
Negoiþescu), toþi au reliefat rolul compensatoriu sau terapeutic al lecturii. Diferenþa specificã a unor proze de imaginaþie precum Poveste de iarnã ºi Acasã este datã de
echilibrul ºi discreþia lor în aparenta simplitate a construcþiei ºi în eleganþa stilisticã. Dintre „superlativele” stilistice
reþinem cea mai frumoasã metaforã pentru durere („Mircea
s-a înveºmântat în durere ºi nu mai vrea sã-ºi scoatã
haina întunecatã
întunecatã” – p.104), cea mai tulburãtoare paginã
din literatura românã despre stingerea mamei, comparabilã
poate, ca intensitate a trãirii, doar cu moartea lui Ilie
Moromete: „incapabilã zile întregi sã se miºte, inertã ºi
palidã, mâna mamei a gãsit energia de a o strânge pe a
mea de mai multe ori, transmiþând prin degetele slãbite
ºi fine, în cel mai vechi limbaj din lume, tot ceea ce glasul
nu mai putea de mult rosti (...). Apoi n-a mai fost nimic.”
(p.338) Tonul meditativ se degajã ºi din comunicãri de
tipul „Visele ºi viaþa se desfãºoarã pe o distanþã de câteva
zeci de paºi.” (p.178) sau „mai avem atâtea sã ne
spunem, crede mama, ºi nu ºtie de câtã vreme dispune.
Aºa ar trebui sã se gândeascã toþi prieteni (...) dar n-o
fac aproape niciodatã, pentru cã marele adevãruri le afli
numai când e prea târziu
târziu.” (p.203) Meditaþia finalã a
eroului din Acasã aminteºte de acel „Prea târziu!”
gavrilescian din La þigãnci. Dincolo de accentele lor grave,
Acasã ºi Poveste de iarnã sunt manuale de bune maniere:
„cineva posedã o certitudine, e bine sã nu i-o rãpeºti.”
Scriitorul ne propune în romanele sale un miracol dar ºi o
mostrã de maliþie întrucât ne prezintã viaþa ca pe un
labirint, cunoscut doar de el. „Salvarea” noastrã, ca lectori,
i-o datorãm tot scriitorului, cãci ne oferã treptat scurtãturile
acestui labirint, în final, viaþa, cu aºteptãrile ºi demolãrile
ei, apãrându-ne ca o linie dreaptã, uºor de urmat.
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Petre Isachi

CECITATEA POETULUI*
Convins cã „lucrarea minþii trebuie sã fie / ca lucrarea
caldã a inimii” (p. 54), autorul vol. Mona – Ra, bântuit de
agonia viitorului oferã în Jocurile minþii, facultatea unei
vederi interioare apocaliptice, capabilã sã surprindã
„potopul din lãuntru” potenþat de cel „din afarã” (p.31) ºi
mai ales cecitatea omenirii cãzute în pãcat înainte de
naºterea lui Hristos: „dar dintre toþi urmaºii numai orbii /
ºi câte – un stâlp de catedralã au tresãrit / bãnuindu-L în
minerala ceaþã galbenã de toamnã / simþind cã spaimele
nu mai au gãuri” (p. 39).
Sub mitul orbului (vezi Homer, Tiresias, Tobit, Oedip,
Samson, Borges etc.), câºtigãtorul Premiului Opera
Omnia 2006, acordat de Uniunea Scriitorilor din România
– Filiala Piteºti – transfigureazã în Jocurile…, poetul,
taumaturgul, vizionarul ce ignorã aparenþele înºelãtoare
ale Lumii, sub care vede lumina divinã, „dovadã cã peacolo Dumnezeu / ºi-a pus pe clipã degetul îngrijorat” (p.
39), dar ºi „ceaþa interioarã” (p.56) a omului ameninþat de
imprevizibilul existenþei.
Cele trei secþiuni ale volumului: I. Mesaje urgente din
Inocenþia (pp. 17–39), II. Norocul e ºi el aici un mic zeu
muritor (pp. 41–45), III. Când jocurile minþii sunt în cauzã
(pp. 59–75) trãdeazã sub o retoricã izbãºescianã, cuvântul
de ordine al fenomenologiei husserliene de reîntoarcere
la lucrurile înseºi. Aºa s-ar explica viziunea existenþialã
asupra Oneºtiului „speriat de apele potopului din jur” (p.
29) ºi preocuparea „orbului” Gh. I. pentru „ceea ce este
comun tuturor” (Puºkin): moartea, temporalitatea, semenul, dorinþa, trupul, vanitatea, casa, cheile din uºi etc.
Conºtient de dificultatea transfigurãrii omului în chiar
miezul modului sãu de a exista, dar ºi de voinþa de a fi
receptat corect de cititorul infidel, „fiul râurilor zgomotoase
din Lãicãi” (p. 44) îºi prefaþeazã volumul cu douã citate
complementare: „Difficile est proprie communia dicere”
(Horatius) ºi „Communia înseamnã nu banalul, ci ceea
ce este comun tuturor (adicã lucrurile tragice, încercate
de toþi, iar nu imaginate)”, A. S. Puºkin.
Contaminat atât de existenþialiºtii creºtini (Kierkegaard,
ªestov, Berdiaev, Karl Jaspers etc.) cât ºi de filosofii
atei (Heidegger, Jean – Paul Sartre, Merleanu – Ponty
etc.), Gh. Izbãºescu refuzã idealismul în numele tragicului
vieþii, încât Inocenþia, creaþie mitopoeticã a lumii, nu mai
este o întruchipare a speranþei ºi a paradisului pierdut.
Inocenþia e simultan utopie ºi ucronie – sustragere / evadare de la legile implacabile ale timpului ºi de la dramele
provocate de inundaþiile apocaliptice, dar, în acelaºi timp,
insula „aproape albã” simbolizeazã ºi izolarea bacovianã
din Lacustrã, alienarea omului „recent”, frustraþia, abandonul ºi pedeapsa, loc de supliciu ºi exil. Mesajele
„urgente din Inocenþia” confirmã cã existenþa nu poate fi
*Gheorghe Izbãºescu, Jocurile minþii, Prefaþã de ªtefan
Borbely, Editura Vinea, Bucureºti, 2007.

cuprinsã în categorii care i-ar fixa definitiv sensul ºi esenþa.
Explicaþia poetului optzecist alunecat estetic în expressionism ºi cu mintea „deja angajatã de Dumnezeu” pare
simplã, pentru cã: „-n afara eului totu-i calp totu-i strãin”
(p. 20), iar „între insulã ºi vorbire nu mai e o legãturã
directã” (p. 21).
Originalitatea indiscutabilã a scriiturii este evidentã,
dacã-o raportãm la volumele anterioare: Viaþa în tablouri,
1984; Garsoniera 49, 1985; Coborârea din tablouri, 1993;
Ansamblul de manevre, 1993; Melodrama realului, 1995;
Cântece de mântuire, 1998; Mona - Ra, 2000; O cãlãtorie
în zori, 2005. În prezentul volum „foarte asemãnãtor cu
ceea ce se întâmplã în apocalipsele acvatice ale lui Salvador Dali” (ªtefan Borbély) poetul îºi fixeazã sartreian
concepþia despre abisala libertate umanã. „Muzica de orgã
a mesei de scris” (p.21) susþine când beethovenian, când
mozartian o subtilã polemicã filosoficã despre raportul
existenþã – esenþã la om. De fapt, polemica dintre celebra
formulã a lui Sartre: existenþa precede esenþa ºi filosofii
platonicieni, pentru care esenþa are o prioritate ontologicã
asupra existenþei .
Desigur cã într-o existenþã terorizatã de un „sfârºit
care e-ntotdeauna prezent” (p. 25), Inocenþia, loc de
refugiu, de pãstrare a inocenþei ºi vieþii paradisiace,
aminteºte de Arca lui Noe ºi se identificã cu Biserica,
nava salvãrii sufletelor creºtinilor: „Eu încã ascultam prin
duºumele cum cresc / pâlcuri de trestii rãcoroase / dar
cum au dat de lumânãri aprinse-n pahare / voiau sã se
întoarcã înapoi / aura din seu fiind sãmânþã de discordientre noi // fiind chiar ºtima apelor ce-a ros / corabia lui
Noe din muntele Ararat / ºi.acum se strãduia sã ne spunã
/ ceva despre documentele potopului / despre poruncile
pregãtite dar nimeni / n-o mai asculta ºi prosperitatea ei
era pe ducã / deºi mai contribuia sã întunericeascã /
viziunea din Inocenþia / sã ne livreze simboluri defuncte
instincte corupte” (p. 32).
Tabloul pierdut al existenþei confirmã cã libertatea nu
e ceva substanþial, ci un neant abisal ce smulge constant omul din sine însuºi, determinându-l sub „procesiunea timpului” sã nu corespundã vreodatã cu sine: „Aºa
e darling iar cearcãnele ameninþãtoare / din altã lume
acum plutesc stãpâne pe ape / de – aceea tabloul pierdut
n-o sã-l mai poþi reface / niciodatã ºi va rãmâne un fel de
talisman / dupã care vei rãtãci mereu / cum ºi eu voi
rãtãci dupã tine / pânã ce marea ne va regãsi împreunã /
în casa ca un ou roºu de lemn” (p. 55).
„Condamnat sã fie liber” (Sartre), omul, „un triunghi al
Bermudelor / pe unde realitatea dispare fãrã urmã” (p.58)
fuge de angoasa libertãþii ºi a rãspunderii, descoperindu-se un nimic (nimic substanþial) vanitos, dar investit
cu absolutul alegerii, deci cu o putere infinitã. Citez din
Lista cu datorii (1): „Am adunat copacii din pãdurea pustie
/ nu pentru cã ar putea fi pierzania mea / pe care-o aud /
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în cãmaºã cum mi se freacã de piele // ci pentru cã unde
e nimicul / acolo eºti ºi tu suflet al meu / ce cauþi aripi
retezate de îngeri / în adãpostul vecin cu îngrijorarea //
iar parfumul lor de mosc prelungit în urmã / e perceput de
multe nãri / dar misterul din el / doar fiinþa care l-a zãmislit
îl înþelege” (p. 36).
Lupta cu caracterul patetic violent al libertãþii ca
situaþie predestinatã naºte substanþa tragicã a poemelor.
Suntem angajaþi într-o situaþie pe care n-am ales-o ca
fapt, dar al cãrei sens ne revine iremediabil. Explicaþia
lui Gh. Izbãºescu este pascalianã: „pe unde e nimicul ºi
Dumnezeu a trecut” (p. 38), „norocul e ºi el aici un mic
zeu muritor” (pp.41–56)
Convins „cã profunzimea nu se ascunde la suprafaþã”
(p.37) poetul aºazã deliberat destinul inevitabil al fiinþãrii
cu celãlalt, sub semnul conflictului. Conflictul esenþialmente dramatic al relaþiei cu semenul deseneazã „o hartã
despre disputa conflictualã trãitã / contradictoriu de oraºul
acesta prea mic” […] în care „indiferenþa câºtigã în faþa
neputinþei” (p. 37). Singurãtatea ontologicã poate fi depãºitã atât în dialectica privirii, dar mai cu seamã, în credinþa
cã omul va fi ceea ce va face el însuºi pentru a fi: „probabil
cã-i venise-n vis corabia spre Inocenþia / cât eu însumi
orb pe punte o proslãveam din lyrã / hrãnit cu ciosvârte
de berbec rumenite pe jar / de binevoitoare zeiþã Athena”
(p. 48).
Atunci când acþiunea omeneascã e vanã ºi neputincioasã în faþa Providenþei ºi a intenþiilor ei neºtiute (Providenþa e cursul istoriei guvernat de voinþa divinã), precum
ºi în faþa puterii oarbe ºi arbitrare a sorþii „norocul, zeu
muritor, nu este exclus din filosofia alegerii creºtine.
Nevoia de corabie (vezi Cum îºi regleazã inima avantaje
din viitor, pp. 56–59) se adreseazã libertãþii fiecãruia, în
spiritul cunoscutului principiu creºtin. „Dumnezeu care
te-a creat fãrã tine nu te va salva fãrã tine” (Sfântul
Augustin).
Refuzul alegerii este greºeala necredinciosului ce
sfârºeºte singur cu sine însuºi ºi strãin de sine: „Atunci
de ce ne-am înºelat amândoi / cã suntem aleºi sã-i fim
lui eros casã / ori mumia era doar strãinul din mine / ce
viclean ne-a ascuns un pumnal sub cãmaºã?” (p. 51).
Jocurile minþii (fericit titlu) mi-a adus aminte de o
afirmaþie a lui Nietzsche din Ecco Homo: „Scriu cu
sângele meu”, de care scriitorul oneºtean pare sã fie
pãtruns A scrie asemenea celebrului filosof înseamnã a
aparþine tipului de scriitor care face din forþa cuvântului
un indice al adevãrului, nu din violenþã ºi din putere care
sunt indici ai slãbiciunii ºi neputinþei (vezi poemul Puþin
sânge din venele mele (pp. 34–35), înseamnã sã fii „în
cauzã” ºi sã te întrebi „dacã tot ce-l precede pe om /
trece ºi dincolo de el” (vezi O femeie tîrãºte un sac greu,
pp. 68 – 69).
Sub lirismul tragic, cataclismatic, bacovian, anxios
ºi autoscopic, poetul ce ajunge „noaptea acasã / doar pe
strada pe care circulã numai sângele / pentru cã el e
chiar sângele meu: / ce-mi aduce particulele unor zile de
mâine” (p. 54) îºi înscrie într-un mod original Jocurile…
în ontologia nietzscheeanã, prin cunoscutele opoziþii reunite într-o retoricã atipicã. Astfel distanþã ºi proximitate,
indiferenþã ºi pasiune, formã ºi haos, fricã ºi voinþã de
putere, naivitate ºi ºtiinþã criticã etc. sunt pe de o parte
reprezentãri ale spiritului liber ce îºi fixeazã el însuºi

„strada” ºi nu se revendicã de la nimic, iar pe de altã
parte nu sunt decât lucruri umane, pentru cã „în sine nu
existã nimic bun, frumos, sublim, rãu, ci mai degrabã
niºte stãri sufleteºti ce ne fac sã atribuim lucrurilor în
afara noastrã astfel de calificative” (Nietzsche). Facultatea
de a împrumuta lucrurilor stãri este unicã în Jocurile…
de la „o igrasie a spaimei” (ªt. Borbély), la solitudine, la
frumuseþea ºi singurãtatea esenianã a mestecenilor, la
urâtul arghezian a unui trup înecat „cu carnea aproape
putredã ºi irealã” (p. 26) etc. totul, pentru a revela forþa
nimicului.
Tocmai acest „nimic” modificã nietzscheean devenirea
(în limbajul izbãºescian „veºmântul celor înviaþi din morþi”,
p. 76) lumii. Dacã totul e devenire, dacã totul suportã „
procesiunea timpului” , dacã totul devine, atunci „nimic”
nu devine, deaoarece devenirea nu ar putea fi apreciatã
decât faþã de ceea ce nu se schimbã. Dar dacã nimic nu
devine, totul revine ca reîntoarcere a aceluiaºi. Aceasta
este filosofia din Jocurile…
Eterna reîntoarcere bazatã pe „relaþia / dintre douã
stãri contradictorii: / aceea de a fi foarte vii sau a fi foarte
morþi / aceea de - a fi iarbã acum tot ce - a fost carne ieri”
(p. 27) ne permite – ºi poetul ºtie aceasta foarte bine –
sã descoperim valoarea eternã a fiecãrei clipe. Numai
astfel angoasa nu existã pentru noi cei aflaþi între „extazul
animal ºi extazul fricii” (p.27)
Volumul Jocurile minþii îl integreazã pe optzecistul
Gheorghe Izbãºescu în istoria poeziei europene, alãturi
de Rainer Maria Rilke (adâncimea ºi complexitatea
gândirii poetice), Guillaume Apollinaire (utilizarea unor
structuri poetice originale), Saint-John Perse (meditaþia
asupra misterului fiinþei, zonelor sufleteºti insondabile,
evocatoare), Georg Trakl (imagini caleidoscopice, conºtiinþa decãderii, a declinului inexorabil ce determinã sentimente de angoasã, melancolie, deprimare), Giusepe
Ungaretti (sobrietate, concentrare, incifrare) etc.
Imaginile obsesive ale morþii, întunericului, descompunerii morale ºi biologice create de „ un pumn de ochi”,
„mirosul de gheaþã al astrelor”, „molima întunericului de
cristal”, „apele potopului din jur”, faptul cã „înãuntru se
instalase frica-n canalele sângelui”, „mâna din cer”, „focul
verde”, dovada cã „pe-acolo Dumnezeu / ºi-a pus pe clipã
degetul îngrijorat”, umbrele, siluetele stranii, demonice,
„bufniþele ca santinele de noapte”, „orbii”, „musculiþa
beþivã”, „îngerul ce se luptã cu Iacob”, „corabia spre
Inocenþia”, iluziile „înghiþite de nori”, lupii ocrotiþi de lege”,
„regulile memoriei” toate aceste „grãsuþe imagini” ºi altele
de acest fel sugereazã dezintegrarea, nimicirea, sentimentul groazei, vidul lãuntric etc. amintindu-i cititorului
de The Waste Land (Tãrâmul pustiu) al britanicului de
origine americanã Thomas Stearns Eliot.
Tragica sfâºiere lãuntricã a poetului lovit de cecitate
ce simte „trecerea crivãþului prin oraº” (p. 75) capãtã
dimensiunile unei catastrofe cosmice ce reflectã „preziceri
în limba veche a focului” (p. 27). Culorile de apocalips
ale volumului, imaginarul misterios ºi magic realizeazã o
operã de mare îndrãznealã a fanteziei devenitã suverana
unui act poetic ce va avea lumini schimbãtoare asupra
Poeziei contemporane. Intrat cu Jocurile minþii, în familia
de „orbi” ai istoriei literaturii, Gh. Izbãºescu îºi poate
felicita „muza”, pentru aceastã originalã elegie filosoficã
somnambulã, ivitã din „focul verde” al inspiraþiei divine.
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Dumitru Matalã

ISPITA RÃDÃCINILOR,
ISPITA DRUMULUI
Când, în urmã cu aproape douãzeci de ani, era pur ºi
simplu condamnat la moarte, sub înfricoºãtoarea sentinþã
de blasfemie la adresa propriei sale religii, Salman Rushdie
se afla la cea de a patra carte. Cea dintâi, romanul
Grimus, îi apãruse în 1975, iar urmãtoarele douã, Copiii
de la miezul nopþii (1981) ºi Ruºinea (1983), îl proiectaserã
deja pe meridianele unor importante distincþii ºi premii de
rãsunet internaþional, ceea ce însemna, totodatã, ºi o
recunoaºtere declaratã a valorii lor artistice. Cu romanul
Versetele satanice, apãrut în 1988, s-a petrecut însã o
situaþie pe cât de stranie, pe tot atât de revoltãtoare.
Cam în acelaºi timp cu elogiile publicate de prestigioase
periodice ale lumii, unele socotindu-l de-a dreptul o
capodoperã, brusc, a apãrut acea condamnare la moarte,
pronunþatã ritos de ayatollahul Komeyni, ºi definitiv, în
numele fundamentalismului islamic. Apoi, în temeiul
aceleiaºi sentinþe, cãrþile lui Salman Rushdie au început
a fi arse în pieþe publice din India ºi Pakistan, exact ca
pe vremea Inchiziþiei, cu singura deosebire cã pe atunci
erau arºi ºi oameni. Rezultatul a fost, la rândul lui, prompt,
in-e-vi-ta-bil: opera lui Salman Hushdie a câºtigat enorm
în editare ºi celebritate. Cã, pe de altã parte, îi devenea
mai cunoscut numele decât opera ºi cã era mai degrabã
citat decât citit, este, desigur, un adevãr ºi ãsta. Dar,
oricum am lua-o, cãrþile sale cunoºteau deja o mare
notorietate, dobânditã prin înseºi meritele lor, aºa cã
sentinþa, cu bigotismul ei neiertãtor, îl ajuta sã cucereascã
cu mai multã rapiditate mapamondul artistic. Era, în
acelaºi timp, o ripostã fermã a lumii civilizate faþã de
orice formã de cenzurã, faþã de terorismul ascuns în
predicile milostive ale credinþei religioase.
Dacã e s-o luãm însã cronologic, scriitorul ar fi avut
ºanse sã fie repudiat încã din 1983 – ºi chiar e de mirare
cã ayatollahul nu s-a grãbit încã de pe atunci s-o facã.
Citesc în romanul Ruºinea, publicat în acel an: „Aºanumitul «fundamentalisam» islamic nu este susþinut, în
Pakistan, de populaþie. El i-a fost impus de sus.
Regimurile autocratice au gãsit utilã retorica credinþei,
pentru cã oamenii respectã limbajul ºi au reþineri când
este vorba sã i se opunã.” De ajuns aceste câteva rânduri
pentru ca scriitorul sã fie pedepsit, aºa cum el însuºi
proorocea, ca tot omul care se aºteaptã la ce-i mai rãu.
Numai cã Pakistanul, cel din Ruºinea nu-i tot una cu cel
din atlasurile geografice, mai cu seamã cã tot autorul îºi
luase deja câteva mãsuri de precauþie (de exemplu: „Þara
din povestea asta nu-i tot una cu Pakistanul, sau nu
tocmai. Sunt douã þãri, reale ºi fictive, care ocupã acelaºi
spaþiu – sau aproape acelaºi.”) Pe urmã, nici povestea

propriu-zisã, na-ra-þi-u-nea, nu prea are legãturã directã
cu religia, cu biserica, ci mai degrabã cu politica sau cu
morala. Aºa de pildã, Sufyia Zinobia, cea care roºeºte
mereu, la propriu ºi la tot pasul, o face pentru cã de fapt
întruchipeazã ruºinea întregii lumi: „Se fac lucruri de
ruºine: minciuni, trai în pãcat, lipsã de respect faþã de
vârstnici, lipsã de iubire faþã de drapelul naþional, voturi
incorecte în alegeri, excese culinare, sex extraconjugal,
romane autobiografice, înºelãciuni la cãrþi (…) – ºi toate
astea se fac fãrã ruºine.” ªi nu se comit, oare, de când e
lumea, cu toate cã biserica le-a anatemizat, cu sfântã
mânie, tot aºa, de când existã biserica?
Pesemne cã ºi ayatollahul a preferat sã considere
Ruºinea un roman politic ori o satirã moralã, dacã cineva
din anturaj i-o fi povestit paragrafele respective. Chiar
dacã i le-a semnalat, însã, s-ar fi putut interpreta cã
ruºinea n-avea de ce sã fie o trimitere deghizatã spre
lãcaºurile religiei, ci mai degrabã spre alte curþi, megieºe.
Mai mult decât atât: al doilea roman al scriitorului,
Copiii de la miezul nopþii, conþinea ºi el destule necuviinþe,
trimise sau nu cu bunã intenþie ºi cu adrese precise sau
nu, suficiente totuºi pentru ca scriitorul sã fie renegat
încã de atunci. Dar erau ºi mai multe referinþele de ordin
istoric; adicã la cei 1001 de copii nãscuþi, toþi, la miezul
nopþii de 15 august 1947, noaptea când India ºi Pakistanul
ºi-au cucerit, amândouã, independenþa, despãrþindu-se
totodatã una de alta; noaptea când, ei toþi, s-au considerat
„încãtuºaþi misterios de istorie” ºi deci „cu destinele
indisolubil legate de cele ale þãrii” – pentru ca, mai târziu,
sã-ºi dea seama cã rolul lor era cel mult acela de „povarã
a istoriei”. ªi tot mai târziu, pe mãsurã ce vor ajunge la
maturitate, vor înþelege cã nu erau nici ei decât o nouã
generaþie sacrificatã de „moara istoriei”, care continua
sã macine, cu nepãsare, vieþi ºi destine. Doar unul dintre
cei 1001 de copii, Saleem Sinai, va crede cu naivitate cã
singura scãpare, refugiul atotsalvator ar putea fi nu
politica, nu istoria, nici religia, ci revenirea la copilãrie,
soluþie de-a dreptul utopicã dupã ce ai trecut de vârsta
ei. Dincolo însã de vârstã, de generaþie sau de religie,
romanul îþi sugera destinul unui popor, al unei naþiuni în
întregul ei. Singur ayatollahul, pesemne, s-a complãcut
în ideea cã nu era decât un roman istoric, aºezat aºadar
între niºte repere geografice ºi temporare precise, câtã
vreme nu i s-a pãrut obligatoriu sã reacþioneze de pe
atunci. Dacã, de bunã seamã, i-o fi picat în mânã cartea,
la vremea ei.
Aºa cã ghinionul a cãzut, in cele din urmã, pe Versetele
satanice. Nu mai era vorba, de data asta, nici de istorie,
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nici de politicã, ci, pur ºi simplu, fãrã aluzii sau metafore
camuflate, de religie ºi de credinþa în unul ºi bunul
Dumnezeu. Ca dovadã, frecventele trimiteri, mai mult ori
mai puþin îndrãzneþe, la divinitate, ºi tot aºa de frecventele
cugetãri de genul: „Întrebare: care este opusul credinþei?
Nu necredinþa. E prea categoricã, prea sigurã, pre închisã.
În sine, ea e tot un soi de credinþã. Îndoiala.” Sau chiar
unele prea de tot iconoclaste: „Existã. aici un dumnezeu
pe care-l cheamã Allah (ceea ce înseamnã, simplu,
Dumnezeu). Întrebaþi-i pe cei din Jahilia ºi vor recunoaºte
cã individul reprezintã un soi de autoritate supremã, dar
nu este foarte popular: e un generalist într-o epocã de
statui specializate.” Se mai adaugã la ele ºi alte
blestemãþii, care nici nu mai sunt afirmaþii sau pãreri
personale, discutabile ºi ele pânã la un punct, ci adevãrate coloane de sprijin în construcþia romanului. Douã
dintre personaje se numesc, unul, Gibreel Farishta,
celãlalt, Saladin Chamcha ºi amândoi sunt în mod evident întruchipãri omeneºti ale arhanghelului Gavriil ºi
Satanei, cãzuþi pe pãmânt, într-adevãr, din ceruri, numai
cã dintr-un accident de avion. Încã unul, botezat în roman Mahound, este mai mult decât strãveziu profetul
Mahomed, etichetat adesea drept un intermediar, un
mesager, cel mult un purtãtor de cuvânt, însã neluat în
seamã ca întemeietor de religie. Fie ºi numai astea câteva
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precizãri ºi tot ar fi suficiente pentru formularea unor aprige
capete de acuzare din partea celor mai zeloºi reprezentanþi
ai cultului islamic, adepþi ei înºiºi, neabãtuþi, ai religiei ce
poartã numele slãvitului profet. Cã, de aici, s-a ajuns apoi
la o condamnare la moarte, nu-i decât drumul, întotdeauna
prea scurt, de la fanatismul religios la o altã blasfemie,
pronunþatã la adresa condiþiei umane.
Mai înainte de a decreta sentinþe, lucrurile trebuie
mereu cântãrite pe toate feþele lor, întreþesute. Simpla
lecturã a romanelor lui Salman Rushdie, fãcutã sau nu
cu creionul în mânã însã cu bunã credinþã da,
demonstreazã fãrã putinþã de tãgadã cã nici Copiii de la
miezul nopþii nu este de fapt un roman istoric ºi nici
Ruºinea unul politic. În amândouã politica ºi istoria sunt
elemente de fundal, ceea ce numim într-o piesã decorul,
adicã pe-i-sa-jul în care vor evolua personajele – acþiuneapovestea. Tot aºa, Pãmântul de sub tãlpile ei, care, ce-i
drept, nu putea fi citit în anul apariþiei Versetelor satanice
pentru cã nu fusese scris încã, nu-i, nici el, doar o poveste
de dragoste, cu toate cã titlul într-acolo te poartã. Fiecare
din ele ºi toate laolaltã sunt, înainte de orice, romane ale
condiþiei umane; omul, adicã, într-un anume moment al
istoriei; tot el, omul, aflat într-o societate dictatorialã; ºi,
încã o datã, tot el, atras în egalã mãsurã ºi cu egalã
putere de dragoste ºi de artã. Despre om îmi vorbeºte
mereu scriitorul, atunci când afirmã, sentenþios cã el
însuºi îºi pusese voinþa în slujba tiraniilor conjugate ale
familiei ºi destinului”, dar ºi atunci când întreabã, retoric:
„Istoria trebuie consideratã proprietatea exclusivã a participanþilor la ea? Ce fel de tribunale stabilesc asta, ce comisii
teritoriale traseazã graniþele?” (Ruºinea). Cu atât mai
solemn o face când Ormus, în Pãmântul de sub tãlpile
ei, îºi exprimã cu toatã convingerea crezul artistic: „Eu
pot fi toþi aceºtia laolaltã, pot înfãptui acest lucru. În mine
se contopesc toþi, înþelegi? De aici mi-a venit ideea sã
cânt la toate instrumentele. Am vrut sã dovedesc acest
lucru, anume cã pot sã fiu toþi.”
Aºa cã de ce n-ar fi ºi Versetele satanice un roman al
condiþiei umane, câtã vreme putem argumenta cã toate
celelalte sunt? Îmi vin în primul rând în ajutor aceleaºi
exemple concrete, cele deja pomenite când am invocat
îndoiala ca trãsãturã de nelipsit a naturii umane, ºi
completate pe pagina urmãtoare printr-o veritabilã definiþie:
„Fiinþele umane sunt încãpãþânate, se pot îndoi de orice,
chiar ºi de ce vãd cu propriii lor ochi. De ce vãd în spatele
ochilor.” Consolidate pe urmã, ºi ele, de alte meditaþii,
lesne de regãsit în alte pagini: „În cazul oamenilor
problema fusese moralitatea. Sã nu mãnânci din pomul
cunoaºterii Binelui ºi Rãului – ºi ei au mâncat” (…) „Asta
le-a permis, printre altele, sã judece însãºi Dumnezeirea,
fãcând în curând posibile toate întrebãrile incomode: de
unde vine Rãul? dar suferinþa? dar moartea?” Tot astea
sunt întrebãrile care-l obsedeazã mereu ºi pe Rushdie,
fie cã le transcrie, negru pe alb, incomode ºi pentru el,
fie cã le sugereazã sau le lasã sã se divulge singure,
printre rânduri ºi pagini. Treptat, apoi, ca pe temeiul unor
îndoieli de necontestat, ajunge, spre sfârºitul romanului,
la o concluzie fãrã drept de apel: „În lupta eternã dintre
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frumuseþea ºi cruzimea lumii, cruzimea câºtigã teren în
fiecare zi.” De unde o altã sentinþã, de-a dreptul implacabilã ºi ea, ºi care cade ca o loviturã de trãznet: „Unde nu
existã credinþã, nu existã nici blasfemie.” Cuvântul incriminator este pronunþat astfel încã o datã, numai cã de
data asta nu de vreun tribunal împuternicit de sine însuºi
cu titulatura de instanþã. Cãci, nu-i aºa, ca ºi în istorie
sau politicã, ce fel de tribunale sunt, în definitiv, îndreptãþite
sã vorbeascã în numele religiei?
Desigur, în roman existã ºi destule paragrafe sau
pagini care i-ar putea deranja sau chiar indigna pe zeloºii
adepþi ai cultului mahomedan; ar însemna sã dovedesc
eu însumi aceeaºi lipsã de toleranþã dacã n-aº admite
lucrul ãsta. Pe lângã cele trei personaje deja pomenite,
la fel de pitoresc este Salman (existã deci ºi un Salman
în carte!), scribul oficial al lui Mahound. În aceastã calitate
lui Salman îi revine misiunea de a transcrie cartea sfântã,
Coranul. O ºi face, cu sârguinþã, cu fi-de-li-ta-te, pânã
când ajunge la versetele satanice – cele care aveau sã
provoace atâtea necazuri, ºi susþinãtorilor înflãcãraþi, dar
ºi scriitorului. Din când în când, aici, Salman îºi permite
sã mai modifice, pe furiº, unele cuvinte sau rânduri ºi
vede, cu uimire, cã nimeni, nici profetul însuºi, nu bagã
de seamã neobrãzarea sa. Singurul care o cunoaºte este
tot el: „Iatã-mã scriind de fapt Cartea – sau rescriind-o,
dar, oricum, pângãrind cuvântul lui Dumnezeu cu propria
mea limbã profanã.” Prin urmare, ºtie prea bine cã
pângãreºte Cartea Sfântã ºi totuºi continuã s-o facã,
pentru cã stã în natura firii umane sã nesocoteascã
dogmele ºi pentru cã totodatã, Mahound, om ºi el, îl
încurajeazã prin ignoranþa Sa. La urma urmei, nu tot el,
omul, îndrãznise sã se înfrupte din pomul cunoaºterii,
sfidând orice porunci ºi pedepse, numai ºi numai pentru
a da frâu firii sale iscoditoare ºi pentru a vedea cu ochii
lui ce înseamnã binele ºi rãul? Încã de atunci, noteazã
celãlalt Salman, omul cãpãtase practic „un sistem de
valori” ºi de pe atunci îºi permisese sã ponegreascã
divinitatea, cu cuvintele ºi judecata lui cârtitoare: „Cât de
nesigurã de Sine era aceastã Dumnezeire care nu voia
sã-ºi lase creaturile cele mai desãvârºite sã facã diferenþa
dintre Bine ºi Rãu!”
Binele ºi rãul, astea sunt aºadar coordonatele pe care
se clãdeºte romanul Versetele satanice – ca ºi celelalte,
de altfel. Între ele se situeazã sistemul de valori pe carel propune Salman Rushdie prin întreaga sa operã, pentru
cã ele numesc extremele care definesc însãºi natura
umanã. Dupã cum îi descrie, pe scurt, autorul, Gibreel
este „visãtorul, cel a cãrui perspectivã e uneori aceea a
unei camere de filmat, iar alteori aceea a unui spectator”;
iar Saladin, „imigrant ilegal, rege haiduc, criminal înrãit,
sau erou al luptei de rasã.” Tot aºa, pe scurt, „unul e
transformat într-un simulacru de înger la fel de evident
cum se transformase celãlalt în imaginea oglinditã a
diavolului.” Dar astea sunt aruncate, ca din întâmplare,
din loc în loc, simple propoziþii de legãturã – mult mai
mult îi leagã, pe amândoi, destinele lor, aceleaºi, vieþile
lor, împletite, de-a dreptul inseparabile, oricât i-ar îndepãrta
ºi i-ar opune condiþia lor antinomicã. Sosiþi, amândoi, din

India, un loc unde niciunul din ei nu-ºi gãsise locul, ei nu
ºi-l vor gãsi nici la Londra ºi, cu siguranþã, nici într-o altã.
parte, pe pãmânt, aºa cã. vor fi pretutindeni „la fel de
dezrãdãcinaþi ca ºi dunele – sau mai degrabã înrãdãcinaþi
în convingerea cã numai când cãlãtoreau erau acasã.”
Ceea ce îi va sili sã-ºi croiascã o altã lume, numai a lor,
o lume la graniþa dintre fantezie ºi realitate sau, mai bine
zis, un amalgam eterogen între ele, lume pe care Salman
Rushdie ºtie s-o creeze ca nimeni altul. O lume în care
pânã la urmã, nu mai are nimeni nevoie nici de îngeri ºi
nici de diavoli, moralã, la rândul ei, pronunþatã ca o
sentinþã definitivã: „De ce sã mai avem nevoie de demoni,
când omul însuºi e un demon?” „ªi de ce sã avem îngeri,
când omul e ºi angelic?” A decreta deci, printr-o altã
sentinþã, nedreaptã, Versetele satanice drept un simplu
roman religios înseamnã o gravã Lipsã de înþelegere a
sensurilor sale profunde sau, în cel mai bun caz, o lecturã
fãcutã pe sãrite.
Sã nu uitãm, apoi, alte câteva detalii, de nelipsit într-o
judecatã corectã, nepãrtinitoare. Saleem Sinai, personajul
din Copiii de la miezul nopþii, ºi el exilat din India, dupã
despãrþirea de Pakistan, iar apoi ºi mai exilat, încã, în
Anglia, are ºi el un dublu, un alter-ego. Este Shiva, copilul
cu care a fost înlocuit, o vreme, dupã naºtere, pentru ca,
potrivit unor superstiþii, rãul sã-i piardã urma. Mai târziu,
pe parcurs, Saleem ºi Shiva par a se preschimba mereu
unul în altul, într-o serie de substituiri care nu sunt altceva
decât întruchipãri ale binelui ºi rãului. La rândul lui, Ormus,
interpretul aspirant al perfecþiunii din Pãmântul de sub
tãlpile ei, are ºi el un alter-ego, pe fratele sãu Gayo, cel
în care Ormus încerca mereu sã se metamorfozeze,
convins cum era cã el îi dãduse viaþã artei sale. Tema
dezrãdãcinãrii este astfel împletitã, continuatã cu tema
dublului, ceea ce le contopeºte pe amândouã în unul ºi
acelaºi motiv artistic. În treacãt fie zis: oare s-o fi gândit
cineva cã numele Shiva sunã ca ºi cel al cunoscutului
zeu hindus ºi cã ar putea fi socotit o blasfemie la adresa
lui? Sau cã numele Ormus aduce prea mult cu cel al
vestitului cântãreþ trac Orfeu, pornit în cãutarea iubitei
sale în adâncurile Infernului? Parcã mai greu cântãreºte,
cred eu, argumentul cã motivul dedublãrii este prezent în
întreaga literaturã a lumii, de la Dostoievski la Kafka ºi
Mircea Eliade, iar în ceea ce priveºte lupta dintre Bine ºi
Rãu, subiectul este prezent în cele mai vechi cãrþi ale
omenirii, sub orice titlu le-am întâlni – Biblia sau Coranul.
Aºa cã, mai degrabã ºi mai presus de orice
prejudecãþi, cel mai potrivit ar fi sã credem în înseºi
mãrturisirile lui Salman Rushdie, scriitorul – exilatul –
inadaptabilul, care pronunþã, negru pe alb, o pateticã
pledoarie în apãrarea sa: „În sinea mea a existat
întotdeauna o luptã corp la corp între «acolo» ºi «aici»,
între ispita rãdãcinilor ºi cea a drumului. În aceastã
înfruntare dintre cei dinãuntru ºi cei din afarã, m-am
obiºnuit sã mã simt concomitent în ambele tabere. Acum
am ajuns de partea acelora de care, prin preferinþe, fire ºi
circumstanþe, pur ºi simplu nu aparþin. Aceastã
neapartenenþã – la care mã gândesc ca la o dezorientare,
o pierdere a Orientului – este acum patria mea artisticã.”
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RECUPERAREA UNUI SCRIITOR
UITAT – TITUS HOTNOG*
O reeditare presupune, cum se ºtie, exercitarea unei
activitãþi de mare complexitate, precum ºi o înaltã specializare. Vin din toate pãrþile contestãri cã se gãsesc
greu specialiºti de un asemenea tip. Am fost însã contraziºi recent de o apariþie editorialã de mare importanþã,
ceea ce, desigur, ne-a bucurat: opera literarã ºi ºtiinþificã
în douã volume a scriitorului Titus Hotnog, profesor
secundar cu temeinice preocupãri lingvistice ºi filologice,
publicist percutant ºi, în totul, spirit umanist ºi dinamic,
cu un destin marcat semnificativ de o epocã în care se
hotãra soarta românilor trãitori dincolo de Prut ºi de Nistru,
pe care, de altfel, unii politicieni, chiar de-ai lor, îi considerã… neromâni. Editura „Egal” din Bacãu ºi îngrijitorul
ediþiei de Scrieri ale lui Titus Hotnog ne atrag atenþia mai
întâi prin þinuta academicã, rigoarea redactãrii, bogãþia
informaþiilor ºi eleganþa compartimentelor editoriale.
Reputatul lingvist ieºean Ion Nuþã dispunea de toate datele
pentru aceasta. Nu puteau fi neglijate asumarea riscurilor
repunerii în circulaþie a scrierilor unui autor „uitat”, precum
ºi dificultãþile publicãrii unor articole din publicaþiile de
strictã specialitate ce au un impact minim asupra marelui
public (lingvisticã comparatã, istoria limbii, etimologie,
toponimie etc.).
Volumul I, intitulat Vrãbioiul alb ºi alte scrieri literare,
cuprinde 16 nuvele, schiþe, povestiri, selectate din volumul
apãrut la Chiºinãu în 1943 – e vorba de o ediþie a doua
apãrutã sub supravegherea autorului: 7 nuvele ºi schiþe
apãrute doar în periodice; Jurnalul intitulat Viaþa mea este
o autobiografie cu date ºi informaþii privind epoca ºi
contemporanii scriitorului, elaborat în intervalul 1952-1956,
care s-a pãstrat în manuscris, fiind acum pus la dispoziþie
de cãtre fiul scriitorului, pictorul ªtefan Hotnog; aceste
pagini au fost incluse în volumul al II-lea.
Partea ºtiinþificã a ediþiei încorporeazã studii ºi articole de etimologie, onomasticã, de lingvisticã ºi de
filologie în general. Anexa cuprinde câteva articole despre
lingvistul Al. Philippide – profesorul de la Universitatea
„Al. I. Cuza” al lui Titus Hotnog, despre moartea nãprasnicã a lui A. S. Puºkin, personalitatea artisticã a lui Mihail
Sadoveanu, precum ºi un interviu luat prozatorului de
cãtre un publicist din epocã.
Este de remarcat cã procesul de editare s-a constituit
într-o adevãratã aventurã: în septembrie 1988 au fost
depuse lucrãrile la Editura Minerva ºi incluse în planul
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editorial pe anul urmãtor; s-au blocat însã relaþiile dintre
editurã ºi Întreprinderea Poligraficã Bacãu, unde îngrijitorul adusese lucrarea pânã la stadiul „bun de tipar” în
august 1991; dupã abandonarea comenzii tipografice (se
schimbase, între timp, ºi conducerea editurii), Ioan Dãnilã
ºi-a propus sã salveze totuºi lucrarea apelând la bunãvoinþa Ministerului Culturii în 2005, dupã ce tratase ºi cu
rudele scriitorului. Astfel a ieºit pânã la urmã o ediþie în
douã volume cu frumoase recuperãri literare, lingvistice
ºi publicistice. Se vãd acum stranii ºi triste coincidenþe
între destinul operei ºi viaþa unui scriitor ce s-a consacrat
ºcolii, literaturii ºi ºtiinþei românilor de dincolo ºi de
dincoace de graniþele oficiale ale statului.
Scriitorul Titus Hotnog (1890-1957). elogiat la vremea
lui de cãtre lingvistul Al.
Philippide, precum ºi de cãtre G. Ibrãileanu – care îl
determinase sã colaboreze la revista Viaþa româneascã
în vremurile sale de glorie, era fiul unui învãþãtor de þarã
ºi se nãscuse în satul Covasna din fostul judeþ Fãlciu,
aºezat între Nistru ºi Tisa, la marginea judeþului Vaslui.
Familia tatãlui (hotnog= comandant al unei formaþiuni
militare de o sutã de ostaºi) era de neam rãzeºesc foarte
vechi, poate dinainte de
Petru Rareº, când Hotnog apãrea ca nume, nu doar
ca funcþie militarã(fapt confirmat de documente). Mama
scriitorului era descendentã a unei familii de marinari grecipoate amestec româno-grec. ªcolaritatea s-a derulat la
Gimnaziul „ªtefan cel Mare” din Iaºi (1901-1905); Liceul
Naþional din Iaºi (1905-1909), iar studenþia la Universitatea
„Al. I. Cuza” între 1909-1913.
Lunga sa carierã în învãþãmântul secundar(dupã anii
primului rãzboi) la Liceul de Bãieþi din Tighina, la Liceul
„Al. Donici” din Chiºinãu (1919-1926), dupã care ajunge
la ªcoala Normalã „Vasile Lupu” din Iaºi, la Liceul Naþional
din acelaºi oraº, iar în timpul rãzboiului director al
Învãþãmântului în Guvernãmântul Basarabiei (1941-1944)
aratã devotamentul de dascãl în condiþiile grele ºi credibilitatea pe care trebuie sã i-o acordãm atunci când vorbeºte despre ºcolile româneºti în textele sale. Activitatea
didacticã a continuat-o la Iaºi pânã în 1952.
Oricum, pentru Titus Hotnog preocupãrile literare ºi
publicistice s-au situat pe plan secund, ieºirile sale în
reviste ºi la edituri fiind fãcute dupã insistenþe mari ale
prietenilor ºi cunoscuþilor, dar ºi datoritã, poate, unei autoexigenþe exagerate. Capodopera prozei sale, demult
remarcatã de critica literarã, inclusiv de Vladimir Streinu,
este Vrãbioiul alb, prozã psihologicã ºi alegoricã, ce
exceleazã printr-o intrigã ingenioasã, rãsturnãri spectaculoase de situaþii ºi o dezvoltare epicã seducãtoare în
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jurul simbolului central (vrãbioiul alb) al puritãþii morale,
agresat de meschinãria ºi de moravurile lumii din jur, fapte
grefate pe destinul protagonistului nuvelei, funcþionarul
de bancã Fritz Mayer: „Acum, pe strãzi, umblau tot felul
de figuri misterioase care spionau cu grijã pe trecãtori. În
jurul casei lui Fritz Mayer erau concentraþi vreo douãzeci
de gardiºti ºi vreo treizeci de agenþi de Siguranþã, ca sã
poatã pune mâna imediat pe cel care ar fi adus vrãbioiul
alb ºi sã i-l confiºte în numele legii. Zelul acelor oameni
era extraordinar de mare, fiindcã fiecare din ei visa premii,
avansare, decorare ºi permutare.
Într-o zi, prefectul de poliþie se întâlni cu generalul
comandant al garnizoanei. Dupã un schimb de salutãri ºi
amabilitãþi, însoþite de zâmbiri false, arãtându-ºi unul
altuia danturile de aur lucitor, generalul schimbã brusc
tonul ºi zise cu voce groasã:
– ªi aºa, dragul meu, mã lucraºi, ai? Finalul este cu
totul neprevãzut, satiric ºi semnificativ; dar nu-l vom
dezvãlui.
Dintre schiþe o remarcãm pe cea intitulatã Examen,
în care, cu umor, expresivitate ºi rafinament , autorul
surprinde psihologia celor prezenþi la un examen de
bacalaureat: elevi, profesori-examinatori ºi public-rude ale
candidaþilor: „*Loc! Loc!…Sã treacã onorata comisiune!…*
Onorata comisiune a trecut. În urma ei murmurele
cresc pânã la vorbe înþãlese, aºa cum s-aude freamãtul
valurilor în urma unui transatlantic. O uºã s-a deschis
într-o salã mare ºi comisiunea intrã solemnã ca un statmajor într-o cetate cuceritã urmatã de norodul învins ºi
umilit. În fund o masã lungã ºi acoperitã cu postav verde,
cu scaune aºezate în ordine, aminteºte de curtea marþialã
ori de masa de operaþii chirurgicale. Numai cât o zãresc
ºi candidaþii, ca ºi rudele lor, ofteazã cu înþãles.
Comisiunea s-a aºezat sistematic ca o identitate
algebricã, semnul identitãþii, de la mijloc, fiind reprezentat
de domnul preºedinte. De o parte ºi de alta se aºazã
membrii comisiunii, dupã importanþã, ca la masa cea
mare. În salã se strecoarã timid publicul, gata parcã s-o
rupã la fugã la cel întâi semnal (…)” Alte pagini antologice
probeazã spiritul de observaþie, limbajul elevat ºi expresiv,
umorul satiric ºi inspiraþia în conturarea atmosferei Iaºului
ºi, în genere, a oraºelor de provincie. Meritã citate secvenþe evocatoare din memorialistica sa despre Liceul de
Bãieþi din Tighina: „Elevii erau, în cea mai mare parte,
rusificaþi ºi în tot liceul nu aveam decât vreo zece elevi

care vorbeau bine româneºte, restul bulgari, ucraineni,
ruºi, moldoveni ºi evrei, toþi crescuþi în limba rusã. De
sentimentele lor sã nu mai vorbim: toþi erau rusofili, parte
þinând de bolºevici, parte de reacþiunea þaristã ºi de
românofobi. Profesori români eram eu ºi Gh. Giuglea,
plecat în urmã profesor universitar la Cluj. Moldovan era
I. M. Macovei, un tânãr profesor de matematici, dar ºi el
considerat tot ca rus. La fiecare pas eram urmãrit ºi
ºicanat de toþi. Dacã din fire n-aº fi fost sensibil, poate
cã eram de pe atunci asasinat ori terorizat sã plec de
acolo’’. (vol. II p. 82)
„Tighina – ni se spune mai departe – era un oraº care
servea drept cel mai de seamã punct de trecere al agenþilor
sovietici de agitaþie în Basarabia, de aceea ºi statul avea
o poliþie întãritã special în acel oraº. Încã din acel, 1919,
au început o serie de încercãri de atacuri armate pentru *
eliberare* Basarabiei din mâinile *ocupanþilor* români. În
Tiraspol era chiar o organizaþie de *partizani* constituitã
în *Batalionul spasenii Basarabii* („Batalionul salvãrii
Basarabiei”). În Tighina te puteai pe atunci oricând aºtepta
sã fii asasinat, rãpit ºi dus peste Nistru, aºa cã eu din
acest punct de vedere, nimerisem foarte prost” (p. 83)
Umanitatea, deschiderea ºi buna credinþã a românului
Titus Hotnog, trãitor între ruºi, ucraineni, gãgãuzi, bulgari
ºi…români vor rãmâne însã neºtirbite.
Sugestive schiþe portretistice contureazã autorul
celebrilor sãi profesori: G. Ibrãileanu, Al. Philippide ºi Ilie
Bãrbulescu. Începuse un doctorat la autorul Originii
romanilor, pe care însã împrejurãrile nu i-au permis sã-l
mai finalizeze. Profesorul însã îl elogiase, intuind în el
un talentat cercetãtor studios ºi sistematic; de altfel
debutul l-a avut nu ca literat, ci ca lingvist când, student
fiind, la recomandarea lui A. D. Xenopol, colaborase la
revista „Arhiva’’.
O primã lucrare de amploare este un studiu istoricofilologic privind originea cumanã a denumirii de Basarabi.
Mai apoi s-a concentrat asupra originii cumane a unor
toponime: („apã de rãmãºiþã”) – Cãlmãþui; („râu cu vii ºi
grãdini”) – Bahlui; („freamãt, larmã”) – Vaslui; originea
turcã pentru Bender, turco-tãtarã pentru
Chiºinãu;apoi studii de antroponimie, de zoonimie etc.
Nu se poate spune cã scrierile lui Titus Hotnog, în
pofida faptului cã acum dã impresia de scriitor „uitat”,
n-au fost în atenþia comentatorilor. Au existat, evident,
niºte hiatusuri. Au scris însã despre paginile lui literare
ºi filologico-lingvistice Gh. Agavriloaei, Nae Antonescu,
Leon Baconsky, Ilie Gherghel, V. Bogrea, Const.
Ciopraga, Iorgu Iordan, Profira Sadoveanu, Viola Vancea
ºi alþii.
În volume, opera sa literarã a apãrut întâi în 1936 la
Iaºi, iar mai apoi în 1943 la Chiºinãu, ºi în 1972 la
„Junimea” Iaºi sub îngrijirea lui Pavel Florea, cu mici
deosebiri în privinþa cuprinderii textelor.
Ediþia de Scrieri de Titus Hotnog, apãrutã sub îngrijirea lui Ion Nuþã ºi cu consilierea editorialã a lui Ioan
Dãnilã la Editura „Egal” din Bacãu poate fi consideratã,
în opinia noastrã, un reper în „recuperarea” unor scriitori
ieºiþi din circulaþie din motive extraliterare. Valorile literare
ºi ºtiinþifice readuse în atenþie meritau receptarea
publicului ºi a specialiºtilor.
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DISCURS POLIEDRIC, DE TIP GLOB
MAGIC ÎN INTERMEZZO. AURORA
Despre romanele Intermezzo ale lui Marin Mincu*, considerate de ficþiune sau autolivrate sinelui de cãtre o instanþã
nemiloasã, criticii actuali au scris deja multe articole. Publicul
cititor reuºeºte sã-ºi dea seama, dupã cum stã agãþat la pândã
eul naratorial cameleonic în jurnalele sale romaneºti, cã textul
autobiografic, personajele lui, lumea din care ele apar,
convenþiile literare devin victime sigure, fiind devorate cu
lãcomie. De cãtre cine, în ce fel? Aparent, probabil, numai de
cãtre autor. Dar omul – autor de cãrþi – nu surprinde cu ochi de
cameleon realitatea. I-ar trebui miile de ochi ai lui Argus sã-i
atingã performanþa; ºi o garderobã fantasticã schimbatã în
faþa oricui, pentru a face concurenþã mimeticei reptilei. Dacã
nu autorul se aflã la originea festinului romanesc al lui M.
Mincu, atunci cine? Vom cãuta argumente solide pentru a
semnala cã Intermezzo este un flux de imagini ale vieþii
adevãrate, pornind din anii ’60, surprinzãtor datoritã unui
discurs multiform, poliedric, proteiform; unui discurs al
supremaþiei textului faþã de existenþã; unui discurs dictat
automat de aventurile existenþiale.
Marin Mincu este un experimentalist nu doar în teoriile
sale asupra poeziei ºi folclorului de la noi, ci ºi-n autentificarea
– prin jurnalul sãu personal ºi neconvenþional – a speciei
romaneºti. Îºi relanseazã propriul discurs la fiecare capitol,
tributar unui destin de excepþie, unui curaj care-i dã infailibile
puteri, energii. Discursul veritabil, mult dorit de cãtre autor, se
lasã aºteptat precum Golemul, de parcã ar fi un discurs al
unui… Cyborg fãrã sensibilitãþi, puncte slabe; intrã cu
încetinealã adânc premeditatã pe scena plinã de lumini
reflectate de viaþã, apoi curge ca un râu repede. Impresiile
iniþiale sunt substaþializate din prisma acestui discurs poliedric,
semãnând cu globul magic. La editura Polirom lui M. Mincu ia apãrut, dupã Jurnalul lui Dracula (2004) ºi Moartea la Tomis
(2005), fãrã a se specifica dacã ar fi roman sau jurnal, Intermezzo. Aurora (2007). Este reeditarea primului sãu Intermezzo
din 1984. Dupã compoziþia sa dualã, alternând Jurnalul lui M.
(opt capitole) cu Jurnalul lui A. (altele opt), am deduce imediat
apartenenþa acestui Intermezzo. Aurora la genul diaristic. Este
asemãnãtor unui jurnal scris la patru mâini. Jurnalul masculin
(al lui M.) are drept ideal estetic atingerea androginitãþii discursive, pentru cã pseudo-autorul Aura dubleazã pe scena
diaristicã recitalul romanesc al lui M. Ea îl iubeºte necondiþionat,
în ciuda atâtor certuri între ei ºi se va sacrifica în final.
Actul Aurei de a-ºi gãsi capãtul vieþii într-o escaladare a
unui versant primejdios trebuie perceput ca sublim act al
feminitãþii, nicidecum ca o revoltã împotriva soþului ce-ar fi
condus-o spre sinucidere. Ascensiunea ei montanã apare ca

*Marin Mincu, Intermezzo, Iaºi, Editura Polirom, 2007.

un laitmotiv ce-i marca de la început ultimii doi ani
adolescentini. Cunoaºterea tipologiei masculine – exact la fel.
Ascensiunea sau autodepãºirea, ca acte testamentare ale Aurei
– iatã pretextul transcrierii jurnalului ei de cãtre M. Jertfirea dã
sens iubirii de dincolo între A. ºi M., întâlnirii lor din timpul
studenþiei, îndeosebi cãsniciei aflate abia la început. Etapele
vieþii lor trebuiau repuse dupã ce cãzuserã precum piesele de
domino. Cine ar fi putut sã scrie cu o fineþe artisticã, sau
autenticitate, atât de specificã feminitãþii Jurnalul lui A., decât
bãrbatul ei, M., asumând rolul de personaj dar ºi de povestitor
secund ale Aurei, prin care s-a dedublat vocea sa narativã,
crezându-se el însuºi actantul principal al jurnalului ei!
Când ºi-a început un Intermezzo zilnic, M. avea peste
douãzeci de ani (cum afirma ºi N. Manolescu într-un articol
inclus în referinþele critice puse dupã finalul acestei cãrþi). Nu
se scria atât de autenticist pânã în deceniul ºapte, cel al
reapariþiei libertãþii pe plan editorial acordate scriitorilor români,
iar Marin Mincu, pe la mijlocul cãrþii, îºi dateazã ”jurnalul în
versuri regãsit” între 25 sept. 1962 – 9 febr. 1963. Aventurile
de licean la Slatina (când trecea înot Oltul, fiind gata sã se
înece) sau cele din epoca persecutãrii sale de cãtre profesorii
de la Litere, în Bucureºti, pot fi relatate, probabil, chiar ºi dupã
trecerea a zece-douãzeci de ani de la întâmplarea lor. Ego-ul
naratorial, cu o sete de mãrire faþã de alþii se manifestã precoce ;
pare similar celui din biografia blagianã Hronicul ºi cântecul
vârstelor sau din Amintiri egotiste de Stendhal. Faþã de marii
memorialiºti, naratorul-personaj M. (Martin) se idolatrizeazã
ostentativ în Intermezzo. Aurora. Capitolele cele mai lungi,
intitulate Jurnalul lui M., spre deosebire de celelalte – numeric
egale ºi aparþinând cu totul altei voci narative dar ºi auctoriale
din Jurnalul lui A. – nu respectã aproape deloc regulile
structurãrii diaristice. Nu sunt niciodatã fixate dupã zilele
calendarului, spre deosebire de însemnãrile cotidiene din
Jurnalul lui A. (al Aurei sale). Martin uitã de imperativul scrierii
în jurnal a evenimentelor abia petrecute, plonjând ca un
neosuprarealist în trecut, în vis, în teoretizãri romaneºti sau
despre sex, femei, libertate de creaþie. ”Iniþierea” sa din adolescenþã, privind fix în ochii altor colegi, apoi asmuþirea sadicã a
propiului câine care se întorsese ca un bumerang ºi-l apucase
la încheietura mâinii, aventura primei dragoste ºi a scrisorii
date profesoarei de istorie din gimnaziu aduc un plus de valoare
subiectului epic.
Oare numai exersãrile disciplinãrii unui rebel incurabil în
textul diaristului sunt incredibil de excentrice? N-au ele efect
datoritã nonºalantului oracol pe care i l-a dat o „Pythie
improvizatã” (sintagmã ce face aluzie la Aura)?! De la aceastã
femeie care-l cunoaºte extrem de bine, sau din extazurile,
reveriile de dupã moartea ei , provine autoportretizarea: „azi
îmi prezice cu o voce inspiratã fatalã: „Tu o sã ai mai mult
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succes la femei, mi-a ghicit o þigancã; mi-a spus cã tu o sã te
desprinzi de ceilalþi ºi-ai sã ajungi om mare. De-abia atunci vei
putea sã-i tratezi dispreþuitor pe toþi aceºtia, aºa cum meritã,
de la înãlþimea la care te situezi acum ºi ei te urãsc. Atunci n-or
sã te mai urascã, ci au sã se teamã de tine, pentru cã vei fi
puternic, mai puternic decât toþi politrucii ºi miniºtrii. […] nu
poþi sã treci peste marele tãu orgoliu. Vei pleca mereu, de câte
ori o femeie va încerca sã te lege prea tare de ea. Ai o idee fixã
a ta, care te tortureazã ºi tu o urmezi orb, altfel m-ai ierta. N-ai
sã ierþi niciodatã femeile care te acapareazã doar pentru ele. Te
vor pãstra doar cele care vor ºti sã te lase liber cu obsesiile tale.
[…] Apãrã-te! Vezi cã ele vor sã te murdãreascã, sã facã din
tine un punct de sprijin de care sã se foloseascã pentru a
deveni puternice.” (Intermezzo. Aurora, pp. 127-128).
Acest prim Intermezzo al lui Mincu include mãrturisirile
unei tinere intelectuale fãrã complexe, dizinvoltã, plinã de tonus ºi talent, activã la câte un cenaclu literar de când era la
liceu. Jurnalul lui A. are un slãbit liant epic cu Jurnalul lui M.,
contactul metareferenþial reieºind datoritã unor trimiteri din
nefericire ambigue, de exemplu când apar scrisorile cãtre Aura
de la Eleonora. Documentele folosite iau naºtere din ficþiune,
dar ºi din viaþa lui M. Mincu, iar dacã a luat cu acordul unor
cunoscuþi astfel de texte memorialistice înseamnã cã Intermezzo este un Sfinx scriptural: Bildungsromanul Aurorei ºi
scrisorile Eleonorei întregesc romanul lui M.
Enigma fabricãrii acestui prim Intermezzo poate va fi
descoperitã curând sau poate cã nu. Autorul pretinde cã de
unul singur inventeazã notele zilnice din Jurnalul lui A., dar le
obþinute gata transcrise de cãtre A., inventiva sa colaboratoare
în actul propriu-zis al genezei romaneºti. A. este în liceu ºi-n
facultate foarte bunã la învãþãturã, trãieºte la maximum
decepþii, renunþând pe rând la Fredy, Dinu, Petre, Marin, Cornel, Eugen. Setea de performanþe la patinaj ori în alpinism,
situaþia la învãþãturã, virginitatea sunt ofrande aduse celui ales,
lui Martin. Apar problematizate ontologic. Paginile ei prevãzute
cu antetul (titlul repetat în opt capitole) Jurnalul lui A.
funcþioneazã textualist ºi pe cont propriu. O ambiþioasã
liceancã îºi pune amprenta mereu peste Intermezzo, încât restul
acestei cãrþi, celelalte capitole intitulate Jurnalul lui M. sunt în
mod voit eclipsate, neatingând gradul zero al autenticitãþii
scriiturii de jurnal. Iatã un mic eºantion din Jurnalul lui A., care
dovedeºte cã subtitlul cãrþii, cel de Aurora, nu este ales deloc
întâmplãtor, ci ca un ille tempore al raportãrii vieþii lui M. la
momentul de graþie A., spre completarea fericirii lor neatinse
pe pãmânt:
„6 febrarie 1960 (sâmbãtã)
Fredy ºi-a bãtut joc de mine, fãcându-mã boºoroagã. Atunci
am hotãrât sã lupt singurã, iar în prezent mã antrenez cu tot
gerul îngrozitor pe gheaþa de pe lac plinã de zãpadã. Chiar azi
am fost cu ªerban la Floreasca, de unde am venit amândoi
categoric degeraþi.
7 februarie 1960 (duminicã)
Azi am pus bazele „Clubului groazei”, din care fac parte
ªerban, eu ºi Sorin. Prima acþiune a acestui club a fost trimiterea
unor scrisori Vioricãi, Sevastiþei ºi Andei, prin care le dãm
întâlnire tuturor la aceeaºi orã. În sfârºit, copilãrii. Ce e foarte
curios este faptul cã ªerban m-a atras azi foarte mult. Nu vreau
ca aceastã pornire sã persiste, o voi distruge chiar acum, cãci
ar fi o tragedie. Iar Dinu, spre care somnul mã va îndrepta, va fi
þinta atât de dragã a visurilor mele de fericire.

8 febrarie 1960 (luni)
Îºi uitase mâna într-a mea, mi-o uitasem într-a lui… Ce
fericire sublimã !... Câteva fraze au fost schimbate între noi, iar
apoi de-abia ne-am adus aminte cã ne þinem de mânã strâns
unul de altul… Apoi, Dinu s-a uitat la mine cu o privire
necunoscutã mie ºi m-a lãsat în pace. Providenþã! Dã-mi pe
Dinu ºi cere-mi orice! Dã-mi-l doar o clipã, una singurã, ºi ceremi apoi viaþa, cãci poþi fi sigurã cã þi-o voi da râzând.” (p. 119).
Aura îºi povesteºte în Jurnalul lui A. drama personalã,
matrimonialã. M. (Martin) o deziluziona luni întregi în urma
unui pariu cu un prieten, care prevedea sã accepte însurarea
rapidã la Sfatul Popular cu ea, în mai puþin de douãzeci ºi patru
de ore. Din candoarea ºi multul curaj al Aurei rãmân dispreþul
faþã de orice alt bãrbat din viaþa ei, mãrturisind concluziv la
sfârºitul lunii iulie a anului 1965: „[…] Mã gãsesc în situaþia
grea a absenþei iubirii. M-am educat aºa de mult sã joc bãrbaþii
pe degete, încât am ajuns o maºinã de debitat vorbe goale, o
maºinã fãrã suflet. M. îmi este indiferent. Ceilalþi la fel. Sunt ca
într-un pustiu, în ceea ce priveºte dragostea. ªi simt atât de
mult nevoia iubirii, a unei iubiri ideale, pe care ºtiu însã cã n-o
voi avea niciodatã. Dar cred în ea din tot sufletul. […] Dar orice
femeie trebuie sã aibã un punct de sprijin pentru a se miºca ºi
acest lucru nu-l poate gãsi altfel decât prin bãrbaþi. Ei sunt
punctul meu de sprijin.” (pp. 381-382).
Hotãrârea Aurei de-a a nu-ºi ucide dragostea, de a
permanentiza în mintea lui M. tot ce scria despre ea, nicidecum
sinucigându-se pe munte, apare în biletul de adio al propriului
jurnal, în ultimele rânduri ale Jurnalului lui A. unde îºi clameazã
metaforic „prãbuºirea” idealurilor din adolescenþã, în stilul
eroinelor Anna Carenina, sau a celor din proza lui Anton Holban:
„Zborul începe unde se terminã setea de aripi ºi, dacã el se
cheamã prãbuºire, puþin îmi pasã.

Ultima scrisoare cãtre Arthur
Dragul meu,
Ia-mã în braþe ºi du-mã din lume, ia-mã-n braþe ºi dumã din tine. Ia-mã în braþe ºi du-mã departe, pentru ca,
atunci când mã vei pãrãsi, sã nu-mi vadã nimeni încremenirea
de pe chip. Pentru cã, atunci când mã vei pãrãsi, o sã mã
întorc pe jos ºi pe tãlpile însângerate o sã-mi rãmânã ca o
pecete urma pietrelor ce m-au tãiat. […].
Aurora”
Aurora”.
Din viziunea cititorilor de astãzi, Jurnalul lui A. din cartea
scrisã de Marin Mincu, Intermezzo. Aurora poate stârni viu
interes, prin calitãþile unui epic autenticist, de ordinul pur
diaristic. Secretul cãrþii îl constituie intextuarea jurnalului cu
autor femeie, printre capitolele mai mult sau mai puþin
romaneºti din Jurnal lui M.. Autorul nedeclarat, Aura, este de
fapt fãcut sã se sinucidã fictiv, sã se arunce în prãpastia
textualã, sã se textualizeze dispãrând – cum vom afla din
deznodãmântul senzaþional al Jurnalului lui M. Informaþia
despre moartea Aurei, datã de M. Mincu lectorului avizat, are
cu siguranþã efectul trompe d’œil, înºelãrii unei categorii de
lectori cunoscãtori de psihologie femininã: un autor de jurnal
autentic (Jurnalul lui A.) este o femeie în carne ºi oase, nu o
fantoºã. O eroinã, o femeie moartã foarte tânãrã din cauza
implicaþiilor grave ce le dau pulsiunile scriiturii feminine
textualiste din Jurnalul lui A.
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RINOCERII ªI DON QUIJOTE
SAU DIMENSIUNILE UNUI SPIRIT PERFORMANT...
Ana Dobre*, critic literar ºi profesor de românã la un
liceu din Alexandria, a editat în 2007 douã volume de
eseuri ºi portrete literare: Rinocerii ºi Don Quijote, Editura
Teleormanul Liber, ºi Utopiile realului, Editura Fundaþia
Culturalã Libra, Bucureºti, volume care fac dovada unui
spirit activ, performant, traversat de o serioasã ºi
temeinicã cunoaºtere a materiei investigate. A debutat
cu cronici de întâmpinare, dupã care, acumulând ºi
asimilând informaþia privitoare la evoluþia teoriei ºi criticii
literare, a reuºit sã se impunã susþinând procesul critic
prin eseuri consistente, ca substanþã, de o structurã
complexã, reuºind sã formuleze concluzii pertinente,
demne de pana unui scriitor valoros. Comentariile
scriitoarei sunt libere, respectând, totodatã, rigorile, cu o
deschidere largã spre cele mai diverse probleme, fie cele
de eticã, moralã, de literaturã, învãþãmânt, formarea ºi
nivelul intelectualului etc. Meditând asupra unor teme,
cum ar fi procesul literar, eternul, spiritul, raþiunea, ideea
de frumos, elitele intelectuale, frustrarea modelului de
intelectual, moralitatea artistului ºi altele, autoarea nu este
indiferentã nici faþã de bine ºi rãu, faþã de „generaþia
apartament”, moment absolut nou în genul criticii literare,
a eseului de problemã, mai ales cã þine de viitorul
societãþii noastre. Ceea ce este deosebit de esenþial în
critica domniei sale e faptul cã autoarea are „conºtiinþa
contextului cultural” (Gheorghe Stroe), amplificatã de
optimismul, dar mai ales de solida-i culturã literarã ºi
filosoficã.
Eseurile dumneaei, pe lângã o „coerenþã internã,
intertextualã, dar ºi intratextualã” (Gh.Stroe), au ºi o
structurã esenþializatã, în fiecare dintre ele autoarea, deºi
conºtientã cã trãim un timp nerãbdãtor, când politicul
anuleazã spiritul, sugereazã ideea unei reluãri, dintr-un
unghi de percepþie sensibilizatã pânã la refuz, a „experienþei de cunoaºtere”, moment deosebit de aºteptat astãzi,
mai ales cã, aºa cum susþine chiar dumneaei, „viaþa nu
ºi-a epuizat comorile”, întrucât „existã nenumãrate resurse
pentru ca sistemul de valori sã se reaºeze”.
Începând chiar cu primul eseu: Lectura ca empatie,
din volumul Rinocerii ºi Don Quijote (despre eseurile
incluse în acest volum ne vom pronunþa în continuare),
în care se referã la Arta de a citi a lui Emile Faguet, carte
ce o încântase cândva, ca ºi constatarea lui Miron Costin:
„...cã nu iaste altã zãbavã, decât cetitul cãrþilor”,
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scriitoarea susþine cã cititul presupune „un anume tip de
plãcere, o voluptate a cufundãrii în universul spiritual al
cuiva, o identificare cu el, cu visurile ºi idealurile lui, cu
cauza lui, cu iubirile lui”. Nu numai scriind, continuã
autoarea, dar ºi citind „te cauþi pentru a te cunoaºte, prin
racordarea universului tãu de aspiraþii” (...) „cu aspiraþiile
din carte...”.
Un scriitor scrie pentru sine, pentru a rãspunde unor
imperative interioare, totodatã ºi pentru un cititor cãruia
îi dãruieºte rodul gândurilor sale imaginative, mediteazã
autoarea. Pentru acel cititor, cartea va fi „o oglindã în
care el ºi autorul se confundã” pânã devin „o singurã
identitate”. Parafrazând spusele lui William Faulkner
despre valoarea verbului „a scrie”, Ana Dobre constatã
cã „scrisul conferã dimensiune cosmicã existenþei, ne
face creatori, stimuleazã creativitatea”. Scriitoarea nu a
încetat, ca cititor, sã se caute pe sine, în lecturi
autocunoscându-se ºi cunoscându-i pe alþii. Iar scriind,
a încercat sã se clarifice, sã se explice pe sine însãºi,
cãutându-ºi propria identitate. Interesante judecãþi emite
Ana Dobre despre Valoare, noþiune care provine din
latinescul valor, prezent în toate limbile romanice (valor,
valore, valeur). Polisemantic în limba românã, rãsfrânge,
în alte limbi romanice, spaniola, de exemplu, ºi sensul
de curaj. Aºadar, valoare înseamnã, referitor la sistemul
om, ansamblul calitãþilor care fac un lucru, dar ºi „suma
însuºirilor pozitive ale unui om”. Autoarea emite, de
asemenea, interesante judecãþi în legãturã cu valoarea
unui om, susþinând cã „cel care anuleazã valoarea unui
om, o anuleazã pe a sa”, totodatã considerând valoarea
drept „o exteriorizare a ceea ce eºti tu însuþi”. Încearcã o
contopire, o integrare lumii în care trãieºte, conºtientizând
cã trãim „vremurile pe care le meritãm”, vremuri create
de atitudinea noastrã, de modul nostru de a concepe, de
a înþelege ºi a propaga marile valori ale umanitãþii. Cãci,
zice scriitoarea, în lipsa unei scheme reale a valorilor
morale, sociale, politice, estetice, societatea intrã în
declin, grãbindu-ºi degradarea. Omul , în viziunea Anei
Dobre, este „mãsura” lumii în care trãieºte, iar creatorul
„valideazã, dã drept de existenþã acestei mãsuri”.
Raþionamentele filosofice sunt cu atât mai actuale,
cu cât mai tragicã, mai tragicomicã sau chiar absurdã
devine viaþa. Implicit, activitatea socio-umanã. Omul
devine un Don Quijote asaltat la fiecare pas de rinoceri,
personaje care fac sã prolifereze materia ce înãbuºã
umanul. Literatura secolului douãzeci a înaintat mai multe
modalitãþi, una dintre ele – cea a absurdului – care
urmãrea mimarea, hiperbolizarea anomaliei, „a
predominat, încercând, cu obstinaþie, o demascare a
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tarelor sociale ºi politice”. Absurdul însã poate imita
haosul, contribuind într-un fel la desfiinþarea lui. Se ºtie
cã haosul creeazã condiþii favorabile pentru a se naºte
ordinea. Literatura este un spaþiu virtual unde scriitorii,
idealiºti cum sunt, au mutat problemele majore ale
societãþii pentru a le supune „observaþiei, discuþiei,
soluþionãrii, încercând astfel sã facã luminã, sã deschidã
ochii închiºi ai lumii”. Lucrul acesta însã este imposibil
fãrã sentimentul unei exigenþe faþã de sine, dar ºi de
alþii. Exigenþa începe cu fiecare dintre noi. Prin ea vorbeºte
însuºi Dumnezeu. De aceea, un creator, un om de virtute va ºti întotdeauna sã uite ºi sã ierte, deoarece în
orice act artistic, creaþia ºi morala existã în mãsuri egale.
Marin Preda accentua faptul cã dacã în opera artisticã
nu existã morala, cititorul nu va sesiza nici creaþia. De
fapt, însã, dupã cum susþine Ana Dobre, e posibil cã ºi
cãrþile au suflet ºi ne aleg ele pe noi ºi nu invers. Este o
bucurie când se întâmplã sã „descoperi” o carte
adevãratã, o carte de la care sã ai ce învãþa. Volumul
Rinocerii ºi Don Quijote este tocmai o asemenea carte.
O carte care te pune pe gânduri, o carte care te alege
pentru a-þi vorbi, raþionamentele strecurate de autoare
îndemnându-ne sã rãpunem rãul din noi, acel rãu de care
suntem conºtienþi, la un moment dat – „momentul de
graþie al înþelegerii de sine”. Astfel neutralizãm absurdul,
adicã „ceea ce nu are scop”, dupã cum afirmã M.Eslin.
Omul, „rupt din rãdãcinile lui religioase, metafizice,
transcendente, este pierdut”. În cazul acesta, „toate
faptele lui devin lipsite de sens, absurde, inutile”. De multe
ori dorinþa de înþelegere a omului se loveºte de „zidurile
absurde” ale lui Camus. „Lumea aceasta, subliniazã
Camus, în ea însãºi nu este raþionalã (...) Dar absurdul
provine din confruntarea între aceastã iraþionalitate ºi
dorinþa neistovitã de claritate, dorinþã al cãrei apel rãsunã
în adâncurile omului”.
Este destul de complicat sã scrii o cronicã despre
aceastã carte. De aceea, reflecþiile mele se sprijinã ºi pe
ideile pe care mi le trezesc judecãþile de valoare,
gândurile, trãirile, meditaþiile acestei autoare, dãruitã cu
un original sistem de gândire: filosoficã, lingvisticã,
esteticã, analiticã. Iatã câteva mostre care demonstreazã
aceste calitãþi:
- „Existenþa este permanent ameninþatã de
nonexigenþã, frumosul de urât, Don Quijote de Rinoceri”;
- „Don Quijote nu poate fi consolat de rinoceri, cãci ei
au pierdut demult simþul omenesc, ies din cadru, au
devenit subspecie”;
- „Don Quijote, cãutãtorul neobosit de perfecþiune ºi
distribuitorul de justiþie, e un personaj tragic (...) El
reprezintã o dimensiune a umanitãþii, poate dimensiunea
cea mai bunã”;
- „Rinocerii ºi Don Quijote reprezintã, simbolic,
ipostaze umane eterne. Spaþiul virtual al literaturii a permis
relaþionarea lor pe dimensiunea unui timp etern. Don
Quijote e un bun cunoscut al nostru, învãluit de ironii,
ridiculizat adesea. Rinocerii, o armatã, sunt prezenþi peste
tot. Ar crede unii cã trãiesc doar în piesa lui Eugen
Ionescu, dar ei bântuie pretutindeni lumea noastrã”...
Doar câteva citate dintr-un eseu... Asemenea citate
pot fi aduse din fiecare eseu inclus în aceastã carte.

Autoarea diagnosticheazã, totodatã, ºi realitatea noastrã,
deoarece, dupã cum afirmã, rinocerii ne urmãresc la
fiecare pas, asemenea lui Iuda, care se plimbã
nestingherit printre noi, pândind momentul prielnic pentru
atac... Mai mult decât atât, „pe unde calcã (nu au semne
particulare) apã, câmpie, gând, suflet, ideal – totul
trosneºte, duduie, se clatinã, cade. Vorba lor împroaºcã
venin, murdãreºte ºi huleºte, ºi desfide adevãr, frumuseþi
ºi vis... ªi nu mai existã nici o speranþã cã odatã ºi odatã
se vor quijotiza...”
Autoarea, Ana Dobre, deþine un bogat material
informativ asimilat pe parcursul activitãþii de profesor de
românã, lectura fiindu-i parte a vieþii de zi cu zi, expresie
a dorinþei de a se fixa în propriul destin, de a învãþa în
permanenþã, a învãþa ceva nou, iar învãþând sã devinã
mai bunã, mai sensibilã la bucuria ºi durerea altora. A
avut mereu, dar continuã sã aibã ºi astãzi dorinþa de a
se depãºi, de a evolua. O aspiraþie care îi defineºte paºii,
o dorinþã, fireascã pentru orice scriitor, ca scrisu-i sã
trezeascã interes, sã nascã stãri de spirit, sã bucure ºi
sã tulbure conºtiinþa oamenilor...
Ca orice om înþelept, autoarea se situeazã deasupra
lucrurilor, stãrilor, priveºte lumea din vârful conºtiinþei sale
netulburate. Este o virtute a te detaºa, singurul criteriu
de apreciere fiindu-þi valoarea. Este, dupã opinia lui
Herman Hesse, „manifestarea unei tendinþe spre
universalitate”. Aºa cum omul alege între „efemer ºi
etern”, între „materie ºi spirit”, între „finit ºi infinit”, la fel
scriitoarea Ana Dobre sintetizeazã valorile asimilate,
devenirea întru spirit condiþionându-i dorinþa spre
perfecþiune, spre desãvârºire, mai ales astãzi când trãim
o crizã a valorilor, provenitã din confuzie ºi rãtãcire,
provocatã de dispariþia sentimentului tragic. În antichitate,
bunãoarã, sentimentul tragic îi conferea omului demnitate.
Omul conºtientiza cã în lupta inegalã cu „acel inexorabil
fatum” nu putea ieºi învingãtor. Reuºea doar sã-l înfrunte
cu demnitate, aceasta fiind o victorie faþã de el însuºi.
Astãzi sentimentul tragic dispãrând, a rãmas tragedia,
moment ce l-a adus pe om la o lamentabilã crizã de sine.
Regãsirea, ca o condiþie a înaintãrii în timp, presupune
întoarcerea la religios. Andre Marlaux avertiza încã în
jumãtatea a doua a secolului douãzeci cã „secolul al
douãzeci ºi unulea va fi religios sau nu va fi deloc”.
Aceasta fiindcã „autoritatea divinã are ascendent moral
ºi spiritual asupra autoritãþii raþiunii”. Drumul omului,
aºadar, e un drum spre Divinitate, deci spre perfecþiune,
Dumnezeu fiind „nevoia de bine, frumos ºi adevãr”...
Autoarea, care este ºi un filosof notoriu, face deducþii
importante privind împãcarea omului cu sine, cu lumea,
fortificarea împotriva fricii, teama de moarte ca permanentã sursã de angoase, condiþie a liniºtii, seninãtãþii,
contemplaþiei, a acceptãrii tragismului existenþial.
Scriitoarea considerã cã adevãrata culturã se poate naºte
ºi de aici, sau, poate, mai ales de aici, din aceastã groazã,
din aceastã teamã.
Temeinice ºi profunde gânduri insereazã autoarea
privitor la ideea cã arta, cultura pot acþiona ca forme de
educaþie a unei naþiuni, considerând cã „baza generalã
constã în moralitate ºi onestitate spiritualã”; de asemenea,
face reflecþii notorii despre elite, menþionând cã „elitã
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înseamnã o suprastructurã, acel ceva, al cãrui criteriu
absolut este valoarea”. Cei care încearcã sã ignoreze
sau sã eludeze elita, o fac din teama cã va fi pusã în
pericol propria lor „valoare”. De aceea ei ignoreazã iar
uneori mistificã valoarea, o neagã încearcã s-o distrugã
prin acþiunile lor demolatorii. Elita unei societãþi sunt
creatorii – artiºtii, scriitorii, erudiþii, savanþii, filosofii,
înþelepþii. De obicei, într-un regim ca al nostru, ei sunt
respinºi în planul realitãþii socio-economice ºi politice.
Respinºi, ei se retrag ºi, uniþi în mici comunitãþi, trãiesc
în ideal, punând hotar între ei ºi lume. (Marcel Proust s-a
izolat într-o camerã cãptuºitã cu plutã, lãsându-se devorat
de creaþie; Constantin Noica s-a retras la Pãltiniº,
„departe de lumea dezlãnþuitã”, dedicându-se exerciþiului
spiritului; Nicolae Steinhardt s-a retras la Mãnãstirea
Rohia, lãsându-se captivat de biblioteca de acolo; ceva
mai devreme, B.P.Hasdeu s-a retras la Câmpina...)
Lumea elitei, susþine scriitoarea, e curatã ºi seninã.
Elita spiritului se ocupã de spirit, de ceea ce este etern,
bun ºi frumos. În bãtãlia cu timpul doar aceste calitãþi au
valoare. „Idealul elitei spirituale, noteazã Ana Dobre, este
acela de a întreþine cultul pentru valoare, pentru lucruri
ce vor dãinui întru veºnicie. Lecþia spiritului este o lecþie
pentru eternitate.”
Autoarea susþine cã paralel cu istoria formelor de
guvernare, existã ºi o istorie a spiritului, creatã de
generaþii de elitã, o istorie a sacrificiului, a luptei pentru
ideal, frumuseþe, desãvârºire, absolut. Este o istorie
sacrã, nesângeroasã, fiindcã „spiritul nu poate fi politizat,
militarizat”. „Este o trãdare sã sacrifici unor interese
meschine simþul pentru adevãr, pentru valoare,
onestitatea intelectualã, devotamentul faþã de legile ºi
metodele spiritului”. În aceastã ordine de idei, Herman
Hesse menþiona cã: „Spiritul e binefãcãtor ºi nobil numai
dacã respirã adevãrul; îndatã ce trãdeazã adevãrul,
devenind mercantil ºi maleabil în faþa oricui, el
întruchipeazã o putere demonicã, ceea ce este mai mult
decât bestialitatea animalicã, instinctualã, care mai
pãstreazã totuºi întotdeauna ceva din inocenþa naturii”...
Cartea Rinocerii ºi Don Quijote îþi prilejuieºte o lecturã
de duminicã, este ca un spectacol al ideilor prin care
pãtrunzi în alte sfere, coborând, cum zice autoarea, „în
adâncimile eului profund”, acolo unde „întâlnirea cu alte
idei, cu alt eu, cu eul propriu” îþi deschid supapele unei
„noi gândiri ºi noi înþelegeri ºi percepþii ºi receptãri ale
existenþei”. ªi aºa cum viaþa e un spectacol, a o privi ca
pe un spectacol ajung doar unii. Ana Dobre încearcã sã
priveascã lucrurile din interiorul lor. Încearcã „o detaºare
ca obiectivare, ca impresionalizare”. „A te privi ca pe un
altul, a te privi ca ºi cum ai fi altfel”, zice autoarea. Domnia
sa acceptã lumea ca teatru, acest „motiv literar etern,
metaforã veche ºi eficientã, productivã încã, o revelaþie,
în registru comic, în registru tragic”. Scriitoarea gãseºte
o modalitate proprie pentru a atinge dimensiunile
spiritualizãrii vieþii. Nu rãmâne un simplu actor în piesa
destinului, domnia sa cautã un punct de vedere propriu,
priveºte lucrurile de la înãlþimea spiritului ei, încercând
sã deschidã un drum ale ei, totodatã þinând seama de
condiþia contextului cultural în care a evoluat, chiar dacã
altcineva înaintea ei a avut revelaþia adevãrului care o

surprinde la moment. Autoarea re-descoperã lucruri
cunoscute, „idei înþelepte ºi capabile sã schimbe ceva
în structura cea mai intimã a fiinþei umane”, chiar dacã
Goethe a afirmat cândva cã lucrurile acestea au fost
spuse cu mult înaintea noastrã (balerinul lui Milan
Kundera, machiavellismul lui Machiavelli º.a.).
Un eseu consacrã Ana Dobre relaþiei „creaþie-moralã”.
Dacã anticii credeau în reciprocitatea relaþiei dintre creaþie
ºi moralã, pe parcurs s-a acreditat ideea incompatibilitãþii
dintre ele. Aºa cum omul este o fiinþã complexã ºi sufletul
lui este un amestec de lumini ºi umbre, autoarea face
apel la un eseu de Petru Creþia care se referea la spusa
împãratului Marcus Aurelius: „Sapã înãuntrul sinelui tãu;
acolo se aflã izvorul binelui, mereu gata sã þâºneascã,
dacã sapi mereu”. Deci, zice autoarea, a opta pentru
moralã devine echivalent cu a opta pentru autocunoaºtere,
aceasta fiind un pandant al cunoaºterii, o desãvârºeºte.
Referindu-se la „nevoia de vis ºi de ideal”, autoarea
aminteºte de exemplul lui Nichifor Crainic, un exemplu
dureros ºi tragic. Fireºte, teroarea istoriei apasã ºi
striveºte. Omul este înfrânt de istorie atunci când renunþã
la ideal, la spiritualitate.
Ana Dobre este o fire analiticã, un spirit complex, are
un mod original de gândire, de a judeca lucrurile ºi
oamenii. Literatura (lectura) îi dã un plus de idealism,
scriitoarea apreciind cã „în spaþiul ei funcþional, eterna
luptã bine/rãu se rezolvã în favoarea binelui, stimulând
ºi întreþinând optimismul”. Autoarea deschide, prin scris,
o poartã în lumea ei, pentru ca acei care vor dori s-o
treacã sã vadã ºi sã înþeleagã ºi s-o înþeleagã, cu „luminile
ºi umbrele” ei. Omul a fost ºi rãmâne un pãstrãtor al
superbului sentiment al înãlþãrii spirituale ºi morale prin
cuvânt. Ajunge doar un strop de nebunie pentru a porni
sã schimbi lumea. ªi acesta þi-l dã cuvântul, gândul,
literatura. „Literatura mi-a dat o mare ºansã, se
confeseazã autoarea. Uneori poate fi ºi un mare handicap: a cunoaºte oamenii, viaþa la modul ideal, cu tot ceea
ce ar face ca existenþa noastrã sã capete acea
extraordinarã dimensiune spiritualã, a face comparaþii în
real, virtual, ideal (...) Fãrã literaturã viaþa ar fi lipsitã de
sentimentul absolutului, acel sentiment care ne umple
sufletul ºi ne dã puterea de a merge mai departe...”
Autoarea, Ana Dobre, îºi dominã destinul. Nimic din
ceea ce scrie nu este la întâmplare. Totul converge spre
a da un sens misterului existenþial. Creeazã prin cuvântul
scris o lume, atribuindu-i dimensiunile personalitãþii sale.
Într-un capitol aparte reflecteazã despre destin,
supradestin, subdestin, analizele punctând un spirit saturat
de materie filosoficã. Raporteazã consideraþiile generale
despre supradestinul unui creator, referindu-se la creaþia
lui Marin Preda, judecat obtuz ºi nedrept. Pus alãturi de
cei mai mari scriitori ai lumii: William Faulkner, Gabriel
Garcia Marquez, John Steinbeck, geniul sãu capãtã o
dimensiune universalã... Cu aceeaºi luciditate reflecteazã
ºi despre nevoia de a ne iluziona, de a re-crea lumea, de
a o înfrumuseþa, de a o transcende. „Demnitatea presupune întotdeauna asumarea sacrificiului. Socrate,
bunãoarã, ºi-a bãut cupa cu otravã. Gest arhetipal,
personaj arhetipal. Semnificaþia gestului socratian a
rãmas: omul care-ºi asumã o nedreptate, un destin
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nedrept ºi potrivnic alegând în faþa eternitãþii mãreþia ºi
demnitatea... Socrate este un învingãtor în faþa eternitãþii.
A învins asupra lui însuºi, asupra lumii... Statuia personalitãþii sale nutreºte curajul nostru, e o garanþie a
superbiei omului în momente de cumpãnã ale istoriei,
ale idiosincraziei celorlalþi, o garanþie a puterii omului de
a învinge vitregia unui destin neprielnic (...) Galileo ezitând
ºi alegând viaþa – alt gen arhetipal. Giordano Bruno
înfruntând prejudecata publicã, obtuzitatea inchizitorialã
ºi alegând moartea. Thomas Morus alegând moartea.
Voltaire pe patul de moarte. Spinoza meditând ºi ºlefuind
lentile prin care urmãrea, poate, sã vadã mai clar lumea
(...) Constantin Brâncoveanu ºi fiii sãi alegând moartea...
Acest gest arhetipal întoarce privirile cãtre gestul arhetipal
originar care ne-a salvat ºi ne-a rãscumpãrat pe toþi –
Iisus Hristos ºi drumul spre Golgota...
Fiecare urcãm o Golgotã. Fiecare avem Golgota
noastrã. Ce este sau devine important în acest urcuº? A
rãmâne loial þie însuþi, a nu face concesii care sã te punã
în contradicþie cu tine însuþi. A te accepta, a rãmâne tu
însuþi chiar când totul este împotriva ta... demnitatea
presupune asumarea sacrificiului...”
Scriu aceste note pe fundalul vocii neîntrecutei cântãreþe Mirelle Matieheu. E trecut de ora douã noaptea.
Oraºul, alb de zãpadã, pare o fantasmã. Melodia O istorie
de dragoste îmi transmite involuntar fiorul înãlþãtor al
sentimentului de iubire. Ce poate fi egalat cu acest sentiment?... Citesc în volumul Anei Dobre: „A gãsi calea
pierdutã spre armonia propriei fiinþe înseamnã a gãsi
dimensiunea eternã a spiritului liber pentru care limitele
sunt provocãri ale destinului, dar nu insurmontabile. A
alege ºi a opta pentru adevãrul fiinþei tale faþã de un adevãr
propagat ºi susþinut din varii motive de alþii e condiþia
libertãþii ºi a independenþei spirituale”. Recunoaºte cã
uneori eºecurile i-au înfiorat fiinþa, victoriile au îndepãrtato de sine. N-a cãutat niciodatã cu orice preþ suferinþa.
Dar a reþinut din întâmplãrile vieþii ei mai ales cãderile
„Eºecurile, cãderile m-au format mai mult decât victoriile
pe care mi le doream cu toatã fiinþa... În aceste bãtãlii cu
timpul, cu împrejurãrile, cu oamenii ºi cu ideile lor, cu
prejudecãþile ºi limitele lor, ceva se dezvãluie întotdeauna.”
Anume în asemenea situaþii ne vedem pe noi, îi vedem
pe alþii. Ne dãm seama de succesele ºi greºelile noastre.
Uneori rãmânem în conul de luminã, alteori ne acoperã
umbrele. Important este sã nu ne lãsãm cotropiþi de
sentimentul trãdãrii, sã nu ne lãsãm doborâþi de destin.
Întru consolidarea acestor deducþii autoarea apeleazã la
o scurtã notaþie a cronicarului Grigore Ureche, în portretul
lui ªtefan cel Mare, notaþie care capãtã „valoarea unei
filosofii de viaþã, sugeratã prin atitudinea unui om exemplar: „...ºi unde-l biruia alþii, nu pierdea nãdejdea, cã
ºtiindu-se cãzut jos, se râdica deasupra biruitorilor, ºi de
aceea raru rãzboiu de nu biruia...”. Victoria poate ameþi,
gustul amar al eºecului înalþã mereu. „Existã victorii care
coboarã ºi înfrângeri care înalþã, concluzioneazã autoarea. Dorindu-ne victoriile, sã nu ignorãm înfrângerile.” Este
un mod individual al criticului literar Ana Dobre de a se
situa în timp, un mod de a cugeta despre locul ce i s-a
rezervat în aceastã lume, în aceastã realitate departe de
a fi limpede ºi armonioasã... Trãim deocamdatã, cum
susþine ºi autoarea, în plinã epocã a personajelor
caragialiene. „Formele s-au schimbat dar fondul a rãmas

acelaºi. Miticã trãieºte, e contemporan cu noi. Aº putea
spune chiar cã Miticã suntem fiecare dintre noi cu fondul
nostru de ingenuitate ºi de meschinãrie, de sublim ºi de
abject, de naivitate ºi de nemernicie, de înãlþãri ºi de
cãderi...”
Lecturezi aceastã carte ºi simþi, în liniºtea nopþii, cum
pãtrunde în tine un sentiment de mândrie, de optimism.
ªi se face cã parcã întreg oraºul cufundat în noapte
respirã prin tine, constant ºi statornic. La un moment
dat, simþindu-i ºi mai puternic pulsaþiile, respiraþia de zeu
dezlãnþuit, te întrebi: Ce-i aceastã carte? Filozofie?
Literaturã? Psihologie? Proces de conºtiinþã?... Sau toate
la un loc contopindu-se ºi creând o muzicã eternã, revãrsatã într-un spaþiu al trãirilor, al simþurilor, un spaþiu al
ideilor, al deducþiilor, al gândurilor trecând treptat în cel al
misterelor, cutremurãtor ºi tulburãtor uneori prin luciditatea
judecãþilor, prin limpezimea cugetãrilor, copleºindu-ne ºi
demonstrându-ne cã dincolo de cuvânt sau poate în
interiorul cuvintelor autoarea, criticul literar Ana Dobre,
impune, îndeamnã la reflecþie, sau poate ne obligã sã
desprindem în noi clipa fascinantã a descoperirii, esenþele
a tot ce a investigat aflând în ele cadenþa unor calitãþi
risipite în lecturi (sau poate adunate din lecturi), propuse
nouã cu tandreþea unui suflet ºi unei simþiri deosebite,
temeinicite de marea dragoste aflatã acolo, sus, în turnul
inimii ºi a simþirii, dragoste pe care o poartã baºtinei (fiind
fiicã a Iveºtilor minunatei scriitoare interbelice Hortensia
Papadat Bengescu), þãrii natale, prietenilor, ocupaþiei
iubite...
Necunoscute sunt cãile Tale, Doamne, aºa cum
necunoscute sunt ºi tainele sufletului uman – aceastã
„fãrâmã din marele arbore al lumii, un ram respirând aerul
eternitãþii...”

Archers tirant sur un hermès
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Ionel Popa

„CETITUL” VORBELOR ROMÂNEªTI*
Parafrazându-l pe înþeleptul nostru cronicar putem spune
ºi noi cã nu e mai plãcutã a omului zãbavã decât cetitul vorbelor
româneºti. Tocmai asta face Ioan Adam în Povestea vorbelor,
Editura Paralela 45, 2007.
Cu toate cã biografiile vorbelor sunt spuse dupã un tipic
(situarea în contextul istoric în care s-au nãscut, coborârea în
timp în cãutarea etimonului, revenirea apoi în actualitate via
vechile texte româneºti, folclorul, clasicii, cu observaþii de ordin
moral ºi politic) ele nu sunt plicticoase, ci dimpotrivã, prin
stilul ales, digresiuni interesante ºi instructive îþi întreþin pofta
de lecturã. Mai vechile ºi mai noile preocupãri au primit
înfãþiºarea unei cãrþi elegante, plinã de desfãtãri filologice,
semantice, istorice, literare, morale. Cartea se dovedeºte un
breviar de idei ºi mentalitãþi scos din comoara îngropatã a
limbii româneºti. Motto-ul din Noica are rostul de a defini scopul
demersului, ºi anume acela de a scoate din uitarea noastrã
înþelesurile îngropate în cuvintele ºi expresiile limbii române.
O astfel de întreprindere este cu atât mai semnificativã ºi de
folos cu cât cei de azi au uitat de tot „testamentul” bãtrânului
boier-poet, Ienãchiþã Vãcãrescu: „Urmaºilor mei (…)/Las vouã
moºtenire/Creºterea limbii româneºti/ºi-a patriei cinstire” Din
fericire ºi întru speranþã mai existã printre noi, cei de azi, dintre
aceia care „executã” testamentul înaintaºului.
În prefaþa cãrþii – „O lume într-un cuvânt” – autorul îºi
justificã fascinaþia pentru zicerile româneºti. Din rândurile
paginii ne vorbeºte o conºtiinþã care constatã ºi avertizeazã:
„Româna se denatureazã ºi – circumstanþã agravantã –
purtãtorii virusului sunt îndeosebi tinerii. Iatã de ce de vreo
câþiva ani încoace avertismentul lui Maiorescu din 1868 îmi
pare de o actualitate crescândã: «Încã zece ani de o asemenea
convingere publicã, încã o generaþie de tineri cu acelaº sistem
de expresii – ºi limba românã poate deveni o ruinã».” În constatãrile sale, Ioan Adam e blajin ºi plin de speranþe. Poate cã e
îndreptãþit, dar semnatarul acestor rânduri (profesor în viaþa
de toate zilele) vorbeºte în cunoºtinþã de cauzã ºi afirmã cã
realitatea din teren e mult mai crudã. De la revoluþie (?!) încoace
limba românã a fost reîmbolnãvitã ºi boala este capabilã sã
atace nu doar pe vorbitor în particular, ci chiar FIINÞA ROMÂNEASCÃ. În noile realitãþi devine actualã o zicere mai veche,
dar transpusã în alte vorbe: „Spune-mi cum vorbeºti, ca sã-þi
spun cine eºti”.
Am cãdea în pãcatul plagiatului, sau în cel mai bun caz în
cel al parafrazãrii inutile, dacã am trece acum la prezentarea
conþinutului cãrþii. Aºa cã ne propunem sã facem câteva
observaþii asupra „discursului metodei” ºi a importanþei acestui
discurs.
Metoda de bazã folositã în scrierea ,,biografiilor’’ celor 65
de expresii româneºti selectate este una interdisciplinarã care
* Ioan Adam, Povestea vorbelor, Piteºti, Editura ,,Paralela
45’’, 2007.

pune la lucru mitologia, imagologia, istoria, istoria mentalitãþilor
ºi a ideilor, industria casnicã þãrãneascã, stilistica, semantica,
folcloristica, dreptul, numismatica, onomastica. A rãmas ceva
pe dinafarã? Pornind de la o asemenea abordare, fiecare rând
avanseazã o ipotezã, o explicaþie, propune o relaþionare
semanticã, moralã, toate în de acum cunoscuta matrice stilisticã
a autorului. Tot de metodã þin ºi frecventele paralele ºi comparaþiile cu echivalentele din alte limbi, îndreptãþindu-l pe autor
sã afirme: „dar parcã cele mai nãstruºnice, mai expresive zicale,
tot românii le au”. De metodã þine ºi implicarea autorului în
hârjoana dintre Doamna Etimologie ºi Berbantul Timp.
Micile eseuri nu sunt uscate de vântul savantului. Autorul
are harul de a pãstra prospeþimea zicerii, chiar se lasã manipulat
de ea. Sunt frecvente formele de adresare cãtre cititor, similare
celor folosite de naratorul din povestea popularã: „Nu cumva
aþi citit ceva asemãnãtor în ziarele ºi almanahurile de azi?”,
„Apropo, ºtiþi ce-i aceea lescaia? Ei bine, lescaia era …”; veþi
înþelege de ce, din clipa în care vom coborî puþin pe firul fabulei”.
Prin astfel de adresãri eseistul scurteazã distanþele dintre timpii
mai mult sau mai puþin îndepãrtaþi ºi timpurile agitatei ºi nesfârºitei noastre tranziþii. ªi astfel ne dãm seama cum moravurile
se degradeazã în nãravuri.
Afirmam ceva mai devreme cã din rândurile cãrþii ni se
adreseazã o conºtiinþã implicatã moral ºi civic în decelarea ºi
actualizarea multora dintre expresiile incluse în volumul pe
care îl recomandãm lecturii. Din numeroasele trimiteri la
realitãþile dureroase din zilele noastre reþinem câteva. Pornind
de la „reclama” unui negustor plãcintar: „braºoave, nene,
braºoave”, biograful cuvintelor noteazã: „o replicã bunã de dat
ºi politicienilor noºtri”; „dupã gogoºi, braºoavele reprezintã al
doilea « aliment» care prisoseºte în bucãtãria politicã a
tranziþiei”. Un exemplu de actualizare este „A umbla cu
chichiþe”. Textul e mai mult decât o poveste despre o expresie.
Nu de puþine ori biograful cuvintelor apeleazã la arma umorului
ºi a ironiei, dar cu gust amar.
Ca „zestre” mi-a rãmas eseul-poveste „Laie, bucãlaie”.
Pornind de la asemenea texte cel ce vrea poate sã dibuiascã
ideologia literarã ºi neliterarã a autorului.
Ce comori de limbã ºi înþelepciune putem gãsi în vechiul
scris românesc lãsat de izbeliºte! Ioan Adam dezgroapã pentru
noi comorile „fagurelui de miere”, încercând în acelaºi timp sã
stãvileascã pe cea de muºuroi. Povestea vorbelor e o ingenioasã
lecþie despre autenticul spirit al limbii noastre, despre puterea
ei creatoare de „frumuseþi ºi preþuri noi”.
„Farmecul cercetãrii ºtiinþifice – zice marele lingvist de la
Cluj, Sextil Puºcariu, pe care Ioan Adam îl citeazã cu dragoste
– nu-l dã aflarea, ci cãutarea luminei.” În spatele „jocului”
de-a biografia vorbelor stã munca gospodãreascã ºi tenace a
ardeleanului. Bucureºteanul Ioan Adam nu ºi-a uitat rãdãcinile.
El duce mai departe iubirea ªcolii Ardelene pentru limba ºi
istoria neamului.
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GEORGE PÃTRÃªCANU – INIÞIEREA
ÎN TEHNICA ZEFLEMELEI
Nimic din înfãþiºarea epigramistului George Pãtrãºcanu*
nu ne previne ºi nu ne atenþioneazã cu ceea ce clocoteºte în
adânc. Guraliv, bonom, hâtru ºi mereu pus pe glume, pe ºotii,
pe zeflemeli, pare un flecar versatil, mereu cu verbul imprevizibil,
mereu pus pe haz sau pe replicã promptã, causticã.
Impresioneazã prin spontaneitate ºi prin uºurinþa cu care
improvizeazã replici, atunci când se-întâmplã sã fie provocat.
Þine la glume ºi nu rãmâne niciodatã îndatorat celor ce-l înþeapã.
Are replicã ºi ac pentru orice provocare.
Într-o împrejurare, m-a adus cu maºina, de la Odobeºti. Era
o noapte de toamnã târzie, cu lunã ascunsã dupã nori ºi cu
carosabilul umed, instabil. Eram, cred, singurii mohicani
întârziaþi pe niºte drumuri necunoscute. Ne abandonaserãm
cu toþii ºoferului George Pãtrãºcanu, care ne asigura precum
surugiii poºtalioanelor de altãdatã: „nu vã temeþi domnilor, cã
sunteþi cu mine. Puteþi dormi. Vã trezesc eu când voi dejuga în
faþa blocului. N-am adormit. Nici ne se putea. George ne-a
oferit tot drumul un recital de sãrbãtoare: ne-a cântat, ne-a
recitat epigrame, ne-a þinut într-o trezire continuã. Îl îmboldeau
cu subtilitate nedisimulatã Constantin Ghiniþã ºi Paul Iliescu –
ºi ei puºi pe flecãrealã ºi ºolticãrii. Atunci am vãzut ce dumbravã
de om este epigramistul nostru-ºofer ºi ce talente multiple îl
încearcã!Ulterior, am mai avut ocazia sã mã conving cã George
Pãtrãºcanu este, într-adevãr, un menestrel rafinat, catalitic ºi
poate personaliza o întâlnire, o agapã, o reuniune.
Am vorbit despre omul George Pãtrãºcanu, dar
epigramistul? Dar poetul? Nu ºtiu dacã s-a aplecat cineva mai
atent asupra scrisului sãu; sigur este cã prietenul nostru se
gãseºte la început de drum, c-a intrat mai târziu în lumea cãrþilor
ºi are de recuperat destule întârzieri.
Cartea pe care mi-am propus s-o prezint în aceste rânduri
„Epigrame ºi catrene”reprezintã debutul editorial al autorului
ºi poartã pecetea începutului, a cãutãrilor, a dibuielilor. Ea
conþine, cum aratã ºi titlul, epigrame, adicã fulguraþii ale
gândului impregnate de un sâmbure umoristic, caustic, hazos.
Acolo unde esenþa ironicã lipseºte, versurile ies din reþeta
clasicã a epigramei ºi decad în condiþia de simple catrene –
idei disparate ºi organizate într-o anumitã ritmicã. Fireºte cã
nu sunt adeptul unor asemenea combinaþii improvizate, care
dau impresia cã autorul ºi-a fãcut ordine prin sertare ºi-a adunat
tot numai pentru a face de-o carte.
În general, cãrþile de epigrame nu sunt masive ºi nu sperie
prin numãrul de pagini, aºa cã autorul putea fi mai rãbdãtor ºi
mai scrupulos în pritocirea debutului sãu livresc. Debutul e
unic ºi nu trebuie forþat de dragul, vorba lui Arghezi , dorinþei
de a-þi vedea numele adunat pe-o carte. Un autor poate aduna,
într-o viaþã, un mare numãr de cãrþi, dar debutul e unic ºi nu
trebuie sã ne fie indiferent pe ce poartã intrãm în universul
cãrþilor. Sunt scriitori care ºi-au pregãtit aºa de bine debutul cã
nu s-au mai putut ridica ulterior la înãlþimea primelor înjghebãri
* George Pãtrãºcanu, Epigrame ºi catren, Buzãu, Editura Raluca, 2007.

livreºti sau, mai curios, unii (precum Giuseppe Tomasi di
Lampedusa) n-a mai gãsit necesar sã continue travaliul livresc.
M-am prelungit mai mult pe aceastã idee a debutului tocmai
pentru a convinge de sfinþenia momentului ºi de nevoia bunei
lui pregãtiri. George a ales aceastã combinaþie struþocãmilleascã (a poeziei cu epigrama) pentru a alcãtui o plachetã.
Procedeul nu mã câºtigã printre partizani, dar nici nu-l repudiez
ca pe-o dramã. Autorul are destul timp sã-ºi repare pripeala
începutului prin alte lucrãri convingãtoare ºi unitare sub aspect conþinutistic.
Am citit cu atenþie rândurile post-faþatorii semnate de
prietenul Constantin Ghiniþã ºi subscriu la multe din pãrerile
sale; autorul m-a cucerit ºi pe mine cu „debordanta sa
naturaleþe”. Ceea ce Pãstorel
Teodoreanu le mãrturisea gardienilor, cã face epigrame aºa
cum gãina face ouã, se potriveºte ºi prietenului nostru; verva
sa epigramaticã este aºa de nestãvilitã cã poate aduce în registru
zeflemistic orice fapt de viaþã, orice întâmplare ºi orice beteºug
omenesc. Iatã o epigramã intitulatã „Ah…popasurile” cu
extractul umoristic preluat din supralicitarea multiplelor
înþelesuri ale lexicului;
„Merg þinându-se de mânã
Pân’ajung la un popas
El o roagã sã rãmânã
ªi-uite-aºa ea a rãmas’’
ªi încã una dedicatã celor cu aplecãri bahice:
„Cã adevãrul e în vin
Îmi impune-o întrebare
Dac-o sã mai beau puþin
Îmi ajunge o cãrare? ’’
Sunt, desigur, lucruri drãguþe pe care, sunt sigur, cititorii
le vor gusta cu candoare, cu amuzament, cu încântare.
Ar trebui totuºi vãzut, de unde-ºi extrage autorul grãuntele
umoristic ºi cât de generoasã este partitura motivelor furnizoare
de subiecte satirice? Evident, autorul cultivã calamburul,
contrapoziþia, aplecarea bahicã ºi alte metehne umane cu
încãrcãturã zeflemisticã. Cam puþin. Unele sunt ocazionale,
inspirate de anumite incidente, cum ar fi cea dedicatã lui Ion
Croitoru care a publicat în patru numere consecutive ale
„Gazetei de Vrancea” aceeaºi epigramã. Iat-o !
„De doreºti ca epigrama-þi
S-o-nvãþãm pe dinafarã
Nu-i nevoie ca s-o publici
A doua ºi-a treia oarã !’’
Despre catrene ce sã spun? Sunt cuminþi, pline de
cumsecãdenie, dar fãrã nerv, fãrã greutate metafizicã ºi fãrã
adâncimi ale gândului pânã în straturile magmatice, acolo unde
se origineazã fenomenele de conºtiinþã.
Altminteri, desigur, îi urãm lui George Pãtrãºcanu un
cãlduros bun venit în rândul autorilor de carte ºi-l asigurãm de
atenþia noastrã statornicã ºi dezinvoltã.
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DIN NOU DESPRE COLECÞIA „RÂSUL LUMII”
Motto: „E foarte greu sã gãseºti incompetenþii de calitate”
Radu Paraschivescu *este „creierul” din spatele
amuzantei colecþii iniþiate de Editura „Humanitas”, care
adunã poveºti de tot „râsul lumii”, atât de la noi cât ºi din
strãinãtate. Coordonatorul acestuia, Paraschivescu l-a
tradus pe Des McHale cu ale sale „vorbe de duh” (Wituri), l-a prefaþat pe „Cârcotaºul” Mihai Gãinuºã pentru
recentul sãu roman Fãrã cap ºi fãrã coadã ºi ºi-a lansat
ºi el câteva volume pline de ironie – „nu ºi de acrealã” –
despre þãriºoara noastrã în tranziþie ºi Bucureºtiul
dereglat, cândva Mic Paris, azi un ºantier mlãºtinos ºi
cu gãuri în asfaltul marca Videanu. Scriitorul s-a ocupat
de „nesimþitul” român, cãruia i-a dedicat un ghid –
bestseller vândut în aproape 50000 de exemplare; ca o
completare logicã la Ghidul nesimþitului a venit Bazar
bizar, cu tot felul de povestiri mioritice actuale. Pe de
altã parte, autorul a mai promovat o culegere de perle
româneºti – „Fie-ne tranziþia uºoarã” –, cea mai nouã
apariþie fiind chiar urmarea ei: Mi-e rãu la cap, mã doare
mintea (Noi perle de tranziþie). Ca ºi britanicul McHale,
Paraschivescu are orgoliul de a nu se repeta, nereluând
nici o vorbã „de duh” din volumul precedent pentru cã,
Slavã Domnului, are balta peºte! Zilnic vedetele flauºate
ºi umflate aruncã în eter tot felul de pãreri de la semidoct
la prostie acutã. Ei, cei prezenþi pânã la obstinaþie, se
pricep la tot ºi la nimic, ºi, dacã privim atenþi fenomenul,
ne dãm seama cã anti-eroii sunt mereu cam aceiaºi ºi
stereotipiile lor nu dau niciodatã greº. Ne învârtim deci
într-un cerc vicios, populat de grohieni, inapþi, gofomani
ºi grosolani, narciºiºti ºi penibili, voyeuri ºi filosofi de
cartier, care bat pasul pe loc doar din dorinþa de a epata
ºi de a nu dispãrea cumva din cotidianul agresiv expus
ochilor noºtri. Cum îi caracterizeazã antologatorul bâlbelor
acestora ei vor neapãrat admiraþie, nu pot respira dacã
nu se expun, fie cu preþiozitate fie cu încruntare, stâlcind
idei ºi cuvinte. Ca orice veritabili „campioni”, ei evolueazã
în toate domeniile (expuse aici alfabetic): afaceri, culturã,
dragoste/sex, filozofie, fotbal, justiþie, media, muzicã
(Paraschivescu realizeazã un adevãrat studiu de caz pe
«textele» stupid-maneliste!), politicã, sãnãtate etc. Erori
au fost, erori sunt încã – ar concluziona scriitorul încã
din prefaþã. ªi odatã cu ele sunt prezenþi ºi Gigi Becali,
Laura Andreºan, Traian Bãsescu, Dumitru Dragomir, Iri
ºi Moni, Bahmu ºi Prigoanã, Chivu ºi Mutu, Vanghelie,
Zãvoranu, Geoanã, Cornel Dinu, Nikita e tutti yuanti.
Câºtigãtorul detaºat al tuturor secþiunilor rãmâne
misticoidul agresiv, urmaºul ciobanului Bucur, proclamat

* Radu Paraschivescu, Râsul lumii, Editura Humanitas.

þar de Pipera. Parcã România nici n-ar mai exista fãrã
noul Miticã-G. Becali. Deºi personajele lui Caragiale ne
apar, comparativ cu „oamenii zilei”, ca un fel de sacri ºi
simpatici… mici copii. De la cel care a ajuns aici „pe
labele de urs ºi pe sabia mea”, ºi pânã la tot felul de
astrologi, pornostaruri, prezicãtori, analiºti, designeri,
telenoveliºti ºi guriºti, putem privi rãul în faþã fãrã a fi
fascinaºi de el: ne sperie, ne mâniem, ne resemnãm, ne
dãm seama cã suntem într-un labirint al vulgaritãþii ºi
prostiei ºi firul Ariadnei nu mai stã decât în acel „râzând,
îndreptãm moravurile”. Tragic este cã noi am creat aceºti
monºtri, care se ocupã cu aflatul în treabã ºi datul cu
pãrerea pe timpul nostru, banii ºi rãbdarea noastrã –
pierind pre limba lor… Ce ne mai salveazã? Radu
Paraschivescu adunã la final, într-un capitol special de
„jos pãlãria” vorbe cu adevãrat de duh, inteligente, de
umor practicanþi de umor „voluntar”: sã încheiem ºi mai
cinic, cu un exemplu al „Parazitului” numit Chello: „Viaþai grea, da’ trece repede!”
În aceeaºi manierã a lui Paraschivescu, de genul toatã
lumea-i fericitã ºi cu lacrimi pe obraz, sã notãm în colecþia
Râsul lumii ºi debutul ca romancier al lui Mihai Gãinuºã,
de la Cronica cârcotaºilor. Unul de talent, dincolo de mici
scãpãri, inerente primei cãrþi din viaþã, dau senzaþiei cã
avem o conexiune de scheciuri acide, tributare emisiunii.
În Fãrã cap ºi fãrã coadã, Gãinuºã îºi face mâna pentru
alte probabil urmãtoare cãrþi, fãrã a ne plictisi, cu destule
demonstraþii calitative de umor coerent, deºi personajele
sale sunt (mult) prea rupte din realitate (Marean,
Medelin&co) ºi situaþiile le ºtim parcã prea bine. Practic,
„monºtrii” amintiþi mai sus se mutã într-un basm SF
complicat, unde, dincolo de – uneori – beþia de cuvinte
puerile, hazul literar moralist erupe din pasaje stilistice
remarcabile.

Moise
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Adrian Botez

AUTENTIC PROFESIONIST,
DESPRE AUTENTIC PATRIOT
Prin noua sa carte, Goga ºi francmasoneria (prefaþatã,
meritat elogios, de Miron Scorobete), Dan Brudaºcu ne
oferã ºansa (ºi depinde numai de noi, cititorii, pentru ca
ºansa sã se transforme în autenticã Revelaþie…) – de a
asista la un eveniment editorial. La un adevãrat regal de
culturã, printr-o documentare de excepþie, exhaustivã
(într-o lucrare de 148 de pagini – sunt 296 note de subsol!
– „subsolul” „înghiþind”, de multe ori, aproape întreg
„solul”…), asupra vieþii ºi activitãþii culturale ºi politicopatriotice, ale unei personalitãþi de excepþie (care, din
pãcate pentru destinul acestui Neam Românesc, a
devenit, în istoria trecutã ºi în cea contemporanã, una
extrem de controversatã, ba chiar, mult mai rãu: voit
ignoratã
ignoratã!), OCTAVIAN GOGA, personalitate care ºi-a
exhaustiv
epuizat „exhaustiv
exhaustiv” viaþa ºi minunatele haruri, pentru
împlinirea unui vis, mai frumos între toate cele frumoase
: România Cea Întreagã.
Cum mãrturiseºte autorul încã din Avertismentul de
la pagina 9 – „alegerea titlului a avut raþiuni exclusiv
comerciale. El are prea puþin – înafara capitolului pe
aceastã temã – de a face cu problematica propriu-zisã a
cãrþii de faþã”. Lucrarea lui Dan Brudaºcu se vrea – ºi
reuºeºte sã ºi fie! – recuperatoare a adevãratului chip,
teribil de frãmântat, devorat de patima Trupului ºi Spiritului
Patriei, tragic ºi martiric, al personalitãþii ardelene
(devenite, la un moment dat, UN SIMBOL ROMÂNESC!)
care a jucat, probabil, cel mai important rol, la fãurirea
României Mari – punând în joc nu doar harul poetic, ci ºi
pe cel oratoric, extraordinara sa autoritate moral-spiritualã
(ºi Dan Brudaºcu re-aminteºte uitucilor de istorie, indecent de mulþi în zilele noastre! – despre „Pactul de la
Ciucea – 23 octombrie 1923, semnat la Bucureºti –,
document politic realist, extrem de important pentru
eliminarea tensiunilor în relaþia clasei politice româneºti
cu elita politicienilor maghiari ºi asigurarea participãrii
acesteia, într-un climat firesc, legal, la viaþa socialeconomicã ºi politicã a României Mari” – p. 103): chipul
lui Octavian Goga – despre care preºedintele Academiei
Române de atunci, Alexandru Lapedatu, vorbea, cu
deplinã îndreptãþire, în deschiderea ºedinþei din 13 mai
1938, la 6 zile dupã moartea, prin asasinare-otrãvire, a
Poetului „pãtimirii noastre”: „Avem mângâierea cã
Octavian Goga s-a stins în România întregitã a visurilor
sale, îndrãsneþe ºi avântate, din tinereþe ºi a credinþelor
sale, neclintite ºi nebiruite, din epoca marilor lupte pentru
realizarea acestei Românii (…). Octavian Goga este ºi
va rãmâne, în aceastã privinþã, un ante-mergãtor sau,

* Dan Brudaºcu, Octavian Goga ºi francmasoneria ,
Editura Sedan, Cluj-Napoca, 2007.

dupã cum însuºi ºi-a numit figurile eroice ale trecutului
nostru, a cãror personalitate ºi rol ni l-a înfãþiºat în chip
aºa minunat, un precursor, un mare precursor al acestei
Românii ce va sã vinã neapãrat. Precum deci el a ºtiut
sã aºeze în cadrul lor istoric ºi în lumina lor aureolatã pe
atâþi din înaintaºii ce i-a considerat, în toate domeniile
vieþii naþionale, ca atari precursori, se va gãsi, desigur, la
acest neam, atât de bogat în valori spirituale ºi intelectuale, scriitorul de merit ºi talent care sã zugrãveascã
mâine – tot aºa de cãlduros ºi de frumos – ºi strãlucita
personalitate a lui Octavian Goga” (cf. subsolul paginii
84).
Putem zice cã abia acum, în 2007, Goga ºi-a gãsit
„scriitorul de merit ºi talent”, care sã-i zugrãveascã, nu
doar „cãlduros ºi frumos”, ci cât mai aproape de adevãrul
ºi complexitatea realitãþii - chipul – ºi anume, pe Dan
Brudaºcu.
Un Dan Brudaºcu mai meticulos ca oricând – care,
dupã ce începe cu trecerea în revistã a „ratãrilor” ºansei
de a se înscrie în galeria zugravilor autentici ai lui Goga,
din partea lui Maiorescu, Beniuc, Ion Dodu Bãlan (ratãrile
se fac din motive oarecum diferite, la cei trei… – ultimii
doi fiind senin-tributari viziunii comuniste, care exclude
rolul personalitãþii, în determinarea momentelor cruciale
ale istoriei…) – se întreabã, vãzând cã Goga nu este
recuperat, spiritual, cultural ºi politic, ci, dimpotrivã, parcã
mai mult decât oricând – IGNORAT, ºi dupã 1989: „a
fost/este Octavian Goga un «poet maudit»?”
Nu credem asta: credem cã Neamul Românesc
trece printr-o perioadã blestematã, care þine cam de mult
ºi nu ºtim când se va sfârºi: dupã ce dictatura lui Ion
Antonescu îl interzicea pe Goga, trecându-i opera la index, alãturi de acelea ale lui Crainic, Mircea Vulcãnescu
etc.) – manualele alternative ale anilor postdecembriºti
repetã „figura”…ºi acuzaþia mascatã rãmâne aceeaºi –
pornitã cât din ignoranþã, cât din rea-credinþã: „un scriitor
fascist”…Gabriele D’Annunzio a fost, însã, CU ADEVÃRAT FASCIST, dar Italia îl considerã, cu bune argumente, „geniu naþional”…Una e opera, alta – politica…ªi,
mai ales, aceastã actualã stupidã ºi revoltãtoare „correctness political”… – prin care se pângãreºte tot ce au
mai sfânt Neamurile Pãmântului!
Goga a fost „fascist”, cum a fost ºi… „mason”: din
raþiuni strict patriotice, pentru a determina toate autoritãþile
eficiente, de atunci, ale lumii, sã-ºi concerteze forþele,
pentru izbãvirea României!!!
De aceea/de aici, ºi „fãcutele de ne-fãcut” ale lui Goga,
odatã intrat (la o datã ne-menþionatã de nimeni ºi nicãieri,
prin îndemnul ºi promisiunile de ajutor dat „ascensiunii
sale spre demnitãþi guvernamentale ºi parlamentare” (cf.
p. 100), spre a avea puterea de a ameliora destinul
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României, de cãtre R.W.Seton-Watson - „Scotus Viator”)
– în Francmasonerie: a propus „ca Loja Naþionalã sã se
numeascã Loja Creºtin Naþionalã” (cf. p. 94), a demisionat din…Masonerie – gradul 30!!! (de parcã ar fi
fost...postul de portar…!!!), în noiembrie 1933!!!…
Sã ne întoarcem, însã, la structura riguroasã a lucrãrii
lui Dan Brudaºcu. Dupã introducerea interogativ-retoricã:
Octavian Goga – un „poet maudit? – sau poetul sub
trei dictaturi (literare: ale lui T
.Maiorescu, M.Beniuc
T.Maiorescu,
ºi I.D-Bãlan – în legãturã cu monografia, atât de
trâmbiþatã, a ultimului, afirmându-se, cu argumente
irefutabile, cã „e un demers critic ºi istorico-literar ratat,
util azi doar din perspectivã documentarã” – cf. p. 20 – în
partea a doua – Traiectoria unei existenþe, capitolul I –
În legãturã cu numele primit la naºtere – se insistã,
pe bunã dreptate, asupra nãpastei cãzute pe capul
românilor din Imperiu, aflaþi sub „privegherea” (de calvar…)
maghiarã, care a determinat apariþia, în Budapesta anului
1881, a Societãþii pentru maghiarizarea numelor…
motiv pentru care conducãtorii politici ai românilor ardeleni
îndemnau ca românii „sã dea nume latine copiilor lor, la
botez” (cf. p. 30).
Urmeazã, în capitolul al II-lea, Originea sa suddunãreanã?! – o cercetare foarte acribioasã, trecutã prin
textele lui Tache Papahagi, Theodor Capidan, Victor
Eftimiu (dar ºi prin inepþiile lui Gh.I.Bodea, care confundã
Pindul cu…Crâmul/Crimeea… – cf. p. 34) – dar nu cu
rezultate definitive, ºi nici cu „target” real”, ci doar cu o
concluzie perfect logicã ºi adevãratã: „Dar opera sa,
caracterul ei profund naþional, este dovada elocventã ºi
incontestabilã cã, indiferent care ar fi putut fi originea
strãmoºilor sãi, el s-a simþit român în toatã fiinþa sa, dãruit
exemplar slujirii intereselor neamului lui” (cf. p. 39).
Apoi, un capitol al III-lea cvasi-nediscutat, dar ºi cvasinecunoscut, de cãtre mulþi dintre istoricii literari români:
activitatea lui Goga la „Societatea Mica” (auriferã!) de la
Brad… – unde „întregul capital plasat (…) era românesc,
iar beneficiul a rãmas în þarã” (cf. p. 40) – ºi acest beneficiu
a fost folosit de Goga pentru investiþii extrem de judicioase ºi necesare, dar ºi pentru opere de largã respiraþie
umanitarã ºi culturalã (burse, biblioteci pentru mineri,
susþineri de scriitori indiferent de naþionalitate”!!! –, conferinþe þinute, în zonã, de personalitãþi naþionale, precum
Crainic, Onisifor Ghibu etc.) – averea lui Goga, la finalul
vieþii sale, înregistrând…datorii…
Capitolul al IV-lea, Octavian Goga ºi Clujul
Universitar – subliniazã atât autoritatea culturalã a lui
Goga, în România interbelicã (fapt ce a determinat mediul
universitar sã-i acorde titlul de Doctor Honoris Causa al
Universitãþii clujene cu scopul, nemãrturisit cu toatã gura,
de a-l avea la o catedrã universitarã – nu prea avea
importanþã la care! - pe cel care se dorea nu, în primul
profesor de simþire romârând, dascãl de Esteticã, ci „profesor
neascã
neascã”! – ºi prin care s-ar fi îndrumat „tineretul într-un
sens dorit de ideea consolidãrii noastre ca stat”, dupã
cum conºtientizeazã însuºi Goga – cf. p. 57) – dar ºi
furtunile politice, care l-au împiedicat pe Goga sã-ºi
onoreze, cum ar fi vrut, postul universitar…
Capitolul V – Octavian Goga la Academia Românã
– subliniazã, printre altele (în primul rând, realizãri de
excepþie, de tipul premiilor instituite, proiectelor „dema-

rate”, Consiliul Naþional de Cercetãri ºi Asociaþia care va
sã vinã în ajutorul ªtiinþei Româneºti…etc. – sunt înºirate
pe aproape o paginã întreagã - pagina 82 - numai comisiile
pentru decernarea acestor premii ºi proiecte!!! – dar ºi
uimitorul ºi sabotatul/blocatul, pânã în zilele noastre:
„«Institut Român pentru cercetãri istorice» – care sã
aibã de scop principal explorarea ºi exploatarea ºtiinþificã
a materalului istoric aflãtor în arhivele de la Viena”) –
neºansa României ºi a lui Goga de a fi ratat postul de
preºedinte al Academiei – prin care „poate nu ar mai fi
ajuns în efemera funcþie de prim ministru al României ºi,
cu certitudine, nu ºi-ar fi irosit energia ºi sãnãtatea în
sterile ºi inutile bãtãlii politice. În plus, cunoscându-i
apetitul faþã de demnitãþi ºi mãriri, funcþia de preºedinte
al Academiei Române i-ar fi dat satisfacþia de care avea,
se pare, nevoie sufletul sãu neobosit” (cf. p. 65) – dar tot
Dan Brudaºcu recunoaºte, imediat: „E adevãrat cã Goga
n-ar fi renunþat definitiv la viaþa politicã” – pentru cã era
fãcut dintr-un aluat de luptãtor, sau, cum potolit spune
autorul cãrþii: „era în structura fiinþei sale adânc impregnatã
acestã pasiune faþã de politicã”.
Încã ceva: Academia Românã este condamnatã, pe
drept cuvânt, pentru laºitatea, „uneori chiar indiferenþa
crasã, dovedite faþã de necesitatea scoaterii de la index
ºi recuperãrii operei literare integrale a lui Octavian Goga.
Nici în prezent lucrurile nu stau cu mult diferit”. Aºa este!
ªi ne întrebãm, firesc: DE CE
CE?!
Asupra capitolului Octavian Goga ºi Francmasoneria
nu insistãm, nu doar pentru cã însuºi autorul ne-a
mãrturisit cã este prezent în carte din raþiuni „exclusiv
comerciale”, ci ºi pentru cã Goga nu are prea multe în
comun cu lumea masonilor… – toate legãturile stabilite
de Goga cu masonii ºi masoneriile europene (inclusiv cu
cea ruseascã…) având drept scop întãrirea poziþiilor de
negociere ale României, cu privire la pãmânturile/teritoriile
ºi drepturile ei europene…Regretãm cã Masoneria
Românã (în primul rând, MLNR-ul…) de azi nu-ºi propune/
autoimpune, constant ºi exclusiv, scopuri similare. Dar
nu putem trece cu uºurinþã peste un subsol în care se
face comparaþia între modul cum au fost trataþi, în istorie,
masonii români, patrioþi autentici ºi neºovini, de felul lui
Avram Iancu sau Goga, sau Ion Antonescu – despre care
nu se ºtie precis dacã a aparþinut masoneriei – (supuºi
prigoanei ºi exterminãrii…) – ºi cum au fost trataþi masonii
maghiari, super-ºovini ºi vinovaþi de crime grave, faþã de
umanitate: Lajos Kossuth, vinovat de „uciderea a peste
60.000 de români, ca ºi de distrugerea completã a sute
de sate româneºti în Ardeal…salvat ºi ajutat de francmasonerie sã emigreze în SUA” – sau Horthy Miklos, „vinovat de atâtea nenorociri ºi crime (…) – nu numai cã nu a
fost arestat ºi condamnat vreodatã de o instanþã de
judecatã, dar i s-a permis sã plece ºi sã trãiascã fãrã griji
de ordin material în strãinãtate, iar, ulterior, a fost reabilitat
ºi considerat chiar un fel de erou naþional”…Din pãcate,
Goga ºi românii sunt nãscuþi, în primul rând, „poeþi”…iar
nu masoni…
Cam aceasta ar fi ºi concluzia capitolului VII – Otrãvit
din ordinul lui Carol al II-lea – în care sunt amãnunþite
diferitele alianþe ale lui Goga, în plan politic intern
românesc– toate, cu scopul de a salva þara, de a orienta
România pe cel mai favorabil culoar de soartã, într-o
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Europã cuprinsã de isterie/nebunie, ºi într-o Românie
condusã de un rege criminal – Carol al II-lea – din ordinul
cãruia Goga a (re)primit nu…postul de prim-minstru, ci
porþia de otravã…(mai fusese, se pare – dupã mãrturia
Veturiei Goga – o tentativã de otrãvire, cu câþiva ani în
urmã…) – dupã toate indiciile, la Cluj (mâna ucigaºã ar fi
fiind aceea a lui Moruzov, ºeful Serviciului Secret
Românesc…dar nu iese total din discuþie nici numele lui
„Sebastian Bornemisa, fostul primar al Clujului ºi membru
în guvernul lui Goga” – cf. p. 118.).
Este evident cã Dan Brudaºcu lucreazã cu toate
documentele pe masã – folosind nu doar „hârtia”, ci ºi
Internetul…Ceea ce am avea sã-i reproºãm n-ar fi, în
niciun caz, deci, lipsa de documentare – despre care
putem spune, fãrã rezerve, cã este excelentã!!! – ci
ºovãiala (nu neºtiinþa!) de a trage concluzii corecte, din
aceste documente…Poate sã fie vorba de prejudecãþi,
sedimentate de-a lungul intensei propagande anti-legionare
(dinainte ºi de dupã 1989)…poate sã fie teama de
sancþiunile asupra celor ce nu urmeazã, azi, linia lui „correctness political”…dar nu este, totuºi, firesc ca azi, în
2007, sã se mai bage „la grãmadã” – legionarismul cu
nazismul ºi fascismul… :”El a fost om politic de dreapta,
cu convingeri naþional-creºtine. Dar nu legionare sau
naziste
naziste” (s.n.)… Când ºtii, cu „acte în mânã”, cã legionarii
au avut CEL PUÞIN 17 % (sunt documente cã ar fi fost
19%…) din voturile Românilor, fiind pe locul 3, în alegerile
din 1937, fãrã a avea alte mijloace de propagandã decât…
vocea sufletelor… ºi Cãpitanul-Codreanu a ordonat
susþinerea gogiºtilor naþional-creºtini... e superfluu sã iei
în mânã cartea unui Olimpiu Matichescu, care abereazã
despre „cutezanþa Gãrzii” care ar fi „antrenat sute de cadre
înarmate”…Suntem în cu totul altã epocã (aceastã
indistincþie între epoci omoarã credibilitatea istoriei!!!) –
ºi decât cea viitoare, a lui Horia Sima, ºi decât cea trecutãveterotestamentarã, a deciziei Cãpitanului/Codreanu de
a riposta, cu arma în mânã, faþã de provocãrile exasperant/ disproporþionat de violente ale regimului carlist… –
suntem, cu anul 1937, în epoca mihaelicã-neotestamentarã, a lui Codreanu (remarcatã ºi de rabinul- ºef David
ªafran): „Urmaþi linia Sfintelor Evanghelii!”… La fel, nu
poate fi amestecatã/asimilatã sãrãcimea nevoiaºã
evreiascã, cu Atotputernica… „Comunitate Evreiascã”,
deþinãtoarea puterii politice statale prin finanþe: „Luând în
considerare doar cele de mai sus (n.n.: prietenia
admirativã a câtorva intelectuali evrei, de felul rabinului
ºef I.Niemirower sau a scriitorului I.Peltz, arãtatã faþã de
Goga), în pofida disputelor între reprezentanþii comunitãþii
evreieºti ºi politicianul Goga, respingem categoric ideea
implicãrii acesteia în asasinarea lui”… Chiar ºi atunci când
deþineþi articolul, din reproducerea americanã dintr-un ziar
iudeu, apãrut la Cairo, la 5 ianuarie 1939, cu TEXTUL
COMPLET(!!!) al lui Herenger/Haranger, stimate domnule
Dan Brudaºcu…?! Încã ceva: dacã Hitler a acceptat, în
discuþiile cu Carol al II-lea, asasinarea celor doi patrioþi
(Goga ºi Codreanu), asta demonstreazã, de la sine, cât
de mult îi simþea de aproape Hitler, pe cei doi, de interesele
naziste…ºi înþelegem de ce a optat Führerul pentru un
militar þeapãn, cum a fost Ion Antonescu (încã o datã: îi
admirãm onoarea militarã, patriotismul, dar nu ºi…

vizionarismul…), iar nu pentru doi spiritualiºti…
Textele de încheiere a cãrþii sunt grupate sub titlurile
de Miscellanea ºi Anexe , ºi conþin precizãri asupra
„moºtenirii Goga”, în sensul cel mai concret – numitã
„donaþia Veturia Goga” – nu doar denunþând feluritele
pretenþii ºi minciuni ale feluritelor rude „din vânt” ivite –
ci, mai cu seamã, deplângând ºi avertizând asupra
suspectei stãri de delãsare ºi asupra pãrãginirii/prãbuºirii
fizice a „amintirii de la Ciucea”/Muzeul-Casã Memorialã
(a cãrui încã-fiinþare se datoreazã inclusiv demersurilor
energice ale lui Dan Brudaºcu, pânã în 2000): castelul,
casa Ady Endre, mausoleul, obiectele preþioase (nu doar
sentimental…), fondul de carte etc.: „Astãzi, turiºtii ce
trec pe aici sunt în pericol real de a-ºi rupe mâinile ºi
picioarele, fie pe scãrile alunecoase ºi distruse, cu dale
lipsã etc. – fie cãzând în gropile ce se înmulþesc ºi lãrgesc
de la an la an”–- precizându-se, în final: „Singurul deþinãtor
de drept al Castelului ºi întregului patrimoniu cultural de
la Ciucea trebuie sã rãmânã Statul român. Retrocedarea
sa cãtre alte persoane, care nu au fãcut niciodatã nimic
pentru memoria lui Octavian Goga sau a soþiei acestuia,
deºi rudã îndepãrtatã a acesteia din urmã, ar aduce
atingere însãºi voinþei poetului ºi memoriei sale”.
Ce sã zicem? O mai mare empatie, între un scriitor ºi
obiectul scriiturii sale (în cazul nostru, Poetul-Martir
Octavian Goga) nu se poate concepe…Este absolut
uimitor, pentru zilele noastre de vinovatã/iresponsabilã
indiferenþã faþã de valorile spirituale ºi materiale ale
neamului nostru – cum poate apãrea o astfel de carte de
excepþie. Dar, tocmai din pricina excepþionalitãþii acestei
cãrþi, ne îngrijoreazã problema fundamentalã : RECEPTAREA EI, de cãtre un popor/populaþie, sleit spiritual-energetic, prin hãrþuirea continuã cu anti-educaþie spiritualpatrioticã, cu arãtãri de telenovele, kitsch-uri etc. - ºi prin
dezagregarea forþei sale de concentrare, cu fleacuri
mãrunte ºi cu sâcâitoare nevoi ºi lipsuri cotidiene…
Oricum, „cinste cui te-a scris”, o, Carte despre un
Erou de Legendã al Epopeii Naþionale Româneºti: un
Autentic/Onest Profesionist al Istoriei Literare, a scris
despre un Autentic Patriot Român…Este, cum am declarat de la început – O PREMIERÃ/EVENIMENT EDITORIAL (cel puþin pentru ultimii 17 ani…) – ceea ce este un
cuþit cu douã tãiºuri, în aceste vremi, atât de scãzute în
Duh…

Le sacrifice de Noé
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JURNAL DE INFERN (XII)
Sã gustãm o carte de înþelepciune, de tip vechi, popular, cu iz cam demodat patristic, cu siguranþã inutil de
recomandat slugii ticãloase, cu al ei rictus oripilat în faþa
stãpânului virtuos: „ultragiaþi de cucernicia sa”, dupã o
vorbã anticã de-a Romei (Cioburi din mozaicul nebuniei
ºi înþelepciunii istoriei, antologie realizatã de pr. Ion
Croitoru, Editura Þoimu, Galaþi, 2006, p.154).
Bunul pãrinte-autor ºi-a alcãtuit antologia numai cu
bibliografie în limba românã ºi se opreºte cam devreme
(la Napoleon, exclusiv), ceea ce lipseºte cartea de multul
aport al modernitãþii.Prezenþa Orientului e cam firavã, iar
Antichitatea clasicã e în exces... Exemplele moralizatoare româneºti sunt destul de bine electate, nelipsind
pilda de sfârºit a lui Brâncoveanu & fiii. Semnificativ, din
întreaga literaturã e aleasã doar întâmplarea cu Jean
Valjean ºi episcopul (Hugo, Mizerabilii). Bine surprins
contradictoriul Martin Luther º.c.l.
O arcanã primejdioasã pentru conºtiinþe se va fi ivit
odatã cu separaþia „al meu, al tãu”, aºadar o marcã a
egoismului, dupã observaþia Sf. Ioan Gurã de Aur (p.150).
***
Cum ar arãta o poetã bine doxatã, destoinicã filosofic
vorbind (nu vreo „metafizicianã” delirantã), dotatã cu simþ
ludic foarte savant? Cam aºa, ca Lucia Dãrãmuº,
Viermele fantastic, Editura Limes, Cluj, 2006. Pe propria
sa rãspundere, poetesa se admite ca o hermeneutã a
mirãrii cuvintelor (ca Van Gogh, al culorilor), aºadar a
mirãrii trecerii, a marii poveºti! ªi dacã lipseºte Inorogul
acestei lumi fermecate, e bun ºi „Calinorogul”, cel bun de
Mag al apariþiei „viermelui fermecat/fantastic”, poeta
însãºi... Poate ºi regulator al cascadei budiste: „când
eºti poet îþi vezi apele/din care fiinþele tu se adapã”. ªi
bine dozatã ritmicitatea discursului liric,cu ale sale: „Aºa
grãit-a Viermele Fantastic”, ca refren imnic Zarathoustra!
***
Ideaþia, structura ºi mult din materialul solidei reviste
se datoreazã prof. dr. Adrian Botez, ce se declarã,
excedat, a fi cu ruºine dascãlul unor posibile „ligioane”
[Contraatac (Adjud), VIII, nr.19, noiembrie 2007, p.85]
Mentorul revistei nu inventeazã apocalipse, doar
diagnostigheazã peisajul general ºi indignarea sa
plãsmuieºte artã pamfletarã: „Hârþoagele salveazã
mârþoagele” (p.3) într-un ambient românesc de „virtualitate
hârþogãreascã” (p.4) al unui „neam încovoiat de tragism”
(p.52)
Pe lângã bogatele daruri ale mentorului Adrian Botez,
întâlnim ºi contribuþia onorabilã a unor L.I. Stoiciu, Mircea
Dinutz, F. Agafiþei, A. Þiglea, cãrora li se adaugã
elevi(îndeosebi poeþi) º.a. Bravo Cãtãlin Mocanu pentru
compararea paradoxalã a lui Lenin cu Ignatio de Loyola!
(p.54), asemeni lui Adrian Botez pentru rememberul sãu

cu „numele spiritualist al vidului” (p.5) º.a.
Perfect atemporal/actual îndemnul umoristului Ilf:
„Þinutul idioþilor lãsaþi în pace. A venit timpul sã nu-i mai
lãsãm” (p.78), precept pe care Adrian Botez îl ºi
exemplificã prin pedepsirea obrãzniciei ucrainene cu
legenda lui Duca-Vodã construind þara-atât de maºterã
românilor de acum-cu patibulari (p.83).
***
Iatã un volum (Teia Lambã, Dormind cu tâmpla pe un
vis, cu un cuvânt înainte de Stelian Stan, Editura Premier, Ploieºti, 2006) în care autoarea ne îndeamnã
colocvial prin: „minciuna sacrã/a naºterii mele”
(Secundele) ºi mai ales Numele meu, sã-i cãutãm duhul
sofianic (Teiul versus „Teia”). Fireºte cã nu lipseºte
acesta, dar e prezentã devorant metafizica simþualã foarte
personalã, calitatea discretã: „insomniile mele plurale”
(Insomnii), cine ºtie ce ingambament liric: „vocea mea
senectutã” (Întâmplare), câteodatã performanþa
implacabilã: „Tu mã gândeºti/pe mine/ca pe o odihnã prea
scurtã /în facerea lumii” (Destin) ºi „Ce destin fabulos ar
fi fost acesta/dacã n-ar fi avut/o cicatrice aproape
invizibilã” (idem!?). Oricum,”timpul tãu e al netrãirii” (Icar).
Dar se ºtie din experienþa poeticã universalã cã acela
care-ºi fereºte demonii ne inoportuneazã cu prea de totul
sãu belºug angelic.
***
Cum se prezintã un înzestrat prozopoet în critica sa
de suflet despre camarazii de condei vrânceni: Liviu Ioan
Stoiciu, Ioan Dumitru Denciu, Ion Panait, Corneliu Fotea,
Dumitru Pricop? Cam aºa: Lili Goia, Dulcea cazarmã a
tinereþii, Editura Zedax, 2005. Motive ale demersului
colegial se gãsesc în fulguraþiile de gând ale autorilor:
„mãrul copt, pãstreazã, în strãfundurile lui, o/voce
pãtimaºã de femeie” (L.I.Stoiciu), sau „o icoanã/o sacrã
mânãstire de esenþã/în care am zidit de-a pururi clipa”
(D.Pricop) º.a. Clipa unicã, ºtie Lili Goia ce este aceea,
odatã a întâlnit în Piatra Craiului un cuib suspendat peste
genune...
Ce-i mai rãmâne prozopoetului decât sã-ºi însoþeascã
personajele cu comentarii sensibile: „Devin triºti ca niºte
îngeri ai locurilor”, copiii fãrã copilãrie, pe care nu-i mai
salveazã nici „fãrãdelegea vegetalã” a ambientului
indiferent; incursiunea în universul lui I.D.Denciu pretinde
„plimbãri magice” spre „o colhidã hipnotic inundatã de
luminã” º.c.l.
***
De acord, vor fi fost numeroºi creatorii români a cãror
operã „de înaltã spiritualitate” sã fi fãcut corp comun cu
„frumuseþea eticã a vieþii” lor, (aproape) nimic de zis la
Eminescu, Bãlcescu, ªtefan Luchian, Iorga, Enescu,
Pârvan, dar ce sã caute Al. Vlahuþã ºi ªt. O. Iosif?

lector
(George Popa, Repere în spiritualitatea româneascã,
Editura Timpul, Iaºi, 2004, pp.160-161) Lipsind atâþia,
mãcar sã-i înseriem noi cu hotãrâre pe Mircea Vulcãnescu
ºi Ioan Petru Culianu.
***
Mai cu seamã în mai vechi epoci literare, romantismul
ºi Balzac incluºi, unii scriitori resimþeau o puternicã
nostalgie a tãrâmurilor astrale. Dar nu acesta pare a fi
cazul autorului nostru (Ionel Marin, Prinþul astral-II
principe ancestrale (!), Editura Andrew, Focºani, 2006),
atras de motiv mai degrabã ca urmare a unei traume
biografice de maturitate.
Personajul þãran din romanul lui Ionicã Sava ne
farmecã atât prin crezul sãu moral anticomunist, de asprã
speranþã ºi convingãtoare apocalipticã mesianicã
popularã: „când îngerul va deschide poarta sfârºitului
acestei lumi”, cât ºi prin sloganul de luptãtor, nu altul
decât al lui Gandhi ºi Ioan-Paul al II-lea: „Nu vã temeþi!”
(Maxim, Editura T, Iaºi, 2005, pp.74, 77).
Romanul stã sub semnul ironiei apoftegmatice: „aºa-s
vremurile” (p. 140), grãieºte un ºtab central al vechiului
regim! Bildung-ul lui Maxim era deja plãsmuit când a auzit
aceasta ºi nu mai avea de ce sã se mire de zvârcolirile
elitei (de pradã) locale în momentul „revoluþiei” rurale din
Decembrie (pp.145-148)... Fireºte cã vina fiinþialã pentru
încremenirea mioriticã ºi balcanicã devine dupã facultãþi
(!) ºi rãcnetele bandei Adrian Pãunescu, C.Vadim Tudor
& co. (pp.76-77, 117) se constituie-ucronic vorbind- întro mârºãvie mult mai calificatã decât mãrunta laºitate a
atâtor þãrani de a se înscrie în CAP. Personajul ar fi
scuzabil (nu ºi vocea în off a naratorului...) de a confunda
„dizidenþii” cu contestatarii, astfel trezindu-ne cu
nemeritatul elogiu al generalului Ion Pacepa (p.143)!?
E pãcat cã în textul sãu de bunã credinþã, autorul
scapã formule confuze: despre germanii în retragere din
1944 „nu vã lasã Dumnezeu” (p.9)?!; în 1946, pentru tânãr
„se clarificaserã multe îndoieli” (p.10); regimul comunist
nu uzita vreun „serviciu de pazã ºi protecþie”(p.137), ci
doar o Direcþie X a Securitãþii; totalitarismul bolºevic nu
mai are nevoie de comparaþie cu „cãlãi de tip Mengele”
(p.77), fiind intrinsec suficient sieºi; un þãran nu putea
tulbura regimul cu ameninþarea „vreau sã emigrez”
(p.140)... Nu percuteazã filosofia cam de Gâgã în marginea
erosului rural rostuit (p.16). Câte un „lor” (p.8) nu prea
clarificã fiinþa þãrãneascã profundã în raporturile ei cu
individualismul ºi boicotul istoriei!
Miºcãtor încheie naraþiunea I.Sava, cu dreptul
rãtãciþilor de a muri ºi învia într-o viaþã nouã(p.149).
***
Iatã o pildã de mãiestrie, pe calea spre un titlu
imperceptibil de volum: „Îþi mulþumesc pentru albatrosul
ce composteazã norii/la urcarea mea în liftul furtunii!”...
(I.Pachia-Tatomirescu, Compostorul de nori-Poeme,
ediþie, antologie, tabel cronologic ºi note de Mugur
Moºescu, col. „Cele mai frumoase poeme”, Editura
Aethicus, Timiºoara, 2004, p.234) Sã avem de-a face cu
un avatar al lui Baudelaire? Vom vedea, sã nu ne grãbim.
***
Mãrturisim cã în peisajul literar saturat de genialoizi
necãftãniþi, mediocritãþi vag post-moderne ºi romanþioºi

demodaþi, duceam dorul unui nãzdrãvan hiperdoxat,
pervers calofil ºi mistic cavaler de Butterfly! (ªerban
Foarþã, Prosarium, col. „Diferenþe”, Editura Vinea,
Bucureºti , 2006). Sã fie întâmplare cã sonoritatea titlului
ne aminteºte „rozariul” creºtinilor fervenþi? Oricum,
gustãm incantaþia latinã.
***
Iatã un bocet deloc romantic, îndeosebi sãnãtos pe
„ruinele care duc în mormânt o parte din sufletul nefericit
al acestui neam de pãstori care a dat totuºi sublima
„Mioriþã” (Romeo-Valentin Muscã, Biserici mutilate. O
radiografie a distrugerii patrimoniului religios din Þara
Vrancei ºi Þinutul Putnei, Editura Pallas-Athena, Focºani,
2006, p.168). Un merit impunãtor al aplicatului autor este
acela de a îngloba firesc în lucrare nu doar ruina creºtinã,
dar ºi runa iudaicã a locurilor vrâncene, mai cu seamã cã
prin dispariþia purtãtorilor confesiunii mozaice s-a produs
„un vid de care au profitat cei fãrã de lege” (p.161)
***
Prin osârdia unei echipe inimoase, în frunte cu
editorul-fondator Anton Soare ºi redactorul-ºef Mihai
Strîmbu, apare o simpaticã revistã de profil, bine
profesionalizatã pe tãrâmul jocului minþii: VRANªAH
(Focºani), 13 numere în 2006-2007, aºezatã sub mottouri
impunãtoare (din Goethe, în special).
Revista cuprinde bogat material ºahist,structurat pe
nivele de calificare,dar ºi exerciþii de înþelepciune, remember cultural ºi poezie de Anton Soare º.a.
Urãm în continuare succes echipei ºi baftã la sponsori!
***
Scriu ºi oamenii politici cãrþi semnificative? Sã avem
rãbdare... Ne ocupãm de ideaþia unui personaj controversat
pânã la umoristic, carismatic, foarte inteligent ºi relativ
lider al speranþei anti-sistemice. Omul care ne propune
sã muncim împreunã pentru „normalitate” (Cozmin Guºã,
10 pãcate ale României, Asociaþia Iniþiativa, Bucureºti,
2006, p.123).
Poate are Cozmin Guºã motive logice ºi morale de a
vanta o idee de onorabilitate publicã a unor Bogdan
Olteanu, nepoþel de nomenklaturã (p. 22), sau diabolicul
yesmen Virgil Mãgureanu (p.21), dar nici noi nu suntem
obligaþi a-l crede pe autor! Radiografia interstiþiilor
româneºti de tranziþie e corectã ºi remarcãm un reproº
preþios: nu ne deranjeazã cã unii ca Þiriac, Patriciu, Vântu,
Voiculescu au fãcut mari averi, ci faptul cã nu se implicã
în proiecte care sã priveascã patria (p.44), prea rãbdãtoare
ºi dumneaei...
Poate nici nu percuteazã în carte politicianul sau
analistul Cozmin Guºã, ci insul garnisit al societãþii civile
româneºti, cea „sprijinitã” pânã la eºec de Emil
Constantinescu (p.140). Fãrã astfel de idei, ne îmbâcsim
în dubioasa încredinþare mioriticã a nu mai avea de ales
decât între hoþi, ºmecheri ºi mameluci! ªi sã nu ne facem
bine treaba doar din „frica de Sistem” (p.47). Dar nici sã
ne înveºnicim în iluzia „soluþiei din afara sistemului” (p.86),
prin alde Vadim ºi Gigi Becali. Ne ajutã Guºã, cu patriotismul sãu discret: „resursele care ne pot ajuta sã rezistãm
în istorie” (p.63), altfel „se pierde respectul pentru putere
ºi pentru toate reperele în general” (p.33).
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DE LA O CARTE LA ALTA (II)
1. SPOVEDANIA UNUI ÎNVINS

(1774) sau ale lui Alfred de Musset, autorul romanului
„Confesiunile unui copil al secolului”(1836).Distanþele se vãd,
nu-i vorbã, la nivelul procedeelor (spre exemplu, în cap. 3
foloseºte alternativ persoanele a II-a ºi a III-a) ºi al modului în
care este condusã acþiunea spre deznodãmântul final:
„Pãrãsesc o lume pe care am vrut sã o iubesc…” Zbãtându-se
dramatic între dragoste ºi urã, confruntat cu o societate
dezumanizatã, strivitã de aparenþe ºi plãceri brutale, de beþia
puterii ºi a banilor, personajul – narator, viu ºi pregnant – în
unele momente –, cade în urma unei confruntãri decisive cu
propriii demoni pe care nu-i poate învinge.
Fãrã sã mã arãt prea încântat de roman, recunosc însã
deschis cã talentul, sensibilitatea, capacitatea de introspecþie
ºi analizã la rece a demonului – lume, deloc neglijata putere de
a convinge ºi emoþiona ori de câte ori îºi ia o necesarã distanþã
(autocenzura) m-au convins. George Cornilã poate scrie romane
de calitate, poate – nu am nicio îndoialã – oferi, oricând, surprize
în roman sau în proza scurtã, privind – peste ani – cu un zâmbet
concesiv spre aceastã carte de început.

Nimic neobiºnuit în gestul lui George Cornilã (n. 1986, la
Focºani) de a-ºi devoala public suferinþa ºi încrâncenãrile venite
din nevoia sa acerbã de dragoste ºi puritate, de neîntâlnit în
realitatea imediatã, decât – în mod surprinzãtor – în universul
(al cãrui contur indecis proiecteazã aceastã lume între real ºi
imaginar, între real ºi supranatural) celor „condamnaþi la timp”
ºi neuitare1. Am în vedere, când spun asta, capitolul 16 al
romanului, Prostituate ºi mercenari, unde personajul – narator,
evadat din spital în pijama ºi halat pe un frig crâncen, îºi gãseºte
refugiul într-o cârciumã atinsã de putreziciune ºi stãpânitã de
mizerie. Întâlneºte aici „patru indivizi slinoºi”, socratici ºi
dezirabili, purtând cu aceºtia un dialog neverosimil (spilcuit,
preþios ºi pretenþios), ceea ce ne face sã credem cã acei indivizi
„urâþi”, ce „miroseau a butoaie goale într-un beci pãrãsit” sunt
ipostazele degradate (fizic) dar intacte (spiritual) ale
protagonistului, care au trecut prin aceeaºi experienþã teribilã:
„Toþi am fost cândva fluturi, dar acum nu a mai rãmas decât
viermele din noi”. Ei vorbesc de un „pãpuºar” foarte îndemânatic (destinul?) care le-a frânt vieþile ºi i-a fãcut sã se recunoascã învinºi sub raport social ºi erotic, cel puþin. Doar cã mi
se pare ciudat contextul în care se face (pedant) distincþia
între geniu ºi titan
titan, condamnându-se tacit revolta pentru lipsa
ei de eficienþã. Mai interesant este avertismentul (tardiv) pe
care i-l adreseazã unul dintre tovarãºii de pahar: „ai grijã, oamenii
cei mai deºtepþi au ºi demonii cei mai convingãtori”. Atât de
convingãtori, încât vor conduce personajul – încet, dar sigur –
spre sinucidere. Ca o fatalitate: „Zâmbeºte, mâine va fi mai
rãu…”
Cartea ar putea sã nu fie pe placul unora, pentru aerul de
melodramã (bine condusã), pentru despletirile romantice
vetuste ce apar ori de câte ori „raza de soare” apare / dispare
intermitent sau se topeºte palidã în mizeria lumii, pentru
limbajul afectiv – apãsat, cu prea puþine sãgeþi bine þintite în
zona socialã, cu acces limitat la proza de idei, pentru dezechilibrul evident la nivel compoziþional… De o pildã, capitolul 12,
cel mai consistent („Raza de soare”) are 42 de pagini, în raport
cu cele aproximativ 150 de pagini la nivelul ansamblului, ceea
ce înseamnã 26–27 % din totalul de pagini, în timp ce alte 21
de capitole (având majoritatea câte 6–7 pagini) se mulþumesc
cu ceva peste 100 de pagini, lucru explicabil întrucât materia
narativã este redusã la strictul necesar, iar tãieturile crispate la
fiecare 5–6–7 pagini dau seamã de intensitatea trãirilor ºi de
marile tensiuni la care se desfãºoarã „spovedania unui învins”.
Chiar titlurile sunt de naturã sã avertizeze asupra cuprinsului,
previzibil, nu tocmai digest unui cititor mai rafinat, trecut demult
de naivitãþile lui Goethe, cel din Suferinþele tânãrului Werther

E binecunoscutã uimitoarea disponibilitate a lui Florentin
Popescu (n. 1945, Lera – Chiojdu, jud. Buzãu) pentru poezie,
prozã scurtã, roman, reportaj, eseuri, memorialisticã, criticã ºi
istorie literarã, publicisticã, aºa cã nu are de ce sã ne mire
apariþia unei cãrþi de tablete (apãrute între 1987 – 1994 în mai
multe gazete bucureºtene), reunite acum, dupã o selecþie
severã, într-un singur volum2: Semne ºi simboluri. Cele 32 de
tablete au fost împãrþite în douã secþiuni: „Semne ale dãinuirii
noastre” (10 texte) unde autorul încearcã sã descifreze simbolurile fundamentale ale spiritualitãþii noastre ºi „Caligrafii de
buzunar” (22 de texte) unde întâlnim atât consideraþii asupra
bobului de grâu, o evocare memorabilã a unui cireº mare, amar
ºi bãtrân ce i-a tutelat copilãria, cât ºi tablete pe teme culturale,
provocate – fireºte – de participarea la expoziþii de picturã sau
sculpturã, de apariþia unei cãrþi sau tablete lirice în care omul
pãmântului
pãmântului, ajuns cãrturar ºi bucureºtean, trãieºte vibrând
nostalgia naturii: „Pescãruºii Bucureºtiului”, „Veveriþele”,
„Cuibul”…
Cu uºurinþã se observã cã satul, copilãria, natura (de
neseparat) sunt temele predilecte ale publicistului ce nu renunþã
o clipã la mijloacele poetice, apropiindu-se cu uimire, metaforic
ºi ceremonios, de lumea mai mult imaginatã decât realã, mai
mult râvnitã decât perceptibilã în planul imediat. Pare mai
degrabã un periplu în Paradisul (pe jumãtate) inventat prin
puterea demiurgicã a Amintirii ºi Logosului, veghind cu
strãºnicie sã nu se uite nimic, sã ne pãstrãm intactã partea

George Cornilã, Cu dinþii strânºi, Focºani, Editura Andrew, 2007,
164 p.

Florentin Popescu, Semne ºi simboluri, Bucureºti, Editura
Domino, 2007, 110 p.
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2. DE VEGHE ÎN PARADIS
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sacrã a fiinþei noastre. Un demers ce trãdeazã adânca noastrã
nevoie de puritate ºi de întemeiere, consecinþã directã a
impactului om – lume, om – naturã, tradiþie – modernitate. Cu
alte cuvinte, chiar atunci când ne încredinþeazã cã vede
vede, aude
aude,
simte
simte, este – mai degrabã rolul dorinþei de a vedea, auzi, simþi
aºa, ºi nu altfel; poate, de aceea, face eforturi sã ne încredinþeze
cã totul e cât se poate de adevãrat. Când spun asta, nu contest
subtilitãþile de interpretare, cu deschidere spre POESIS, de
genul: plaiul este „un mod de a fi ºi de a gândi viaþa”, cubeaua
este „Poarta spre cer”, scrânciobul evocã „roata lumii” de la
naºtere pânã la sfârºitul vieþii, iar troiþa – un simbol cu valenþe
religioase, simbol peren ºi multivalent al spiritualitãþii
româneºti, nici dorinþa sincerã de a regãsi paradisul rural ºi
vegetal, de a re-trãi plenar în acord cu ritmurile firii. Doar mi se
pare cã semnele „dãinuirii noastre” sunt decodate cu câteva
note mai sus decât s-ar cuveni pentru a convinge ºi a se
convinge cã paradisul n-a murit încã, iar puntea
puntea, poteca ºi
bobul de grâu ne lasã deschisã calea spre transcendent. Pentru
aceasta, poetul simte nevoia sã înceteze toatã agitaþia sterilã a
lumii, toate zgomotele, toatã agresivitatea unei civilizaþii pe
care nu o numeºte, dar o presupune: „LINIªTE! Se bate coasa!”,
„Liniºte! Sã ascultãm magnolia!”, „Liniºte! În lanuri cântã
grâul!”
Cu toate cã-ºi asumã o viziune melioristã, cu toate cã se
declarã încrezãtor în natura umanã ºi în refacerea unitãþii
originare (om - naturã), vãzând în „pescãruºii Bucureºtiului”,
în veveriþele din pãdurea Bãneasa sau în guguºtiucii cu
domiciliul stabil în apartamentul autorului semnele prieteniei
ºi încrederii acestor vieþuitoare în înþelepciunea ºi generozitatea
oamenilor (care au distrus natura brutal, fãrã scrupule ºi
irevocabil), rãmân destule semne de întrebare pentru cititorul
care are în faþã o realitate ceva mai crudã. Am de asemenea
serioase îndoieli când întâlnesc o imagine hiperidilicã a unui
Bucureºti invadat de cititori abia gãsindu-ºi locul: pe bãnci,
prin parcuri, sub umbra rãcoroasã a copacilor, în sãlile de lecturã
sau aceea a locuitorilor capitalei (realiºti ºi romantici!) devastând librãriile, informându-se cu lãcomie asupra noilor titluri
editoriale sau grãbindu-se (?!) striviþi de mulþimea cãrþilor,
mustind de curiozitãþi intelectuale. Sper din toatã inima cã
domnul Florentin Popescu nu confundã pe cei 20–30.000 de
intelectuali autentici (cu domiciliul stabil în Bucureºti) cu cele
douã milioane ºi jumãtate de bucureºteni care aleargã de
dimineaþã pânã seara pentru a-ºi spori veniturile, obosiþi,
stresaþi, cu frunþile mai adesea întunecate, incapabili – din
varii motive – sã mai deschidã o carte, fie ea ºi cu poze!! Aceºtia
sã fie bucureºtenii care locuiesc oraºul „cu sentimentul
demnitãþii” ºi al participãrii la „înflorirea” lui?!
Prea poet ca sã fie un reporter onest, prea livresc ºi prea
romantic pentru a mai avea o percepþie corectã a realitãþii,
Florentin Popescu a scris o carte delectabilã, cu multe frumuseþi
ºi deschideri expresive, adevãruri perene, cu adevãrat tulburãtoare, de parcã satul tradiþional ar dãinui cu toate puterile sale
de altãdatã.

3. GLOSÂND SUB „RAZELE DE LUNÃ”
Dupã Silvia Chelariu, care a deschis seria exegezelor
autohtone dedicate celui mai îndrãgit ºi mai discutat / disputat
scriitor român din toate timpurile cu Paradigme eminesciene
(2000), dupã Ioan Dumitru Denciu, deþinãtorul Medaliei

Jubiliare „150 de ani de la naºterea lui Mihai Eminescu”, cu
patru eseuri pe aceeaºi temã, apãrute în volumul Rãtãciri
esenþiale (2002), dupã Florinel Agafiþei, autorul unui studiu,
Accepþia indianã a simbolului în opera lui Mihai Eminescu
(2004) ºi, nu mai puþin, dupã impunãtorul tom de hermeneuticã
aplicatã a lui Adrian Botez, Spirit ºi Logos în poezia eminescianã
(2005), iatã încã un împãtimit al verbului sacru, exprimându-se
public într-un studiu dedicat aceluiaºi poet de fibrã romanticã3,
despre care aflãm cã a fost – la origine – lucrarea de licenþã a
lui Ion Micheci, crescutã ºi maturizatã sub tutela profesorului
universitar Alexandru Melian.
Primul lucru ce atrage atenþia este structura ferm didacticã
a lucrãrii. Dupã ce discutã succint, cu argumente déjà vu,
Structura romanticã a lui Eminescu (15 p.), dupã ce respinge
ideea conform cãreia luna ar putea fi exclusiv un element
decorativ (deºi nimeni nu mai crede asta de aproape opt
decenii), trece la temele de bazã, folosind aici toatã informaþia
ºi argumentaþia de care dispunea (la acea orã), nuanþând,
asumându-ºi unele puncte de vedere, respingând altele, cu
profesionalism ºi rigoare: „Cadru al iubirii” (24 p.), „Lunã ºi
vis” (23 p.), „Lunã ºi mit” (21 p.), „Luna ºi apa” (15 p.), „Luna
ºi pãmântul” (21 p.). Demonstraþia, mai ales în primele 2 – 3
capitole, nu e feritã de truisme, ezitãri, stângãcii ºi naivitãþi
inerente unui autor care nu ºi-a mai încercat puterile ºi pe alte
subiecte, mai puþin pretenþioase. Spre exemplu: „Eminescu
este un autentic poet al luminii” sau „peisajul selenar
eminescian (…) exprimã acea lume interioarã bântuitã de
furtuni…” Cum altfel?! Sau: visul este „cale sau mijloc de
cunoaºtere”! Sau…
Douã lucruri m-au descumpãnit, în timp ce parcurgeam
lucrarea lui Ion Micheci, merituoasã în multe privinþe ºi, în
mod sigur, profitabilã sub raport intelectual. În primul rând,
mulþimea citatelor, nefiresc de multe; când spun asta, nu mã
refer la citatele din opera eminescianã, ci la acelea din textele
filozofice, eseistice, critice, de care se „sprijinã” autorul mai la
fiecare pas. Astfel, pentru a dovedi (?!) „structura romanticã a
lui Eminescu”, foloseºte nu mai puþin de 44 de citate în doar
15 pagini de text critic. La un moment dat polemizeazã cu G.
Ibrãileanu (în treacãt) ºi cu Ion Negoiþescu pentru vina de a fi
mizat pe postume, unde a descifrat spiritul plutonic,
romantismul vizionar ºi rãscolitor, în defavoarea antumelor
(Poezia lui Eminescu, 1968, 1970). Polemica e tardivã ºi inutilã,
întrucât autorul mai sus pomenit nu demonetiza poezia antumã,
ci doar o disociazã de cea postumã, menþinând în ambele cazuri
acelaºi criteriu de evaluare, strict estetic. Pe ansamblul
volumului, exegetul vrâncean a folosit 268 de citate, ceea ce –
sã recunoaºtem – ridicã niºte semne de întrebare. Este,
incontestabil, o probã de onestitate intelectualã, de aderenþã
(mediatã) la idee, dar poate fi ºi un semn de neîncredere în
sine!!
În al doilea rând, mi s-a pãrut nefiresc sã-l citezi pe Iulian
Jura, G. Macarie ºi chiar pe ªerban Cioculescu (care nu e o
autoritate în materie de Eminescu), dar sã ignori autori ºi titluri
ca: Marin Mincu – Paradigma eminescianã (2000), Lucian Boz
– Masca lui Eminescu (1998), Constantin Ciopraga – Arhetipuri
ºi metafore fundamentale (1990), George Ganã – Melancolia
la Eminescu (2002). O explicaþie ar fi aceea cã Ion Micheci ºi-a
3
Ion Micheci, Eminescu – Luminã de lunã, Râmnicu – Sãrat,
Editura Valman, 2007, 138 p.
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susþinut (probabil) lucrarea de licenþã în 1987, a publicat studiul
în 2007, dar nu ºi-a mai revãzut lucrarea în datele ei esenþiale
ºi, în mod sigur, nu ºi-a mai adus bibliografia la zi. Aºa s-ar
explica de ce Alexandru Melian, conducãtorul sãu de lucrare,
apare la bibliografie cu Eminescu – Univers deschis (1987),
dar nu mai apare cu M. Eminescu – poezia invocaþiei (1999).
M-au surprins neplãcut unele exprimãri ditirambice, fãrã
îndoialã sincere, poate ºi adevãrate, dar lipsite de acoperire în
argumentaþie. Denumirea de „poet selenar”, declarã autorul,
„este semnul sãu distinctiv, original, în panteonul marilor poeþi
ai lumii
în opera niciunui alt poet
lumii”. Sau: „în
poet, ca la Eminescu, luna
nu ocupã un loc atât de important, nu se umple de atâtea
semnificaþii…” În altã parte susþine cã imaginile selenare
neegalate, unele, în literatura universalã
eminesciene sunt „neegalate,
universalã”.

Fãrã probe, oricât de tentante ar fi, asemenea afirmaþii nu fac o
impresie prea bunã.
Acolo unde Ion Micheci o ia pe cont propriu, când mai
„uitã” bibliografia criticã, lipsindu-se eficient de text ºi glosând
cu fineþe, demonstrând un remarcabil apetit analitic, obþine ºi
cele mai bune rezultate în plan interpretativ. Am în vedere
capitolele Lunã ºi vis, Lunã ºi mit, Luna ºi elementele, ce pot
satisface chiar exigenþele unui cititor avizat. Aº încheia cu
observaþia cã autorul vrâncean este un bun cunoscãtor al operei
eminesciene, cu temeinice cunoºtinþe teoretice, spirit de
observaþie ºi putere de pãtrundere în inima discursului
eminescian. Doar cã a vrut prea mult, a îndrãznit prea puþin ºi
n-a beneficiat de o experienþã preliminarã pe mãsura unui
proiect atât de ambiþios.

Paula Romanescu

LUNATIC ORFEU – POETUL
Cu siguranþã poetul rãmâne un înþelept de lunã plinã
care, prin simplul fapt de a fi, se grãbeºte sã facã (pentru
cine? Pentru când?) mãrturie c-a fost, mãrturie cã
plecarea este o mereu altã poveste.
Elegantul volum de poeme Nebuni de lunã plinã* este
o stranie alcãtuire de diafan ºi zgurã, cu umbre dragi
care-au tãcut demult, pentru care cei rãmaºi plãtesc greul
preþ de a le aduce înapoi „câtã vreme din noi unul singur
e viu” pânã când ea, nemurirea, se lasã îmbiatã de-un
cântec din valea largei plângeri (sã fie Domnul Bacovia
care cântã iar la vioarã? Sã fie dialogul fãrã sfârºit dintre
cer ºi abis? ori monologul cer-neant?).
Întrebãri pe care abia îndrãznim sã le punem abundã
în lirica lui Viorel Gârbaciu într-un dor fãrã nume prin care
poetul cheamã la sfat rãspunsuri tãcânde intuind rãvãºitor
cum cã „poate eu nu-s tocmai eu / ªi-s celãlalt murind
pe-afarã” (Elegie pentru mènesunt), când spinii în cer s-au
înmulþit peste mãsurã…
Poemele sale de filare cuminte des voix chères qui
se sont tues ce-ºi aºteaptã parcã rând în tiparul unui trup
firav de crin, în „mireasma nopþii ce-o sã vinã” (Elegie
pentru palida lady), într-un „plânset de aripã” cu „foºnet
de miere curatã”…
Orfeu robit muzicii din tãceri poetul, „în cãmaºã de
mire”, aduce iubirii prinos pânã când semnul urii „lãsatã-n
noi de hãul din cuvinte” se va fi topit sub roua unui nou
vechi început ca un tãiº de brici al sãrutului care, poate,
triumfãtor, nu va mai „rata carotida”…
Pânã ºi norii se învãlmãºesc în cerul care a uitat sã
fie indiferent alcãtuind conturul subþire al unui chip care
nu poate purta alt nume decât IUBIRE. Dar vãzut nu poate
fi decât de cel care a învãþat (de unde?) sã priveascã
*Viorel Gârbaciu, Nebuni de lunã plinã, Târgu-Jiu, Editura
Mãiastra, 2007.

doar cu sufletul. Dar atins nu poate fi decât cu tremurul
inimii. ªi atunci se destramã.
Chiriaº „în încãperea de cernealã” poetul rãmâne un
amfitrion generos pentru alaiul de sunete cu care lumina
prinde a se desfoia, prelung ca într-un templu chmer”.
Absolut tulburãtor Drumul Anei, altã umbrã ziditã în
legendã, pe care poetul îl parcurge ca-ntr-o nouã Golgotã
(cu Ana cu tot) pânã când aceasta zãreºte „prin ochiul
de ceaþã / Mai întâi pe Manole. ªi zidul apoi”. Ce imn
solar închinat iubirii! Câtã nemãsurã într-o inimã de femeie,
pentru care iubirea-i e singura mãsurã! Prin þara lui
Brâncuºi poeþii par blagosloviþi cu armonia din tãceri
grãitoare, cu þipãtul mut al pietrei sub daltã, cu bucuria ei
cã se va fi ivit în luminã cu o nouã identitate. Aºa ºi
poezia: Piatrã neºtiutã în drumul apelor, ajunge uneori
(rareori) sub dalta cuvântului ºi uitã sã mai moarã. Aºa ºi
poezia lui Viorel Gârbaciu: un cânt-cãlãtorie de nebuni
de lunã plinã prin lumea plictisitor de raþionalã din care
evadare alta nu-i decât un fel de „scarã fãrã cuie” pe care
se vor fi imprimat ca din întâmplare „trei versuri frumoase”
– mai înainte ca „luntraºul sã vinã la poartã”…
Sã fie întâmplãtor cã Gheorghe Grigurcu, critic literar
redutabil, îl socoteºte pe poet un „trubadur al cuvântului
care ar pãrea datat pentru cã e doar veºnic”?
Prin volumul de poeme Nebuni de lunã plinã, Viorel
Gârbaciu pare sã fi aflat o cale spre cuvântul care n-ar fi
mai trebui datat.
Cu înþelepciune, au contribuit la împlinirea frumoasei
nebunii care este aceastã carte, Fundaþia Culturalã
Gorjeanã „Tell” iniþiatoarea proiectului cultural), SC Artego
SA Tg. Jiu, Viorel David – un mecena al culturii gorjene
ale cãrui acte se împlinesc, rodind, la masa tãcerii. Iar
graficul Florin Isuf a imaginat o copertã de galã înnoptatã
ºi în interior, o ilustraþie în consonanþã cu tremurul razelor
de lunã peste umbre ce-ºi cautã trup.

cartonaºul roºu

Roxana Ioanid

IONEL MARIN: „SUNT FETIÞÃ / AM DOI ANIªORI /
ªI MÃ CHEAMÃ SARA.”*
Am în faþa ochilor mei albaºtri ºi frumoºi, 3 (trei) volume de „versuri” semnate de un domn pre numele sãu
Ionel Marin sau Marin Ionel (tot un drac! Cum ar zice
popa) – asta deoarece autorul ºi-a semnat cãrþile cu
ambele nume! – despre care nu ºtiu prea multe lucruri
decât cã nu are nici o legãturã cu poezia. De ce ? Pentru
cã aceste trei cãrþi (trei, Doamne, ºi toate proaste!) au
un conþinut ilar de „versuri” ºchioape ºi ciungi, mediocre,
fãrã nici o noimã, fãrã cea mai micã scânteie poeticã cu
formulãri stângace, non-sensuri, gogomãnii, banalitãþi,
dulcegãrii de album care fac bine doar domniºoarelor
bãtrâne ºi babelor neconsolate, declaraþii de dragoste
expirate, pãreri despre istorie ºi patrie ºi alte rebuturi „lirice”
– toate scrise într-un limbaj de lemn, de prost gust, fãrã
nicio perspectivã artisticã. ªi, pentru ca veleitarismul
autorului sã fie complet gãsim ºi o prefaþã ºi o postfaþã
ºi… mai este tradus ºi în limba italianã !?! Prefaþa este
scrisã de o duduie arhi necunoscutã, Cezarina Adamescu
– care zice, printre alte enormitãþi ºi prostii, urmãtoarele:
„… plumbul monocrom al cerului de octombrie ºi alte
elemente elegiace îl situeazã pe autor pe urmele unor
poeþi clasici de gen (!?!): Arghezi, Blaga, Bacovia,
Jebeleanu…
Nichita Stãnescu. „Lipsesc din pãcate, Eminescu, Ion
barbu ºi Marin Sorescu! Ce mai zice Cezarina noastrã?
Iatã: „Ciclul firii (!?!) se reia însã ºi un nou început se
profileazã odatã cu aurora… Demersul literar al acestui
poet este ca o sãrutare de înger pe un obraz obosit, fanat
de neputinþa schimbãrii sorþii…” a nu vã pune curiozitatea
la încercare, sã vedem cu ce ne „sãrutã” autorul nostru:
„Poporul român e un izvor / Ce poartã în undele sale /
Doinele ºi mãreþia lumii. / Venim din marea istorie / Cu
setea de nemoarte” sau „Te port cu mine patrie în gând
în strãlucirea soarelui te cânt” sau „Sã lãsãm copiilor noºtri
un prezent demn / Roade ce le vor spori ºi mãreþia
strãbunã / cu elan sã continuãm drumul început de pãrinþi/
ºi sã înãlþãm fãclia pãcii în lumea largã.” sau „Doinele,
baladele, cântecele curg / pe colþ de luminã ºi de aripi. /
Everestul nostru este România” sau „Fãrã îndoialã / Caii
iubirilor mele / vor pãrãsi odatã pajiºtile umane. / Cândva,
zvonuri ancestrale / Vor înãlþa statuia omului în timp. ”
sau „Cãprioare – mirese adulmecã liniºtea / pânã la
boncãluitul de cerb / nu le tulburã bucuria / sãrutului cast
de izvoare.” sau „Sunt fetiþã /am doi aniºori / ªi mã
cheamã Sara. / Irina este mami iar tata – Eugen. / La ea
* Marin Ionel, Constelaþii, Ed. Sogent, Focºani, 1997;
Crinul din inimã, Ed. Andrew, Focºani, 2007; Crâmpei de
veºnicie, Ed. Andrew, Focºani, 2007.

clipele surâd tot timpul. „ sau „Revin duios în gând / În
suflet / Eroii ºi veteranii / Preþuire, lacrimi ºi flori. / le
simt aproape umbrele lor / în respect ºi tandreþe / eroii sau mutat în grãdina divinã…” Uff…am obosit ! Pauzã de
publicitate…Acum sã vedem ce spune ºi semnatarul
postfaþei, nimeni altul decât liderul grafomanilor din
România, Victor Sterom: „Poeme tulburãtoare transcrise
cu fidelitate, miºcãri de gesturi lãuntrice ale unui suflet
grav, uimit de misterul ºi unicitatea existenþei. Astfel
pãtrundem în universul ºi în montura ingenioasã de o
sclipitoare viziune în cea de-a treia carte de poeme
semnatã de Ionel Marin.” Sã vedem ºi noi câteva viziuni
sclipitoare: „La un semnal se îmbulzesc / Fãptuitorii de
panicã / Încep truda lor apocalipticã / Fanaticii asambleazã
negre rotiþe / Funeste mecanisme barbare / inconºtient
se-ndreaptã / spre propria moarte. ” sau „De la naºterea
trupeascã / Dãruim inegalabile arderi a (sic) sângelui /
Visele, faptele, sã colorize secundele…” sau „Fiþi deci
români, demni / Harnici ºi buni / ªi veþi câºtiga lumina
vieþii / Pentru toate acestea ºi pentru multe, multe altele
care nu au mai avut loc în aceastã paginã, domnul Ionel
Marin primeºte CARTONAªUL ROªU!

La sibylle d’Erythrée
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Nicolae Mareº

EMINESCU ÎN LIMBA MARILOR
ROMANTICI POLONEZI
Problema receptãrii lui Eminescu în Polonia, simultan
cu o cunoaºtere cât mai bunã a celui mai de seamã poet
al românilor în þara marilor romantici de talia lui
Mickiewicz, Slowacki sau Norwid, m-a preocupat din anii
’60, pentru ca, ulterior, sã mã pot implica, ca diplomat,
cu toatã inima ºi cu o pasiune juvenilã pentru rãspândirea
creaþiei sale pe meleagurile poloneze. Recunosc ºi azi
cã, nu micã mi-a fost surprinderea ºi bucuria când, în
rafturile Bibliotecii Universitare din Varºovia, destul de
pârjolite de rãzboi, am dat prin anii ’60, în depozitele de
cãrþi rare, peste trei plachete cu traduceri efectuate înca
din perioada anilor ’30 de poetul simbolist din Wadowice,
Emil Zegadlowicz, intitulate: Culegeri de poezii ºi poeme,
Împãrat ºi proletar, respectiv Teme româneºti, semnate
de Mihai Eminescu, tipãrite la Poznan 1). Tot la Poznan
mi-a fost dat sã o cunosc, într-o casã destul de modestã
din centrul oraºului, la o vârstã foarte înaintatã, pe marea
poetã, Kazimiera Illakowiczowna, literatã din apropierea
mareºalului Jozef Pilsudski, care în 1939 a emigrat,
împreunã cu acel val de aproape 100.000 de refugiaþi
polonezi,în România, pentru a se stabili în Transilvania.
Autoarea volumului ªoapte mi-a povestit în principal
despre ºederea ei de la Cluj, perioadã despre care a scris
cu mare plãcere, ºi unde - de la niºte maici - a învãþat
limba românã, tocmai pentru a-i înþelege în original pe
marii ei creatori. Dupã întoarcerea la Poznan, imediat
dupã rãzboi, Kazimiera Illakowiczowna a transpuns în
polonã timp de zeci de ani tot ce i s-a potrivit mai mult
sufletului ei sensibil: de la Eminescu ºi Blaga la Nichita
Stãnescu ºi Marin Sorescu, dar ºi din lirica popularã
româneascã.De poemele traduse de Kazimiera
Illakowiczowna era îndrãgostit un mare actor împãtimit
de poezie, Wojciech Siemion, director de teatru ºi mare
om de televiziune, creator care a fãcut ani de-a rândul
cea mai pertinentã propagare a valorilor lirice româneºti
în Polonia. El a determinat-o pe o apropiatã a sa,
respectiv pe cântãreaþa în vogã în acei ani, Slawa
Przybylska sã compunã ºi sã cânte Somnoroase
pãsãrele. Fãcea acest lucru în românã ºi în polonã cu o
gingaºie aparte, tocmai pentru a sublinia muzicalitatea
limbii române.
Primul volum apãrut dupã rãzboi în Polonia din lirica
eminescianã sub titlul Poezii a fost cel realizat de poetul
* Nicolae Mareº, Eminescu în Polonia, România literarã
35/1977; O noua culegere din lirica eminescianã, în
România literarã, nr. 38 din 22 septembrie 1986;
Marcel Mihalas Echivalenþe prestigioase în Secolul XX,
mai 1987.

Stanislaw Ryszard Dobrowolski, florilegiu pe care scriitorul
îl publicã in 1962, într-o colecþie de prestigiu la vremea
respectivã, sub sigla renumitei case editoriale din acei
ani,Polski Instytut Wydawniczy (PIW).
În anul 1977 am reuºit sã îl determin pe directorul
editurii respective, Andrzej Wasilewski, un literat de mare
fineþe, care lucrase ca diplomat în Italia, sã asigure o
noua ediþie a volumului amintit, colecþia devenind între
timp una dintre cele mai prestigioase în propagarea liricii
universale, precum ºi a literaturii clasice ºi contemporane
poloneze. Cu alte cuvinte, luceafãrul poeziei româneºti
se gãsea la locul cuvenit.
Pentru transpunerea în limba polonã ºi-au dat
concursul, de aceasta datã, o pleiadã întreagã din poeþii
polonezi de seamã, unii dintre ei prezenþi cu volume proprii
de liricã în seria respectivã.
Kazimiera Illakowiczowna, poeta din Poznan despre
care aminteam, intratã în areopagul scriitorilor clasici ai
literaturii polone, a semnat traducerea poeziilor: Departe
sunt de tine..., Pe lângã plopii fãrã soþ...ºi Somnoroase
pãsãrele.
Am reþinut la vremea respectivã drept una dintre cele
mai reuºite traduceri din întregul volum transpunerea
Glossei realizatã de Wlodzimierz Lewik, poezie care a
pãstrat în varianta polonezã mai toate valenþele
originalului. Tot acest distins traducãtor a semnat
traducerile poeziilor: Singurãtate, Pe aceeaºi ulicioarã...,
O, mamã..., ªi dacã..., Mai am un singur dor.
Stanislaw Ryszard Dobrowolski a preluat ºi unele din
traducerile realizate de Emil Zegadlowicz în perioada
interbelicã: Odã, Împãrat ºi proletar, Despãrþire, Kamideva
º.a. La rândul ei, cu deosebitã sensibilitate, poeta Anna
Kamienska a tradus Cãlin.
În întregime, transpunerile reuºesc sã redea nu numai
ritmul ºi muzicalitatea versului inconfundabil eminescian,
dar ºi acel loc de irizãri din interiorul lui, cum spunea
Arghezi. Demne de reþinut sunt ºi transpunerile realizate
de poeþii Arnold Slucki Egipetul, Cugetãrile sãrmanului
Dionis, Criticilor mei; Wlodzimierz Slobonik: Adio, Ce e
amorul?, Sara pe deal; Leopold Lewin: De câte ori,
iubito..., Scrisoarea II, Scrisoarea III, iar poetul antologator
Stanislaw Ryszard Dobrowolski: Ce te legeni, Lasã-þi
lumea..., Se bate miezul nopþii..., ultima amintind în
versiunea lui Dobrowolski de romanticii polonezi, în special de versurile lui Adam Mickiewicz.
Pentru o mai bunã cunoaºtere a lui Eminescu în
Polonia, tot în acei ani, cred cã era in 1976 sau 1977, am
reuºit sã îl determin pe directorul Editurii Cztelnik,
Stanislaw Bebenek, un editor rasat cu un prestigiu
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deosebit în lumea scriitorilor, sã includã în planul editorial monografia lui George Calinescu despre viaþa ºi creaþia
lui Eminescu. Transpunerea nu putea sã o realizeze
altcineva decât marea admiratoare ºi traducãtoare a
literaturii române în limba polonã, scriitoarea Dãnuþa
Bienkowska, alegându-i ºi un titlu pe mãsurã Poetul
dragostei. Pentru o mai mare acurateþe ºi de ce nu pentru
a asigura o implicare poeticã, traducãtoare apeleazã la
prietena sa, poeta Anna Kamienska, astfel ca
transpunerea în polona apare sub semnãtura ambelor
scriitoare, ultima pentru a asigura licenþele poetice.
Între timp, Dãnuþa Bienkowska va publica la Ludowa
Spoldzielnia Wydawnicza, în colecþia Biblioteca Poeþilor
un volum din creaþia eminescianã (1983), urmat la puþin
timp de un altul din creaþia arghezianã, plachete despre
care am scris la vremea respectivã.*)
De bun augur a fost ºi eseul semnat de polonistul Ion
Constantin Chiþimia în volumul de Studii ºi schiþe literare
româno-poloneze, apãrut la Editura ªtiinþificã din Varºovia,
intitulat : Receptarea operelor lui Mihai Eminescu în
Polonia.
Un nou capitol în receptare lui Mihai Eminescu în
limba polonã l-a constituit ºi apariþia, în 1988, cu prilejul
centenarului morþii poetului naþional român, a Antologiei
de poezie româneascã, florilegiu de mare cuprindere de
la Mioriþa ºi Meºterul Manole ori Dosoftei sau Ienache
Vãcãrescu pânã la Blaga, Stãnescu, Sorescu, Pãunescu
sau Mircea Dinescu.
Locul lui Eminescu este cu totul aparte în aceastã
antologie, în care partea clasicã este realizatã de mereu
neobosita în acei ani, Dãnuþa Bienkowska. Ca bunã
cunoscãtoare a limbii române, autoarea antologiei va
culege cele mai reprezentative poezii în cele mai
strãlucitoare transpuneri, în rândul cãrora aduce trei nume
de mare þinutã: Ludmila Marjanska, Adam Weinsberg ºi
Edward Holda. În aceastã lucrare de cãpãtâi pentru cititorii
de poezie din Polonia, pentru bibliotecile poloneze,
volumul având peste 600 de pagini, tipãrit în peste 5.000
de exemplare, ºi pentru a cãrei apariþie am militat ani de
zile pe lângã factorii de decizie în acei ani în domeniul
editorial polonez, în principal pe lângã directorul general
al editurilor din Ministerul Culturii ºi Artei, Stanislaw
Skarzynski sau adjunctul ministrului, Stanislaw Lorenc,
Mihai Eminescu ocupã locul central. Din creaþia
eminescianã au fost incluse poeziile: Dorinþa, Singurãtate,
Rugãciunea unui dac, Adio, O, mama, Glossa, Odã,
Somnoroase pãsãrele, Criticilor mei, Andrei Mureºanu,
Adâncã mare, Ai noºtri tineri, Pierdut în suferinþã, Vis,
Albumul ºi Noi amândoi aveam aceiaºi dascãli.
Iatã prima strofã din Glossa eminescianã în limba lui
Slowacki, într-o transpunere de mare þinutã poeticã,
realizatã de romanistul Adam Weinsberg, ºi nu-i singura
versiune:

Czas nadchodzi, czas uplywa,
Wszystko nowe jest i stare;
Co rzecz zla, a co godziwa,
Wydaj s ¹d i ustaw miare
Bez nadziei b¹dŸ i trwogi:
Co jeste fal¹, fal¹ minie;
Zw¹-li druhy, kln¹-li wrogiTy miej w duszy chlod jedynie.
În cunoaºterea ºi rãspândirea creaþiei eminesciene
în Polonia un rol important l-au avut si lectorii români
care au funcþionat de-a lungul anilor la catedrele sau
lectoratele de limbã românã de la Cracovia, Poznan sau
Lublin, precum ºi cei polonezi, în special romanistul
Henryk Misterski, fost rector al acestei instituþii,
asistenþii ºi lectorii din jurul lui.
M-a preocupat faptul ca în enciclopediile ºi lucrãrile
de referinþã apãrute în numãr extrem de mare ºi într-o
þinutã deosebitã în Polonia din acei ani, numele lui
Eminescu sã figureze ºi sã fie consemnat la adevãrata
sa valoare, textul iniþial fiind preluat apoi de toate ediþiile
care au urmat. S-a implicat ºi a fãcut acest lucru cu
acribie publicista Mirska Lasota, redactor la Agenþia de
presã PAP în acei ani, lector de limbã românã la
Universitatea din Varºovia, în Dicþionarul scriitorilor
români sau în Compendiul literaturii române, ca parte a
Enciclopediei de literaturã universalã.
În cea mai mare enciclopedie polonezã, apãrutã în
perioada postbelicã, în ºapte volume: Noua enciclopedie
universalã, despre Mihai Eminescu se relevã a fi nu numai
cel mai de seamã poet român, dar ºi unul din principalii
reprezentanþi ai liricii romantice din literatura europeanã.
Cu regret, în ultimii cincisprezece ani, Eminescu ca
ºi România, în ansamblu, intrã într-un con de umbrã în
Polonia. În 2000, anul de la cumpãna dintre secole ºi
milenii, care a fost ºi anul Eminescu, þara asociatã de
unii drept þara de obârºie pentru el, datã fiind ºi pleiada
de Eminowiczi prezenþi în literatura polonã, în jurul lui
Eminescu s-a aºternut o tãcere de plumb, exact în acest
spaþiu apropiat nouã. De vinã, cu siguranþã, sunt ºi noii
culturnici, cei care nu mai sunt preocupaþi de asemenea
activitãþi stranii, mãrunte pentru ei, legate de promovarea
valorilor culturale româneºti în lume. De vinã este ºi
tranziþia, dar mai ales ºirurile lungi de guvernanþi care o
prelungesc dureros de mult, fãrã sã gãseascã forme noi
de rãspândire a valorilor culturale româneºti peste
fruntariile þãrii, dupã ce în acest domeniu a pãtruns
neîngãduit de mult clientelismul politic, de jos pânã la
cel mai înalt nivel. Cei care mai întreprind câte ceva în
acest plan sunt flori din ce în ce mai rare, faþa fiindu-le
luatã de inºii pe care cultura nu îi intereseazã sau sunt
departe de asemenea preocupãri în multe din þãrile în
care ne „reprezintã”.
Note:
1) Mihai Eminescu, Tematy rumunskie, przelo¿yl Emil
Zegadlowicz, 1931
2) Mihai Eminescu, Cezarz i proletariusz, przelo¿yl Emil
Zegadlowicz, 1931
1) Mihail Eminescu, Wybor poezji i poematow, przelo¿yl
Emil Zegadlowicz, 1932
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Ecaterina Þarãlungã

MIC DICÞIONAR DE ISTORIA
CIVILIZAÞIILOR
ADNmc – prescurtare pentru analiza mitocondrialã a
ADN-ului, un procedeu al geneticii de detectare a evoluþiei
în timp a unui genotip plecând de la invariabila cromozomicã Y (care defineºte linia femininã, maternã, nemodificabilã în timp). Acest fel de analize a dat rezultate
notabile despe migraþia ºi stabilitatea populaþiilor de-a
lungul istoriei, ajungându-se pânã la concluzia, surprinzãtoare, cã fiinþa umanã s-a nãscut în Africa ºi de acolo au
început migraþiile planetare. Sau, de pildã, s-a putut
conchide cã 15% din populaþia actualã a lumii se bazeazã
pe genotipul fenician, popor nesemitic de navigatori ºi
coloniºti, dispãrut ca entitate încã din istoria timpurie.
Prin acest tip de studii se naºte, de fapt, o nouã disciplinã
care reuneºte antropologia ºi genetica.
Afganistan – stat în
Asia Centralã. S-au gãsit
schelete ale omului de
Neaderthal, dar abia din
Neolitic urmele de locuire
sunt semnificative. În
mileniul 3 î.H. se fãcea
comerþ cu Mesopotamia ºi
Egiptul. Primele centre urbane au fost la Mundigak,
Deh Murasi, Ghundai.
Milenii la rând acest
teritoriu a funcþionat ca o
poartã de migrare dinspe
centrul Asiei spre India.
Acesta a fost ºi teritoriul

de locuire iniþial al triburilor ariene (care au început migraþia
cam în 2000 î.H.), drept care numele vechi al
Afganistanului a fost Ariana. Un alt nume vechi folosit
mai ales de arabi a fost Khorasan. Teritoriul a fost
încorporat Imperiului Persan de cãtre Cyrus cel Mare în
secolul al VI-lea î.H. (perºii o numeau Bactria), iar vechea
religie mithraicã (Mithra era zeul Soarelui) a început sã
funcþioneze alãturi de zoroastrism. Trei veacuri mai târziu,
Alexandru Macedon a cucerit zona ºi a edificat
Alexandropolis (azi Kandahar). Dupã moartea lui teritoriul
a fost cucerit de seleucizi, al cãror centru de putere era
Babilonul. În 250 î.H. guvernatorul grec al Bactriei a
declarat teritoriul independent de seleucizi, a fãcut o
„confederaþie dupã modelul cetãþilor greceºti, dar formatã
din triburile din zonã, arieni ºi kusiþi, edificând regatul
Kush, tampon între China, India ºi aspiraþiile Imperiului
Roman. Acest regat a deschis drumul mãtãsii, pe rute
se pare strãvechi, folosite de numeroasele migraþii ale
triburilor asiatice. Imperiul Persan ºi-a anexat o parte
din regatul Kush în secolul al III-lea d.H., iar mogulii din
Mongolia o altã parte. Perºii au fost cuceriþi de diverse
dinastii arabe, musulmane, în secolul al IX- lea. Afganii
se considerã pânã astãzi, ca ºi iranienii, altceva decât
islamici ºi socotesc istoria þãrii lor ca pe una a luptei
anti-musulmane. Izvor de conflicte permanente pânã în
prezent.
Africa – continent unde a apãrut omul, cu 5 milioane
de ani în urmã, de-a lungul riftului afro-asiatic. Un schelet
fosil cvasi complet, Lucy, datând de 3 milioane de ani, a
fost descoperit de curând în Etiopia. De altfel, acum
130.000 de ani, tot acolo a apãrut ºi Homo Sapiens, din
care se trag oamenii actuali. Fenicienii, primii care au
înconjurat Africa pe la sud, au descris „oamenii cu blanã”
pe care i-au vãzut, dar, probabil, erau maimuþe. Vechimea
civilizaþiilor Africii este diferitã de la o zonã la alta, migraþiile
ºi contactele au fost numeroase între sudul, centrul ºi
nordul Africii, între Africa ºi Australia pe de o parte, Africa ºi Eurasia pe de alta. In general este convenit faptul
cã civilizaþia egipteanã a atins cel mai ridicat vârf dintre
toate civilizaþiile Africii. ªi, deºi acest vârf este perceput
în mileniul 4 î.H., totuºi voci îndrãzneþe afirmã cã modelul
piramidei ca tip cultural este cu mult mai vechi, þine de
civilizaþiile ultimei glaciaþiuni, care s-a sfârºit acum 18.000
de ani, datarea lor fiind, în acest caz, mileniul 11 î.H. Dar
astfel de voci creaþioniste leagã originea omului de sosirea
unor echipaje de pe alte planete, exemplele favorite fiind
constelaþia Orion ºi Sirius, care au „terraformat” pãmântul
ºi au canalizat viaþa omului în direcþia dezvoltãrilor
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Evident, acolo, ca ºi în alte pãrþi ale Africii, acastã
civilizaþie a fost precedatã de viaþa în caverne ºi de
civilizaþia rupestrã, una dintre cele mai bine reprezentate,
mai interesante ca tematicã abordatã ºi mai rafinate de
pe pãmânt. Principalele bazine culturale ale Africii au fost
Kush (Nubia sau Etiopia), Axum (regatul Meroe), Algeria, Sahara, Egipt, Ghana, Kenya, berberii nomazi,
Sudanul, Mali, Shongai, Swahili, Zimbabwe.
Agatâr
º i – de la grecescul agatyrsos. Populaþie
Agatârº
localizatã de Herodot la izvoarele râului Maris (Mureº),
în Dacia, unde se ocupau cu mineritul. S-au gãsit obiecte
aparþinând acestei populaþii ºi în Moldova de nord. La
origini triburi scitice (care sunt, la rândul lor, neamuri
iranice), conform legendei greceºti care spunea cã fiii lui
Herakles (zeul focului) erau Skithes ºi Agathyrsos (iar
din el s-ar trage grecii înºiºi, indo-europeni ºi ei, fiind
migraþi la origine din Asia spre Europa, traversând zona
balcanicã).

ºia Montan
ã
Min
ã agatâr
Montanã
agatârºã
Roº
Minã
ºã la Ro

Lucy

ulterioare. Datarea cu carbon, bazatã pe proprietatea
chimicã a atomilor de a se înjumãtãþi într-o anumitã
perioadã de timp, evocã totuºi mileniul 5-4 pentru Egiptul
vechi ºi cam12000 î.H. pentru migraþia omului cãtre Asia.

Ahei – populaþie indo-europeanã venitã din apusul
Mãrii Negre sau din Anatolia la sfârºitul mileniului 3 î.H.
Au trecut prin Scythia Minor (Dobrogea de azi) ºi au
pãtruns în peninsula Balcanicã, precum ºi în insulele Mãrii
Egee. Dupã marele cutremur care a distrus insula Thera
(azi Santorin) la 1400 î.H., au pãtruns ºi Creta ºi Cipru,
care, cu timpul, a optat pentru identitatea greceascã. În
Iliada sunt numiþi danai. Dinastia din care au fãcut parte
Menelaos (regele Spartei) ºi Agamemnon (regele din
Mycene), erau una aheanã. Ei au repurtat, graþie “calului
troian” (invenþie a lui Ulise, care însã era ionian ca origine),
un cal uriaº din lemn, plin
cu hopliþi (infanteria
aheanã) introdus în cetate
chiar de troieni, victoria
asupra Troiei (numitã Illion
în Iliada, fiindcã, de altfel,
illirii sunt troieni), marea
cetate, la origini hittitã.
Rãzboiul fusese pornit
pentru cã un prinþ troian,
Paris, o rãpise pe soþia lui
Menelaos, Elena. Dupã ce
grecii au pãtruns în Egipt,
fiind acolo numiþi „po-
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poarele mãrii” (alãturi de alte neamuri, precum hyksoºii)
– aceastã perifrazã s-a tradus prin filastin în arabã,
palestina în latinã, filistin în ebraicã. Filistinii sunt pomeniþi
în Biblie, un regat filistin a existat ºi a fost cucerit de
semiþi. Biblicul Goliath era filistin. Capitalele filistine de
pe þãrmul mediteranean de rãsãrit, în Israelul de azi, au
fost Ashdod, Ashkelon ºi Gaza. Numeroase urme ale
civilizaþiei greceºti existã în ele, iar marea aruncã ºi astãzi
pe þãrm bucãþi strãlucitoare de marmurã.
Ahmed al III-lea (1673-1730) –
sultan al Imperiului Otoman (17031730), considerat cel mai important
susþinãtor al culturii otomane din
întreaga istorie a imperiului. Aceastã
perioadã de aur a otomanilor se
numeºte Epoca Lalelei, ea fiind
simbolul cel mai folosit în lumea
artelor. Pânã astãzi bancnotele
turceºti sunt ilustrate cu lalele.
Brâncoveanu pentru decorarea
palatului de la Potlogi, ca ºi Dimitrie
Cantemir in manuscrisele sale, au
folosit acest motiv. Cantemir l-a
cunoscut pe Ahmed al III-lea ºi a primit de la acesta titlul
de mare maestru al muzicii otomane, ca ºi distincþia de
paºã cu trei tuiuri, în timp ce toþi ceilalþi domni ai þãrilor
române tributari Porþii au fost paºi cu douã tuiuri. Totuºi,
în conflictul ruso-turc, Cantemir a fost de partea ruºilor,
adicã a creºtinãtãþii. Ahmed al III-lea a murit în închisoare.
Ahura Mazda – cel mai important zeu în zoroastrism
(religia focului) a triburilor iranice. Iniþial era asimilat forþelor
Luminii (diferite de ale Întunericului), dupã modelul chinez
(Ying ºi Yang). Odatã cu trecerea spre monoteism a
devenit zeu suprem. Perºii au fost principalul popor care
a rãspîndit zoroastrismul. Dar la origini indo-iranienii vin
din Asia (azerii credeau în zoroastrism) ºi ajung pânã în
India ºi în Thracia. Zarathustra a devenit Zoroastru. Ca
folosire modernã, Mazda este o mare companie americanã de produse electrice.
Akenathon – a devenit faraon al Egiptului în perioada
Noului Imperiu, cu numele Amenhotep al IV-lea. De origine
canaanitã (adicã nesemitã), cãsãtorit cu frumoasa
Nefertiti, a încercat sã introducã monoteismul în Egipt,
invocând ca unic zeu discul solar: Aton. Akenahton
înseamnã „cel care place lui Aton”. A edificat o capitalã
nouã, Tanis, azi Tell el Amarna, aflat într-o poziþie de
centru în Egipt, care deci putea controla mai uºor Regatul
de Sus ºi cel de Jos, în confruntarea dintre faraon ºi
marii preoþi. Egiptenii aveau foarte mulþi zei, organizaþi
în triade. Akenathon a construit un templu grandios la
Karnak, dedicat lui Aton. Spre sfârºitul domniei însã, din
pricina victoriilor hittiþilor asupra regatului Mittani (hurriþi
aflaþi în nordul Siriei de azi, iar Nefertiti era la origini
hurritã), a trebuit sã revinã la religia tradiþionalã a Egiptului,
pentru a obþine o largã susþinere a populaþiei în venderea
iminenþei unui atac hittit. Dar nu hittiþii, ci hyksoºii
ameninþau, de fapt, Egiptul.

Akkad – prima atestare despre acest oraº-cetate sete
a arhivelor hittite ºi se referã la mileniul 3 î.H., când LugalZage-Si din Umma a cucerit mai multe oraºe-cetate unind
Sumerul (partea de sud a Mesopotamiei). Dar Sargon I
cel Mare al Akkadului a atacat capitala Sumerului, Uruk
ºi a biruit-o, fãcând astfel din Akkad un regat independent. Akkad este numele semitic, din Vechiul Testament,
al cetãþii, ea apare ca Agado în arhivele hittite. Perioada
de maximã înflorire a fost pe vremea regelui Gudea, care
a stãpânit ºi Lagashul. Akkadul a dispãrut dupã numai
200 de ani în urma atacurilor kurde (iranice) venite dinspre
nord-est (iranian=kurd=gut), prin celebra bãtãlie din munþii
Zagros. Din punct de vedere cultural, cea mai importantã
moºtenire akkadianã (ºi sumerianã în sens mai larg) este
matematica în baza 6: cele 6 zile ale sãptãmânii, cele 12
luni ale anului, cercul de 360 de grade, gruparea perioadelor
istorice în intervale de 600 de ani, numite sars. De
asemenea, akkadienii moºteneau legenda potopului (Noe
se numea Xisuthrus, mileniul 4 î.H.), începând de când
îºi numãrau regii ºi zeii. Scrierea akkadianã cuneiformã,
în limba arameicã, a fost folositã ºi de triburile semitice.
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Grigore Ilisei

CA LA ÎNCEPUTURI
În urmã cu mai bine de un deceniu am trecut vara,
cum obiºnuiam sã o fac de fiecare datã când mã aflam
la scris ºi odihnã la Mãnãstirea Vãratec, pe la Mãnãstirea
Agapia. Ctitoria hatmanului Gvriil, fratele lui Vasile Lupu,
unul dintre marii domni ai Moldovei, mã chema cu
zugrãveala mãiastrã a lui Nicolae Grigorescu, cu pulsaþiile
ei de rod proaspãt, prin silueta graþioasã de mireasã a
cerului, a bisericii mari, încinsã într-un chimir de clãdiri
tot albe, încãrcate de poezie, ale arhondaricului, ºi prin
casele de poveste ale celor vreo patru sute de mãicuþe
ale obºtei. Am gãsit la acea trecere din 1996 biserica
prinsã-n schele la interior ºi exterior. Se consolidau
zidurile, se repara acoperiºul ºi mai ales se restaura
pictura lui Nicolae Grigorescu, comoara fãrã de egal a
Agapiei. Maica stareþã Olimpiada Chiriac izbutise, dupã
nu puþine zbateri, sã înceapã o refacere integralã a
aºezãmântului, urmãrind a crea astfel condiþiile necesare
conservãrii picturii grigoresciene, ce se gãsea deja într-o
stare de degradare profundã, ameninþându-i însãºi
existenþa. Fumul, igrasia, mucegaiul, aproape cã rãpiserã
tot ceea ce constituia unicitatea acestei zugrãveli.
Fuseserã afectate grav luminozitatea solarã a frescelor,
dulceaþa culorilor, precum ºi arta portretizãrii chipurilor,
în care excelase artistul. Pictura Grigorescului, sãvârºitã
ca într-o transã în acei ani 1859-1861, în timpul faimoasei
stareþe Tavefta Ursache, când avuseserã loc, de
asemenea, lucrãri de restaurare completã, pãrea acum
parcã acoperitã de un zãbranic. Echipa de reputaþi
specialiºti bucureºteni, formatã din soþii Stinghie,
Gheorghe Pãtraºcu ºi ucenicii lor, realizase pe toatã
întinderea picturii niºte martori. E vorba de mici fragmente
ce fuseserã curãþate, recondiþionate. Diferenþele erau dea dreptul frapante. Acele porþiuni curãþate împrãºtiau
strãluminãri diamantine, pulsând ca din straturi
cãrbunoase de antracit.
În anii ’70 ai veacului trecut se desfãºuraserã la
Agapia, sub veghea stareþei de bunã amintire Eustochia
Ciucanu, operaþiuni de curãþare de funigine a picturii, dar
numai în douã decenii ºi ceva aceasta fusese din nou
acoperitã de fum ºi în plus apãruse un primejdios proces
de exfoliere ºi de mucegãire. S-a recurs de aceastã datã
la restaurarea totalã a picturii. S-a intervenit pentru
refacerea patului, a suportului, a stratului propriu-zis de
culoare, concomitent cu îndepãrtarea reziduurilor, a
ciupercilor ºi a mucegaiului. Operaþiuni deosebit de
migãloase ce au vizat, totodatã, pãstrarea neatinsã a
originalitãþii. Restauratorii, profesioniºti de înaltã clasã,
au apelat la tehnologiile cele mai noi, s-au folosit de calculator ºi de laser, ca sã poatã revela în toatã splendoarea
ei textura primarã a lucrãrilor ºi sã redea atmosfera de
evlavie ºi de celebrare jubilantã, ce se degajã din opera

de tinereþe a unui creator de numai 20 de ani. O creaþie
care a impresionat profund ºi a uimit prin cromatica ei
strãlucitoare, lumina îngereascã, dar ºi prin realismul cea depãºit tiparele academismului acelei perioade.
La capãtul a opt ani de trudã, pictura Grigorescului de
la Agapia a reînviat. Recãpãtase dintr-odatã acea luminã
de rãsãrit cu care o înveºmântase miraculos pictorul.
Din pereþii bisericii strãluminau chipuri parcã vii, chipuri
de sfinþi cel mai adesea mai puþin prezenþi în erminiile
noastre, ce avuseserã ca sursã de inspiraþie figuri de
maici, cãlugãri ºi þãrani din partea locului. În interiorul
sfântului lãcaº se crease de aceastã datã un microclimat
prielnic picturii, ceea ce dã speranþã de viaþã lungã
zugrãvelilor în frescã abia primenite. De sus, din vârful
catapeteasmei, din medalionul Sfîntului Daniil, Nicolae
Grigorescu, ce s-a auroportretizat aici, pare mulþumit sãºi vadã opera, o veritabilã Capelã Sixtinã a României, ca
la începuturi.

La sibylle de Delphes
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Dan Brudaºcu

EVENIMENT EDITORIAL
Recent, la Editura Napoca Star din Cluj-Napoca, a
apãrut cartea Don’t play with the snakes semnat de Hanna
Bota. Volumul cuprinde o selecþie din cele trei cãrþi de
poezie publicate pânã în prezent de autoare. Selecþia ºi
versiunea englezã aparþin lui Dan Brudaºcu, profesor
onorific adjunct al Universitãþii Districtului Columbia
(S.U.A.).
Hanna Bota (nãscutã, în Cluj-Napoca, la 7 iulie 1968),
absolventã în teologie, actualmente profesoarã de religie
într-un liceu clujean, s-a afirmat, începând din anii 90,
atât ca poetã, cât ºi ca prozatoare. Ultima ei carte, apãrutã
în mai 2007, este romanul Maria din Magdala considerat
de unii critici drept una din apariþiile remarcabile ale anului
editorial recent încheiat. Tot în acelaºi an, autoarea a
publicat volumul de poezii Jurnalul unui nabi. Universitarul
V. Fanache, unul din prestigioºi critici ºi exegeþi literari,
afirma în prefaþa cãrþii: „Hanna Bota se distinge prin
reluarea într-o cheie personalã a stãrii de incertitudine
cognitivã, înlãturând-o în favoarea opþiunii pentru lumea
lãuntricã, de aflat în sine. În locul „navetei epuizante între
moarte ºi viaþã”, e de preferat drumul spre tine însuþi […]
Remarcabilã la Hanna Bota este proiecþia în eternitate a
lui nabi ºi, fireºte, al poetei însãºi. Imaginile relevã un
univers atemporal, fãrã ieri, fãrã azi, fãrã mâine, situare
a existenþei într-un prezent etern, în care lumile de altãdatã,
cu cele ce sunt ºi cu cele ce vor veni, sunt în esenþã
aceleaºi, chiar dacã s-a trecut de la barcã la automobil ºi
de la scrisul cu degetul în nisip la laptop”.
De o bunã ºi extrem de favorabilã primire s-au bucurat
ºi celelalte volume de poezie publicate de Hanna Bota:
Candidaþi pentru ploaia târzie (1994), Dincolo de sine
(1997), Ultimele poeme închipuite ale lui V.V. în transcriere
imaginarã de ... (2003) sau Elogiul pietrei (2004).
Hanna Bota este o colaboratoare asiduã la diverse
reviste literare, participând, la nivel naþional sau regional,
la prestigioase festivaluri ºi concursuri ºi obþinând, prin
premiile, diplomele sau distincþiile acordate, recunoaºterea
talentului sãu.
Unele din poemele sale au fost traduse în maghiarã,
slovacã, coreeanã, francezã (este inclusã în antologia
La noutesie par la poesie, realizatã de ªtefan Bratosin ºi
publicatã, în 2004, la Ed. L’Hartmann din Paris) ºi englezã
(figurând în Voices of contemporary Romanian poets,
apãrutã în septembrie 2007, la Editura Sedan din ClujNapoca sub semnãtura lui Dan Brudaºcu).
În noembrie 2007, Hanna Bota a participat la Târgul
internaþional de carte de la Frankfurt, unde ºi-a prezentat
cele mai recente lucrãri, inclusiv poemele cuprinse în
antologia în limba englezã amintitã.
La începutul lunii februarie a.c., poeta va fi prezentã
la Târgul internaþional de carte de la Delhi, India, precum

Tombeau de Laurent de Médicis duc d’Urbin
ºi la manifestãrile culturale organizate cu acest prilej de
Ambasada României în capitala Indiei. Cu acest prilej va
fi prezentat ºi volumul Don’t play with the snakes. Primul
sãu volum apãrut, pânã în prezent în limba englezã, oferã
cititorilor de poezie din spaþiul anglo-saxon sau vorbitori
de limbã englezã un univers liric aparte. Poezia ei abundã
în parabole ºi simboluri ce-i reflectã continua cãutare a
unei identitãþi pierdute în contextul unui spaþiu liric
imaginar ca ºi invocarea unei fiinþe complementare, de
fapt jumãtatea sa mitologicã. Fiecare vers al ei este
profund ºi original întrucât poeta a reuºit sã treacã dincolo
de simplele declaraþii sau de meditaþiile superficiale ºi
banale.
Avem convingerea cã autoarea îºi reconfirmã talentul
cu o carte memorabilã, carte care va permite cititorilor
strãini de poezie sã ia pulsul stãrii actuale a poeziei
româneºti.

tablete de duminicã

Mircea Dinutz

ÞAÞA INTELECTUALÃ
Satul tradiþional, pe care ar trebui sã-l regretãm cu
toþii, dacã am avea timp de fleacuri, impunea o altã
înþelegere a cuvântului „þaþã”: era, pur ºi simplu, o formã
de respect faþã de cineva mai în vârstã, fie cã era din
familie sau nu. În satul tradiþional nimeni n-ar fi amestecat
/ contaminat cele douã cuvinte: þaþa era mãtuºa, lelea,
iar intelectualul
intelectualul, respectat în acele vremuri, era preotul,
notarul, învãþãtorul! Astãzi, scuzaþi, þaþa a ajuns sã fie
înþeles ca desemnând „o femeie vulgarã, lipsitã de gust
ºi rafinament”. Halal degradare a cuvintelor, parol,
monºer!!
Cele douã cuvinte pãreau sã aibã destine paralele,
fãrã a exista riscul de a se întâlni vreodatã. Dar noi trãim,
nu existã nicio îndoialã, în „irealitatea imediatã”, unde
totul devine posibil. Þaþa rãmâne þaþã, mai puþin
impunãtoare, dar nu mai puþin emblematicã pentru
vremurile „nobilissime” în care avem ºansa sã vieþuim,
iar intelectualul – în concepþia unora – e un fel de bou /
taur Apis din mitologia egipteanã care, purtând discul solar
între coarne, îºi lumineazã semenii atunci când are înalta
bunãvoinþã de a zãbovi între muritori.
Mã întreb: ce ar putea uni cei doi termeni sortiþi sã fie
incompatibili? Rãspunsul e la fel de simplu: fascinanta ºi
imprevizibila realitate a zilelor noastre, unde impostorul Don
Juan poate fi luat drept un competent specialist în inscripþii
funerare, iar prostituata benemerenti drept un model adorat
de castitate. Þãþeala bine argãsitã ºi intelectualitatea
spãlãcitã se aflã, deseori, într-o bunã convieþuire, fãrã ca
acest lucru sã deranjeze pe cineva. Dar…
Dar, sã recunoaºtem, þaþa intelectualã este un
oximoron foarte reuºit! Þ a þ a
a, distinsa noastrã
contemporanã, are toate datele naturale: vulgaritate
pomãdatã cu grijã, o eclatantã lipsã de gust, pentru cã –
în lipsa oricãror criterii – matroana noastrã încearcã sã
ºocheze cu orice preþ (fie ºi cu preþul bunului simþ, dar
ce conteazã?), mitocãnie la vedere confundatã ºi
motivatã grosolan cu sinceritatea („ei, aº!”). Cu toate
acestea, inteligenþa ei cultivatã, pe ici, pe acolo, prin
pãrþile esenþiale, o ajutã sã pozeze în om de dialog
dialog,
deºi tocmai asta nu e, sã susþinã cu voce apãsatã puncte
de vedere ce nu admit replicã, sã facã mult, cât mai mult
zgomot, sã se agite strident pe orice temã, mai mult sau
mai puþin familiarã. Þaþa intelectualã are ºtaif, se impune
uºor, cu o agresivitate studiatã, ºi stârneºte teamã în
jurul ei. Are tupeu cât douã regimente de pifani instruiþi
îndelung sã calce totul în picioare: iarba de mare, surâsul
Monei Lisa, cristaluri de Boemia, amintiri din paradisul
pierdut pânã la sticluþa de parfum, flori de liliac ºi zâmbete

de bun venit! Vorba lui Caragiale: „bãtãturi strivite – copii
pierduþi – pãrinþi beþi – mame prãpãdite – guri cãscate –
praf – noroi – murdãrie – infecþie – lume, lume, lume” ºi
„Crizã teribilã, monºer!”
Pentru þaþa intelectualã nimic nu e imposibil: sã-þi
lãmureascã pentru totdeauna esenþa „crizei italiene” sau
cauzele strã-funde ale rãzboiului din Irak, sã conducã o
ºarjã de cavalerie la asediul Moscovei, dacã va fi cazul,
sã bântuie pe Internet cu nonºalanþa madamelor ce bat
calea Victoriei fãrã vreo graþie ºi speranþã, sã ia în triumf
premiul pentru popularitate la Balul tinerelor babe, sã
laude – din când în când – insinuant, folosind cu abilitate
antifraza, sã condamne cu mânie proletarã pe toþi acei
pe care nu-i are la stomac (deosebit de încãpãtor) ºi pe
care-i urmãreºte zilnic cu rãceala ºi tenacitatea unui ºarpe
boa, sã înjure – când e cazul ºi situaþia permite – pentru
cã, nu-i aºa?, „five o’clock, Dumnezeul mã-tii!”, sã lase
jignirile cele mai grele sã cadã sub aparenþa unor costelive
ºi nevinovate aprecieri! ªtie sã treacã, cu lejeritate ºi
fãrã complexe, de la discursul elevat, alcãtuit dupã toate
regulile retoricii, la acela colorat ºi îmbãlat de otrava urii!
Bine le zice, monºer, aºa le trebuie!!
Dar cel mai mult îi place, îmbãtatã de Sine Însãºi,
sã-ºi preamãreascã faptele de arme, victoriile din trecutele
rãzboaie mondiale ºi zonale, sã-ºi închine rãscolitoare
ode, sã vorbeascã ºi sã se vorbeascã despre
neasemãnarea sa, aºa, ca sã se ºtie ºi sã le intre tuturor
bine în cap, caz patologic, în toatã puterea cuvântului!!
Dacã s-a scris despre ea în „Trompeta Vrancei”, de ce
sã nu aparã ºi în „Curierul de Budeºti” sau în „Lumina
încruntatã” sau…?!?!! Sã vinã sã o felicite primarul,
prefectul, cu toþi consilierii lor, bãieþii de la N.A.T.O.,
U.E.F.A. ºi de la Asociaþia plantatorilor de brazi pitici,
dacã mai au ceva bun simþ! Intelectuala – þaþã priveºte
totul de sus, nu se amestecã cu profanii, nu râvneºte la
bunul altuia, dar nici nu dispreþuieºte veniturile
suplimentare, de oriunde ar veni, pentru cã – precizãm ºi
asta – a trecut de mult vremea intelectualilor romantici ºi
metafizici care dispreþuiau viaþa practicã ºi deliciile unei
vieþi îndestulate. Intelectualul de azi este respectat dupã
numãrul cartoanelor pe care le adunã, cu ºtampilã ºi
semnãturã, al titlurilor adunate cu diligenþã ºi tenacitate,
al înãlþimii piedestalului pe care se aflã (real sau
închipuit)… Intelectualul, cu iz de þãþealã acrã, mai are
bunul obicei sã ºi gândeascã (la binele personal) ºi cine
gândeºte îºi poate permite sã transleze elegant între
sudalmã ºi slavã nezãgãzuitã de nimic. „Ce lume, monºer,
ce lume!”
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Virgil Panait

REVISTA REVISTELOR
CUL
TURA, nr
CULTURA,
nr.. 3, 2008
Ca de obicei, multe lucruri interesante, demne de toatã
atenþia ºi în acest numãr al revistei bucureºtene. Ce ne facem,
însã, cu articolul Geniu sau aburi alcoolici? semnat de Elena
Vlãdãreanu, poeta fãrã perdea care a transformat organele
genitale în condei ºi cãlimarã? Pentru cei care nu au citit, le
amintesc cã este vorba despre rãspunsul dat de poetã la o
Anchetã a revistei ºi-l are în plin plan pe inegalabilul Nichita
Stãnescu – cel care a revoluþionat din temelii limbajul poetic
românesc. Fãrã argumente clare ºi solide, Elena Vlãdãreanu
trece la defãimarea ºi desfiinþarea omului ºi poetului Nichita
Stãnescu într-un stil reprobabil ºi pueril: „Nu-mi place ºi nu
mi-a plãcut niciodatã. Sunt din ce în ce mai puþin convinsã cã
acolo e metafizicã ºi mai mult convinsã cã, de fapt sunt aburi
alcoolici. Artistul bea primul pahar ºi nu se întâmplã nimic. Mai
bea unul. ªi încã unul. Cu cât paharele se înmulþesc cu atât
nodurile se strâng mai tare: pe ºerveþele, pe bucãþi de hârtie
crâmp, boþite, verbal, comunicate prietenilor pregãtiþi cu hârtie
ºi pix sã noteze. Impresionant! Mãreþ. Uimitor”. Iritarea Elenei
Vlãdãreanu nu o vãd decât ca pe o nevoie de publicitate ieftinã.
Dar, acum câþiva ani, nu scria domnul Cristian Tudor Popescu
cã opera lui Nichita Stãnescu ar trebui arsã, oprindu-se eventual doar câteva poeme care sã încapã într-un buletin de
identitate? Ei, ºi? Nu s-a întâmplat nimic. Nichita a rãmas
neclintit pe soclul sãu invizibil, dar sigur. Scriam eu atunci:
„Sã-i dãm foc fraþilor! Dar dacã nu arde?”

LUCEAFÃRUL, nr
nr.. 1, 2008
Dupã neaºteptata moarte a prozatorului Marius Tupan,
revista „Luceafãrul” apare într-o nouã formã ºi formulã. Din
acest prim numãr se pot citi cu interes urmãtoarele: Poeme de
Ileana Mãlãncioiu, prozã de Gabriela Adameºteanu, cronici de
carte semnate de Horia Gârbea, Gelu Negrea, Mariana Criº.
Savuroasã, substanþialã ºi plinã de nerv, ca de obicei, rubrica
lui Alexandru George. Revista ne propune ºi o carte în dezbatere
– este vorba despre romanul Relatare despre moartea mea de
Gabriel Chifu. Cronica literarã este susþinutã de criticul Dan
Cristea care s-a întors (un lucru formidabil) la dragostea primã:
Critica de întâmpinare. O rubricã ce se anunþã a fi de succes
este Aruncãri libere, în care gãsim cele mai proaste producþii
poetice, culese din reviste ºi cãrþi. Pãcat cã nu se dau ºi numele
autorilor!

ATENEU, nr
nr.. 1, 2008
De reþinut: Despre absolutul eminescian – Acasã la Rosa
Del Conte de Ioan Dãnilã, Mircea Djuvara – Despre Filosofia lui
Eminescu de ªtefan Munteanu, Itinerariile lecturii la N.
Steinhardt de Ioan Holban, Cãlãtorie în þara netulburatã a lui
Nae’Miticã de Mircea Dinutz, Cazul Eminescu, un adevãr
cenzurat de Romulus Dan Busnea, din care citez: „Dupã ce

Eminescu a fost ascuns, s-a lansat zvonul nebuniei inexplicabile, s-a inventat povestea unei boli venerice, iar apoi –
potrivit documentelor publicate – a fost otrãvit lent cu mercur,
sub pretextul unui pretins tratament contra sifilisului. A fost
închis la balamuc, a fost umilit ºi zdrobit în cele mai inimaginabile feluri. Din nefericire, defãimarea sa nu a încetat nici azi
când încã i se mai fac rechizitorii ºi procese de intenþie, iar antiromânii îl denigreazã cu orice prilej.” Corect ºi trist!
Se poate uita aºa uºor, oare, celebrul numãr din revista
„Dilema” în care Eminescu era fãcut praf ºi pulbere?

ACOLADA, nr
nr.. 3, 2007
Aflatã la început de drum, revista din Satu Mare este o
publicaþie solidã, serioasã cu colaboratori pe mãsurã:Gheorghe
Grigurcu, Gabriel Dimisianu, Constantin Cãlin, Magda Ursache,
Dora Pavel, Constantin Trandafir, Adrian Dinu Rachieru.
Nicolae Prelipceanu, ªerban Foarþã, Radu Ulmeanu, etc.
Demnã de interes este Ancheta revistei ce are ca temã: „Spiritul
vremii – opþiune sau provocare? la care Rãspund Ioana
Pârvulescu (cam în grabã!), Ovidiu Pecican ºi Irina Petraº, din
intervenþia cãreia citez: „Trãim o epocã a coexistenþei –
câteodatã ºi doar aparent – paºnice a tuturor contrariilor.
Aproape nimeni nu(mai) crede în stindardele pe care le fluturã.
Comunitatea e tot mai largã ºi mai unitã, însã indivizii
funcþioneazã dupã reguli de folosinþã strict personalã…” Corect.
Cam netede ºi reci, versurile semnate de Octavian Soviany:
„Rochie neagrã / Bitter amar / Multe fotografii de pe vremea
Titanicului / O pisicã frecându-se de piciorul de abur al unui
contabil /
De la fabrica Klompe…” Offf…

PARADIGMA, nr
nr.. 1, 2008
Pentru a arãta cum nu ar trebui sã se mai scrie poezie în
secolul 21, citesc câteva fragmente fade dintr-un poem de o
paginã (!?!) semnat de Nina Ceranu: „În pereþii de vãiugã /
ªoarecii ºi ºobolanii miºunã. / Se cautã neobosiþi. / Oare ei
când dorm? Foamea lor se ostoieºte vreodatã? / Dacã aº da
foc casei / Aº ridica în slãvi chiþcãitul jivinelor Domnului, /
Acum pitite prin tranºeele sãpate de ani buni / Într-un acord
tacit / Tata le-a dat cheile hambarelor / ªi recoltelor lui / Iar ele
ºi-au vãzut de tocat…” Profund, foarte profund. Fiind la
capitolul rozãtoare”, iatã ce scrie ºi Viorel Mirea (tot poezie
!?!): „ªi dintr-o datã, vai, ºoarecii erau cât pisicile / Pisicile cât
lãtrãtorul suflet de câine / Câinii cei mici cât leii cei mari / Cât
marii cei cai erau leii / Iar caii cât sunt câinii ºi leii ºi caii ºi câinii
/ Luaþi la un loc / Iar dacã dumneata ai fi fost ºoarece de
exemplu / Sau eu dacã aº fi fost cât pisicile de exemplu”. Nici
ca parodie proastã dupã Nichita Stãnescu nu merge…

CONTRAPUNCT
CONTRAPUNCT,, NR. 3-6, 2007

info cultural
Sincer sã fiu, nemaivãzând-o de ani de zile, nici nu credeam
cã aceastã revistã mai apare. ªi totuºi, ea existã, este subþiricã
ºi la propriu ºi la figurat – cãci nu prea ai mare lucru de cetit în
ea. Cu articole gen Valoarea ºi conºtiinþa documentarã în arta
contemporanã ori Tatuajul, între artã ºi pseudoartã ori
Brâncoveanu ºi Performing-ul de Costum ori Urmeazã Nirvana,
peron pe partea dreaptã ori VISSI D’ARTE la Teatrul Naþional
din Cernãuþi eu nu cred cã poþi sã-þi atragi cititorii… Nu mai
spun cã un sfert din revistã este ocupat de un Jurnal întrerupt
greoi, plictisitor ºi inutil, semnat de Ioan Mihai Cochinescu. Iar
la „Cronica literarã”, Liviu Antonesei, vorbind despre un roman
a lui Cãlin Ciobotari nu rateazã ocazia de a-ºi propria soþie,
Gabriela Gavril – autoarea volumului Fiecare cu Budapesta lui.
Adicã cu familia sau gaºca lui…

ORIZONT
ORIZONT,, NR. 12, 2007
Cu seriozitatea-i cunoscutã, Cornel Ungureanu ne vorbeºte
despre Aniversãri leneºe în 2007. Cazul Eliade, Sebastian, Pavel
Dan. Binevenite sunt ºi interviurile cu criticii literari Andrei Terian
ºi Cosmin Ciotloº – semn cã literatura îºi are criticii ei ºi printre
tineri. Numai cã nominalizãrile lui A. T. la premiul Nobel sunt
discutabile: Mircea Ivãnescu, Norman Manea ºi Petru Cimpoeºu.
Ar mai fi multe de spus, dar ideea este cã articolele sunt scrise
deseori academic, folosindu-se un limbaj prea universitar ºi
rece, ceea ce face ca revista sã se citeascã greu ºi greoi. Asta
probabil ºi din cauza tehnoredactãrii obositoare. Cred cã ºi
Turul de orizont este prea învechit ºi prãfuit. Este doar o
pãrere…

NORD LITERAR, NR. 1, 2008
Dintre articolele bune ºi foarte bune din numãrul de faþã,
mã voi opri la „Cronica literarã” semnatã cu profesionalism de

Gheorghe Glodeanu care comenteazã un volum foarte
interesant ºi provocator semnat de un critic literar de talent:
Daniela Sitar-Tãut, iar volumul se intituleazã Estetica
donjuanismului:o analizã a fenomenului autohton, Editura Princeps Edit, Iaºi, 2007. Cu toate cã are, uneori, un limbaj greoi ºi
întortocheat, scrisul acestei tinere autoare trebuie reþinut. Iatã
ce scrie cronicarul: „Prin cercetarea pe care o întreprinde, D. S.
T. dã glas extraordinarei apetenþe pentru mituri ºi pentru vise
ce caracterizeazã existenþa umanã, rãspuns firesc al inconºtientului la invazia tot mai feroce a tehnicismului ºi a excesului de
demitizare ce defineºte epoca post-modernã. Prin studiile sale,
D. S. T. a reuºit sã devinã în numai câþiva ani, cea mai serioasã
ºi competentã exegetã de la noi, a mitului lui Don Juan.” Cea
ce nu e puþin lucru.

AXIOMA, nr
nr.. 12, 2007
Domnul Ieronim Tãtaru nu se dezminte nici de data aceasta:
domnia sa ne reaminteºte de marele maestru al picturii franceze
din secolul al XIX-lea, Gustave Courbet, acest autodidact ºi
vizionar naiv care a demonstrat lumii cã în artã conteazã doar
talentul, cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la moartea sa.
Courbet a rãmas celebru ºi prin multele portrete, autoportrete
ºi nuduri de femei opulente, care au scandalizat pe contemporani ºi nu numai. La „Cronica literarã”, criticul Constantin
Trandafir ia la puricat o lucrare bine construitã ºi scrisã cu
farmec: Constantin Negruzzi de Gabriel Dimisianu. Iatã cã
literatura clasicã nu ºi-a epuizat încã toate misterele. Zice
cronicarul: „G. D. îºi urmeazã modelul, sau altfel spus consunã
în spirit ºi-n simþire, intrã în rezonanþã cu scriitorul. De unde ºi
o anume însufleþire subtextualã, dar perceptibilã ºi avantajoasã,
pe acest front de superioarã discreþie.” Alãturi de Liviu Leonte,
Gabriel Dimisianu rãmâne un exeget de marcã al importantului
clasic care este Constantin Negruzzi.
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