editorial

Mircea Dinutz

QUO VADIS, JUVENTUTE?!
N-aº îndrãzni sã abordez un asemenea subiect, în
egalã mãsurã, fierbinte ºi delicat, controversat ºi disputat,
dacã n-aº lucra în lucra în învãþãmântul preuniversitar,
dacã n-aº trãi aproape de tineri, observându-i cu atenþie,
apostrofându-i (uneori), admirându-i (alteori), justificându-i
sau – în ultimii ani- mai adesea reproºându-le lipsa de
imaginaþie, pragmatismul îngust ºi suficient, pierderea
alteritãþii, atrofierea sentimentului patriotic, deficitul
sufletesc… de parcã noi n-am avea ce sã ne reproºãm,
de parcã ei (de fapt, unii dintre ei) au devenit aºa din
pãmânt ºi iarbã verde sau din seninul cerului.
Nici nu-mi trece prin minte sã iau asuprã-mi sau
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asuprã-ne, adicã asupra generaþiei mele, toate relele ºi
slãbiciunile acestei superbe ºi trufaºe tinereþi, tot aºa
cum nici acestora nu le –ar trece prin gând sã-ºi asume
pãcatele noastre. Cauzele pentru ceea ce este tineretul
de azi (cu bune ºi rele) sunt multiple, deloc de neglijat.
Dupã 1992 au apãrut televiziunile particulare, apoi – prin
extindere treptatã – o reþea monstruoasã de calculatoare
prin care se încearcã a se controla o imensã informaþie
(oare?); a crescut vertiginos numãrul tentaþiilor de orice
fel, viaþa a devenit mult mai dinamicã, aducând în primplan tineretul plezirist, iar „puterea imaginii” (René Huyghe)
aproape cã a anihilat eforturile acestuia(în cãutare de
sine) de a-ºi pune „sângele intelectual” în miºcare, de a
procesa – pe cont propriu – informaþia, de a-ºi constitui o
fibrã moralã rezistentã, un sistem de valori coerent!…
Mulþi dintre ei au cãpãtat abilitãþi care, în concepþia lor,
pot substitui orice altceva: muncã, tenacitate, caracter,
stãpânire de sine! Omul ca o prelungire fireascã a
calculatorului – o imagine care îl face pe tânãr sã
priveascã cu nedisimulatã superioritate generaþiile care
l-au precedat.
O mãreþie pe care ºi-o datoreazã, la urma urmei, nu
faptelor sale de arme, ci unui microordinator mai mult
sau mai puþin performant.
N-ar conta aºa de mult cã unii dintre ei au o
îmbrãcãminte mai… bizarã, de fapt uniformizatoare, nu
totdeauna în acord cu vârsta, fizionomia, plinãtatea
trupului; n-ar conta atât de mult cã, uneori, le lipseºte
tactul, delicateþea, cã nu stãpânesc prea bine normele
elementare de politeþe în relaþiile cu cei mai în vârstã;
n-ar conta foarte mult nici mãcar faptul cã trãiesc cu
spatele întors spre trecut / tradiþie, mereu ºi obositor
îngropaþi într-un prezent al voluptãþilor de-o clipã, dacã
ºi-ar oferi cel puþin ºansa maturizãrii, a desprinderii de
contingentul cenuºiu ºi al apropierii de transcendent.
Din punctul meu de vedere, majoritatea tinerilor din
generaþia mea n-au fost nici mai buni, nici mai frumoºi,
nici mai deºtepþi, în comparaþie cu cei de acum. Cei mai
mulþi dintre noi, la 16-18-20-25 de ani, eram superficiali,
vorbeam mult, tare ºi fãceam extrem de puþin, eram plini
de proiecte ºi de aspiraþii, pe care le risipeam cu
iresponsabilitate, la fiecare pas. Odatã pragul acesta
trecut, ne repliam, pãstrând atât cât ne trebuia din ceea
ce am fost, mergând mai departe spre ceea ce voiam sã
fim. Era pragul spre maturitate, ceea ce însemna cã ne
asumãm niºte responsabilitãþi, construindu-ne cu
dificultate, pas cu pas! Sã recunoaºtem cã tinereþea nu
e întotdeauna un avantaj!
Într-un imperiu al imaginilor atotstãpânitoare, ne vine
greu sã credem cã acestea nu numai cã nu joacã un rol
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fundamental în procesul gândirii (Wittgenstein), dar chiar
o atrofiazã prin subordonare necondiþionatã. Tânãrul de
azi nu mai este interesat de valorile spirituale, pentru cã
nu a fost educat astfel. Cel mult a fost îndemnat sã
respecte (formal) niºte cutume: mersul la bisericã, în fiece
duminicã ºi de sãrbãtori, sã-ºi facã cruce de câte ori
trece pe lângã un locaº sfânt… Chiar ºi asemenea
manifestãri sunt rare, în cazul lor. În schimb, aude cum
mai toatã lumea discutã despre bani, afaceri, sex, putere,
subiecte cu adevãrat inepuizabile! Bombardamentul cu
obiecte erotice, gustul apãsat pentru divertisment ºi show,
alienarea progresivã a discursului grav (cu interdicþie la
adevãrurile de profunzime) pot fi considerate cauze prime
ale frivolitãþii omului „tranziþiei”. A accepta supremaþia
imaginilor înseamnã a recunoaºte cã trãim sub vãlul
Mayei ºi cã nu ne intereseazã sã trecem dincolo de
acesta. Or, impresia mea este cã minunaþii noºtri tineri
(tehnici, pragmatici, inventivi) îºi folosesc toate calitãþile
native ºi abilitãþile dobândite pentru a o proslãvi pe Maya,
divinitatea supremã.
Lumea este – pentru ei – ceea ce se vede! Omul
acela e bãtrân ºi neputincios, copilul acela e blond, firav,
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lipsit de vitalitate, iar tânãra de acolo – abordabilã, ce sã
mai discutãm?! „Individul ãla e tare, tare de tot’’ (douã
vile, trei amante, maºinã de un miliard), cel pe care-l
vezi scuturându-ºi profilul dur (strãmoºii sãi vin tocmai
din grota de la Addaura) înalþã bisericã dupã bisericã, dã
celor sãraci cu ambele mâini ºi-i binecuvânteazã(în faþa
camerelor de luat vederi) cu „valea, hahalerelor!”, apoi
pleacã sã-ºi antreneze echipa de heruvimi, Doamne, ce
lume interesantã! Îi priveºti searã de searã, etalându-ºi
bogãþia, grosolãnia, prostia abundentã, convinºi cã totul
li se cuvine ºi li se permite în numele Banului ºi al Poziþiei
Sociale!
Peste toate avem, ºi-un Minister al Învãþãmântului,
al Cercetãrii ºi… al Educaþiei (aþi citit bine) ce ºi-a
schimbat în ultimii 17-18 ani denumirea de 4 ori,
miniºtrii, de 11 ori ºi nãravurile- niciodatã. Un minister
care se agitã mult (ºi inutil), demareazã mereu proiecte,
inoveazã, reformeazã ºi nu duce nimic pânã la capãt.
Pentru cã, în ciuda bunelor intenþii, se face aproape
orice în învãþãmântul românesc: memorare à la
Trãsnea, balul mãrþiºorului, miss boboc (dupã care a
apãrut ºi mister boboc) ora tip-ºuetã, adunarea gumiºtilor
elevaþi, parada domniºoarelor ce poartã bluze „cu
vedere la buric” (comandã specialã) ºi balcoane
suspendate, cangurul lingvistic, cangurul cibernetic,
cangurul domestic, olimpiade peste olimpiade (ce
paralizeazã activitatea la clase câteva sãptãmâni
bune), mai puþin… educaþie!!
Nu-i vorbã, se fac ºi lucruri bune, rezultatele o
confirmã, dar asta, cred eu, e mai mult consecinþa cã
unele practici, confirmate de tradiþie, se lasã mai greu
abandonate. A contribuit ºi presa (scrisã, video) care a
exagerat defectele ºcolii româneºti, prezentând cu
insistenþã la ªTIRI acte de violenþã în incinta ºcolii, încât
telespectatorii mai naivi au rãmas cu impresia cã ºcoala
este un ring special amenajat pentru confruntãri fizice.
Aceeaºi presã, în goanã dupã senzaþional, nu are nici
timp, nici spaþiul necesar, dar nici dispoziþia de a prezentacu obiectivitate- ºi pãrþile pozitive, progresele obþinute,
apãsând grotesc pe ideea cã suntem total depãºiþi în
raport cu Europa(ce ar oferi modele absolute)…Mã tem
cã adevãrul nu se aflã, pe de-a întregul, nici de o parte,
nici de cealaltã!! Se vrea sincronizarea învãþãmântului
românesc cu cel european prin mimetism (citiþi: „maimuþãrealã”) cu ignorarea ostentativã a tradiþiei, oare de ce?!
Acest efort de sincronizare nu are în vedere un element
esenþial – resursele umane (elevii ºi profesorii din
România).Tinerii, mai bine zis, o parte dintre aceºtia n-ar
vedea ca o dramã pierderea identitãþii naþionale, iar cei
mai mulþi trateazã o problemã atât de gravã cu o monstruoasã indiferenþã. Cu excepþiile de rigoare, aceºtia par
dispuºi sã renunþe la tradiþie cu lejeritatea cu care cineva
ºi-ar pierde – ei ºi?! – ºireturile de la pantofi, fãrã urme ºi
regrete, iar profesorii de vocaþie, atâþia câþi mai sunt, par
amar-resemnaþi, numãrându-ºi în gând anii pânã la pensie,
doar-doar or veni mai repede! Rãmâne o întrebare pentru
tineretul nostru vesel ºi fremãtãtor: încotro, pe drumurile
aspre ale lumii, fãrã un trecut, fãrã rãdãcini, fãrã identitate
de neam? Nu putem trãi veºnic în prezent. Va veni
vremea întrebãrilor de sine.
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BIODIVERSITATEA PETRE STOICA
I
Umbra ºarpelui
În ce limbã vorbea Dumnezeu cu Adam ºi Eva?
Fireºte, în limba lui Dumnezeu. Dacã-i aºa, ºi aºa este,
înseamnã cã Adam, dupã ce a primit de la Dumnezeu
misia sfântã – prima misie sfântã, ºi ultima! – de a da
nume vieþuitoarelor din paradis în limba lui Dumnezeu,
folosindu-se, adicã, de limba lui Dumnezeu, a botezat
plantele, florile, animalele, pãsãrile, peºtii? Desigur! Faptul
e atestat în Cartea Sfântã! În rai Dumnezeu crease o
biodiversitate divinã. Biodiversitatea, se ºtie, înglobeazã
toate formele viului. Componenþii biodiversitãþii pot fi numiþi
– de ce nu? – biodiversitari! Dar pentru cã toþi aceºti
biodiversitari trebuiau sã poarte câteodatã (uneori), câte
o datã (tempo lent) sau câte-o datã (tempo rapid, pentru
câte o singurã datã), sau definitiv, câte un nume – vorba
lui Sorescu! – ca sã li se punã acest nume a fost
învrednicit Adam! El a devenit, astfel, Naºul paradisului!
Printre biodiversitarii edenici ºi-a început veacul vecilor
ºi creaþia lui Dumnezeu, numitã de Adam ºarpe! E important de subliniat faptul cã Adam ºi Eva au fost naºii
ºarpelui, dacã l-au botezat cu nume de ºarpe! Atunci
când ºarpele, finul paradiziac, a venit pe la naºi sã-i
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îndemne sã mãnânce din mãrul interzis, nu erau, clar, ei
între ei, niºte strãini! ªi cum s-ar fi putut aºtepta naºul
Adam ºi naºa Eva ca finul lor drag sã-i îndemne sã calce
pe bec?! De ce sã le întunericeascã el orizontul
existenþial? Mai degrabã Adam ºi Eva ºi-au închipuit cã
în paradisul divin, unde mieii zburdau pe câmpii, albinele
bâzâiau prin aer, fericite, iar toate florile înfloreau în
deplinã libertate, libertatea era fãrã de þãrmuri, sau fãrã
de maluri; libertatea era neþãrmuritã, aºa cã totul era
permis!… Poate nu înþeleseserã ei exact ce însemna sã
nu te atingi de un pom!?… Cum sã le treacã lor prin cap
cã mâncatul mãrului va însemna ºi punerea în funcþii
biologice exacerbate a bucuriilor corporale, mai ales cã
la acea orã ei nici nu ºtiau cã sunt goi ºi cã au sex!
Plantelor, florilor, legumelor, tuturor entitãþilor vii din
paradis, Adam – bãnuim, nu dãm cu parul! – le-a dat ºi
nume ºtiinþifice, care, în mare parte, s-au pierdut! Având
ºi o intuiþie edenicã despre o posibilã rãspândire pe tot
pãmântul a biodiversitãþii, Adam a avut ºi o premoniþie
filologicã: limba lui Dumnezeu se va numi în unele spaþii
– în viitor, desigur! – copta, aramaica, greaca, latina, ºi –
iarãºi, fireºte! – traco-geto-dacica! Premoniþia lui s-a
adeverit: din cauza bulversãrilor climei, dislocãrile din
istorie au dus la apariþia ºi dispariþia unor limbi, sau la
transformarea lor în limbi moarte, cum este cazul latinei!
Ei bine, bine, bine, chiar în limba latinã moartã ne-au
rãmas vii denumirile date de Adam, în rai, unor specii de
plante medicinale ºi aromatice… Iatã Lista lui Adam:
1. Acorus calamus – obligeanã
2. Aloe arborescens – aloe
3. Aloe vera – aloe
4. Althea rosea var nigra – nalbã de grãdinã
5. Amaranthus caudatus – motul curcanului
6. Apium graveolens – þelinã
7. Armoracia rusticana – hrean
8. Calendula officinalis – gãlbene
9. Capsicum sp. – ardei
10. Cassia angustifolia – siminichie
11. Celosia cristata – creasta cocosului
12. Chelidonium majus – rostopascã
13. Cnicus benedictus – schinel
14. Cynara scolymus – anghinare
15. Echinacea angustifolia – echinacea
16. Echinacea purpurea – echinacea
17. Glycyrrhiza glabra – lemn dulce
18. Helianthus tuberosus – topinambur
19. Hordeum vulgare – orz
20. Hypophae rhamnoides – cãtinã
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21. Hypericum perforatum – sunãtoare
22. Hyssopus officinalis – isop
23. Inula heienium – iarbã mare
24. Lavandula angustifolia – lavandã
25. Leonurus cardiaca – talpa gâºtii
26. Melissa officinalis – roiniþã
27. Momordica charantia – castravete amar
28. Mentha piperita – mentã
29. Ocimum basilicum – busuioc
30. Oenothera biennis – luminiþa nopþii
31. Origanum vulgare – sovârv
32. Passiflora incarnata – floarea pasiunii
33. Petroselinum hortense – pãtrunjel
34. Plantago lanceolata – pãtlaginã
35. Rheum officinalis – revent
36. Ribes nigrum – coacãz negru
37. Rosmarinus officinalis – rosmarin
38. Salvia officinalis – jaleº
39. Stevia reubadiana – ºtevie
40. Symphytum officinale – tãtãneasã
41. Tagetes patula – crãiþe
42. Thymus vulgaris – cimbru de culturã
43. Valeriana officinalis – valerianã.
Am transcris mai sus Lista lui Adam din douã motive:
a) pentru cã aceste specii de plante medicinale ºi
aromatice – pe lângã alte specii de plante mai puþin, sau
deloc aromatice sau medicinale! – umpleau cu miroase
parfumate specifice aerului din paradis; b) pentru cã
aceste componente liliale ale biodiversitãþii au constituit,
suntem siguri, fundamentalele componente ale biodiversitãþii din þara tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi a vieþii fãrã de
moarte, precum ºi componentele biodiversitãþii din gura
de rai pe care coborau la vale trei turme de oi!… Miroasele
paradisiace din întâia grãdinã-livadã le mai putem întâlni
ºi în grãdina castelului de la Elsinor, precum ºi în aerul
ce-o învãluia pe Ofelia când avea braþele pline de flori…
De unde se poate deduce cã nebunia ºi moartea fac parte,
4
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întotdeauna, din peisajul paradisiac! Evei ºi lui Adam nu
le-a luat ºarpele minþile? Moartea nu ºi-a fãcut apariþia în
paradis în umbra de sub burta ºarpelui, când finul
nerecunoscãtor ºi-a îndemnat naºii la drãcii?
Deschidem o parantezã: ca sã notãm faptul cã prin
grãdina edemicã a lui Petre Stoica trece mereu Ofelia,
cu nebunia ei tandrã, Ofelia! O, cum cântã moartea în
dalba fecioarã!
ªi încã o parantezã: deºi miroasele edemice ale
plantelor ºi florilor pe care le nãºiserã le puteau aerisi
creierele pânã la sublim, trãind ei, Adam ºi Eva, într-un
spaþiu al idealului, irealismul s-a apropiat de ei pâº-pâº,
odatã cu târâiºul ºarpelui… Din lipsã elementarã de
experienþã socialã, irealismul i-a costat scump! Adam ºi
Eva, da, n-au avut la îndemânã vreo modalitate de a
raþiona corect asupra efectului negativ ce-ar fi putut rezulta
din asumarea ipotezei propuse de ºarpe – sã mãnânce
mãrul!… O idee catastrofalã, ce sã ne mai ascundem
dupã plop! Aºa cã locuitorii azvârliþi peste pârleazul
paradisului, la Est de paradis (fireºte!), da, pot fi
consideraþi ºi întemeietorii istoriei ideilor catastrofale!
ªarpele, superior protopãrinþilor noºtri din punct de
vedere psihologic, a devenit, de fapt, întâiul ideolog –
dacã ºi-a putut valorifica atât de eficient ideologia!
Surprinzãtor e faptul cã Dumnezeu i-a luat de urechi doar
pe Adam ºi pe Eva, iar de ºarpele ideolog nu s-a atins
nici c-o floare!
Problema sexualã nu s-a bucurat din partea lui
Dumnezeu de nicio înþelegere! Ai mâncat mãrul, gata,
n-a învins în tine Cuvântul prin care þi s-a spus ce sã nu
faci, au învins în tine vorbele, vorbele, vorbele ºarpelui
ideolog! Gata, morala ta e zero, ai rãmas tot un fel de
animal! Gata, în tine a învins þãrâna, nu duhul, a învins
viclenia târâtoriului cel galbin de dudãu!… Mâncând mere
ai certificat faptul cã aventura sexualã nu þine cont de
eticã! Afarã din rai, potaie! Du-te ºi fii pãstorul animalelor
pe care le-ai nãºit, fii regele cu sex deplin ºi plenipotent
peste regina ta, Eva, fii regele administrativ peste biodiversitatea de la Est de Eden!
Sigur, Dumnezeu, care avea ºi humor, nu i-a fãcut pe
Adam ºi Enva una cu þãrâna, dar nici asupra altor
biodiversitari n-a mai suflat duh sfânt! Însã i-a azvârlit
peste pârleazul edenic – aºa cum spuneam mai sus! –
pe Adam ºi Eva, ca sã dea un exemplu de intransigenþã
divinã!
Ar mai fi de evidenþiat un fapt asupra cãruia n-am
observat sã se insiste!… ªi anume: Dumnezeu, va sã
zicã, i-a dat afarã din paradis pe Adam ºi Eva în ziua a
ºasea! Iar El, Dumnezeu, în ziua ºaptea s-a odihnit! Ceea
ce înseamnã cã istoria terestrã a bravilor noºtri protopãrinþi, Adam ºi Eva, a început când Dumnezeu dormea!
În universul floral, edenic, al domnului Petre Stoica,
unde se aflã ºarpele, nebunia minþii ºi moartea? Dacã ne
uitãm mai bine prin gaura cheii paradisului Petre Stoica,
vom observa, boieri dumneavoastrã, cã în decorul
patriarhal al acestei lumi modernitatea stã ascunsã precum
ºarpele dionisiac în pãpuºoi! Distorsiunile minþilor, fumul
istoriilor, dezechilibrul ecologic ºi moral, scãderea
imunitãþii cerebrale – toate acestea stau sub umbra
ºarpelui!
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Irina Mavrodin

ÎN EXPLORAREA MARELUI NECUNOSCUT
în seara aceleiaºi zile de duminicã
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13 decembrie 2007
Vorbeam cu Miorel despre tot felul de lucruri. Mã
întreabã dacã mi-am scris ºi astãzi pagina despre Irinuca.
Începe sã plângã, aºa cum face de fiecare datã când
vorbim despre ea. Eu plâng foarte rar, de ce oare mã
simt ca împietritã? Poate ca sã fie totuºi cineva „mai
tare”, spre a-i ajuta pe cei care-i plâng moartea sã se
opreascã din plâns? Sau poate pentru ca sã pot sã scriu,
sã-mi duc la „bun sfârºit” gândul de a scrie o carte despre
Irinuca, aceastã carte pe care o scriu chiar acum? Cãci
nu se poate scrie –îmi dau seama mai bine ca oricând –
cu lacrimile curgând pe paginã.
O stare la fel de persistentã ca aceea pe care o am
în legãturã cu plecarea oribil de rapidã (sau fericit de
rapidã?) a Irinucãi dintre noi, în „încãperea alãturatã’’ ,dupã
cum mi-a spus, cred, Herta Spuhn, citându-mi, cred, o
veche tradiþie evreiascã. Starea mea de a fi uimitã în
faþa întâmplãrii pe care ea, Irinuca, veºnica încãpãþânatã, rebela plinã de energie, de personalitate, animatã
de un imens ºi puternic proiect, nu a mai putut-o controla,
domina. Sau poate – de ce nu aº crede într-o altã tot atât
de posibilã întâmplare: ea a renunþat sã mai trãiascã, a
renunþat la încãpãþânarea de a trãi, la dorinþa de a trãi?
„Gata”, „gata”, „prea mult”, spunea ea. Nu acesta este
înþelesul cel mai adânc al acestor vorbe, pe care le-a
repetat de multe ori în ultimele zile, când noi, eu ºi cu
Miorel, eram atât de convinse cã ea se va vindeca ºi
eram supãrate pe Bebe cã vede totul în culori
„catastrofice”?
Vorbesc cu Miorel despre plecarea lui Irinuca în
Statele Unite, acum cinci ani, dupã ce câºtigase douã
burse, una la Universitatea din San Diego ºi alta la cea
din Stony Brook (New York), ºi o alesese pe ultima (la
alte patru fusese admisã, dar fãrã bursã).Era îmbrãcatã
cu o fustiþã scurtã, bleumarin, ºi cu o geacã, tot foarte
scurtã, tip vestã, dar cu mâneci lungi, de asemenea
bleumarin. Era frumoasã, cu pãrul lucios, cu ochii
scânteietori, cu pielea matã, iradiind luminã, cu gesturi
ºi mers graþios. Stãtea foarte serioasã, deja parcã
învãluitã de un mister, în faþa unui geamantan uriaº,
negru, pe rotile, de care era legatã bine o pãturã subþire
de lânã (cumpãratã de mine în peregrinãrile mele
universitare la Braºov, împreunã cu Mihaela P.), în
carouri viu colorate, bine armonizate.
Eu ºi Miorel eram ca mute, ni se pãrea cã pleacã pe
o altã planetã, pe care neam de neamul nostru nu pusese
piciorul. Irinuca m-a întrebat: „Oare fac bine cã plec?”
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Era o întrebare pur retoricã ,rãspunsul era deja dat, îl
dãduse ea însãºi, prin decizia extraordinarã pe care o
luase, prin munca ei intensã de câteva luni în vederea
obþinerii bursei, prin faptul cã se gãsea acum, lângã acel
geamantan uriaº, pe aeroportul Otopeni. Acum întrebarea
îmi revine mereu în minte, împreunã cu starea pe care
mi-a dat-o, atunci, când mi-a fost pusã. Parcã i-am simþit
caracterul adânc premonitoriu (prin îndoiala pe care totuºi
o exprima) ºi m-am simþit foarte responsabilizatã când
i-am rãspuns, fãcând parcã un efort sã mã conving pe
mine însãmi: „Bine înþeles cã faci bine cã pleci, e un
mare succes al tãu, totul va fi foarte bine!’’
Pleca sã exploreze de una singurã marele necunoscut, cu un curaj extraordinar,(pe care acum îl vedem tot
mai mult ca fiind una dintre trãsãturile ei de caracter cele
mai definitorii) aºa cum acum, dupã cinci ani, a plecat sã
exploreze, cu acelaºi aer misterios ºi îndepãrtat, aproape
rece (pe aeroportul Otopeni ne fãcuse doar un uºor semn
cu mâna),un alt mare necunoscut, cel al tãrâmului de
dincolo, pentru a ne face nouã, celor trei pãrinþi ai ei rãmaºi
dincoace, de cealaltã parte a lumii, calea mai uºoarã,
mai netedã, eliberându-ne de toate (de toate?) temerile.
Nu pot uita ce a spus Miorel îndatã dupã moartea Irinucãi:
„Acum sunt liberã, cu adevãrat liberã, Irinuca ne-a dat
libertatea’’.
Nu spun aici doar vorbe goale, nu fac aici doar
„frumoase” speculaþii, ci încerc sã descriu o stare a mea
foarte realã: dupã moartea Irinucãi alta este relaþia mea
cu moartea, mai îmblânzitã, mai familiarã. ªi nu numai a
mea. Radu mi-a vorbit asearã despre mormântul mãmichii,
la care nu ne-am mai dus de multã vreme, ºi despre
dorinþa lui de a face împreunã un cavou al întregii familii.
Radu cel tânãr ºi cel activ, Radu, cel care nu are încã
patruzeci de ani ºi pe care nu l-am auzit niciodatã încã
vorbind astfel!
14 decembrie 2007
M-a sunat la telefon Dan S., ca sã mã invite sã merg
la un concert al lui. Mi-e foarte drag Dan, îmi place foarte
mult calitatea lui rarã, în plan uman ºi în plan artistic. Nu
vom uita niciodatã cã, la parastasul Irinucãi (de patruzeci
de zile),a avut ideea sã cânte la vioarã. Toþi cei din jurul
mesei l-au ascultat, încremeniþi de emoþie, unii cu lacrimi
în ochi. Lucru extraordinar, lucru miraculos: fãrã sã ºtie,
inspirat cu siguranþã de duhul Irinucãi, Dan cânta Bach,
adicã tocmai singura muzicã pe care Irinuca o asculta
întruna în zilele premergãtoare morþii ei!
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Magda Ursache

UNIVERSITATEA CARE UCIDE (II)
Moto: „Eu, ca om ºi ca autor, am trãit întreaga mea viaþã lucidã în acest infern” ºi
nu pot renunþa – e dreptul meu, e privilegiul meu ca gânditor, ca observator al vieþii, al
istoriei, al propriei mele existenþe, poate, mai ºtii, e unicul meu dar! – de a cerceta,
contempla, diseca, privi, analiza ºi «pipãi» sub toate cusãturile ceea ce am trãit.”
N. Breban: Noi am trãit infernul, „Contemporanul”, febr. 2008
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Mãcar Horomnea ºi-a cerut scuze când m-a întâlnit în
Bucureºti. Tocmai i se topise un roman.
Am scãpat atunci – greu – de o sancþiune. Notele la
comportament social erau sub limitã: neintegratã în colectiv,
izolatã de grupã, încrezutã ºi, culmea, aveam prea multe note
de zece, cum mã admonesta, din prezidiu, o studentã de la
secþia francezã, care tocmai picase un examen la specialitate.
Mustrare scrisã, mustrare cu avertisment, vot de blam, asta
îi aºtepta pe cei care nu participau susþinut la „acþiuni”
patriotice: cules de sfeclã ori de porumb pe tarlalele
„gospodãriilor agricole”, dupã ce se raportase demult
„încheierea strângerii recoltei”. Munca voluntar-obligatorie e
tautologie socialistã.
Toate se numeau, de-a valma, sarcini: ºi sortarea cepei, ºi
sesiunile ºtiinþifice pe þarã, ºi colaborarea la emisiuni radio, ºi
participarea la întâlniri cu scriitori: Otilia Cazimir, Demostene
Botez, Mihai Sevastos, ªerban Cioculescu, George Lesnea, plus
pajul Otiliei, Horia Zilieru.
Al. Deºliu: Izbucnirea personalã contra Filologiei ieºene
e clarã în Universitatea care ucide.
– Pentru cã nu-mi trece trecutul ãsta. Nu pot lãsa trecutul
în urmã. De ce? O spune mai bine N. Breban în moto-ul ales
pentru acest capitol. Resentimentul nu mi-l pot anihila, dar
asta nu înseamnã cã mã ºi orbeºte. Ura mea a rãmas în fazele
de dolor ºi de furor (mânie); n-am ajuns la nefas (cruzime).
Sunt unul dintre alienaþii eºecului social. Suferinþa asta nu se
ºterge. Rãbufnesc mânioasã, dar rãmân victimã, chit cã buna
mea prietenã Mariana ªenilã-Vasiliu, cu care consun pânã a ne
considera dioscure, mã tot consoleazã:
„Magda-Dio, poate cã ai avut nevoie, ca autor, de suferinþa
asta. Vrei sã-þi scrii Cartea, gândeºte-te la legenda dragã mie:
arta scrisului, dupã Eschil a fost adusã oamenilor de Prometeu,
un rãzvrãtit contra lui Zeus, dar ºi un chinuit, un torturat”.
Dar sã revin la profesori. Marea lor parte nu urmãrea punerea
noastrã pe carte, ci înregimentarea politicã. Mi-a sunat rãu
cuvântul înregimentare. M-am vãzut în tunicã ºi-n pantaloni
cu vipuºcã. Eram 150 de studenþi în an? Trebuia sã devenim
150 de Pristanda de roºu, cu creiere netezite de doctrinã, care
sã intimideze ºi sã înfricoºeze la rândul lor elevii, sã creascã
element tânãr ºi verificat în ºcolile patriei socialiste.
Prin Bybliopolis te purtau cei buni. Georgeta Loghin (safe
din p.d.v. politic) ºi Feuilles Jaunes, soþia lui Al. Andriescu
(nevestele fãrã însuºiri, dar ºi fãrã lucrãri erau susþinute de
conducere) se aflau la ani luminã faþã de Alexandru Dima; ca ºi
Ion Tiba faþã de Alexandru Husar; ca ºi Nicu Creþu ori Griºa
Þugui faþã de Mihai Drãgan. Iar Antoaneta Macovei, la limitã de
PRO

Revin la teancul de întrebãri trimise de Alexandru Deºliu.
Al. Deºliu: Aþi avut parte de acuzaþii politice în studenþie?
–O, da. Dacã tata era „element declasat”, eu trebuia sã fiu
„element blocat”. Cotitura nefastã din acel august ’44 îi
schimbase linia destinalã. Definitiv. La început, i se pãrea cã va
trece comunismul ca o gripã oarecare. Aºtepta sã treacã. N-a
trecut.
Provenienþa „nesãnãtoasã” a fost handicapul meu. Ce
observa J.J. Rousseau? Cã, prin naºtere, fiecare este liber ºi
egal cu semenii sãi. Poate în naturã, la mijloc de codru des. În
societatea, chipurile, „egalitarã”, funcþiona contraselecþia.
Trebuiau sã piardã, la concurenþã, cei cu dosar „nesãnãtos”.
Privilegiaþi erau cei validaþi de PCR.
Fusese ºi mai rãu. Citez dintr-o Informare de partid (din 5
mai ’59), cu privire la admiterea ºi menþinerea în instituþiile de
învãþãmînt superior a fiilor de exploatatori, condamnaþi politic, transfugi etc.
„În anul ºcolar 58-59, au fost admiºi în învãþãmîntul superior pe întreaga þarã doar 9 fii de exploatatori (0,1%)”.
Era bine sã n-ai rude fugite în strãinãtate, ca pãrinþii sã nu
fi avut avere, sã provii dintr-un tatã muncitor „cheferist”, mãcar
fãrã trecut politic, deci apolitic.
Numai la Institutul „Maxim Gorki” nu se cerea fiºa de origine
socialã. Zoe Dumitrescu-Buºulenga, fiicã de moºier, a absolvit
„Maxim Gorki” ºi imediat dupã a fost numitã redactor la Editura
de Stat, ca în ’49 sã devinã asistenta lui G. Cãlinescu. Pe el l-au
scos; Z.D.-B. a rãmas pânã-n ’58, când a luat-o Tudor Vianu la
catedra lui, unde a funcþionat pînã-n ’82. Începuse „just”:
tradusese împreunã cu Tamara Schächter Poemul pedagogic
de A.S. Makarenko.
Eu am scãpat, am mai spus, de admitere pe bazã de dosar
de Sfat (popular), dar tata a dus teribila povarã a clasei sociale
pânã la sfârºit. Mi s-a pus diagnostic social rezervat, ca sã mã
exprim în termeni medicali, din clasa întâi: persoanã potenþial
ostilã. Am încasat mereu. Au întârziat sã mã facã pionierã, la fel
– utecistã. M-am simþit permanent umilitã social. Doamne, cât
am urât autobiografiile, notele de relaþii, referinþele, aprecierile
BOB, caracterizãrile din partea aceluiaºi BOB!
Am cunoscut starea de „miel la cuþit” când se abãteau prin
amfiteatru „epurãrile”. Apãrea secretara ºi citea o listã cu nume
de exmatriculaþi. Cum i s-a întâmplat unei prietene cu tatã
deþinut politic: Doina Hreapcã.
„Peºte-n cârlig” m-am simþit când s-a organizat contra mea
o ºedinþã UTC, ca terapie de ºoc. De ce spun s-a când a
organizat-o Dragomir Horomnea, ajuns dupã facultate la
„Tânãrul leninist” ºi, postsocialist, la „Adevãrul”?
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intelect… universitar, faþã de toatã lumea.
Nerozii penibili – destui – rezistau „restrângerilor de
activitate” ºi celorlalte forme de „comprimare” ºi de
„raþionalizare”. Macovei n-a ieºit pân’ la pensie (forþatã de
studenþi, la ’89) din dilema Cine a scris Cântarea României.
Bãlcescu sau Russo?
Ceea ce aratã cã nu competenþa, nu eficienþa pedagogicã
ar fi contat, ci tehnica ºi strategia promovãrii. Profesorul
Ciopraga a protejat tot felul de nulitãþi, ca Noemi Bomher. Altfel
nu-mi explic cum de-a pãstrat-o în catedrã ºi a eliminat-o pe
Tereza Culianu, trecând ºi peste scandalul unui referat de
doctorat plagiat dupã Titus Mocanu, la virgulã, exact ºi
întocmai, vorba cuiva. Iar Noemi Bomher a tot continuat sã
plagieze.
Incapacitatea competiþiei devenise lege în ºcoala ceauºistã.
Elenista Simina Noica s-a vãzut obligatã sã-ºi ia lumea-n
picioare, sãtulã sã târguiascã o aprobare de locuinþã la
„closete”. Aºa li se spunea garsonierelor confort III, de lângã
Piaþa Nicolina.
Când s-a prezentat la un concurs pentru postul de
conferenþiar la Catedra de Filosofia istoriei ºi a culturii,
Constantin Noica a anexat la dosar o declaraþie.
„Vã rog totodatã a lua act de faptul cã înþeleg sã mã retrag
din concurs, în caz cã se prezintã dl. Mircea Eliade”.
Numai cã modestia, onestitatea, integritatea nu te aduceau
în fruntea Universitãþii, în obsedantele decenii.
Cine n-a intrat în pandaimos a asistat, din afara zidurilor
închisorii, la închiderea orizontului. Ca Petru Caraman, ca ªt.
Cuciureanu, ca Th. Simenschy, ca Gh. Ivãnescu, de la
Universitatea ieºeanã.
Romanul meu (ºi nu-i un titlu marketizat: partea rea a
Universitãþii chiar a ucis) ºi-a propus sã înveþe ceva, pentru noi
ºi despre noi, din destinul rezistenþilor la doctrinã, convinºi, ca
Petru Caraman, cã numai ºi numai libertatea de opinie asigurã
funcþionarea normalã a învãþãmântului.
Caraman a fost un om furtunos ºi a rãmas la fel pânã-n
moarte. Profesorul I.D. Lãudat i-a spus odatã lui Petru U.
„Domnule Petruþã, þi-era ºi fricã sã-i rãspunzi la salut”.
Cred cã nu se luau mãsuri contra lui Petru Caraman pentru
cã nu-i puteau reproduce ideile acolo, sus. Vorbea de moartea
þãrii în ’40 ºi de moartea individului în ’44…
Petru U. mi-a explicat cum de n-a fost arestat ºi dus la
Jilava, la Gherla, la Canal… Aflat în refugiu, salvase o grãmadã
de bucoavne slavoneºti. Consulatul sovietic i-a mulþumit, dar
numai „amic URSS” nu era slavistul Caraman.
Þin minte cã, dupã ce-a fost pus în pãmânt, în buna tradiþie
a ipocriziei, a fost lãudat ca „promotor” al slavisticii ieºene.
Afiºul din hol anunþa urmãtoarea ordine de zi a ºedinþei,
formulatã cinic sau numai prosteºte. La punctul 1: Moartea lui
Petru Caraman. Punctul 2 era cacofonic: Revoluþia lingvisticã
care ne trebuie.
De-formatorilor studenþimii le mergea din plin; celorlalþi,
formatorilor, li se trântea capacul ideologic peste deºte, sã nu
iasã cumva la lectorate în vest, sã nu prindã vreo bursã peste
Ocean. ªtampila bon pour Occident era în mâna mai-marelui
Facultãþii ºi Universitãþii, în anii ’70 ºi ’80, Vasile Arvinte. El
arãta sub-puºilor caºcavalul plecãrilor. Manu Forte dispunea
de pâinea ºi de liniºtea tuturor. De la Arvinte (prorector hã-hãt,
din ’77) porneau toate recompensele, dar ºi toate sancþiunile.
Criteriul? Gradul de ataºament faþã de Arvinte însuºi. Liberpansiºtii (ca Luca Piþu), care nu-ºi lipeau bandã adezivã peste
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gurã, erau ameninþaþi cã or sã moarã lectori sau ºi mai rãu.
Ultracooperanþii erau citaþi favorabil în dãri de seamã, li se
lãuda competenþa (nedoveditã-n veci), primeau rãsplata unei
funcþii administrative (prodecan, secretar ºtiinþific, ºef de
sindicat etc.), documentãri la Freiburg etc. Frica de urmãri pãzea
bostãnãria universitarã pentru cã Arvinte era un punitiv. Dupã
ce poetul Mihai Ursachi l-a nemurit într-un catren (Arw are 7
þucale/ în care îºi þine ideile sale./ Dar are ºi unul mai mic/ în
care însã, nu þine nimic”), Arvinte s-a opus angajãrii lui la Catedra
de Germanã, în pofida dorinþei Herthei Perez, ºefa Catedrei. A
persecutat-o pânã când aceastã femeie tare (parc-o vãd în
ºedinþe de partid, citind indiferentã, în primul rând de scaune,
un policier) ºi-a luat lumea în cap ºi-a emigrat în R.F.G. Doamna
Perez a avut curaj sã-l huiduiascã pe un mojic britanic: scria pe
tablã, scãrpinându-se în fund, iar materialele didactice folosite
erau sticle goale, duhnind a bere. Mulþi lectori strãini veneau în
România ca sã se scape de armatã ºi erau încântaþi de schimb.
Oricum, catrenul lui Mihai Ursachi s-a transmis din generaþie
în generaþie de studenþi, ca folclor samizdat. În varianta postdecembristã, Arw „manipula” þucale.
Al. Deºliu: Din CV-ul dvs. ºtiu cã în toamna lui ’76 aþi
fost angajatã la Catedra de limbã românã pentru studenþii
strãini.
– N-am gãsit, dupã ce Leonte m-a scos de la „Cronica”, altã
soluþie.
Cînd am revenit ca asistent la „Cuza”, dupã aproape zece
ani de la terminarea facultãþii, i-am re-întâlnit ºi mai fascinaþi
de Putere, ºi mai cu douã feþe, ºi mai ambiþioºi. Pentru cã
Universitatea e o lume de ambiþioºi: ambiþioºi adaptabili ca
Elvira Sorohan, ambiþioºi incolori ca Doru Scãrlãtescu, ambiþioºi
ascultãtori ca Grigore Þugui, ambiþioºi agresivi ca Nicu Creþu
(Luca Piþu îi spune Greþu), obrãznicuþ, descurcãreþ, dinamic,
pontos…
Insist sã spun cã toate tarele sociale se rezumã tipic în
Universitate: oportunism ºi vanitate, prejudecatã ºi clientelism,
mitocãnie ºi ipocrizie, imposturã ºi imposturã.
Într-o ºedinþã de început de an ºcolar, în Aula „Eminescu”,
mi-a sãrit în ochi ce îmbãtrâniþi erau. Bãrbaþi încravataþi, în
costume þepene, autori de contribuþii , deloc inhibaþi de
repetare, ca Pavel Florea, babe dichisite ca Ecaterina
Teodorescu: cercei lungi, coc savant ºi gurã încleºtatã de
dispreþ faþã de cine nu se ocupa, ca ea, de Propoziþia subiectivã.
Antoaneta Macovei þinea la vedere un numãr din „Anale”, unde
publicase ceva despre Cîntarea României ºi se plângea lui Petru
Ursache:
„Ce m-a regulat Arvinte! Pe mine ºi pe doamna Platon”.
Fetele mãritate cu dentiºti iubitori de culturã, ca Burlui ºi
Cogãlniceanu, erau lectorese. Soþii lor piliserã destui dinþi de
ºefi, aveau în grijã destule proteze de rectori ca sã aibã
avansarea asiguratã.
„Scriu o carte despre Malraux, dar altfel. Antrî nu soa di”, lam auzit pe Constantin Pavel, „Malroalmeu…”. În fapt, Pavel
scria mai ales note informative contra colegului de catedrã
Luca Piþu, ca sã-l denunþe pentru „legãturi primejdioase” cu
lectorii strãini.
Dacã nu-þi turnai colegul în scris o puteai face oral, în
ºedinþe. Se introdusese Raportul Comunist. Era un fel de
defulare freudo-marxistã: îþi denunþai în plen colegii pentru
„atitudine neprincipialã”. De ce cutare se eschiveazã de la
sarcinile de partid? Sã fim, deopotrivã, ne-trebnici! Într-o astfel
de adunare cu convocator, Petru Ursache a fost propus de un
7
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Landscape with a Scene from the Legend of St. Roch
un curs-douã. Expunere confuzã, aglomerãri de exemple care
rupeau firul unei comunicãri terne…
L-a înlocuit pe-atunci tânãrul lector cu delegaþie Dan Ilie,
rebelul. „Beznã e cuvânt slav”, ridica el vocea în amfiteatrul III
12.
Urma o listã de ponoase ºi nãravuri venite de la Rãsãrit:
becisnic, boºorog, calic, clevetnic, gângav, golan, jimbat, leneº,
lacom, nãtâng, nãuc, nerod, prost, smintit, scârnav, ºontorog,
tâmp…
Dan Ilie nu fãcea parte dintre profii autistici, care nu voiau
sã comunice nimic discipolilor.
Aici Alexandru Deºliu m-ar fi chestionat în legãturã cu Petru
Ursache. De ce nu m-a ajutat? Îi rãspund: relaþia lui cu ºefii, cu
oamenii momentului desemnaþi de PCR, cu gradele a fost constant precarã. N-are repere contextuale ca ºi mine. Îi lipseºte
tactul. Vasile Adãscãliþei colecþiona ouã încondeiate ºi-l
încondeia la Arvinte. Iar rãu tratat de Arvinte echivala cu ratat.
Negativul i l-au pus în circulaþie din cauza istoricului
Facultãþii. A lucrat la istoricul ãsta, pe brînci, doi ani. „Sarcina
de onoare”, cum i-au spus, a fost gînditã sã-ºi batã cuie-n
talpã. A fost presat sã comitã un fals ordinar. Cum? I s-a propus
sã-i umfle pe unii ºi sã-i dezumfle pe alþii. L-au chemat la ºedinþe
peste ºedinþe de Consiliu, ca sã le dea varianta doritã. A fost
sfãtuit sã rotunjeascã (aºa, ca la frizer), portretele decanilor, sã
prelucreze „olecuþã” datele, sã deplaseze ceva accente de pe
Gh. Ivãnescu pe Arvinte, de pildã; de pe Mihai Drãgan pe Vasile
Adãscãliþei.
„Vreþi un istoric al modelelor sau al antimodelelor?, le-a
replicat Petru U. „N-am ridicat statui. Cine a dinamizat viaþa
universitarã a fost prezentat ca atare”. I s-a transmis cã, dacã
face gât, n-o sã mai aibã sfoarã la zmeu .
Antoaneta Macovei îl suna repetat: „Strechietule! Þi i-ai
ridicat pi tãþi în cap. Arvinte tunã ºî fuljerî pi-n tãt locu contra
ta. O sî rãmâi cu norma descompletatî”.
Arvinte, simbolul ºi simboala Universitãþii, fusese, dupã
pãrerea sub-puºilor, minimalizat în istoric.
Numai Arvinte? Mulþi s-au gãsit diminuaþi. Situarea cuiva
în ierarhia de valori iritã. La Universitate, fiecare nu crede decât
ce-i convine sã creadã. N-are deprinderea autoaprecierii
corecte.
I-am spus sã refuze „sarcina”, i-am spus cã terenul e minat
de grandomanie.(Taurul) încãpãþînat n-a vrut sã mã asculte.
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„amic” sã conducã Învãþãmântul ideologic, deºi „amicul” ºtia
bine cã o sã refuze ºi cã acest refuz va provoca represalii. Nu
aduce asta a micro-experiment Piteºti? Cu urã ºi delaþiune,
înainte!
Dacã Facultatea era sub ciocanul lui Arvinte, Catedra de
limba românã pentru studenþi strãini era sub ciocanul lui Valter.
Studenþii îi spuneau Valter Closet, dar latinistele ºi italienistele
ºi lusitanistele deveneau saºii de admiraþie când îi zãreau caninii
înveliþi în aur sclipind. Ce-i drept, ºi atomii lui (spune un bârfem)
intrau în fuziune la vederea lui Ani Cojan, pulchra puella în
studenþia mea.
Trebuia sã i se spunã nulitãþii numite Richard Valter Sutor
ne supra crepidam. Îi arãta figa ªtefan Cuciureanu. Dar
romanistul de talie europeanã pescuia pe Ciric, iar Valter pleca
în locul lui, peste hotare, ca specialist. ªi câþi francofonfi (ca
Dimitriu) nu lectorizau la Dijon sau la Lyon? Cred cã topul
imposturii a fost atins de madam Alexandrescu, grameriana
care a speriat Sorbona, urmatã de Tinca Þãranu.
Am spus cã Facultatea se afla sub ciocanul lui Arvinte? Mai
exact, în ivãnºa. Dupã câte îmi aduc aminte, se lansase în presã
cu o notiþã despre ivãnºaua asta (cu varianta iavaºaua). Un fel
de zãbalã, de botniþã: „douã beþe legate la capãt cu o sfoarã, cu
care se prinde buza de sus a calului, sã stea la potcovit”. Sau la
castrat. Cum glosarul ne învaþã, Arvinte a practicat invãnºaua
în conducere.
În fond, politrucii se lãsau dominaþi ºi controlaþi de
„organe”, nedemn, ca sã domine ºi sã controleze corpul didactic la rândul lor.
Insist – da – asupra acestei perioade pentru cã toate tarele
societãþii sînt reflectate exact de ºcoalã, mai ales de cea
superioarã. Universitatea a fost tipizat socialistã, dar tot acolo
s-a înfiripat Carta rezistenþei la intoxicarea cu drog propagandistic. S-au strecurat, printre rîndurile cursurilor, idei nepermise;
s-a intrat în delict de opoziþie. În Universitate e rãzboi ºi-n timp
de pace. În Facultatea de filologie a crescut/ înflorit cultul
personalitãþii lui Arvinte ºi a ultracooperanþilor din reþea, mereu
cu prezumþie de capacitate. Acolo s-a produs ºi farsa alegerilor,
cînd aveam de ales între Arvinte ºi Arvinte, între Adriescu ºi
Andriescu. Împreunã cu Mihai Drãgan, am pus la cale o ieºire
din conul arvintesc. Temerarii de noi, care am ridicat mâna
contra realegerii, am primit în obraz hohote de râs dinspre
Oamenii Mãriei Sale, care-l caracterizaserã în ton de telegramã
de adeziune la politica tovarãºului Ceauºescu: înaltul aport în
domeniu – pararam-pam-pam –; sistematicitatea cercetãrii –
pararam-pam-pam –; preeminenþa germanistului – pararampam-pam – … Fabrica de mituri despre meritele lingvistului
Arvinte funcþiona peste plan. Dacã se laudã mult-mult-mult o
non-valoare, sigur cã rãmâne ceva, cum e ºi cu calomnia. Întrun buletin, elegant pentru vremea aceea, cu copertã argintie,
se intonau tot felul de arii, se cânta în drâmbã ºi-n alãutã pentru
Arvinte, vir preeruditus, se sufla în corn. Arvinte era cobzãrit,
guzlit, þiterit. I se intonau psalmi, cu fricã de sancþiune ºi cu
nãdejde-n avansãri. Ia sã nu fi þinut hangul! Ia sã fi fluierat în
bisericã!
„Uite-te la Irimia, ricana Petru U. Parc-ar fi învãþat sã
cheleascã de la Arvinte. Cheleºte exact ca Manu Forte”. ªi cum
se ondulau spre prezidiu când Arvinte era acolo!
Personal, nici nu l-am avut profesor pe veºnicul ºi vajnicul
prorector, pentru cã tocmai pleca în vest. Mic, grãsuþ, mers
legãnat din umeri, de om important, începea sã-ºi citeascã
foile aruncând peste amfiteatru o privire triumfãtoare. A þinut
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Îmi amintesc replica celebrã a lui Valter, în Consiliu:
„Fii dialectic, tov Ursache. Porneºte de la prezent spre
trecut”.
„Pui accent pe niºte abuzuri (era vorba de „restructurãrile”
din 1948), l-a atenþionat secretarul de partid pe centru
universitar ( remember : poziþia preºedintelui Emil
Constantinescu), abuzuri complet lichidate de Congresul IX al
PCR”.
I s-a cerut sã elimine ceea ce numise forme de comprimare:
listele cu cei înlocuiþi în anii ºcolari ’50-’51, ’52-’53, Petru
Caraman, Th. Simenschy, ªerban Cioculescu, Dan Simonescu,
cf. Legii din 1948. Cicã mîncau spaþiu inutil.
Petru U. n-a cedat: trebuia dovedit cã ierarhiile fuseserã
complet falsificate.
Nu le-a scãpat nici mãcar o greºealã de tipar, consideratã
„neîntâmplãtoare”.
„În ’48, conferinþa de Esteticã a fost transformatã în ªtiinþa
literaturii. Înhumarea (în loc de îndrumarea nota mea, Magda
U.) spre o orientare marxistã a revenit lui…”
Ce l-a indignat pe Petru Ursache a fost faptul cã Richard
Valter (care, când auzea de tipãrituri era gata sã punã foc, sã
scoatã chibritul) a vrut sã nu se mai treacã în materialul anexã
(62 de pagini) titlurile lucrãrilor de doctorat, cursurile tipãrite,
volumele fiecãruia. Numai cã multiplicarea cursului era o datorie
(mai puþin a lui Valter) pentru un cadru didactic.
În a nu ºtiu câta ºedinþã de Consiliu, s-a propus o variantã
revizuitã a istoricului Facultãþii: partea pânã-n reforma din ’48
sã fie redusã ºi asta ca sã rãmânã loc pentru contemporanii
noºtri. Mai ales cei tineri, „valorile potenþiale”.
„Vreþi istoric sau tort Diplomat cu friºcã?, a replicat Petru
U. Nu fac dare de seamã pentru ºedinþa sindicalã, ca sã iau în
calcul valorile potenþiale. Am fixatã o anume ºtachetã. Pas des
documents, pas d’histoire”.
Utopia lui Petru U.? Himera lui? Criteriile. Aplicarea criteriilor
universitare.
Cum vã spuneam, domnule Alexandru Deºliu
Deºliu, Petru
(Ursache) n-a suportat sã falsifice ierarhia în folosul grupului
conducãtor. N-a avut adjective ornante pentru Arvinte. A fost
scos detractor al generaþiei de mijloc ºi al celei tinere, ca ºi
cum în cercetare împãrþirile pe generaþii n-ar avea valoare strict
convenþionalã. E chiar bine venit în ºtiinþã sã-þi trãdezi generaþia,
depãºind-o.
„Geniile pustii”, cum le zicea Mihai Drãgan, s-au coalizat
împotriva lui. Autori de compilaþii s-au considerat „estompaþi”
în istoric. Cum? Pentru unii, Ursache deþinea epitetele
apreciative, pentru alþii – stereotipe. Peiorative chiar. Ce
înseamnã, de exemplu, a îmbogãþi oportun bibliografia de
specialitate? Mi-a povestit Petru U. cã a încercat sã le explice.
Lucrare fundamentalã nu-i mai puþin spus decât capitalã;
laborios nu-i de ruºine; admirabil nu sunã mai rãu decât
incontestabil; oportun e oportun ºi fecund e fecund.
Prietenul I. Apetroaie s-a considerat ºi el adus prea puþin în
scenã. Avea o voce neplãcutã, dar dozatã (model ªerban
Cioculescu) sã parã de bun orator. Ca rãspuns la portretul din
istoric, mi-a cãutat noduri în papurã într-o lucrare de cercetare
ºtiinþificã (pentru triadã), într-un moment în care numai de aºa
ceva n-aveam nevoie.
Pe scurt, Petru U. s-a „bucurat” de antipatia celor
„încondeiaþi” de el în istoric. Zâmbetele dulcege, pupãturile,
întrebãrile amabil-convenþionale au dispãrut. Numai Nica avea
un aer absent, cu gândul în Costa Rica. Petru U. a avut parte de
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priviri tãioase, duºmãnoase, crâncene. La fel ºi eu! Dar istoricul
a apãrut, cu unele modificãri, aºa cum l-a conceput. Al.
Andriescu a insistat sã elimine numele celor care au preferat
exilul, ca Hertha Perez, Horst Fassel, Luminiþa Fassel, Gertrude
Sauer, de altfel cadre didactice excelente. Vã vine sã credeþi,
domnule Deºliu
Deºliu? Dupã evenimentele din decembrie ’89, tocmai
Andriescu l-a acuzat în revista „Cronica” de… fals în istoricul
Facultãþii. L-a incriminat cã ar fi scos numele celor plecaþi din
þarã. Dar tot pãþitu-i priceput! Petru Ursache a pãstrat
dactilograma cu tãieturile lui Andriescu, cu observaþiile lui, cu
scrisuleþul lui.
V-am rãspuns, iatã, de ce n-a putut Petru (Ursache) sã mã
ajute sã scap de restructurare, deºi cumetria era-n floare la
„Al.I. Cuza”. Dinastia Andriescu, soþie, fiicã din prima cãsãtorie
a soþiei, fiu, era semãnatã în trei catedre: de limbã românã, de
literaturã românã ºi de limbi germanice.
Ar mai fi de spus cã era foarte convenabil sã fii Vasile Arvinte
ºi nu Petru Ursache; Al. Andriescu ºi nu Petru Ursache, Vasile
Adãscãliþei ºi nu Petru Ursache, Liviu Leonte ºi nu Petru
Ursache. Ei erau în gustul (ideologic) al epocii, nu Petru
Ursache. Neobedienþa l-a costat zece dosare respinse de
Securitate. Au plecat alþii la lectorate, în locul lui de drept.
„Nu ieºi dincolo pentru cã nu vrea Arvinte, i-a spus fostul
rector Mihai Todosia. Ce i-ai fãcut?” ªi a ridicat un deget
semnificativ spre umeri.
„ªi fiindcã tot am luat-o pe coasta memorialisticii”, cum
scrie Ioan Adam în Parole în Balcania, trebuie sã mãrturisesc ºi
asta: chiar eu i-am spus lui Petru U. (avea 40 de ani) sã intre în
PCR ºi sã nu mai complice atâta treaba:
„Vrei carierã universitarã, intrã, n-ai de ales!”
Promovarea în ierarhia unicã nu era posibilã fãrã sã fii
membru de partid. La restructurãri, cei vizaþi erau ne-membri;
plus ideea cã numai din interior s-ar fi putut face ceva. Nu s-a
fãcut.
„De ce aºa târziu, tovarãºe?”, l-a întrebat activistul de la
Centru, venit sã parafeze cedarea.
„Compromisurile, cât ar fi de mãrunte, tot compromisuri
sunt”, mi-a spus, foarte amãrât Petru U.
„Sarcinile” le-a evitat constant ºi a fost mereu ocãrât, chiar
ºi de prieteni, pentru ceea ce ei numeau „bravurã inutilã”.
Dar sã revin la restructurãri. Erai la mâna ºefilor, iar metodele
de constrângere se numeau:
– cifra de ºcolarizare;
– restructurarea disciplinei;
– unificarea unor catedre;
– mãrirea normelor didactice.
Din martie, o datã cu umflarea mugurilor, se umfla ºi zvonul
reducerilor de personal. Se fãceau pronosticuri privind cifrele
de ºcolarizare, cãderea unor catedre, limitarea grupelor de
studenþi.
Din istoricul lui Petru (Ursache) ºtiu cã „între anii 53-56
funcþionau douã catedre de rusã, iar celelalte se refãceau
trudnic”. Franceza era secþie (cu un post în schemã) a Catedrei
de limbã ºi literaturã românã. Când s-a reînfiinþat, în ’57, au
fost transferaþi câþiva asistenþi de la rusã. Prin ’86-’87, se zvonea
cã Franceza se va uni iarãºi cu Rusa. Vorbiþi francezã?, glumeam
noi cu Luca Piþu. Ça non, niet, jamais, nikagda.
Mãcinarea de nervi dura pânã-n iulie:
„Gata. Statele-s aprobate. Rãmânem!
ªi tot aºa, an de an.
15 martie 2008
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Lucia Dãrãmuº

...ÎMI INVENTAM LUMILE
Interviu realizat de Petre Fluieraº
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pãrinþii, apoi i-am cãutat în profesori sau în cei apropiaþi...
dacã erau adânci la minte. Acum mi-am gãsit un tata, e
medic în Cluj, profesor la UMF Cluj. Un om deosebit, cel
puþin aºa cum îl vãd eu. Cei din oraº nu prea au înþeles
exact lucrurile. Eu l-am numit tata Hermann, dar numele
lui adevãrat este Petru Mircea.
Pe atunci, pe când am început sã scriu, nu
comunicam cu nimeni, în schimb îmi inventam poveºti,
vorbeam în mintea mea cu oamenii pe care-i îndrãgeam,
îmi coloram lumea (tot în minte) în culorile pe care le
doream, aveam o viaþã extrem de activã ºi comunicativã,
dar în interiorul meu. Dacã se apropia careva de mine ºi
mã deranja din globul meu, deveneam violentã; îi
muºcam. Aºa am ajuns la psihiatrie, crezându-se iniþial
cã aº fi retardatã. Nu eram. Medicul care s-a ocupat de
mine a ºtiut cum sã-mi „smulgã” aceste lumi inventate
ºi în care funcþionam eu. Scriam poveºti, versuri ºi aveam
talent ºi la desen, adicã nu inventam desenele aºa cum
îmi inventam lumile din minte, poveºtile, versurile, cum
coloram în alte culori tot ce exista, ci, când medicul îmi
aducea vreo picturã o reproduceam fãrã prea mult efort.
Dar n-am fãcut din asta un scop, pentru cã m-a atras
întotdeauna cuvântul, m-au atras cãrþile. Am avut o relaþie
specialã cu cuvintele de când mã ºtiu. Cam tot prin acea
perioadã, aveam ºapte ani, am început sã-mi rostesc
numele, mai întâi ºoptit ºi silabisit, apoi din ce în ce mai
tare, ºi cu rapiditate, de zeci, sute de ori, pânã când nu
m-am mai perceput în el, pânã când n-am mai ºtiut ce e
cu el, îl descãrcasem de semnificaþie. Dar eu n-am ºtiut
ce se petrecuse, îl simþeam cã a plecat, cã s-a dus, cã
erau niºte litere doar, iar eu eram despãrþitã de numele
meu... nu mai aveam nume, nu mai eram nici eu eu, ºiam început sã plâng. Ceilalþi credeau cã plâng din senin,
fãrã motiv ºi normal cã m-au privit cu suspiciune.
Relaþia mea cu cãrþile a fost la fel de specialã. Le-am
iubit întotdeauna, obiºnuiam (ºi obiºnuiesc) sã le privesc
minute întregi înainte de a le citi, sã le mângâi. Stau cu
ele în braþe.
În astfel de conjuncturi, îmi amintesc doar de câteva
versuri dintr-o poezie a mea din copilãrie. Mie îmi plãcea
(ºi-mi place) verdele. Aºa cã lumina pentru mine era
verde...ºi cam tot era verde. Versurile sunau cam aºa:
Lumina, iarba pãmântului
Se zbenguie pe ramuri
În pletele-mi verzi
ªi-n verdele vântului
Poezia spunea mai departe cã o oaie verde mãnâncã
iarba, o vacã mânca o oaie ºi devenise ºi ea verde, cã
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– Ce înseamnã sã fii scriitor astãzi în România, care
sunt obstacolele ºi satisfacþiile acestui statut?
– E mult, foarte mult de povestit aici. A fi scriitor astãzi
în România înseamnã a muri de foame, a fi dispreþuit de
ceilalþi, a þi se spune cã nu faci nimic. Scriitorii sunt
percepuþi de ceilalþi ca niºte pierde varã. Când sunt
întrebatã cu ce mã ocup ºi rãspund cã mã ocup cu scrisul,
sunt privitã cu suspiciune ºi amuzament. Abia dupã cei „articulez”, din punct de vedere intelectual, sunt luatã în
serios. Dupã ceilalþi, dacã nu produci nimic pentru a fi
consumat, înseamnã cã nu faci nimic. În societatea de
astãzi, ca sã fii luat în seamã, sã „fii cineva”, ar trebui sã
funcþionezi ca vaca Zoiþa, sã dai 60 de litri de lapte pe zi.
Poþi sã ai câte competenþe doreºti, poþi avea creativitate
maximã, poþi cunoaºte limbi moderne ºi de culturã (latinã,
greacã, aramaicã etc.), poþi avea culturã, sã fi citit sute
de cãrþi, sã faci conexiunile necesare rapid...le ai degeaba
în România, nu are nevoie nimeni de ele, un post
acceptabil îl deþii doar prin nepotisme, dacã eºti fiica, fiul
cui trebuie, dacã eºti nepotul (a), finul (a) cui trebuie. Am
urmãrit ºi urmãresc fenomenul. Obstacolele sunt multe,
extrem de multe ºi vin în special din partea celorlalþi
scriitori, seniorii culturii noastre, care au pierdut trenul
gloriei universale la care aspirau, pentru cã, deºi se
flateazã reciproc ºi încearcã sã se impunã, nu au fãcut
decât sã cânte prost pe scena vieþii, lãsându-se duºi de
valul comunist.
Ei cred cã pot ºterge cu buretele ce-a fost, primenindu-se, îmbrãcând haine noi, crezând cã lasã în urmã doar
ce fac de acum înainte, ascunzând mizeria trecutului sub
preº. Dar nu e aºa, pentru cã, deºi nu-ºi doresc acest
fapt, noi, cei tineri, avem timpul de partea noastrã ºi vom
povesti, vom scrie, mizeria n-are cum sã rãmânã sub
preº.
Satisfacþiile acestui statut sunt ºi ele multe ºi se
manifestã în special în raport cu conºtiinþa proprie. Te
poþi culca liniºtit noaptea cã ai scris ceva din ce ai trãit
tu sau alþii, cã tarele societãþii nu au rãmas nemãrturisite,
neamendate cu singura armã pe care-o deþii: scrisul.
– Cum ai început sã scrii?
– Am scris din copilãrie. Evident, nu m-a lovit
genialitatea peste faþã la ºase-ºapte ani, când am scris
prima poezie, spunându-mi tu vei fi scriitoare. Pe atunci
voiam sã mã fac pasãre, apoi am vrut sã mã fac musafir.
Aveam ºase ani ºi m-am îmbolnãvit de hepatitã tip
B. Lucrurile s-au complicat din foarte multe puncte de
vedere ºi am rãmas în spital (preventoriu) câþiva ani buni.
Sau am fost uitatã... nu ºtiu. Întotdeauna mi-am inventat
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un om mânca vaca ºi era tot verde. Toþi se mâncau unii
pe alþii, era o foame generalã, de care, îmi amintesc, mi
se fãcuse fricã...doar lumina verde rãmânea în jocul ei
cuminte. Cam aºa am început sã scriu.
– Literatura se luptã astãzi cu televiziunea ºi cu
Internetul pentru a-ºi câºtiga publicul. Crezi cã scriitorii
trebuie sã se adapteze pentru a reuºi sã reziste astãzi
pe piaþã?
– Nu, nu cred cã se luptã cineva cu cineva. Cred cã
televiziunea îºi are rostul ei, cã internetul îºi are rostul
lui, cã cititul din cãrþi îºi are locul lui. Nu ºtiu cum va fi
peste câþiva ani, dar acum sãlile de lecturã din biblioteci
sunt pline ochi. Cel puþin în bibliotecile pe care le
frecventez eu, de aici, dar ºi din strãinãtate. Pentru a
scrie un material, dezvoltând o anumitã temã, pentru o
lucrare de master sau de doctorat, pentru a scrie o carte
de specialitate, desigur, stai în bibliotecã ºi consulþi sute
de cãrþi. Însã, pentru a afla o ºtire de ultimã orã, pentru a
afla ce se mai întâmplã în Irak... etc. îþi este mai de
folos televizorul, te uiþi la ºtirile CNN. Pentru a comunica
rapid o idee, o descoperire, apelezi la internet. Se
completeazã, nu se sucombã unele pe altele. Desigur,
selectezi iar ca sã poþi selecta ai nevoie de prima treaptã,
adicã educaþia, care se face la ºcoalã, în bibliotecã, nu
la internet sau în faþa televizorului.
Scriitorul român trebuie sã se adapteze, nu pieþii, ci
societãþii, sã nu mai aibã impresia cã e o sfântã monadã,
intangibilã, persoana în faþa cãreia trebuie sã se închine
toþi. De fapt, de aceastã meteahnã suferã toate domeniile.
E o reminiscenþã a comunismului. Medicul se crede buricul
pãmântului ºi-ºi permite sã dispreþuiascã omul, îþi dai
seama din modul în care se adreseazã celuilalt: „mãi,
tataie”. Pentru el „domnule” e prea mult, pentru cã l-a
bãgat pe celãlalt într-o pijama ºi are autoritate (putere)
asupra lui. Doar la noi întâlneºti dispreþul acesta medical. În Belgia, Austria, Germania, Anglia... pacienþii sunt
consideraþi oameni ºi respectaþi. O simþi din modul cum
se poartã cu tine, cum îþi vorbeºte, cum þi se adreseazã,
cum te priveºte, îþi zâmbeºte... etc.
În societãþile civilizate omul e respectat pentru ca e
om.
Scriitorul român trebuie mai întâi sã înveþe sã
respecte, sã-l respecte pe celãlalt scriitor, sã-i respecte
pe ceilalþi. Scriitorul român are o gravã problemã de
moralitate. Nu mã refer la operã. O operã e bunã sau
proastã, nu poate fi judecatã ca fiind moralã sau imoralã,
mã refer la autor. E de ajuns sã ne întrebãm doar retoric
mãcar de ce nu suntem competitivi în afara þãrii. Pentru
cã existã gãºti, afaceri de familie, interese pecuniare ºi
politice... Desigur, sunt excepþiile care s-au impuns, dar
nu pentru cã au rãmas în þarã, ci pentru cã au plecat:
Nemoianu, Ierunca, Monica Lovinescu, Paul Goma, Matei
Cãlinescu, Andrei Codrescu, Alexandru Ecovoiu, Herta
Muller, Mircea Nedelciu etc...
Vor mai fi ºi alþii care vor reuºi sã se impunã în afarã,
dar nu rãmânând aici, ci dacã pleacã. ªi eu plec, o fac
nu pentru cã mi-ar merge bine aici, ci pentru cã am primit
destule palme.
– ªtiu cã ai fãcut ºi televiziune ºi radio. Cum se
împacã toate astea cu literatura?
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– Nu, nu am fãcut televiziune. Am fãcut doar radio ºi
doar emisiuni culturale. Dar, mãrturisesc, îi apreciez pe
jurnaliºtii de rãzboi. Eu nu am terminat jurnalism, ci
filologie, limbi clasice. Am fost profesoarã de latinã,
greacã-veche, trebuia sã alerg la vreo 3 licee ºi 2 ºcoli
generale, sã-mi fac norma de bazã de 18 ore. Apoi s-au
tot restrâns orele de latinã, pentru cã domnul Marga (din
timpul lui a început) a considerat cã viitorii filosofi n-au
nevoie sã-l citeascã pe Cicero în latineºte, nici pe Platon
în greceºte. Sã nu mai vorbim de Porfir ºi alþii! Am ºi
tradus, dar de plãtit m-au plãtit doar cei de la editura
Paralela 45, în rest a fost muncã pro bono. Ultima datã,
cineva de la institutul de istorie din Cluj mi-a cerut sã
verific ºi sã traduc câteva pagini dintr-un manuscris medieval, desigur tot pro bono. Nu, n-am mai acceptat.
Cenaclul tinerilor în Cluj l-am þinut tot pro bono. Un recital
de poezie tot aºa...traduceri pentru diferiþi lingvisti sau
explicaþii etimologice le-am fãcut tot pro bono... colegi
de-ai mei, foarte mulþi, au plecat în lumea largã, unde au
reuºit, pentru cã lumea largã i-a primit, i-a apreciat, nu
i-a dispreþuit. Apoi am avut seminarii la facultate, am
fost ºi redactor în presa culturalã (la o revistã de culturã),
redactor radio, dar realizam doar emisiuni culturale.
Pentru presa scrisã, presa culturalã, am dat articole de
specialitate, cronicã de carte, interviuri, prozã, poezie,
traduceri, am fãcut-o în special pro bono, doar cei de la
revista „Steaua” m-au plãtit când le-am dat câte ceva,
cei de la „Tomis”, când au avut bani, revista „Vatra”,
prin criticul Alexandru Cistelecan, mi-a trimis o scrisoare,
scurtã, oficialã ºi civilizatã de mulþumire. Întotdeauna iam apreciat gradul de eleganþã al lui Alexandru
Cistelecan. În televiziune nu am lucrat. La radio
intervievam scriitorii, pictorii, muzicienii, profesori, critici,
actori... realizam cronicã de carte, film, teatru, operã...
prezentam mici fragmente din istoria literaturii noastre,
dar ºi universalã.
– Crezi cã în literatura românã este nevoie de un
sistem de reprezentare (agenþii de impresariat, agenþi
literari) bine pus la punct?
– Da, cred acest lucru. Aºa funcþioneazã sistemul
cultural din Occident ºi funcþioneazã foarte bine. Mai e
un aspect, cel care þine de transparenþã.
– Premiul Nobel este una dintre obsesiile mediului
cultural din România. Crezi cã existã astãzi un scriitor
român care sã merite acest premiu?
– Eu personal nu am o astfel de obsesie. Aº acorda
acest premiu Hertei Muller, lui Paul Goma, lui Alexandru
Ecovoiu, lui Bujor Nedelcovici.
– Ce pãrere ai despre conceptul de entertainment
cultural, crezi cã este o alternativã viabilã la cultura de
tip tradiþional?
– Orice ar putea ajuta cultura este de bun augur.
Tradiþia ºi ea e bunã, nu însã tradiþionalismul care þine
pe loc, sucombã o culturã. Mai e un aspect totuºi, nu
cred cã superficialitatea, care poate fi întâlnitã ºi în
manifestãrile de tip tradiþional, dar ºi în cele moderniste,
e beneficã deschiderii culturale, creativitãþii, istoricitãþii
culturii. Oricât de genial ai fi, oricâtã avangardã ai face,
ca sã te delimitezi de ceea ce a fost, trebuie mai întâi sã
cunoºti bine ce-a fost. Nu poþi propune ceva nou, în
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penitenciar, apoi episodul Anania - Valerian Trifa. Cartea
supãrã nu doar lumea ortodoxã, ci ºi pe cea
neoprotestantã, pentru cã am fãcut beletristicã ºi din
personaje religioase ca Iosif Þon ºi perioada lui de
informator etc...
Îi mulþumesc domnului Manolescu, pentru cã mi-a dat
ºansa sã o rescriu cu mai mult curaj, sã introduc ceea
ce lãsasem neintrodus din varii motive, sã o rescriu cu
nebunia creatorului, aº putea spune. Vã daþi seama cã
nu prea sunt iubitã în Cluj. Pentru a scrie cartea am stat
de vorbã cu politicieni, cu prostituate, cu preoþi, cu scriitori,
cu medici, am cercetat, am scris scrisori în þarã ºi
strãinãtate, am pus întrebãri, am înregistrat, înregistrãrile
nu le þin în casã, sunt date spre pãstrare... cuiva.
– Care este ultima carte pe care ai citit-o?
– Îmi place sã citesc mai multe cãrþi în aceeaºi
perioadã. Una dintre ele este Confesiuni, Henri Wald. Este
o carte de convorbiri între lingvist ºi Alexandru Singer.
Am citit-o cu extrem de multã plãcere, descoperind la
Henri Wald latura umoristicã. Îi citisem studiile lingvistice
în studenþie, dar acum i-am citit amintirile. Din nefericire,
umorul vine din tragediile personale...fiind dat afarã de
patru ori din diferite locuri de muncã etc.
Altã carte este Talmudul, A. Cohen. E o carte grea,
dar mie îmi plac astfel de cãrþi, pentru cã mã provoacã
intelectual, mã trimit la alte lecturi ajutãtoare. Talmudul,
cuprinzând Miºna ºi Ghemara, se referã la gândirea
religioasã evreiascã, dar se suprapune pânã la un punct
ºi cu istoria evreilor.
O carte de istorie ºi criticã literarã, pe care tocmai am
terminat-o, dar n-am citit-o din bibliotecile noastre, este
A serious Character: The Life of Ezra Pound, apãrutã la
Houghton Mifflin, în 1988. Aºa am aflat despre simpatia
lui Pound faþã de fascism, în timpul rãzboiului fãcând
propagandã radio în favoarea lui Mussolini. La terminarea
rãzboiului a fost acuzat de trãdare, însã cercurile literare
americane influente reuºesc sã-l absolve, dar este
internat într-o clinicã de psihiatrie, apoi pleacã în Italia.
Desigur, valoarea literarã a operei lui Pound este
indiscutabilã. Tot în aceastã perioadã am citit (încã n-am
terminat-o) Viaþa lui Adolf Hitler, John Toland. O carte
care mi-a plãcut, pe care n-am terminat-o de mult, este
Ochi-de-pisicã, Margaret Atwood, în traducerea, vreau
sã subliniez traducãtorul, lui Virgil Stanciu. E o carte care
atacã feminismul, în special miºcarea care se revendicã
din cea americanã, vernisajul pictoriþei fiind doar un pretext pentru a introduce în prezent toate tarele trecutului,
ochiul de pisicã, ochiul care vede uneori cu rãutate, fiind
într-o stare aproape latentã în femeie (femeie în sens
generic), încã din perioada copilãriei. E o carte despre
putere, despre cel care dominã, despre cel care este
dominat, despre stãrile psihologice ºi întregul traseu al
vieþii care decurge de aici.
Nu citesc doar beletristicã, istorie ºi criticã literarã,
doar cãrþi de istorie, ci ºi din alte domenii.
– La ce ar trebui sã se aºtepte cititorii tãi în viitorul
apropiat, existã vreo surprizã plãnuitã?
Da, dar fiind surprizã ºi mai fiind ºi plãnuitã, o þin
momentan pentru mine.
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necunoºtinþa celor câte au existat. Cu prostia, aºa brutal
spus, nu am fost niciodatã de acord. Necunoaºterea
înseamnã ignoranþã iar ignoranþa aduce moarte de cele
mai multe ori. Nu e de condamnat sã nu ºtii, ci sã nu ºtii
ºi sã nu întrebi. Accept orice, orice tip de creativitate,
oricât de liber s-ar manifesta, dar nu pot accepta prostia
ºi necunoaºterea. Accept sã arunci la gunoi tot ce-a
existat de la Homer pânã la noi, cei mai proaspeþi în
culturã, dar argumentat. Iar pentru a argumenta, trebuie
sã cunoºti.
– Se poate trãi în România din scris?
– Doar dacã eºti Liiceanu ºi faci câteva „acrobaþii”
dupã revoluþie, ca sã-þi pui pe picioare o afacere cu cartea,
doar dacã eºti Cãrtãrescu sã fii atât de mediatizat, încât
sã fie dispusã editura Humanitas sã-þi publice orice
semnat Cãrtãrescu, inclusiv prostia aia de carte De ce
iubim femeile, care mi se pare misoginã.
– Este adevãrat cã ai primit ameninþãri, cã au fost
oameni care au încercat sã te facã sã nu mai continui
volumul la care lucrezi acum?
– Da, dar nu au fost ameninþãri directe. Aºadar, vreau
sã cred cã suntem încã civilizaþi ºi cã o carte, oricât
adevãr trãit existã în ea, rãmâne o ficþiune. De fapt, mi sa spus, într-o manierã de glumã, cã „maºina poate merge
din greºealã ºi pe trotuar. Cã sã mã potolesc.” Au mai
fost ºi altele...încercãri de a mã compromite, însã au
fost ratate. Oricum, încã lucrez la carte...pot introduce
tot ce mi s-a întâmplat în ultimul timp.
În carte am fragmente care redau perioada – (scurtã,
e drept, cã m-au dat afarã, pentru cã spuneam lucrurilor
pe nume, nu eram prea diplomatã, nu linguºeam, nu îmi
manifestam supunerea de tip monahal, cã aºa era condus
acest post care-ºi zice cultural; oricum în culturã nu poate
fi vorba de supunere monahalã) - în care am fost redactor la Radio Renaºterea. Capitolul nu flateazã, ci
dimpotrivã. Cu privire la acest aspect al cãrþii, mi s-a
spus, pe un ton serios de data aceasta, „ai de grijã,
securiºtii bisericii sunt mai rãi ca ceilalþi de la usr.”
Cartea deranjeazã pe extrem de multe personalitãþi
culturale, religioase, medicale. Un scriitor nu are voie sã
tacã. Dacã nu scrie el ce se petrece în jur, atunci cine?
Deºi, cu adevãrat, cartea n-ar trebui sã deranjeze chiar
atât de mult, pentru cã am fãcut într-aºa fel, încât, printro nebunie asumatã, plecând de la un fapt real de stare
psihologicã, am relativizat toate întâmplãrile.
Într-o primã variantã am vrut s-o propun editurii
Humanitas, însã þi se spune de pe site dacã nu eºti
Cãrtãrescu... slabe ºanse. Am trimis-o totuºi prin e-mail,
rugându-i, cel puþin, s-o citeascã. Mi s-a transmis cã cititul
pe calculator îi oboseºte ºi sã fac bine s-o trimit pe suport
de hârtie. N-aveam bani nici sã-mi cumpãr un bilet de
autobuz... aºa cã nu le-am mai trimis-o.
Am propus-o editurii „Cartea Româneascã”. Redactorii
de acolo au apreciat-o, „plãcându-le mult” (am e-mailul ºi
acum), însã s-a opus Manolescu, pentru cã prea spuneam
direct unele lucruri, inclusiv povestea cu excluderea din
USR a lui Paul Goma. Personajele din romanul meu sunt
reale...scriitori, medici, preoþi, IPS Bartolomeu Anania
cu perioada lui americanã ºi instructor de ideologie în
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Ioan Dumitru Denciu

„…SCRIU CA SÃ-MI DAU O APARENÞÃ DE ROST ªI NORMALITATE,
SÃ MI-O PÃSTREZ, SÃ EXORCIZEZ RÃUL DIN MINE ªI DIN REALITATE,
SÃ-MI RECUPEREZ ªI SÃ-MI ÎMBUNÃTÃÞESC SINELE”
Interviu realizat de Mircea Dinutz
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– Domnule Ioan Dumitru Denciu, ne cunoaºtem, cred, din
1985. Nu ºtiu, nu mai þin minte cum ºi când ne-am cunoscut,
dar reþin foarte bine cã mã aflam de faþã când aþi lansat cea
de-a doua carte, Identitãþile lui Litovoi, într-o librãrie, aproape
de piaþã, cu participarea lui Mircea Ciobanu, Mircea Nedelciu,
Petre Anghel. Copii, flori, discursuri pertinente, fãrã prea mult
fast, dar cu o trãire responsabilã ºi reverenþioasã a momentului,
ceea ce nu prea se mai întâmplã astãzi, când ºi asemenea lucruri
au cãzut în derizoriu. ªtiu destule lucruri despre D-voastrã,
dar multe altele – care m-ar interesa ºi i-ar interesa pe cititorii
noºtri – rãmân puþin cunoscute sau, mai degrabã, deloc
cunoscute. De aceea, v-aº propune sã începem... cu începutul.
V-aþi nãscut la Ivãnceºti, comuna Boloteºti, judeþul Vrancea cu
o senzaþie (iniþialã) de... neplãcere, aºa cum mãrturisiþi în
romanul quasi-biografic Din adâncul irespirabilului (1998).
Acolo aþi copilãrit, de-acolo aþi venit în lumea cãrþilor. Ce amintiri
pãstraþi din acei ani? Cât datoreazã scriitorul I. D. Denciu
spaþiului rural în care a vieþuit pânã în adolescenþã?
– Dragã ºi prea-gentile domn Dinutz, cred cã toþi copiii se
nasc cu o senzaþie sau un cumul de senzaþii de neplãcere,
chiar repulsie. În cazul meu, deosebirea ar fi cã acestea au
persistat exagerat, cam toatã prima copilãrie. Poate e doar o
impresie, o retroproiecþie, dar ea m-a fãcut sã iau drept iniþialã
o „clipã” de vreo cinci ani ºi s-o consider sinonimã cu naºterea
ºi suferinþa prin excelenþã. Ba încã, sunt tentat s-o extind asupra
întregii vieþi, fiindcã mi se pare cã nici pânã acum nu m-am
nãscut îndeajuns.
Amintiri efective, fidele, din perioada care a urmat am foarte
puþine; pe cele mai multe le-am alungat, refulat, cum se spune
în psihanalizã. Totuºi, Satul mi-a marcat definitiv nu numai
scrisul, ci ºi existenþa. Doar cãrþile (ºi limbile strãine) au mai
pus o pecete atât de puternicã în fiinþa mea. Lui îi datorez
sensibilitatea poeticã, simþul moral ºi nostalgia adâncimilor.
Am refuzat ruralismul scriitoricesc – asta ºi în raport cu ruperea
brutalã a rãdãcinilor personale ºi ale satelor noastre –, însã am
rãmas þãran pânã în... gene. Unul exilat devreme la oraº, dar ºi
atras acolo de mirajul învãþãturii, sublimã himerã þãrãneascã.
– ªtiu din acel roman, în bunã mãsurã autobiografic, cã
anul 1954 (aveaþi ºase ani neîmpliniþi) a adus prima pierdere
importantã în viaþa D-voastrã. În ce mãsurã v-a afectat? Se
mai înþelege de acolo cã mult timp aþi avut relaþii încordate cu
tatãl vitreg, dupã care – târziu – a venit împãcarea. A contribuit
ºi acest lucru la formarea profilului D-voastrã moral ºi psihic?
– Pierderea tatãlui a deschis cea de-a doua fazã a destinului
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meu, ce nu mai putea fi pusã neapãrat în legãturã de consecinþã
cu naºterea. A fost pentru mine o catastrofã. Nici nu apucasem
sã-l cunosc ºi eventual sã-l admir, iubesc, ºi Cineva / Ceva mi
l-a rãpit, mi l-a scos pe veci din raza privirii ºi atingerii mele. De
atunci, dupã momente de relativã inconºtienþã, am avut mereu
senzaþia de a nu fi om întreg, persoanã echilibratã, pãrinte
(când am devenit) adevãrat, cetãþean cu încredere în justiþie ºi
autoritate, credincios într-un Dumnezeu-Tatã (Fiul însuºi fiind
lezat). „Personalitatea” mea s-a schiþat mai curând sub semnul
adeversitãþii. Acesteia i-a cãzut victimã mai întâi tatãl vitreg, ce
mi s-a adus la îndemânã destul de repede, la vreun an de vãduvie
a mamei, ca sã nu murim de foame! Nu m-am împãcat niciodatã
cu el – asta înseamnã cã l-am urât? –, ci mi s-a fãcut milã la
încheierea soartei sale ºi am încercat sã-l înþeleg. Da, m-a
influenþat: era un þãran cumpãtat, chiar înþelept, gospodar de
modã veche, care a vegheat bine ca eu ºi frate-meu, odraslele
nãvalnicului temperament al unui „semizeu” (mort) tânãr, sã
n-o luãm razna.
– Pãstraþi amintiri din ºcoalã? Aveþi vreun dascãl din acei
ani (1955 – 1962) care sã vi se fi întipãrit în memorie, dintr-un
motiv sau altul? Cum aþi ajuns sã îndrãgiþi cartea? Cum eraþi
privit de cei din jur? A fost cineva care sã vã încurajeze sau,
mãcar, sã tolereze dispoziþia D-voastrã pentru lecturã?
– Amintirile din ºcoalã sunt mai precise. Îmi amintesc cu
plãcere ºi recunoºtinþã de învãþãtoarea mea, d-na Cucu
Paraschiva, care a ºtiut sã mã îmblânzeascã ºi sã mã transforme
pânã la sfârºitul ciclului primar dintr-un elev mediocru într-unul
bun (al doilea din clasã). Mai mult, ea s-a þinut de capul tatãlui
meu vitreg „sã mã dea mai departe”, cãci acesta, invocând
sãrãcia, situaþia obiectivã a satului – nu exista ºi gimnaziu (cl.
V – VII) –, voia sã mã menþinã la nivelul copiilor sãi ºi al zdrobitoarei majoritãþi a consãtenilor, de toate generaþiile, ºi sã mã
pãstreze „la sapã”. Aºa se face cã am ajuns sã continui la ªcoala
elementarã din Fãurei (acum în comuna Garoafa), cu preþul
unei navete zilnice de 4 km dus-4 km întors ºi ºederii în gazdã
peste iarnã. Iar acolo am întâlnit o altã femeie providenþialã, pe
profesoara de românã Elena Tartagã, care m-a încurajat, protejat,
mi-a deschis gustul lecturii, inclusiv printr-o originalã exploatare-privilegiu: m-a pus sã inventariez biblioteca localitãþii,
împreunã cu cel mai apropiat coleg ºi prieten al meu, Ion Cauga
(nu cu o colegã drãguþã, cum am „povestit” în Din adâncul
irespirabilului
irespirabilului). Închipuiþi-vã mândria, bucuria, lacoma curiozitate, febrilitatea unui puºti care nu numai vedea pentru prima
oarã atâtea cãrþi (erau sute, dacã nu mii), dar putea ºi sã le
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The Passion of Christ
fabrici ºi uzine. În liceu, a revenit ca o fecioarã eminescianã cu
voaluri fantastico-filozofice. Am distrus prompt ºi urmele
acesteia, ºi am început sã scriu poeme în prozã ºi naraþiuni de
vise proprii. Unele mai supravieþuiesc topite sau încastrate în
cãrþile mele publicate, altele aºteaptã în manuscrise nedefinitivate, prãfuite.
N-am avut o preferinþã apãsatã pentru un anumit gen de
lecturã. Citeam de toate, dacã primele pagini ale volumelor
reuºeau sã mã prindã. ªi parcurgeam pe cât posibil în întregime
textele de studiat la ore. Totuºi, mi-am simþit o înclinaþie spre
literatura mai serioasã, pretenþioasã, cultã. Nu m-am hrãnit cu
Jules Verne, Dumas-tatãl et comp.; doar Mark Twain m-a câºtigat
cu cele douã poveºti ale sale, despre aventurile lui Tom Sawyer
ºi Huckleberry Finn. (ªi m-au pãcãlit câteva romane ruseºti cu
eroi de rãzboi sovietici ºi comuniºti.) În schimb, mi-am înfipt
puternic nasul eclectic în proza lui Eminescu, poezia lui Blaga,
proza ºi teatrul lui Camil Petrescu, romanele „Roºu ºi negru” ºi
„Mãnãstirea din Parma” ºi niºte romanþãri & articole de
Stendhal, „Convorbirile cu Goethe” ale lui Eckermann etc. Nu
m-a îndrumat nimeni. Mici impulsuri au venit din partea
profesoarei de românã ºi a profesorului de francezã. Cel de
rusã (al doilea, dupã un ramolit ºi abuziv culturnic, cu care am
avut un conflict) a vrut sã mã treacã de la Puºkin, Gogol,
Turgheniev, ªolohov cãtre Cehov, Tolstoi, Dostoievski, dar n-a
izbutit.
Am ajuns la Litere, fiindcã eram bun la... filologie. Trebuie
sã vã spun cã înzestrarea mea era mai curând pentru limbile
strãine. Însã mã temeam cã nu posedam ºi cunoºtinþe
suficiente spre a fi admis la francezã, de pildã. Cu cei 4 ani de
studiu... Rusa, la care profesorul amintit mã îndemna sã alerg,
garantându-mi intrarea ºi performanþa, mã respingea din cauza
învãþãrii ei imperative. Mã atrãgea italiana, gustatã din cântece
de muzicã uºoarã la modã, transmise la radio. Dar la facultatea
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miroase, atingã, mângâie, rãsfoiascã, ba chiar sã-ºi însuºeascã,
drept rãsplatã, câteva (ce îndeplineau anumite condiþii),
omiþându-le din evidenþã. Însã de miraculoasa doamnã (îmi va
fi fost ºi dirigintã?) va veni vorba ºi în rãspunsul urmãtor.
Pãcat cã nu mai ºtiu nimic despre dânsa de amar de vreme. În
schimb, pe d-na Cucu am reîntâlnit-o în oraº pânã de curând.
Era ca ºi neschimbatã; doar puþin mai micã de staturã! Îºi
pãrãsise demult, din anii adolescenþei mele, extravagantul soþ,
un soi de mecanic-tehnician cu obsesia invenþiilor, adevãrat
personaj de roman (l-am prins ca atare în niºte pagini nepublicate), ºi se mutase cu fiicele la Þifeºti, apoi la una dintre ele,
probabil cãsãtoritã în Focºani. În fine, deºi observ cã m-am
cam lungit la capitolul acesta, mai notez cã în general colegii
mi-au tolerat „deºteptãciunea” crescândã, dar familia – prin
reprezentanþii sãi, surorile ºi fraþii vitregi – mi-a prezis în repetate
rânduri nebunia („Ai sã înnebuneºti de atâta citit!”). Nu-i exclus
sã li se adevereascã profeþia!
– Între 1962 – 1966 aþi fost elev al Liceului teoretic din
Mãrãºeºti. Cum era cotat liceul în acea vreme? Se fãcea carte
cu adevãrat? Ce amintiri pãstraþi din acei ani? Când aþi simþit
pentru prima datã tentaþia scrisului? Ce cãrþi preferaþi la acea
vârstã? A exista cineva care sã vã îndemne / îndrume în acest
sens? De ce aþi ales sã urmaþi o facultate de Litere?
– Doamne, câte sub-întrebãri! Dar, dacã m-aþi stârnit, hai
sã rememorez ºi aceastã etapã. Am intrat la liceu printr-un
examen, dificil fireºte. Totuºi, nu asta era problema, ci faptul
cã puteam fi împiedicat de aºa-zisa familie sã mã prezint. S-a
pus iarãºi pe tapet sãrãcia (realã), s-a fãcut caz de necesitatea
de forþã de muncã acolo, la þarã, s-a ºoptit despre nevrednicia
(neexcelenþa) mea. ªi doar intervenþia îndârjitã a d-nei Tartagã
de la Fãurei, ce urma din toamnã sã preia un post de inspectoare
ºcolarã la raion (Panciu), s-a luat decizia favorabilã ºi s-a gãsit
o soluþie. Dumneaei asigura cã aveam dreptul ºi voi merita o
bursã, cã va veghea s-o merit ºi s-o primesc, voi locui la internat
ºi voi mânca la cantinã. Apoi, în Mãrãºeºti aveam rude, o mãtuºã
(cu 4 copii) ºi douã surori vitrege, mãritate, care la o adicã mar fi ajutat...
Cu perspectivele acestea, m-au lãsat sã concurez ºi am
reuºit. Or, lucrurile nu trebuiau sã meargã atât de roz! Ca sã mi
se dea loc de „cãmin” ºi cartelã de masã, era nevoie sã obþin
bursa (neputând sã plãtesc cu bani peºin). S-o capãt, trebuia
sã dovedesc c-o merit, ceea ce nu ieºea la ivealã (sic!) decât
dupã un trimestru încheiat. Drept care, în rãstimp, m-a gãzduit
una dintre „surori”, pretinzând tatãlui ei alimente ºi lemne de
foc, fãcându-mi destule zile-fripte (poate mi s-a pãrut), însã
îngãduindu-mi sã-mi cumpãr un ceas de mânã, când am încasat
retroactiv tranºa cuvenitã din bursã.
Suspend reveria narativã ºi la celelalte subpuncte încerc sã
vã rãspund mai pe scurt: Concurenþa era mare ºi exigenþa de
asemenea la Liceul – real, deci nu umanist, potrivit terminologiei de atunci – din Mãrãºeºti, deoarece aºezãmântul se
înnoise în ultimii ani cu 6-7 profesori tineri, bine calificaþi, cu
vocaþie didacticã ºi nu prea contaminaþi politico-ideologic.
Ulterior, aproape toþi au fost absorbiþi de reºedinþa de judeþ în
calitate de inspectori ºi / sau profesori de prestigiu (Andreescu,
Chiper, Gheorghiþã, Nãvodaru...).
Muza m-a ispitit mai devreme, în gimnaziu, sub forma unui
demon popular-naturist-proletcultist, ºi rezultatul vizitei sale
fusese un mic caiet de versuri, în care trona o lungã poezie
(vreo 20 de strofe?) despre lanuri verzi ºi galbene, tractoare,

SAECULUM 3/2008

contemporanii noºtri

PRO

specializatã se intra cu ea ºtiutã (de unde?), studiatã (unde?
probabil în licee din marile centre universitare). Am cules, deci,
unica ºansã de împãcare a celor douã tendinþe ale mele (contradictorii). La facultatea aleasã, se dãdea examen de admitere
numai la românã (literaturã ºi gramaticã) ºi se ofereau apoi
opþiuni secundar-principale (sic!) romanice: francezã, italianã,
spaniolã.
– În 1971 aþi absolvit cursurile Facultãþii de limba ºi litertura
românã, cum se numea atunci, secþia românã-italianã,
Universitatea Bucureºti. Era o perioadã de largã deschidere
culturalã; se putea respira! Câteva întrebãri punctuale: dintre
profesorii pe care i-aþi avut, pe cine aþi preferat ºi din ce motive? Ce colegi aþi avut, pe cine aþi remarcat ºi care au confirmat
în plan literar, cultural, social pe mãsura aºteptãrilor? Ce ºi cât
datoraþi anilor de studenþie în formarea D-voastrã ca intelectual,
ca scriitor?
– Într-adevãr, eu (cel puþin) puteam respira ceva mai „larg”
cultural, nu ºi psihosomatic, socialul fiindu-mi încãrcat, penibil,
iar politicul indiferent. Citeam asiduu, deseori chiulind de la
cursuri, literaturã strãinã tradusã (masiv atunci) sau în original
(doar francezã ºi italianã), studiam în sfârºit Blaga ºi Barbu, mã
aventuram în filozofie eseisticã occidentalã (ex. Marcuse,
Bachelard), istorie, etnologie, lingvisticã... Aveam prieteni minunaþi, colegii erau drãguþi – nu-mi luau în seamã sãrãcia (dar în
anul I, în iarnã, unul mi-a furat paltonul, cumpãrat cu banii pe
o vacã, singura a familiei), nici sfiiciunea, pudoarea, stângãcia,
dezorientarea. Fetele mã curtau, ºi unele – când se temeau de
eventuale critici din partea mea, în seminar, la contribuþiile lor
– îmi dãdeau câþiva lei, sã beau o cafea sau o bere în cel mai
apropiat bar. Profesorii erau excelenþi (cu multe excepþii):
ªerban Cioculescu, Zoe Dumitrescu-Buºulenga, Mihai Popsenior, Ion Coteanu, Ov. S. Crohmãlniceanu, Matilda CaragiuMarioþeanu, Romul Munteanu, Emanuel Vasiliu, Paul Cornea...
ºi chiar Ion Vitner, care în anul V ne-a þinut un curs (opþional)
de „heterodoxie” literarã (Joyce, Proust, Gide, Woolf, suprarealiºti, alþi avangardiºti, ºi – de la noi – C. Fîntîneru, M. Blecher,
A. Holban, Camil Petrescu, Urmuz etc. etc.). Unii m-au dezamãgit
pânã la urmã, alþii m-au faultat, dar toþi m-au instruit realmente.
Însã cei pe care aproape îi veneram erau conferenþiarii, lectorii,
asistenþii de la catedra de italianã: George Lãzãrescu, Doina
Derer-Condrea, Mihaela Cârstea, Mariana Stãnciulescu, Virgil
Ani (mai ales pe acesta!). O menþiune specialã meritã îndrumãtorul meu pentru lucrarea de diplomã, George Ganã.
Vedete literare ale anului nostru erau Dumitru M. Ion, Ioana
Diaconescu ºi Veronica Stãnei (colegã de grupã), ce au publicat
câte o plachetã de versuri încã de la începutul (?) facultãþii.
Victor Ivanovici apãrea deja în presa literarã. Diletanþi, veleitari,
postulanþi se gãseau mulþi, printre care subsemnatul. Mult
mai dotaþi pãreau anii superiori ºi cel imediat urmãtor.
– Aþi participat, ca student, la ºedinþele cenaclului
„Junimea”, condus – probabil – de Ovid S. Crohmãlniceanu.
Aþi citit prozã, poezie? Care era atmosfera? Ce amintiri pãstraþi
de acolo?
– Am „participat” e un fel de a spune, de vreme ce n-am
luat cuvântul, nici n-am citit. Nu mai ºtiu nici dacã-l conducea
Croh. Se pare cã am asistat la câteva ºedinþe, în care au citit
ªerban Codrin (poezie sau teatru), George Alboiu (poezie), PaulCornel Chitic (teatru), ªerban Cionoff (eseu?)... Mi-a rãmas în
memorie o atmosferã încinsã, cu discuþii arþãgoase, purtate
într-un limbaj sofisticat, ºi judecãþi (opinii) critice aspre, tãioase.
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Poate asta m-a descurajat ºi speriat, determinându-mã sã
renunþ destul de repede. Apoi am mai trecut pe la un cenaclu
de la Casa Studenþilor, improvizat în continuarea unor spectacole (într-unul l-am vãzut pe Fl. Pittiº cu un grup care cânta ºi
mima „Terente, o Terente / senzaþii violente!” etc.) ºi pe la un
cineclub, nãzuind sã fac scenarii ºi regie de film. Am frecventat
mai degrabã cinemateca, opereta, bibliotecile ºi am bãtut pragul
revistelor, pe al Luceafãrului tocindu-l.
– Debutul în Amfiteatru (1968) cu povestirea O altã fire
v-a dat încredere. Era o primã confirmare. La început a fost
prozatorul, dacã e sã ne luãm dupã aceste date, deºi spuneaþi,
cu o altã ocazie, cã poezia a fost «dragostea dintâi», dupã cum
se vede / simte ºi în cele trei romane publicate între 1983 –
1998, dupã cum este evidentã ºi vâna de eseist. Care a fost
adevãrata vocaþie? Care este? Vã întreb asta, pentru cã una din
mãrturisirile D-voastre aproape ºocante sunã cam aºa: «nu
m-a interesat niciodatã în mod deosebit romanul istoric»
(Luceafãrul nr. 7 / 14 februarie 1987). Eraþi, la acea orã, autorul
a douã romane istorice, bine prizate de criticã. Deci: POEZIE?
PROZÃ ISTORICÃ? ESEU?
– Dacã e sã vorbim de vocaþie, eu trebuia sã fiu poliglot
(diplomat ca Acornion!), filozof sau dansator. Cum n-am avut
condiþii sã mã dezvolt într-una din aceste direcþii, mi-am simþit
la un moment dat un oarecare talent de artist în general. Am
încercat aproape concomitent poezia (aþi aflat deja când) ºi
pictura. Cu ultima n-a mers. Sensibilitatea mea era mai curând
poeticã, în sensul de liricã, auditivã (de altminteri ºi cântam, în
complicate triluri imitative ori improvizate). Apoi, mi-am surprins
inteligenþa speculativã, de cuprindere mai largã ºi în acelaºi
timp introspectivã, ceea ce mã indica pentru prozã sau eseu.
Din pãcate, eram prea puþin realist, nu cunoºteam mai deloc
lumea, de care fugeam, îmi lipseau experienþa psihologicã,
încrederea în mine ºi mai ales rãbdarea.
Am scris prozã de scurtã respiraþie ºi comentarii-interpretãri
la unele cãrþi care-mi plãcuserã mult. (Majoritatea zac ºi acum
în dosarele ºi caietele mele.) M-am apucat de un roman actualist,
pe teme þãrãneºti, ºi l-am dus pânã departe, pânã n-am mai
putut sã supraveghez þesãtura. Gãsisem un ton care evita capcanele ideologice ºi modelele de literaturã ruralã, dar pericolele
politice nu ºtiam cum sã le ocolesc. În plus, îmi dãdeam seama
cã „materia” mã doare, mã arde, ºi de fapt voiam sã mi-o arunc
din carne ºi de pe suflet. Nereuºind, am cãutat sã înþeleg de ce.
Dezrãdãcinarea mea personalã cãdea peste drama satului, de
care erau vinovate istoria modernã ºi cea contemporanã.
Observaþi cã le-am „pedepsit”, alungându-le din câmpul
preocupãrilor mele istoriste (m-am referit la ele numai în
legãturã cu destinul ºi concepþiile marilor personalitãþi culturale
– Eminescu, Eliade... – ºi o voi invoca pe ultima, în memorialisticã, doar în mãsura în care mi-a pocit existenþa): în trilogia
mea m-am ocupat de momente / subiecte capitale ale istoriei
strãvechi, din intervalul cca 65 î. e. n. – 1290 e. n. Urmãrind nu
atât reconstituirea, cât semnificaþiile ºi simbolurile, arhetipurile
cu farmecul, parfumul, poezia lor. Am fãcut-o dupã o documentare riguroasã ºi bogatã – în ciuda pãrerii necunoscãtorilor,
sursele sunt numeroase, în special cele indirecte – ºi într-un
stil netradiþionalist, moderat eseistic (probabil de asta au ºi
fost, cele douã romane tipãrite, „prizate” de criticã ºi chiar de
public). Cu o strategie naratorialã – nu prea bãgatã de seamã –
modernistã, constructivistã, relativistã. Cel mai avansat pe calea
aceasta – ºi de aceea mai neînþeles – este Identitãþile lui Litovoi
Litovoi,
15

contemporanii noºtri

16

adicã e bine conceput ºi scris, ceea ce nu pot face decât
revizuindu-l –, cã alergia faþã de romanul istoricizant s-a mai
calmat, cã ortodoxismul nostru nu mai pare atât de naþionalist,
de ipocrit-ecumenic... Apoi, trebuie sã mã decid dacã îi mai
schimb titlul ori ba. ªi aº þine sã-mi fie publicat onorabil, de o
editurã interesatã de mine ºi de roman, nu plãtindu-mi neapãrat
drepturi de autor, dar scutindu-mã sã storc bani din bugetul
familiei. Am însã presimþirea cã aceste condiþii nu se vor întruni
în anii care îmi mai sunt lãsaþi de la Dumnezeu ºi deci s-ar
putea sã rãmânã la latitudinea moºtenitorilor de a-l valorifica
sau nu (eu nu-l voi distruge).
– Aº vrea sã ating acum un subiect... ceva mai delicat.
Sunteþi profesor ºi, în aceastã calitate, aþi predat mulþi ani limba
francezã, câþiva ani limba italianã, accidental aþi avut chiar ore
de limba ºi literatura românã la gimnaziu. De ce nu v-a atras
învãþãmântul? Dacã ar fi sã vã mãsuraþi incompatibilitãþile,
care ar fi acelea? În ce condiþii v-ar fi surâs catedra? Aþi avut ºi
satisfacþii, momente fericite ca profesor? Care ar fi acelea?
– Dacã-mi permiteþi sã mã joc cu sensuri etimologice, pot
sã vã mãrturisesc cã am (avut) o aplecare didacticã, nu ºi
pedagogicã. N-am iubit îndeajuns copiii, refulând prin ei
copilul-adolescentul anormal, dezechilibrat, din mine. I-am
înþeles uneori, cu durere (ca fiinþe suferind de hibe similare),
dar de cele mai multe ori m-am purtat cu ei prea serios, aspru,
exigent. Þineþi cont cã am fost nevoit sã predau mai tot timpul
la ºcoala generalã, ºi încã într-un cartier mãrginaº al
Focºaniului. Aº fi fãcut treabã mai bunã, mai relaxatã, la un
liceu – ºi într-adevãr, când am primit în completare câteva clase
la „Cuza”, apoi la Economic, am observat diferenþa. Însã cel
mai potrivit m-aº fi simþit într-un post subaltern (asistent) la o
facultate.
Da, am avut ºi satisfacþii: majoritatea elevilor mei au învãþat
temeinic franceza ºi / sau italiana, unii au devenit profesori ºi
traducãtori, aproape toþi mi-au iertat severitatea... Fericirea,
pânã la transã, a venit între aprox. 1995 – 2000, datoritã
predãrii intense a limbii italiene (de la cl. a II-a la a VIII), inclusiv
prin mijloace extraºcolare (corespondenþã masivã a învãþãceilor
mei cu elevi din Italia ºi a mea cu cadre didactice de acolo) ºi
cu auxiliare tehnice moderne (înregistrãri audio-video etc.).
Dupã aceea, s-a produs dezastrul: desfiinþarea treptatã a
catedrei, pe care o întemeiasem cu atâta muncã ºi pasiune,
prima din judeþ. S-a întâmplat cu „concursul” a doi directori
cel puþin obtuzi, ultimul de la ºcoala mea (Nr. 6) ºi întâiul de la
Liceul Pedagogic ce tocmai o înghiþise pe cealaltã.
– Imediat dupã 1989, poate chiar mai devreme, aþi intrat
într-o lungã ºi devastatoare crizã cu multiple motivaþii, desigur,
dar – în principal – datoritã ieºirii din circuitul literar. Mai ales
moartea lui Mircea Ciobanu (1996) a însemnat ºi moartea
ultimei speranþe cã veþi putea încheia, editorial, trilogia istoricã
la care aþi trudit peste un deceniu. Sub titlul „O tragedie
sufleteascã”, Liviu Ioan Stoiciu scria în „Cotidianul” / 10 mai
1996 cã ar fi un “caz de automarginalizare”, neuitând sã releve
inaptitudinile epocii de tranziþie, ce-i loveºte mai cu seamã pe
scriitorii din provincie. Privind “fãrã mânie” spre acea perioadã,
cum o evaluaþi astãzi, din perspectiva timpului scurs? Sã fie
oare adevãrat cã în tot rãul e ºi mult bine?!
– Criza de care vorbiþi m-a cuprins ºi fiindcã începusem sã
mã îndoiesc de calitatea literaturii mele de pânã atunci. Fusesem
receptat într-un context istoric periculos, de manipulare a
valorilor în sens naþional-comunist, ºi sprijinit pânã la un punct
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prin focalizarea pe protagonist ºi tentativa de surprindere a
fluxului (interior al) conºtiinþei sale. (Învãþasem ceva de la H.
James, V. Woolf, Faulkner!)
Înþeleg acum, foarte târziu, cã genul proxim pentru încercãrile mele era dat de romane ca Dumnezeu s-a nãscut în exil
de Vintilã Horia (îl citisem în francezã), Memoriile lui Hadrian
de Marguerite Yourcenar (necitit pânã atunci), ºi (gãselniþa
Dvs.), Salammbô de Flaubert (necitit), Creanga de aur de
Sadoveanu (citit) etc. ªi ºtiu cã în aceeaºi perioadã cu mine
scria romane asemãnãtoare M. Diaconescu (el a perseverat, eu
am renunþat), pe care nu i le-am citit, de teamã sã nu mã
influenþeze sau sã descopãr cã... era mai bun. Cât despre
mãrturisirea aceea din Luceafãrul, cu slabul meu interes sau
«relativa rãcealã » faþã de romanul istoric, ea îmi apare astãzi
cam grãbitã – de altfel, e contrazisã în corpul aceluiaºi articol,
într-o parantezã, unde vorbesc de «scumpul Mihai Sadoveanu,
împotriva cãruia sunt ursit sã mã revolt ºi pe care mereu îl
reîntîlnesc». Probabil, aveam o viziune schematicã asupra
literaturii istorice, reducând-o la tipul romantic ilustrat de Al.
Dumas, W. Scott... Sadoveanu însuºi.
Rezumând, pot sã vã stabilesc o ordine a „apetenþelor”
mele: 1) poezie, 2) prozã istoricã, 3) eseisticã (din ce luaþi Dvs.
în consideraþie pânã acum).
– Dupã tentativele de a atrage atenþia ca poet (1980 –
1983), în urma rãspunsurilor binevoitoare ale lui Geo
Dumitrescu (Luceafãrul) ºi Al. Cistelecan (Familia), se pãrea cã
aþi renunþat definitiv la poezie. Au trecut douã decenii pânã
v-aþi hotãrât sã debutaþi... ca poet. De ce aºa târziu?! Mai mult
chiar, v-aþi întors la poezie (probã Poeme târzii, în „Pro
Saeculum” nr. 8-9 / august-septembrie 2007), în acelaºi timp
cu prozã scurtã, eseuri, memorialisticã ºi criticã literarã! Ce
explicaþie ne puteþi oferi?
– N-am avut climat. În liceu nu exista cenaclu; doar un
coleg ºi prieten literat mã stimula (povestea cu iubita-poetã
din „romanul” autobiografic e o fantezie). Un mediu propice
putea sã-mi ofere „Junimea” de la Bucureºti sau boema literarã,
dacã aº fi fost dotat pentru aºa-ceva. Merita sã dau mâna ºi sã
izbucnesc cu optzeciºtii, chiar ºaptezeciºtii, dar n-a fost sã fie!
Eram timid, timorat, complexat. Devenisem retractil ºi mult
prea sedus de sirenele cunoaºterii universale! M-am izolat.
Când am “aterizat” la Focºani, am intrat în contact cu o miºcare
scriitoriceascã efervescentã, care uneori reuºea sã depãºeascã
graniþele provinciale, avântându-se spre „canonul” naþional.
Or, eu nu mã vedeam în stare sã concurez nici cu valori localiste.
Totuºi, datorez mult acestei ambianþe – poate sunt urme
decelabile în creaþia mea – ºi receptivitãþii ºi atenþiei lui Al.
Cistelecan, care ulterior mi-a publicat poezie în Vatra.
În fine, pentru lãmurirea problemei începuturilor, vã anunþ
cã de curând am descoperit cu surprizã cã debutasem ºi în
poezie cu mult înainte de a asalta „Poºta redacþiei” revistelor.
S-a petrecut în lunarul studenþesc Universitas (nr. 5-6 / maiiunie 1969).
– În martie 2004 aþi publicat, tot în Saeculum, un fragment
din romanul Calul Dicomes ºi tovarãºul sãu Socrate ce ar fi
trebuit sã întregeascã trilogia istoricã. Aþi relatat, cu aceastã
ocazie, odiseea obositoare a manuscrisului plimbat, amânat
de la un an la altul, de la o editurã la alta, acoperit aproape un
deceniu de promisiuni ºi speranþe. Spuneþi-mi, e înmormântat
definitiv?
– Nu tocmai. Rãmâne sã mã sugestionez cã nu-i mort –
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de grupul cultural-ideologic (numai?) de la Luceafãrul din acei
ani. M. Ciobanu – binecuvântatã fie-i amintirea! – nu mã mai
putea ajuta încã de prin 1987, când „bãieþii” s-au dumirit cã nu
eram de-al lor. Însã nu-ºi dãdea seama (eu nici atât) ºi de aceea
a tot încercat sã mã reintroducã în circuit, strecurându-mã în
planul editorial (la ed. Eminescu, unde se transferase) cu al
treilea roman, provocându-mã sã scriu ºi sã-i dau “povestea
Din adâncul irespirabilului
de Crãciun” (Din
irespirabilului), încurajându-mã. A
reuºit doar sã-mi depunã dosarul de admitere în Uniunea
Scriitorilor, cu recomandãri de la el, Gh. Istrate ºi Gh. Pituþ, ºi
poate a fãcut / contribuit sã fiu admis (în 1990?). Îmi stã pe
suflet mâhnirea pe care mi-a exprimat-o nu cu mult înainte de
a muri cã pãream (ºi eram!) supãrat pe el. Astãzi înþeleg, cu
aceastã mare mustrare de conºtiinþã, cã spiritul sãu tutelar
m-a vegheat (mã vegheazã?) în continuare, cã autoexaminarea
tãcutã ºi suferindã era necesarã, singura modalitate de a-mi
relua periplul literar-spiritual. Trebuie sã mai adaug opinia,
bazatã pe propria mea experienþã, cã oamenilor ca el, prinºi
între douã tabere, concepþii timpuri adverse ºi încleºtate „de
moarte”, le-a fost infinit mai greu sã supravieþuiascã decât
celor ce optaserã demult, în clandestinitate sau pe faþã, pentru
un „lagãr” sau altul.
– Sã enumerãm! În 1981 aþi obþinut Marele Premiu al
Salonului literar Dragosloveni, în 1984 aþi primit Premiul pentru
prozã al revistei Luceafãrul, în 1990 aþi devenit membru al
Uniunii Scriitorilor din România cu drepturi depline, în 2000 vi
s-a decernat – fapt onorant pentru judeþul nostru – Medalia
jubiliarã „150 de ani de la naºterea poetului naþional Mihai
Eminescu” pentru eseistica dedicatã operei acestuia, în 2003
aþi primit un premiu pentru poezie acordat de revista Nuove
Lettere din Napoli, iar dupã doi ani aþi fost inclus cu o prozã în
volumul antologic realizat de Institutul Italian de Culturã din
Napoli (ianuarie 2005), întreþineþi o colaborare susþinutã ºi
apreciatã, cu eseuri ºi memorialisticã, la revista românilor din
diaspora Dorul (Danemarca) începând din iunie 2003. Sã adaug
cã aþi fost discutat, apreciat, citat în sintezele asupra romanului
(istoric) în perioada 1984 – 1987 ºi cã sunteþi autorul a douã
cãrþi de eseuri – în opinia mea – mai mult decât remarcabile:
Rãtãciri esenþiale I ºi II (2002, 2006). ªi, cu toate aceste
evidenþe, Ioan Dumitru Denciu este un nume puþin cunoscut
sau, mai bine spus, cu o slabã circulaþie la nivel naþional. Care
ar fi cauzele? Cum vedeþi ieºirea din aceastã situaþie?
– Succesele enumerate sunt relative. Subiectiv, nu pun
mare preþ pe ele. Din punct de vedere local par onorabile, din
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cel naþional neglijabile, din cel internaþional o simplã... iluzie.
(Afarã doar dacã voi fi reuºit sã spun ceva celor din diaspora
româneascã, în calitate de exilat intern ce mã aflu, ºi dacã voi
strãpunge „cercul” împreunã cu prietenii mei ‘artalgici’ de la
Brescia – un pictor, un muzician [compozitor], un critic de artã,
un filozof, o profesoarã de literaturã, cu familiile lor extraordinare.) Deci, n-am sã fiu „de circulaþie” la nici un nivel. Nu
vãd nici o ieºire „din aceastã situaþie” ºi, ca vulpea ce nu ajunge
la struguri, mã întreb: la ce bun?! Domnule ºi prietene M.
Dinutz, lucrãm nu numai în provizoriu, ci ºi în precar.
Mi-ar fi plãcut, la aceastã întrebare, sã mã fi iscodit ºi în
legãturã cu ispita mea de traducãtor, romanist, italienist. Tot
atât de nerealizat, dar promiþãtor (!), am obþinut unele rezultate
notabile. Am tradus pagini din Lautréamont, suprarealiºti
francezi, Vercors, Chateaubriand, Senancour, Montale,
Ungaretti, Pirandello, Buzzati etc., i-am interpretat eseistic pe
unii dintre aceºtia sau pe alþii ºi am înveºmântat în noi straie
italice poezii de Eminescu, Bacovia, Blaga (mai ales). Spre a-mi
exersa competenþa, dupã ce am transpus în italianã câteva
poeme ale unor colegi din Vrancea mi-am autotradus pãrþi din
creaþie sau am scris (poezie) direct în cele douã limbi favorite.
Universalitatea poate fi servitã ºi din cãtunul meu!
– Credeþi în posteritate? Mai bine zis: credeþi într-o posteritate justiþiarã?!?
– Posteritatea, neîndoielnic, existã, cât timp nu se produce
un cataclism universal. Dar are ceva mai bun, mai urgent de
fãcut decât sã repare nedreptãþile (injustiþiile). Nu mã amãgesc
cu vreo notorietate postumã, peste 50, 100, 200 de ani. Cred
cã este posibil ca vreun diletant ca mine sã dea întâmplãtor de
cãrþile mele ºi sã se simtã atras, interesat, tentat sã se identifice
ºi sã mã continue într-un fel sau altul. În fine, mai degrabã sper
într-un voiaj ultraterestru, care sã þinã seama de strãdaniile
mele de a mã apropia de Marele Sine, eventual întorcându-mã
pe lumea asta, sã mai... trag o datã.
– Cum s-au împãcat – în timp – omul vieþii (tatãl, soþul) cu
omul de litere (cãrturarul, scriitorul)? De ce parte au fost
sacrificiile? Aveþi ceva sã vã reproºaþi?
– S-au împãcat bine, dar cu mare efort ºi echilibristicã.
Familia mea a fost (este) foarte înþelegãtoare ºi a sacrificat din
aspiraþiile ei la fericire, liniºte, bunãstare materialã, spre a mã
îngriji ºi susþine. Eu mi-am mãcinat doar sãnãtatea ºi neuronii,
muncind în exces pe douã „fronturi”, cel literar ºi cel profesional, ºi abuzând de cafea ºi tutun. Îmi reproºez enorm de
multe: cã n-am încercat sã trãiesc viaþa într-un mod mai
obiºnuit, mai simplu, mai senzorial-realist; cã n-am fost suficient
de recunoscãtor binefãcãtorilor mei, mulþi, unii providenþiali
(m-au salvat de pe margini de prãpastie); cã n-am cultivat
prieteniile (un prieten pierdut din „vedere”, admirabil poet,
Mihai Bârdici, s-a stins de curând, înainte de a-l regãsi cum
s-ar fi cuvenit, chip cãtre chip)... Dar remuºcarea mea principalã
este cã nu mi-am revãrsat toatã dragostea asupra copiilor mei
ºi soþiei mele.
– De ce scrieþi? Ce motivaþii aveþi? Cât de mult conteazã
acest lucru în viaþa D-voastrã?
– Se va fi înþeles din rãspunsurile precedente care erau
(sunt încã) motivaþiile acestei crunte îndeletniciri ºi cât conteazã
ea. Pe scurt, scriu ca sã-mi dau o aparenþã de rost ºi normalitate,
sã mi-o pãstrez, sã exorcizez rãul din mine ºi, din realitate, sãmi recuperez ºi sã-mi îmbunãtãþesc sinele.
– Nu-mi rãmâne decât sã vã mulþumesc!
17
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(eram colocatari) ºi în alte ipostaze decât cele publice,
cunoscute de toatã lumea. M-au impresionat modestia, felul
de a fi, apropierea pe care o arãta celor cu care viaþa îl punea de
atâtea ori faþã în faþã, indiferent pe ce treaptã socialã se aflau
partenerii lui de dialog. Un atribut al oamenilor mari, cu caracter
deosebite, mi-am spus.
Astãzi dl Eugen Simion este autorul unor cãrþi al cãror
numãr ar putea umple un raft întreg de bibliotecã,. Lucrãri de
criticã ºi istorie literarã, unele de referinþã pentru candidaþii la
doctorate, dar ºi pentru cei ce doresc sã se lumineze, sã se
iniþieze în studiul operei unor scriitori precum Eugen Lovinescu,
Nichita Stãnescu (fostul sãu coleg de ºcoalã de la Ploieºti),
Marin Preda, Mircea Eliade ºi câþi alþii.
Dupã ce n-a mai fost preºedinte al Academiei, d-l Eugen
Simion s-a consacrat, între altele, unei munci editoriale
fundamentale pentru cultura naþionalã (editarea Caietelor lui
Eminescu ºi a Dicþionarului general al literaturii române ,
realizarea unui corpus bibliografic al literaturii tipãritã în
totalitarism º.a.). Convins cã faptele ºi vorbele conteazã, mai
ales în vremuri tulburi precum cele în care ne aflãm, d-l Eugen
Simion continuã cã lucreze temeinic ºi organizat, alãturi de
colegii de la Institutul „G. Cãlinescu”, ºtiind cã opera editorialã
a domniei sale este menitã sã dãinuie ºi sã intre în patrimoniul
valorilor naþionale. Sublimã, de neasemuitã convingere.
La mulþi ani, domnule Profesor! Fie ca pragul celui de-al
ºaptezeci ºi ºaselea an, pe care îl veþi trece în curând, sã însemne
intrarea într-o primãvarã lungã ºi frumoasã precum a hãrãzit
Cel de Sus mai ales lunii lui Florar, cea în care v-a fost dat sã
veniþi pe lume!
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Înainte de a se avânta cãtre culmile nu prea îndepãrtate ale
Vãlenilor de Munte, ºoseaua ce duce la Cheia lasã în urma ei,
undeva pe dreapta, un drum cãtre Chiojdeanca. ªi de câte ori
mã îndrept cãtre satul meu, Chiojdu de pe Valea Buzãului, pe
aceeaºi ºosea, îmi spun: Acolo, la doar câþiva kilometri de
drumul naþional, la Chiojdeanca („satul care a dat României
câþiva academicieni”) s-a nãscut ºi profesorul, criticul ºi
istoricul literar Eugen Simion – care a înzestrat cultura românã
cu mai multe cãrþi importante, fãcându-i servicii care se pot
aprecia cum se cuvine ºi acum, dar mai ales în viitor, fiindcã
întotdeauna contemporanii (nu ºtiu la alþii cum e, dar la noi
aºa se petrece!) sunt uneori mai rezervaþi în ce priveºte
aprecierea valorilor adevãrate.
Pe D-l Eugen Simion l-am vãzut pentru prima oarã în urmã
cu vreo patruzeci ºi cinci de ani, pe holurile Facultãþii de Limba
ºi Literatura Românã din Bucureºti: un tânãr înalt ºi frumos,
elegant ºi de o rarã distincþie. Era pe atunci doar un simplu
asistent universitar, dar aprecierea de care se bucura, în rândul
studenþilor mai ales, nu te putea duce cu gândul decât la o
viitoare ºi foarte frumoasã carierã universitarã, care urma sã-l
aºtepte. Îl admiram de la distanþã, fiindcã n-aveam privilegiul
de a-l audia nici la cursuri ºi nici la seminarii. Uneori îl ascultam
vorbind la câte o conferinþã, ori la ºedinþele de lucru ale
cenaclului literar studenþesc. Acolo remarcam aceeaºi distincþie
vestimentarã ºi în plus ºi o eleganþã verbalã ce-þi dãdea din
capul locului impresia unui ins de mare bun simþ ºi cultivat, cu
multe lecturi în spate. Acestor virtuþi li se adãugau, poate ºi
cele învãþate de la Tudor Vianu, de la Al. Rosetti, Iorgu Iordan,
Jack Bick ºi alþii, pe care îi avusese profesori ºi de la care, se
înþelege, generaþii întregi de absolvenþi reþinuserã multe.
Au urmat cãrþile. Primele (Proza lui Eminescu, 1964; Orientãri
în literatura contemporanã, 1965), ca dealtfel ºi cele care le-au
urmat, s-au bucurat de o frumoasã primire din partea criticii.
Numele d-lui Eugen Simion era binecunoscut, de fapt, cu mult
înainte de articolele semnate prin revistele culturale ale timpului:
„Gazeta Literarã”, „Luceafãrul”, „Contemporanul” º.a.
Trecerea vremii a însemnat pe crugul ei împliniri multiple
pentru d-l Eugen Simion: a urcat toate treptele ierarhiei
universitare ºi pe cele ºtiinþifice, de la asistent la profesor, în
1991 fiind ales membru corespondent, apoi, un an mai târziu
membru titular al Academiei Române, pentru ca în 1988 sã
ajungã preºedinte al acestui înalt for ºtiinþific. În paralel cu
munca la catedrã Profesorul a desfãºurat o foarte bogatã
activitate literarã, unele dintre cãrþile domniei sale fiind premiate
de Uniunea Scriitorilor, de Academie, de alte foruri importante
din þarã. Numeroºi studenþi l-au ales conducãtor al lucrãrilor
lor de doctorat, iar revistele literare i-au solicitat, ca pe o onoare
ce li se fãcea, colaborarea.
Prin 1975, când Uniunea Scriitorilor a dat în folosinþã blocul
din strada Apolodor, am avut ocazia sã-l întâlnesc mai des
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De cel puþin treizeci de ani, Eugen Simion face parte
din biografia mea spiritualã ºi afectivã. Aventura aceasta
a început în momentul în care, liceanã fiind, am þinut în
mânã volumul Scriitori români de azi, I. A fost prima carte
de Eugen Simion pe care am cunoscut-o, pe care am
deschis-o, am citit-o ºi care m-a cucerit pentru totdeauna,
m-a fascinat. La vârsta când citeam poveºti – de dragoste,
de capã ºi spadã, romantice etc., aceastã carte mi-a
þinut treazã, deopotrivã, curiozitatea ºi admiraþia pânã la
ultima filã. A intrat în lecturile mele de suflet ºi de profesie.
Înainte de a vedea Istoria de la origini ºi pânã în
prezent (1941) a lui George Cãlinescu, eu am þinut în
mânã aceastã carte. Întâlnirea cu Eugen Simion a precedat-o pe aceea cu George Cãlinescu din monumentala
lucrare. Circula atunci doar compendiul. În ierarhia mea,
Eugen Simion stãtea alãturi de George Cãlinescu, de G.
Ibrãileanu (un critic pe care l-am iubit mult ºi în liceu ºi în
facultate, graþie profesorului nostru Mihai Drãgan), de Titu
Maiorescu, de Eugen Lovinescu.
Cum volumul din 1978 (ediþia a II-a) nu avea o fotografie
de autor, acesta era pentru mine atemporal ca un personaj
romantic, avatar al marilor spirite intelectuale care-l formaserã; trebuia sã fac exerciþii de imaginaþie pentru a-mi
desena un profil al omului care citise atât. I-am spus
unei profesoare, mãrturisindu-i admiraþia mea: Oare eu o
sã ajung vreodatã sã citesc cât a citit Eugen Simion?...
Cantitatea ºi calitatea scrisului, comprehensibilitatea,
accesibilitatea fãrã a deveni facilã, invitaþia la lectura
acelor cãrþi prezentate cu generozitate ºi profesionalism
erau uimitoare. Aºa s-a constituit unul dintre primele mele
modele intelectuale. O profesoarã din liceu care-i fusese
colegã de facultate devenise în imaginaþia mea un fel de
fiinþã privilegiatã cãci fusese în preajmã ºi-l cunoºtea, îl
ºtia în carne ºi oase, garanþie a realului, garanþie cã omul
exista!
În 1979, când eram, la Iaºi, studentã în primul an, la
filologie, l-am vãzut pe Eugen Simion. În grupul literaþilor
care veniserã la Biblioteca Universitarã Mihai Eminescu,
cu prilejul lansãrii volumului colectiv, Dicþionarul literaturii
române de la origini pânã la 1900, se detaºa prin rafinament, eleganþã, prin intelectualitate. Pãrea un tânãr zeu.
Omul era tot atât de frumos ca ºi opera. Fascinaþia continua.
Cãrþile profesorului Eugen Simion erau devorate de
colegii mei de la Iaºi. Pot spune cã, deºi nu ne-a predat
cursuri ca Mihai Drãgan, Constantin Ciopraga, Elvira
Sorohan, Ion Apetroaie, I. Constantinescu, nefiindu-ne
profesor de facto, ne-a fost de iure. Cãrþile dumnealui
ne-au format, au întreþinut respectul pentru valoare.
Ierarhiile stabilite de Eugen Simion erau reale,
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convingãtoare, corecte pentru cã erau realizate cu
responsabilitate, în spiritul adevãrului ºi al valorii. Stãteam
la coadã la librãria Junimea sau la Casa Cãrþii sau la
Librãria Universitãþii ca sã cumpãrãm cãrþile care îi
apãreau: Dimineaþa poeþilor (1980), Întoarcerea autorului
(1981), Scriitori români de azi, III (1983). În timp le-am
urmãrit pe celelalte: Sfidarea retoricii (1986), Scriitori
români de azi, IV (1989), Moartea lui Mercutio (1993),
Mircea Eliade, un spirit al amplitudinii (1995), Fragmente
critice (I-IV, 1997, 1998, 1999, 2000), Ficþiunea jurnalului
intim (I-III, 2002), Tânãrul Eugen Ionescu (2006). Acestea
s-au adãugat la celelalte pe care le-am cãutat înfrigurat:
Proza lui Eminescu, volumul de debut în 1964, Eugen
Lovinescu, scepticul mântuit, teza de doctorat publicatã
în 1969, reeditatã în 1995, Timpul trãirii, timpul mãrturisirii
(1977). Un raft de bibliotecã, un raft întâi, cu siguranþã.
Astãzi, în realitatea româneascã postdecembristã,
Eugen Simion þinându-se „într-o demnã rezervã faþã de
excese”, are locul sãu la care a ajuns parcurgând un drum
pe care a avut ca permanent însoþitor literatura de bunã
calitate, cultura, valorile spiritului, pãrþi din eternitatea
fiecãrui creator.
Scriind despre Întoarcerea autorului, V. Cristea nota:
„În loc sã lupte împotriva comunismului(e vorba despre
anii ’80, n.n.), sã lipeascã noaptea afiºe subversive ºi sã
dinamiteze poduri, Eugen Simion întorcea pe toate feþele
relaþia creator-operã-personaj-lector, evoca fiinþa
lingvisticã structuralistã sau omul de hârtie bahtian, scria
un discurs îndrãgostit despre autorul Discursului îndrã19
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os, dezumanizant simþi, în spatele cuvintelor o durere
reþinutã cu discreþie ºi mândrie. Contemporanii sãi nu au
fost deloc îngãduitori. Niciodatã cruzimea nu poate fi
justificatã. Omul poate, însã, uneori, sã domine vremurile
prin superbia þinutei sale intelectuale.
Astãzi am pierdut calitatea de a admira, de a accepta
fascinaþia. Mãrturisesc cã am rãmas în urmã faþã de
contemporaneitatea mea, în aceastã privinþã: eu nu pot
înceta sã mã minunez de darurile vieþii, iar frumuseþea
intelectualã este unul dintre acestea.
Pentru mine, Eugen Simion are ceva din olimpianismul
impenetrabil, rezervat ºi distins, al lui Titu Maiorescu,
ceva din spiritul plenitudinar al lui George Cãlinescu, ceva
din febrilitatea efervescentã a lui Mircea Eliade, ceva din
spiritul negator al lui Eugen Ionescu ºi mult, mult din
dragostea pentru literaturã, pentru scriitorul român a lui
Eugen Lovinescu, scepticul mântuit. Lecþia sau experienþa scepticismului poate sã se repete în alte epoci, cu
alþi oameni, dar existã speranþa cã mântuirea, prin religie
pentru omul religios, prin literaturã pentru cãutãtorul de
frumos, purificã, este catharticã. Aºa cum Eugen Simion
a descoperit acest adevãr în biografia interioarã a criticului
pe care l-a admirat, noi, astãzi, o regãsim în propria sa
biografie.
Eugen Simion are un mare destin literar. Literatura
din a doua jumãtate a secolului al XX-lea nu ar putea
exista fãrã spiritul sãu ordonator ºi veºnic tânãr. Poate
cel mai bine l-a prins în efigia eternitãþii prietenul ºi colegul
sãu de generaþie Nichita Stãnescu: El ºi-a fãcut din modul
echilibrat ºi adânc de a gândi o respirare, iar din modul
curat ºi pe-ndelete de a cumpãni – inspirare (…) Dorul de
Apollo ºi-l strigã parcã în braþele lui Dionysos. Eugen
Simion reprezintã intelectualul român autentic. Creator
de ramurã cu umbrã, adicã nepot de stejar ºi vãr primar
cu mãrul domnesc.

Landscape with the Flight into Egypt
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gostit… Curat colaboraþionism cum ar spune criticultanchist Grigurcu, sau alþi nefericiþi bolnavi incurabil de
urã. Din aceastã opticã, orice preocupare sau realizare
culturalã în cadrul unei societãþi totalitare reprezintã o
vinã, dacã nu chiar o trãdare. Ideal ar fi fost, probabil, din
aceeaºi opticã, sã fi tras cu toþii o grevã a scrisului de
vreo patruzeci de ani ºi sã fi realizat de-adevãratelea
acea Siberie a spiritului cu care ne-a îngheþat sufletul
crivãþul intoleranþei oarbe, bãtând de astã datã dinspre
Paris”.
Eugen Simion a fãcut din literatura românã mitul sãu
personal ºi i-a dedicat doar o viaþã în care cuvinte ºi
tãceri au cãpãtat sens în toate paginile care-i poartã
semnãtura. A existat, cu siguranþã, un program auster
de muncã intelectualã, o disciplinã monahicã. Sfaturile
pentru tânãrul critic sunt opera unor trãiri plenare, conºtientizate, dãruite cu generozitatea spiritului liber. Aici experienþa se îmbinã cu înþelepciunea, cu iubirea pentru adevãr
ºi literaturã, pentru ucenicul care vrea sã calce pe urmele
maestrului. Eugen Simion nu vorbeºte de pe poziþia
olimpianului infailibil, ci de pe aceea a intelectualului care
a învãþat sã se detaºeze ºi sã priveascã din perspectiva
eternului.
Unul dintre sfaturi este: Nu fiþi cruzi în judecãþile
voastre, fiþi doar drepþi ºi are limpezimea ºi frumuseþea
unui adagiu. Criticul s-a strãduit sã demonstreze cã
literatura românã postbelicã este ºi bogatã ºi interesantã,
ºi originalã. Spunem des asta, spune într-un loc Ovid. S.
Crohmãlnicenu, dar „rãbdãtor, cu mânecile suflecate ºi
urcat pe schele pentru a ne dovedi afirmaþia, printr-o
convingãtoare construcþie criticã solidã ºi demnã de
materia incitatoare, a fãcut-o pânã acum, dupã câte ºtiu,
în primul rând Eugen Simion”.
Muzica ideilor se aude pretutindeni în textele criticului.
Este ºi opera unui moralist, un autor clasic, „un profesionist al criticii, dar ºi un spirit creator, un moralist ºi un
imaginativ totodatã, un scriitor (s.a.) cu puternicã personalitate în viziune ºi stil”, cum aprecia just Lucian Raicu:
Nu încercaþi, spune cu limpezimea din Glossa lui Mihai
Eminescu, Profesorul Eugen Simion, sã vã construiþi
cariera intelectualã pe cruzime, nu aspiraþi sã fiþi temuþi
pentru a fi respectaþi, nu cedaþi resentimentelor, idiosincraziilor voastre ºi nu încercaþi sã vã rãzbunaþi nedreptãþind
opera din cauza autorului pentru cã nedreptãþile de acest
fel se întorc împotriva voastrã, sau… acordaþi-vã privilegiul
de a respecta valorile indiferent de unde vin ºi de a le
judeca fãrã prejudecãþi. sau Nu vã sfãtuiesc sã vã amestecaþi în politicã; politica vã împiedicã, spune Paul Valéry,
sã vã ocupaþi de lucrurile esenþiale…
Dupã 1990, Eugen Simion a înþeles, cum spunea spre
onoare proprie ºi ªtefan Augustin Doinaº, „sã se retranºeze în citadela unui spirit mereu egal cu sine”, „dincolo
de partide” profesând „un partizanat al ideilor generoase”.
Eugen Simion a demonstrat, dacã mai trebuia demonstrat,
cã actul critic nu exclude creaþia. Criticul construieºte un
discurs care trãieºte prin forþa ideilor proprii care susþin
eºafodajul þesãturii de argumente.
Când Profesorul ºi Criticul Eugen Simion spune:
…critica literarã presupune un sacrificiu lung (…) Critica
nu este un rãsfãþ, este un efort continuu, aproape monstru-
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N. IORGA DESPRE CONCEPTUL
TÃ POPULARÃ
DE AR
ARTÃ
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La începuturile secolului al XIX-lea, arta popularã se
afla, ca domeniu de cercetare, abia în deschidere, în urma
ºcolilor folcloristice, deºi realitatea în sine se bucura,
într-o formã sau alta, de o existenþã multimilenarã. De
aici ºi dificultatea cercetãtorului modern de a o aborda
ca outsider, de a se obiectiva în aºa mãsurã încât sã nu
comitã delictul de minimalizare ca în cazul oricãrui
fenomen cãzut pradã eroziunii ºi ridicolului; nici sã treacã
în partea cealaltã, a suprasolicitãrii trecutului, pânã la
înfãþiºarea lui idilicã, în culori ireale, neveridice. Dar s-au
fãcut simþite ambele extreme în premergerea maturizãrii
disciplinei. Nu este locul sã se intre aici în detalii; destul
ar fi sã se reþinã sumar cã romantismul apusean în latura
lui istoristã ºi avântatã a lansat mitul începuturilor sublime ale umanitãþii, aducându-ºi aminte de vremurile când
oamenii se întreceau în jocuri nevinovate chiar ºi cu zeii,
înfrãþiþi pe pajiºti smãlþate de flori ºi rostind ode înflãcãrate
eroilor de seamã.
Aprinderea sufleteascã a durat puþinã vreme la
contemporanii lui Vico ºi Herder. Nu îngãduiau începuturile
gândirii pozitiviste. Trecutul începea sã fie descoperit pe
altã cale, anume în bibliotecã ºi în documente. Aºa cã a
urmat reacþia imediatã, venitã de data aceasta din partea
antropologilor, pãguboasã ºi aceasta la drept vorbind: nu
se mai recunoºtea prioritatea cântecului naiv asemenea
susurului de ape care curg direct din genezã („Popoarele
întâi cântã ºi apoi scriu istoria”, spunea amintitul autor
italian ºi alþii dupã el), ci a „urmelor” istorice concrete. Îºi
fãcea apariþia, încet dar sigur, o disciplinã ajutãtoare,
arheologia ºi, în perspectivã, arheologia artei.
Din aceastã direcþie aveau sã porneascã formule ºi
teze denigratoare, ca de pildã teoria englezã a formelor
de tip survivals , potrivit cãreia elementele de culturã
oralã, încã întâlnite în mediile umane avansate sub
semnul oraºului ºi al cãrþii scrise, nu sunt decât rãmãºiþe,
mai bine-zis, supravieþuiri ºi curgeri aluvionare din
îndepãrtate timpuri, împotriva spiritului nou ºi cu adevãrat
creator; sau teoria bunurilor cãzute, cu intensã circulaþie
în zonele germanice ºi scandinave. Formele folclorice
din totdeauna ar fi expresii degradate ale culturii scrise ºi
savante. Oralitatea îºi însuºeºte prin contact valorile
consacrate ºi recunoscute, le armonizeazã ºi le repune
în circulaþie la nivelul maselor de jos, dar în aspecte
deformate, degradate, pe înþelesul minim al neºtiutorilor
de carte.
N. Iorga nu a dat credit niciuneia din cele douã exSAECULUM 3/2008

treme. Este adevãrat cã nutrea cultul satului tradiþional
în existenþa lui multimilenarã, pânã la exagerare, dar
aceastã credinþã era dublatã de teoria universalismului
spiritului creator ºi de ceea ce se numea, în vreme,
caracterul integrator al operei, ca unitate totalã, de tip
cosmoid. Se lãsa liberã calea unei înþelegeri mai elastice
a raportului savant/popular. Exista convingerea cã relaþia
dintre aceste douã ipostaze ºi întruchipãri (scris – oral,
respectiv cult – popular, individual-anonim) ale unuia ºi
aceluiaºi spirit, fãrã vârstã ºi mãrginire spaþialã, nu se
lasã cuprinsã dupã criterii limitative, indiferent dacã privim
lucrurile din perspectiva omului trecut prin ºcoala riguroasã
a cãrþii sau, dimpotrivã, prin aceea a unui individ „isteþ”
din adâncul anonimat, pe umerii cãruia apasã multe
generaþii de experienþã ºi de viaþã trãitã.
Tocmai de aceea, principiul mutaþiei permanente a
formelor pânã la întrepãtrundere ºi apoi la dinamizare a
stat în atenþia marelui istoric. El începe cunoscutul studiu
Arta popularã în România semnalând înainte de toate
necesitatea unei definiþii ca punct de plecare, cum încerca
ºi în legãturã cu frumosul. Prin asta el dã impresia cã
este decis pentru o cercetare sistematicã ºi chiar
didacticã: „Înainte de a fixa trãsãturile caracteristice ale
artei populare româneºti în diferitele ei domenii, se ridicã
o întrebare deosebit de interesantã pentru aceastã artã,
date fiind condiþiile speciale ale dezvoltãrii sale: care este
de fapt definiþia artei populare?” (Scrieri despre artã.
Antologie ºi Prefaþã de Barbu Theodorescu. Editura
„Minerva”, Bucureºti, 1968, p. 23). Aºadar, autorul are în
vedere, pe de o parte, o definiþie a frumosului, cum se
poate constata în capitolul introductiv la studiul în
discuþie, Arta popularã în România, pentru a ne avertiza
cã þine sub observaþie evoluþia spiritului creator în latura
lui esteticã; pe de alta încearcã sã gãseascã terenul de
aplicaþie pentru respectiva definiþie, anume arta
popularã
popularã. Subînþelegem cã arta popularã, iar faptul se
anunþã interesant, se oferã receptãrii din perspectiva
esteticului, nu numai a „îndemânãrii” meºteºugãreºti, cum
se obiºnuia sã fie privite lucrurile din latura simplificatoare
a activismului haretist, când fiecare comunã mai rãsãritã
îºi dorea sã aibã un cerc de „mâini îndemânatice” la
cãminul cultural.
Dar definiþia rãmâne mai curând o simplã intenþie,
pentru cã autorul se grãbeºte sã înscrie alte teme în
continuarea expunerilor. În fraza imediat urmãtoare,
citeazã casa þãrãneascã ºi biserica de lemn- piatrã pentru
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a indica spaþiul natural care adãposteºte arta popularã,
apoi costumele, covoarele, ceramica, în fapt subdomenii,
menite sã facã loc broderiilor, culorilor, formelor
geometrizate ºi, mai ales, ermetizate, adevãrate limbaje
secrete care „preînchipuie”, ca sã ne exprimãm în termeni
mitico- teologici, integrarea omului ºi a anturajului sãu
familial în cosmicitate. Arta se aratã ca o scriere frumoasã.
Definiþia ca frazã ºi enunþ se lasã prea mult aºteptatã,
ca în cele din urmã cititorul sã ºi- o imagineze dupã propria lui dorinþã ºi putinþã. Este adevãrat cã autorul îl conduce cu grijã ºi competenþã oferindu-i datele necesare
aproximãrii unui rãspuns care solicitã mereu ºi în funcþie
de gen, de subdomeniu, conceptele de armonie, de gust,
îndemânare, moralã, finalitate.
Demersul este prin excelenþã interdisciplinar ºi
inductiv, „de jos în sus”, cum spun aristotelicii, în sensul
cã se pune mai întâi în evidenþã asocierea elementelor
de naturã istorico- geograficã în dezvoltarea artei populare,
de la „origini”, pânã se ajunge la comunitatea sãteascã
„de tip clasic”. Abia dupã acest efort constatativ „deduce”
cititorul înþelesurile mai înalte, teoretice pe cât posibil,
ale acestui tip de invenþie artisticã. Dorinþa lui Nicolae
Iorga de a lãsa definiþia suspendatã între intenþieîntrebare ºi rãspuns trebuie privitã ca o asumare ºi nu ca
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o abandonare a scopului cercetãrii. Þelul nu este definiþia
în sine, nici mãcar ca „ipotezã de lucru”, ci stabilirea unor
date ºi elemente constitutive ale operei care sã certifice,
pe moment, calitatea vieþii sufleteºti, mai curând în
relativitatea ºi nu în absolutul ei. Acesta era, de altfel,
însuºi cursul gândirii moderne. Vremea definiþiilor
dogmatice, academice ºi memorabile, pentru
învãþãmântul de catedrã, trecuse. Teoreticienii cei mai
riguroºi refuzau sã mai creadã în utilitatea definiþiilor pe
terenul ºtiinþelor umaniste, unde materia destinatã
observaþiei se aflã în miºcare dialecticã, mereu
predispusã a fi reaºezatã pe coordonate hermeneutice.
Este ºi convingerea lui Tudor Vianu exprimatã în tratatul
lui de Esteticã, aºadar, aproximativ în vremea când Iorga
avea pe masa de lucru temele sale despre arta popularã.
Citim: „Definiþia esteticii va rezulta pentru cititorul acestor
pagini, cu mai multã luminã ºi într-un chip mai desãvârºit
abia la sfârºitul lor. Progresul treptat al cercetãrii pe care
ne-o propunem va aduce o datã cu rãspunsul feluritelor
probleme ºi o delimitare mai strictã a domeniului estetic
cãruia ele îi aparþin. Dar, deºi urmãrind a cunoaºte
graniþele domeniului estetic, trebuie sã-l parcurgem în
întregime; pentru a orienta cercetarea este nevoie sã
încercãm de pe acum o precizare a obiectului lui” (Tudor
Vianu, Estetica. Studiu de Ion Ianoºi. Editura pentru
literaturã, Bucureºti, 1968, p. 9). La fel ºi Iorga: lasã
definiþia suspendatã în ce priveºte arta popularã, pentru
a pune în evidenþã ºi a „parcurge” mai întâi, împreunã cu
cititorul, elementele constitutive ale domeniului.
Numai cã N. Iorga nu agreeazã delimitãrile, ci
întinderile ºi întrepãtrunderile spaþio- temporale între
faptele de culturã, materiale ºi spirituale, primele fiind
mãrturia concretã ºi suportul celor din urmã. În consecinþã,
a trecut imediat la prezentarea casei ca realitate stabilã,
persistentã în curgerea timpului ºi concentrând asupra ei
o multitudine de fenomene de viaþã, caracteristice familiei
ºi grupurilor umane, unite prin obiceiuri ºi ocupaþii comune,
îndeosebi agricultori ºi pãstori. Aºa începe ºi viaþa satului.
Pe acest teren autorul este, ca istoric, în elementul lui.
Tocmai de aceea, casa, cu toate ale ei, ocupã cel mai
întins loc în studiul sãu. Ea este descoperitã în vremuri
greu de definit ºi în forma cea mai simplã, ca locuinþã,
dar mai curând ca adãpost „provizoriu al pãstorului”.
Traco- ilirii o cunoºteau ºi au transmis-o din mileniu în
mileniu ºi din secol în secol pânã în zilele noastre. Fapt
interesant este cã istoricul nu apeleazã la documente de
arhivã ºi nici nu invocã fapte de arheologie, cum vor
proceda pârvaniºtii, pentru a dezvãlui vechimea în timp
a casei þãrãneºti. El preferã sã interogheze anumite
elemente componente, acestea pãrându-i-se doveditoare,
nu prin însemne anume conservate ºi explicative, ci prin
simplitatea lor arhaicã. Pãstorul ca ºi agricultorul au în
firea lor tendinþa de a se menþine în arhaitatea cea mai
îndepãrtatã, de proximitate adamicã. Tocmai pe aceastã
cale, a identificãrii „primului” gest, a „primului” contact, a
„primei” experienþe se poate dovedi, crede el, geneza unor
forme de culturã care s- au menþinut, transfigurate mai
SAECULUM 3/2008
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mult sau mai puþin, pânã în zilele noastre.
Primatul pãstoritului era o tezã de mare credibilitate
în perioada interbelicã a secolului trecut, o cãlãuzã în
aproximarea originilor unor forme culturale. Aºa gîndeau
filologii, de pildã Ovid Densusianu care consacra
pãstoritului o amplã monografie, rod al unor cursuri
universitare. Profesorul bucureºtean credea cã poezia
popularã a pornit din spaþiul pãstoresc ºi a fost doar
moºtenitã de plugari, iar elevul sãu, Ion Diaconu, se
strãduia sã arate cã valoarea, nu neapãrat „frumuseþea”
baladei Mioriþa, stã în arhaitatea vieþii de stânã ºi în
primitivitatea expresiilor literare. De asemenea, geograful
ºi etnograful S. Mehedinþi, în discursul sãu de recepþie la
Academie, cu titlul semnificativ: Caracterizarea
etnograficã a unui popor prin munca ºi uneltele sale (1920),
semnala rolul precumpãnitor al casei primitive în
identificarea vieþii etnice, ºi a uneltelor care atestã
vechimea îndepãrtatã a omenirii ºi vocaþia muncii: „A
aduna deci uneltele de care s- a slujit ori se slujeºte un
neam, e cel dintâi pas în cercetarea ºtiinþificã; a observa
apoi muncile lui e al doilea pas pentru a pãtrunde pînã la
izvorul uneltei, adicã în adâncul sufletului omenesc” (S.
Mehedinþi, Civilizaþie ºi culturã. Selecþie de texte, prefaþã,
sumar, bibliografie, note ºi indice de nume de Gheorghiþã
Geanã. Editura „Junimea”, Iaºi, 1986, p. 51).
N. Iorga s- a aflat, fãrã ezitare, pe direcþia aceluiaºi
curent de gândire specific veacului. ªi pentru el, casa,
uneltele ºi munca, mai bine- zis, tipul ºi forma de
organizare (dupã ocupaþii: pãstorit, agriculturã, pescuit,
cules în naturã) deþin semne ale vechimii. Primul ºi cel
mai important, care le coordoneazã pe toate este stâlpul
(sau coloana). Mircea Eliade l-ar echivala cu alegerea
locului de întemeiere, cu axis mundi
mundi. Teza istoricului
religiilor, verificabilã în multe alte locuri, nu trebuie aplicatã
automat ºi aici. Stâlpul pe care îl are în vedere N. Iorga
rãmâne la nivelul înþelesului comun, de aºezare temporarã
ºi accidentalã, utilizat prioritar din nevoia concretã de
viaþã. Dincolo, axis mundi indicã un sens înalt, simbolic,
transferat în planul idealitãþii. De aici stabilitatea unui
asemenea tip de aºezare care are ºansa sã fie selectat
ºi valorizat într-adevãr ca fapt de întemeiere. El capãtã,
în spirit, vocaþia chemãrii ºi re-chemãrii, a „întoarcerii
eterne”. Individul simte nevoia sã revinã pentru reculegere
ºi întâlnirea cu sinele, cu strãmoºii, cu divinitatea. Important este cã ambele tipuri de aºezare, ºi cea stabilã
ºi cea sezonierã ori „în trecere” au element comun: stâlpul
(coloana), fixat dupã principii ale vieþii cotidiene, dar ºi
cu intenþii mai înalte, cultice, ritualice. Oricum, este un
început ºi într-un caz ºi în celãlalt.
N. Iorga s-a oprit la primul înþeles, fãrã manifeste
implicaþii mitice, adicã la stâlpul de lemn, fie ºi abia cioplit,
ca prim pas pentru locuinþa tip colibã, aceasta având
perspectiva de a deveni casã, cu o camerã sau douã,
dupã trebuinþã, simple mai întâi, împodobite ulterior.
Integrarea casei în sat, la dimensiunea obºtei, nu l- a
preocupat pe marele istoric. Problema va fi iniþiatã în
programul de cercetare de cãtre generaþia urmãtoare
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reprezentatã de Romulus Vuia. In schimb, istoricul a dat
curs aspectului rãspândirii geografice a aºezãrii tip colibãcasã primarã. Nimic nu se pãstreazã scris, confirmabil
matematic, dar punctul de plecare îl bãnuieºte a fi fondul
traco-iliric. Peste el s-au aºezat, asemenea straturilor
arheologice, valurile de migraþiune care s-au succedat
unele dupã altele, cu repeziciune ºi cu învolburare, din
toate direcþiile continentului. „E vorba despre traco-iliri,
mai ales tracii, mai numeroºi, mai rezistenþi, mai înzestraþi
pentru a produce o înzestrare a civilizaþiei. Caracterul lor
se recunoaºte chiar într-o epocã foarte depãrtatã a
antichitãþii. Heraclizii din legendã, dorienii, cum îi numesc
filologii ºi arheologii, venind din nord, probabil cã au
înfluenþat, mãcar, aceastã rasã dacã nu chiar se confundã,
la origini, cu ea. La sosirea lor, o civilizaþie artisticã, cu
realizãri îndrãzneþe, care imita natura veselã din jur în
infinitatea liniilor ºi a culorilor sale minunate, civilizaþia
cretanã de o „modernitate” atât de expresivã, care trecuse
de la smalþul palatelor de pãmânt ars al vaselor, este
înlocuitã provizoriu ºi pe aceste teritorii, de formule
abstracte, reduceri liniare, aºa cum se vede pe vasele
cimitirului atenian din Dipyle” (Nicolae Iorga, lucr.cit., p.36).
N-o sã ºtim niciodatã ce putea fi acea „civilizaþie
artisticã, cu realizãri îndrãzneþe” a traco-ilirilor. Se pare
cã „imita” natura în linie ºi culoare cu bucuria nestãvilitã
a unei populaþii robuste, însetatã de viaþã ºi de frumuseþe
netrucatã. Ea îºi întipãrea pentru prima datã ºi pentru
totdeauna elemente decorative pe suprafaþa sensibilã în
chip de astre, de vietãþi animaliere ºi de plante, dar
stilizate, geometrizate reduse la linii, desene ºi culori
fundamentale, care sugerau laolaltã eternul „început”,
miºcarea unicã a naºterii ºi a re-naºterii. Se aflã aici un
semn stilistic imperceptibil de recunoaºtere a acelei arte
îndepãrtate, asupra cãreia cercetãtorul Nicolae Iorga nu
înceteazã sã ne atragã atenþia în expunerile sale patetice,
fie cã ne înfãþiºeazã broderiile în lemn, fie ornamentele
ample de pe covoare, costumele, ceramica etc. Dar nu
ansamblul îl impresioneazã vizibil pe Nicolae Iorga,
fenomenul stilizãrii în sine sau al geometrizãrii, faptul cã
spirala, rombul, cercul ocupã anumite spaþii pe întinderea
scoarþei, ci întâlnirea puncticã dintre elementele decorului
manufacturat ºi peisajul natural Ea se petrece, parcã,
neºtiut de nimeni, doar cu intenþia sã producã mirare,
încîntare, bucurie. Iar acestea sunt stãri supra-estetice,
þin de o moralã mai înaltã, din vecinãtatea sentimentului
religios. Punctul acela de miºcare ºi de tainã nu se aratã
oricui, numai „cunoscãtorilor” ºi „iniþiaþilor”. Nu ºtiu în ce
mãsurã trebuie sã ai educaþie academicã ori sã fii favorizat
de destin în asemenea situaþii, sau ºi una ºi alta. Dar, cu
siguranþã, Nicolae Iorga a avut capacitatea de a înþelege
arta popularã, îndeosebi ansamblurile ornamentale, întro manierã proprie, interesantã, stimulativã pentru oricine
încearcã aceeaºi experienþã. A contempla desenele de
pe scoarþã, în linii ºi culori, însemna pentru omul din
primitivitatea neoliticã a satului contemporan situarea
spontanã ºi voluntarã direct în inima peisajului natural,
supraistoriatã ºi cosmicizatã. Nicolae Iorga avea afinitãþi
elective cu acei ciudaþi contemplativi.
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regretabile pentru naþional-socialismul teuton ce va glisa
ulterior în fascism ºi hitlerism etc. Faptul cã, în mediile
intelectuale de pe continent chestiunea evreiascã, privitã
diacronic, dar ºi în termeni de actualitate imediatã, deþinea
(ºi deþine, încã) un loc prioritar pe agenda dezbaterii
publice a generat la Bucureºti un val de semi-isterie
sincronistã, având ca punct de plecare ºi principal cal de
bãtaie Jurnalul lui Mihail Sebastian. Numele autorului a
apãrut în reviste ºi ziare, a fost auzit la radio ºi în talkshow-uri TV cu o frecvenþã ºi o încrâncenare comparabile
cu acelea survenite în anii ’34-’35 în legãturã cu scandalul
provocat de editarea cunoscutelor De douã mii de ani ºi
Cum am devenit huligan. Ba chiar, mutatis-mutandis, cu
o mizã identicã...
Am spus „numele autorului” ºi am fãcut-o deliberat
pentru cã în acest concert publicistic dezlãnþuit nu creaþia
literarã a lui Mihail Sebastian a reprezentat partitura forte.
Dimpotrivã, aº putea pentru ca sã zic: Jurnalul a fãcut
vid în jurul sãu ºi a estompat pânã la cvasianihilare orice
referire la literatura celui cãruia îi plãcea sã se considere
„un romancier care scrie ºi criticã, nu un critic care scrie
ºi romane”, dupã cum mãrturisea cu oarecare cochetãrie
într-un interviu publicat în revista „Facla” din octombrie
1935.
Romancier, aºadar... Ce fel de romancier, însã? –
aceasta este întrebarea. Un rãspuns posibil – în orice
caz, unul de care nu se poate face abstracþie – oferã
Sebastian însuºi în paginile Jurnalului de roman apãrut
iniþial în „Cuvântul” din ianuarie 1929, dar ºi în unele
conferinþe, studii sau interviuri ulterioare. Considraþiile
sale, fãrã a fi neapãrat omogene ºi reciproc consensuale,
sunt interesante fie ºi numai pentru cã permit o confruntare
a paradigmei teoretice cultivate în exerciþiul afirmãrii
concepþiei sale despre prozã cu rezultanta ei efectivã,
aºa cum o relevã lectura celor patru romane care
alcãtuiesc bibliografia de gen a scriitorului.
Profesiunea de credinþã a lui Mihail Sebastian,
poietica sa, ca sã mã exprim astfel, acrediteazã
propensiunea cãtre un realism cum nu se poate mai
tradiþional, „balzacian” de-a dreptul (trimiterea – repetatã
– la autorul Comediei umane îi aparþine). Romancierul
observã realitatea înconjurãtoare din care decupeazã ca
un reporter fapte, întâmplãri, senzaþii, gesturi, în care
descoperã trãiri, drame, tristeþi, poveºti ascunse gata sã
renascã în amintiri ºi face elogiul provinciei pentru cã
este „creatoare de tipuri”, considerând popasul într-un
astfel de topos o veritabilã „lecþie pentru un romancier de
perspectivã”. Dar sã-l ascultãm mai degrabã pe Sebastian
însuºi confesându-se: „Mã pasioneazã aspectele imediate
ale vieþii de fiecare zi... Îmi însuºesc indispoziþia vecinului
ºi graba trecãtorului, aºtept odatã cu duduia de peste
drum trecerea poºtarului ºi mã dezolez odatã cu ea atunci
PRO

„Habent sua fata libelli”, proclama în secolul al doilea
al erei creºtine Terentianus Maurus, un precursor
aproximativ al lingviºtilor din zilele noastre, lui
aparþinându-i acest enunþ devenit celebru, iar nu lui Ovidiu,
Horaþiu sau Marþial cãrora le este atribuit câteodatã, în
mod eronat. Într-adevãr, cãrþile au – toate laolaltã ºi fiecare
în parte – un destin al lor, bizar ºi enigmatic, adesea,
imprevizibil de cele mai multe ori, cu ameþitoare meandre,
cu suiºuri ºi coborâºuri guvernate de raþiuni ºi mecanisme
obscure, misterioase, inefabile.
Dar nu numai cãrþile, ci ºi autorii au destinul lor, la fel
de greu predictibil, spectaculos ºi contradictoriu fãrã
motivaþii aparente, nu o datã, sau cu motivaþii care transcend nepãsãtoare logica imanentã a fenomenologiei
literare propriu-zise.
În aceastã ordine de întâmplãri, cazul Mihail Sebastian
reprezintã, fãrã îndoialã, un exemplu sugestiv ºi edificator.
Spun „cazul” ºi nu, de pildã, situaþia lui Mihail Sebastian
pentru cã resurecþia aproape violentã a acestui scriitor în
spaþiul actualitãþii culturale româneºti a atins proporþii
uimitoare, cu toate cã – ºi aici ar fi paradoxul – la originea
fenomenului stau primordial considerente extraliterare –
conjunctural-ideologice, mai precis. Ce s-a întâmplat, de
fapt?
În 1996, la mai bine de o jumãtate de veac de la
trecerea în nefiinþã a autorului, Editura Humanitas a
publicat pentru prima oarã un voluminos (peste 550 de
pagini) Jurnal al celui cunoscut, pânã atunci, ca romancier,
dramaturg, critic ºi teoretician literar, membru al grupului
de intelectuali interbelici a cãror strãlucitã afirmare s-a
coagulat în jurul anilor ’29-’33: Mircea Eliade, Emil Cioran,
Eugene Ionesco, Petre Þuþea, Constantin Noica, Nae
Ionescu. Jurnalul cuprinde zece ani din viaþa lui Sebastian,
respectiv, intervalul 12 februarie 1935 – 31 decembrie
1944, iar apariþia lui s-a constituit într-un veritabil
eveniment, ale cãrui ecouri nu s-au stins încã nici acum,
dupã circa doisprezece ani. Deºi „netransfigurat literar”,
cum menþioneazã în Prefaþã autorii restituirii, Gabriela
Omãt ºi Leon Volovici, Jurnalul a reconfigurat intempestiv
relieful operei lui Mihail Sebastian, fiind declarat, într-un
entuziasm nu foarte bine controlat, capodopera scriitorului
ºi chiar un titlu de referinþã al literaturii române din cel
mai fertil secol al existenþei sale, al douãzecilea.
În acelaºi timp însã, majoritatea covârºitoare a
comentariilor dedicate cãrþii nu vizau, în primul rând, aºa
cum ar fi fost firesc în atare împrejurãri, calitãþile intrinsec
literare ale textului, ci dimensiunea sa ideologicã, volumul
fiind receptat ca o substanþialã contribuþie româneascã
la dosarul european al Holocaustului, ca o importantã
mãrturie-document asupra unei perioade tulburi a istoriei
naþionale din care n-au lipsit impulsurile antisemite,
devierile spre ortodoxismul legionaroid, simpatiile
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când plicul dorit nici astãzi nu se aratã. Înregistrez fapte
diverse ºi gesturi, aºa cum ar strânge cineva proverbe
pentru un dicþionar. Fiºe imaginare îmi ordoneazã
descoperirile mici ale zilei ce trece: o strângere de mânã
ciudatã, un salut ceremonios, o întâmplare neobiºnuitã,
doi logodnici în vizitã, un dansator neîndemânatic într-o
salã da bal. Niciodatã lumea nu mi s-a arãtat mai crudã
ºi mai deosebitã decât acum, în aceste exerciþii de mic
reportaj intim. E destul sã te apropii mai insistent de un
lucru pentru ca sã-þi dai seama cã ceea ce tu socoteai
elementar ºi cunoscut e multiplu ºi tainic”.
Desigur, „observaþia exclude fotografia”, precizeazã
Mihail Sebastian: alchimia scrisului este mai complexã,
presupune selecþie ºi sublimare, nu este mimesis grosier,
realism pedestru, ci demers gnoseologic, dinamic ºi
semnificant: „...O halucinantã participare a vieþii tuturora
într-un curent vag ºi nestabil ce se opreºte acum în
trãsãturile unui ins ºi, cinci minute mai târziu, în glasul
învãluit al altuia. O comunitate de senzaþii ºi umbre ce
se lãrgeºte ºi se subþiazã, într-o succesie când lentã,
când desfrânatã de imagini ºi linii... Cred cã un roman
începe de la aceastã senzaþie de nedefinire ºi vag, printrun efort cãtre distinct ºi cunoaºtere... Din variantele unui
om o alegi pe cea mai fermã; din toate bãnuielile unei
situaþii, te fixezi în vecinãtatea celei mai profunde.
Pornesc sã scriu un roman cu sentimentul unei minuni
personale, ce ar egala o pubertate sau o scãpare din
moarte”.
Cât este de fidel Mihail Sebastian propriilor alegaþii
teoretice? Nu foarte, dacã citim printre rândurile unei
declaraþii de intenþii formulate în februarie 1936 când, cu
excepþia Accidentului întreaga sa producþie epicã vãzuse
deja lumina tiparului: „Lucrez la un roman deosebit de
celelalte prin natura sa ºi prin proporþii, un roman la
persoana a treia, cu multe personagii ºi fãrã nici un element autobiografic. Aº zice, oarecum, un roman de tip
balzacian.”
Într-o epocã în care dominanta esteticã în materie de
prozã se revendicã, în principal, de la Marcel Proust ºi
Andrè Gide, în care naratorul omniscient pierde treptat
bãtãlia cu discursul analitic ºi confesiv, cu psihologismul
ºi intelectualismul, cu autobiograficul ºi autenticitatea
drapate în jurnal personal, iar eroul navigheazã mai puþin
în lumea creaþionist-biblicã originarã ºi coboarã mai
degrabã în abisurile subiectivitãþii ºi memoriei „à la recherche du temps perdu”, în aceastã perioadã de
viguroasã ofensivã a ionicului, cum numeºte Nicolae
Manolescu noua formulã epicã, nostalgia lui Mihail
Sebastian pentru doric, pentru realismul obiectiv,
balzacian rãmâne un puseu sentimental înduioºãtor, dar
nu mult mai mult decât atât.
Spirit cultivat, racordat la dinamica europeanã a
evoluþiilor literare ale momentului, asemenea congenerilor
sãi Camil Petrescu sau Anton Holban de care-l leagã
puternice fire de cosangvinitate esteticã, analist fin,
înclinat spre eseu ºi dezbatere moralã, critic literar
pasional, însã cu gusturi alese, bun constructor de edificii
argumentative, Sebastian este un lermontovian „erou al
timpului sãu” care scrie de fiecare datã ºi despre orice
elegant, nuanþat, pãtrunzãtor, la standarde intelectuale
apreciabile. Sensibil – adeseori, chiar în exces –, cu o
bunã capacitate de a pune în ecuaþii narative idei abstracte
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ºi de a le epuiza, prin analize subtile, semnificaþiile, el
menþine întotdeauna la altitudini ridicate ºtacheta valoricã,
indiferent cã se exerseazã în dramaturgie (unde, sub
aspect tehnic, mãcar, este, de cele mai multe ori,
impecabil) sau în critica literarã unde oficiazã cu aplicaþie
ºi autoritate. Din pãcate, aceste multiple calitãþi sunt
necesare nu însã ºi suficiente pentru a-l valida în ipostaza
de romancier, pentru care, susþine îndreptãþit Cãlinescu,
nu dispune de „însuºirile de scriitor” obligatorii. El probeazã
o vocaþie epicã destul de precarã, nu are vâna marilor
prozatori capabili sã creeze personaje robuste,
memorabile, ºi atmosferã copleºitoare, dialogul ºi pasajele
descriptive au un aer cam artificial, fiind grevate de
aplecarea autorului spre un gen de literaturizare factice,
care, uneori, le împinge în superficial ºi minor.
De altfel, despre primul sãu roman publicat, Femei,
Sebastian însuºi referã cu obiectivitate, afirmând, întrun interviu din România literarã din februarie 1933 (anul
apariþiei volumului la Editura Naþionala Ciornei) cã, „este
o carte de vacanþã”, scrisã „cu pauze mari, fãrã un plan
de lucru, nedisciplinat..., ca un fel de vilegiaturã
sufleteascã în care te plimbi în voie, fãrã cravatã, fãrã
guler, în pantaloni ºi cãmaºã albã”. Poveºtile de dragoste
ale celor ºase femei – Marthe, Renèe, Odette, Emilia,
Arabella þi Maria – graviteazã în jurul unui personaj
masculin unic, Stefan Valeriu. (În parantezã fie spus,
imaginaþia onomasticã a lui Mihail Sebastian este destul
de frugalã: ºi pe protagonistul comediei Jocul de-a
vacanþa îl cheamã, întâmplãtor sau nu, exact la fel!).
Cele ºase femei întruchipeazã, fiecare în parte, un anume
tip de iubire: feciorelnicã, matrimonialã, adulterinã,
pasionalã la maturitatea târzie etc., naraþiunea neavând
organicitate epicã, fiind construitã, practic, prin juxtapunerea unor istorii sentimentale ce nu comunicã între
ele decât prin prezenþa picaro-ului amoros care este
ªtefan Valeriu. Într-adevãr, o carte de vacanþã...
Oraºul cu salcâmi, apãrutã în 1935, dar scrisã, conform mãrturisirilor autorului, înaintea volumului de debut,
este, în primul rând, o declaraþie de dragoste pentru Brãila
natalã, urbea dunãreanã care a semnificat mereu pentru
Sebastian familialul „acasã”. În centrul naraþiunii se aflã
un grup de adolescenþi care trãieºte experienþa puberalã
ºi traverseazã momentul tulbure al întâilor înfiorãri ale
iubirii într-o manierã medelenizatã, cu revelaþii
declamative vizavi de miracolul renaºterii naturii, spre
exemplu: „ªi pentru cã Cecilia rãmânea mai departe tristã
în faþa ei, pentru cã ochii îi erau atât de rugãtori ºi pentru
cã ea însãºi avea nevoie sã spunã cu glas tare tot ce se
frãmânta în mintea ei de atâtea zile ºi sã arate mãcar
uneia dintre copilele care alergau prosteºte prin curte cã
viaþa e altceva decât un joc, cã e ceva trist, ºi sfâºietor,
ºi mare, un lucru pe care ea îl ºtie, pentru cã l-a simþit ºi
îl simte, pe câtã vreme ele nici nu-l bãnuiesc, Adriana
cãuta în amintire o vorbã, se uitã împrejur cu bãgare de
seamã, ca ºi cum de acolo, de la gratiile de fier, de la
pietrele strãzii, ar fi trebuit sã afle ce sã spunã, ridicã
uºor capul ºi, zãrind o creangã ce se apleca albã peste
poartã, prinse iluminatã simbolul ºi, pe de o parte,
convinsã cã îºi dezvãluie astfel toatã taina, iar pe de altã
parte dezolatã de a nu putea spune cu vorbe lãmurite
adevãrul adevãrat, strigã înãbuºit, cu o voce care cãdea
ca un om obosit lângã o poartã închisã:
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ºi preocupãri. Suntem prin 1929. Antisemitismul este în
descreºtere, scandaluri nu mai sânt, liniºtea pare realã.
Eroul meu trece printr-o epocã de indiferenþã faþã de
iudaism. El are credinþa cã se aflã ancorat, ºi încã foarte
bine ancorat, în viaþa ºi în cultura româneascã. În aceastã
a doua parte, pânã pe la pagina 280, cartea nu mai are,
de aceea, nimic iudaic, ceea ce-l va deruta probabil, pe
cititor, care-l va bãnui pe autor de a-ºi fi pierdut busola.
Adevãrul e cã aceastã absenþã de preocupãri evreieºti
în miezul cãrþii (contrastând cu titlul) a fost voitã ºi a
urmat o logicã interioarã pentru mine limpede. Amoruri,
discuþii, fapte, oameni, portrete, tot ce se aflã în aceastã
parte a fost acumulat anume pentru a marca distanþa
între douã momente opuse.
A treia parte a romanului este însã o întoarcere la
punctul de plecare. Liniºtea din 1929 a fost superficialã.
Acum, în 1933, în plinã crizã economicã, antisemitismul
îºi recapãtã vechile lui drepturi sub varianta unei miºcãri
revoluþionare, confuzã, dar mai ales pãcãlitã de obiectivele
ei, care sunt mereu aceleaºi: moarte jidanilor! Eroul meu
înþelege, încã o datã, dar acuma pentru totdeauna, cã
destinul lui nu poate fi amãgit, ci cã trebuie trãit pânã la
urmã, cu resemnare. Poate ºi cu puþinã ironie. Tot ce-i
rãmâne de fãcut este sã lucreze pentru lumina lui ºi sã
nu-ºi facã altminteri nici o iluzie despre nimeni ºi despre
nimic.”
Referitor la impulsurile care au stat la scrierea acestui
roman, Mihail Sebastian afirmã în acelaºi interviu: „De
douã mii de ani este ºi un roman, dar este mai ales altceva,
un lucru atât de intim, încât astãzi, la apariþia cãrþii, mã
întreb cu spaimã dacã n-am trãdat prea multe lucruri dintr-o
experienþã pe care mã mândream multã vreme s-o ascund
sub un surâs(...)
Am (fost ºi am) rãmas mereu evreu, fãrã simulare,
fãrã echivoc. Dar am crezut ºi cred cã e posibil, evreu
fiind, sã iubeºti cultura româneascã ºi sã creezi în cadrul
ei. Aceastã convingere nu mergea însã pânã la idilã, cãci
am ºtiut totdeauna cã existenþa mea va trebui plãtitã cu
suferinþã. Am plãtit, deci, ºi voi mai plãti. Între timp, însã,
fãrã revoltã ºi fãrã iluzii, mi-a, spus cã ciudata mea situaþie
(ca sã nu spun dramã...) meritã sã fie privitã cu luciditate
ºi, pe cât posibil, înþeleasã. E ceea ce am încercat sã
fac în De douã mii de ani.”
Partea cea mai izbutitã a romanului este lungul,
dramaticul, sfâºietorul eseu-confesiune în care
protagonistul naraþiunii dezbate eterna, dar ºi eternineluctabila problemã a destinului iudaic pecetluit de
blestemul trãdãrii lui Isus care îi condamnã pretutindeni
pe evrei la un veºnic statut de outsideri ºi asta în pofida
tentativelor disperate de a-ºi gãsi un loc al lor pe pãmânt
sau de a se integra într-o structurã etnicã preexistentã.
Este convingerea tragicã la care ajunge, în urma unui
examen de conºtiinþã rãscolitor, prin luciditate ºi patetism,
eroul romanului.
De douã mii de ani, impresioneazã ca document de
psihologie etnicã, dar ºi ca vibrantã paginã de literaturã
realist-autenticistã, în care autobiograficul se converteºte
în expresivitate ºi profunzime a demersului, marcând
nivelul axiologic de vârf al creaþiei unui romancier dispãrut
prea devreme, înainte de a ajunge la maturitate biologicã
despre care se spune cã reprezintã condiþia preemptorie
a reuºitei majore în genul epic.
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– Dar nu vezi, nu vezi cã au înflorit salcâmii?”
Adriana Dunea, Cecilia, Gelu, Buþã, Cello Viorin (ce
nume imposibil, chiar pentru un muzician!), Paul
Mlãdoianu, Lucreþia ºi ceilalþi sunt fragezi ºi decorativi,
sensibili, derutaþi, însetaþi de certitudini, interogativi, dar
lipsiþi de profunzime ºi, încã odatã, falsificaþi prin
preaplinul calofolic ºi literaturizant al vocii auctoriale.
Nici ultimul roman, în ordine cronologicã, al lui Mihail
Sebastian, Accidentul, nu aduce mari schimbãri în
maniera de a scrie prozã a autorului, în pofida încercãrii
sale evidente de a conferi mai multã consistenþã epicã
naraþiunii. Istoria stingerii pasiunii avocatului Paul pentru
fluºturatica pictoriþã Ana (sau, mã rog, Ann, în versiune
anglo-saxonã) ºi descoperirii dragostei adevãrate ºi
partenerei ideale în persoana profesoarei Nora, rãmâne
ºi ea tributarã poncifelor romanului sentimental, încãrcat
de coincidenþe dulcege (cei doi se întâlnesc prima oarã,
exact în ziua de naºtere a bãrbatului, pe care el ºi-o
uitase?!), de simetrii cãutate (romanul se deschide ºi se
închide cu câte un accident minor, în care victimele sunt,
pe rând, protagoniºtii cuplului), de întâmplãtoare revederi
menite sã sublinieze ostentativ modificãrile ce survin în
psihicul personajelor ºi aºa mai departe. O escapadã
montanã, în care tinerii cunosc o faunã umanã ce se
vrea depozitarã de damnãri tainice ºi habitudini
misterioase, îl vindecã pe Paul de magnetismul malign
al pictoriþei, revelându-i virtuþile curative ale schiului.
Scena finalã este teatralã ºi grandilocventã:
„Simte un fel de exaltare copilãroasã. Nu ºtie exact
ce ar voi sã facã. Sunt în el puteri pe care nu le cunoaºte,
sunt elanuri care se deºteaptã dintr-un somn lung.
– Nora, tu crezi cã schiul poate sã salveze un om?
Poate sã schimbe o viaþã?
– Dragã Paul, cred cã viaþa noastrã e plinã de obiceiuri
proaste, de manii ºi de idei fixe. Schiul ne scoate din ele.
Pe urmã, totul este sã nu ne lãsãm învinºi din nou.
– Nu, Nora. Niciodatã.
Jura cu prea multã aprindere, cu un accent de îndârjire
exagerat.
Se corectã singur, repetând în gând aceleaºi cuvinte,
mai calm, mai decis: niciodatã, niciodatã.”
Am lãsat la final, pour la bonne bouche, cea mai
valoroasã dintre creaþiile epice ale lui Mihail Sebastian,
romanul De douã mii de ani, publicat în 1934, tot la
Naþionala Ciornei, cartea care a generat un imens scandal mediatic, în primul rând din cauza cuplãrii sale
editoriale cu Prefaþa coloratã antisemit a idolului autorului
ºi a întregii sale generaþii, profesorul ºi filozoful Nae
Ionescu. Iatã cum îºi rezumã Sebastian cartea într-un
interviu acordat lui Camil Baltazar în publicaþia Reporter
din iunie 1934:
„Romanul acesta are trei momente esenþiale: 1923,
1929, 1933. Primul moment este al marilor scandaluri
universitare, când eroul cãrþii („un evreu neprevenit”, cum
spune în prefaþã Nae Ionescu), descinzând la Bucureºti,
este dintr-o datã readus la conºtiinþa sa de evreu, tocmai
de persecuþiile la care este supus. Aceastã primã parte,
exact pânã la pagina 141 a volumului, este un lung examen iudaic de conºtiinþã ºi formeazã oarecum momentul
interior al cãrþii.
Al doilea moment al romanului se depãrteazã voit de
atmosfera primului. Intervin aici cu totul alte personagii
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MIHAIL SEBASTIAN, DE DOUÃ MII DE ANI (1934):
LABIRINTUL CONªTIINÞEI INDIVIDUALE
Publicat în 1934, De douã mii de ani... este un roman
definitoriu pentru prozatorul Mihail Sebastian (aflat la al
patrulea volum), deºi, ca apartenenþã la specie, rãmâne
la rându-i deficitar. Odatã în plus realismul construcþiei
tradiþionale este recuzat, de aceastã datã epicul fiind
reconfigurat cãtre notaþia fragmentarã, de jurnal, în virtutea
autenticitãþii expresiei artistice a trãirilor unei conºtiinþe
individuale. Cãci, deºi problematica aparentã a volumului
o constituie „chestiunea evreiascã”, antisemitismul
românesc interbelic, de fapt volumul semnat de Mihail
Sebastian nu îºi propune sã exprime o dramã colectivã
sau sã ofere o soluþie generalã, ci sã prezinte „doar”
paradoxul amar al unei conºtiinþe individuale care, dorind
sã rãmânã independentã, se constatã prizoniera propriei libertãþi labirintice.
Primele douã pãrþi ale romanului sunt construite în
manierã confesivã, o acumulare de însemnãri disparate,
incomplete, adeseori contradictorii, inconsecvente, dar
pe deplin autentice ºi relevante pentru conturarea
traseului sinuos al ezitãrilor unei conºtiinþe surprinse de
presiunea factorilor externi, deasupra cãrora ar vrea sã
se poatã eleva, doar pentru a se trezi mai mereu implicatã
cu sau fãrã convingeri definitorii. Concret, Iosef Hechter,
student român de origine evreiascã, venit de la Dunãrea
brãileanã natalã în Bucureºti, este martor ºi, uneori, protagonist, al manifestãrilor antisemite adeseori violente
ale anilor 1922-1923. O primã dramã, nelãmuritã, a eroului,
este desluºirea apartenenþei identitar-etnice. Or Iosef
Hechter nu are convingeri sau preocupãri semnificative
în acest sens, el mereu oscilând între a-ºi lãmuri (sieºi,
doar sieºi) sentimentul de distanþare faþã de lumea
evreiascã familialã (nu neapãrat ºi familiarã) ºi a se
surprinde instinctual solidar cu colegii iraþional discriminaþi
ºi maltrataþi de români. Sã urmãrim câteva exemple
edificatorii:
„S-ar fi putut sã fiu ca ei toþi, un negustor gras, însurat,
mulþumit, jucând duminica seara pocher ºi spunând
porcãrii însurãþeilor tineri. (…) / Uneori, mã întreb cu spaimã
dacã evadarea mea dintre ei este întreagã.” (p. 34)1
„Voluptatea de a fi singur într-o lume care te crede al
ei. Nu orgoliu. Nici timiditate mãcar. Ci fireasca, simpla,
involuntara rãmânere a ta, în tine.” (p. 35)
„Ceea ce mã dezoleazã mai ales este senzaþia de a
pierde pe fiecare zi siguranþa singurãtãþii mele, de a mã
vedea solidar cu Marcel Winder ºi Ianchelevici ªapºã,
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Mihail Sebastian, De douã mii de ani… Cum am devenit
huligan, Bucureºti. Humanitas, 1990.
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de a coborî scara înduioºãrii în comun, de a deveni, odatã
cu ei, la fel cu ei, un individ care se compãtimeºte ºi se
mângâie. Cordialitatea ovreiascã, pe care o urãsc. Mã
tenteazã gândul de a repezi un cuvânt brutal la întâiul
prilej, pentru ca sã se ºtie cã aºa cum sunt aici între
zece oameni care mã cred «fratele lor de suferinþã», eu
sunt singur, absolut singur, definitiv singur.” (p. 38)
„Suntem: adicã eu, Ianchelevici ªapºã, Marcel Winder.
(…) / Îmi pare rãu cã, în aceastã confruntare cu mine
însumi, îmi pãstrez oarecare simpatie. Îmi pare rãu cã
mã surprind iubindu-mi destinul. Aº vrea sã mã pot
detesta violent, fãrã nici o scuzã, fãrã nici o înþelegere.
Aº vrea sã fiu cinci minute antisemit. Sã simt în mine un
duºman care trebuie suprimat. / (…) / Mi-e un necaz
imens pe tine fiindcã nu te pot urî suficient ºi fiindcã
sunt, odatã cu tine, dintr-un neam care nu ºtie sã accepte
ºi sã tacã.” (p. 50, p. 52)
„Nici Winkler, nici S.T.H. nu trebuie cã mã privesc cu
ochi buni. M-au simþit strãin. În orice caz, m-au simþit
dat deoparte, trecãtor care observã, spectator fãrã înclinare pentru o cauzã sau alta. Am ascultat liniºtit, dintr-un
colþ, fãrã sã intervin, o disputã confuzã…” (p. 57)
Peste acest sentiment al incertitudinii apartenenþei
identitare se pliazã o altã problematicã, oarecum adiacentã, dar care surclaseazã ºi integreazã într-o perspectivã de filozofie a culturii tema naþionalitãþii. Din purã
întâmplare (dacã nu ar fi sã privim ca pe un gest al
destinului…) Iosef Hechter îl va cunoaºte pe Ghiþã
Blidaru, profesor de economie politicã, ale cãrui teorii
rezumã, în fond, vag disimulat, discursurile lui Nae
Ionescu. Prelegerile lui Ghiþã Blidaru sunt o punere în
scenã a unei ample dihotomii a lumii intelectuale
româneºti interbelice: autohtonism vs. europeism, culturã
vs. civilizaþie, univers agrar-patriarhal vs. industrializare,
natural vs. artificial, tradiþionalism local vs. sincronizareasimilare universalã, naþionalism vs. cosmopolitism. Iatã
câteva pasaje relevante:
„Este ceva profund artificial în sistemul de valori pe
care se sprijinã viaþa noastrã. (…) Trãim cu prea multe
abstracþii, cu prea multe nãluci. Am pierdut pãmântul de
sub picioare. (…) Este o prãpastie între om ºi cadru.
Formele acestea de viaþã pe care le vedeþi s-au
dezumanizat. Aº spune mai bucuros pe româneºte sã
s-au dezomenit. / Luaþi una câte una instituþiile noastre,
ideile, deprinderile, deºteptãciunile ºi prostiile noastre,
luaþi-le una câte una ºi ciocãniþi-le. Veþi vedea cã sunã a
gol. Viaþa a evadat din ele, spiritul s-a dus. De ce?Nu
ºtiu de ce. Din abuz de inteligenþã poate. Nu glumesc. Ni
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(p. 49)
„Opreºte-te, stai un ceas locului. Priveºte. Pune mâna
pe asta ºi vezi cã e o bucatã de lemn. Uite aici un cal,
uite aici o masã, uite aici o pãlãrie. / Crede în lucrurile
acestea, trãieºte cu ele, deprinde-te sã le priveºti
cumsecade, fãrã sã cauþi dincolo de ele tremurãtoare
fantome. Întoarce-te la aceste lucruri simple ºi sigure,
resemneazã-te sã vieþuieºti cu ele, în orizontul lor scãzut,
în familia lor modestã. ªi priveºte în afarã, lasã-te pe
tine în grija anotimpurilor, a foamei, a setei: viaþa se va
descurca cu tine, cum se descurcã liniºtit cu un pom, cu
un animal.” (pp. 59-60)
„Trãim prost, dar murim mai prost, în deznãdejde, în
luptã. Ratãm ultima ºansã de pace, singura ºansã de
salvare. Tristã moarte evreiascã a unor oameni care,
nevieþuind între arbori ºi dobitoace, n-au avut de unde sã
înveþe frumuseþea indiferenþei în moarte, demnitatea ei
vegetalã. / (…) / Cine s-a rezemat odatã de un copac,
cine s-a gândit vreodatã cu melancolie la singurãtatea lui
nu poate sã nu întâmpine moartea cu sentimentul de a fi,
orice s-ar întâmpla, puþin deasupra ei, zâmbindu-i cu
îngãduinþã, cu amiciþie, cu o uºoarã emoþie de revedere,
cu o uºoarã înfiorare senzualã.” (pp. 102-103)
Toate aceste mãrturisiri ale de credinþã ale lui Iosif
Hechter concurã, în fond, cãtre relevarea unui profil al
individului retras departe de lumea dezlãnþuitã, care
nutreºte dezideratul de a se eschiva de la orice implicãri
semnificative într-o istorie obiectivã cãreia nu îi aparþine
decât formal ºi accidental, printr-o nefericitã conjuncturã.
Iosif Hechter trãieºte în anistorie.
Iosef Hechter se amãgeºte, o scurtã vreme, cã ºi-ar
putea lãmuri incerta identitate a sinelui prin eros. Deloc
surprinzãtor, Iosif Hechter va eºua, în primele doua
secþiuni ale „romanului”, ºi în relaþia împreunã cu Marga
Stern, întrucât nu înþelege iubirea ca pe o ºansã de
împlinire prin celãlalt, ci, egocentrist, e preocupat doar
de o posibilã oportunitate – sau mijloc, metodã,
circumstanþã favorabilã – de a-ºi releva… individualitatea
proprie. Femeia este, în cazul lui Iosef Hechter, în fond
ignoratã ºi sacrificatã, paradoxal tocmai în virtutea unui
deziderat intelectual intangibil.
„Marga, care se mândreºte a nu avea nici o aptitudine
pentru ideile generale, este pentru mine – cu un termen
pedant – «rechemarea la individual» (Dacã ar ºti, s-ar
îngrozi. Ea, care iartã atâtea, pe asta nu mi-ar ierta-o.)
ªtiu eu? Poate cã ºi amorul nostru îºi are «problemele»
lui, dar concrete, imediate, de la ea la mine, de la mine la
ea. Nimic nu distruge mai radical judecãþile abstracte ºi
ideile generale decât o iubire, cãci iubirea readuce totul
la sensibilitatea ta, refãcând ºi superstiþii, ºi certitudini,
ºi îndoieli, ºi valori, obligându-te sã le trãieºti, sã le verifici,
sã le creezi din nou. Este în orice iubire ceva originar, un
principiu de naºtere, de creare de la început a tuturor
lucrurilor.” (p. 80).
Pentru Iosif Hechter „apartenenþa la o comunitate
oarecare nu e un act de voinþã individualã” (p. 10), iar
„naþionalitatea este, deci, o stare organicã” (p. 12). Or
Iosif Hechter trãieºte o a treia dramã atunci când,
afirmându-ºi în mod explicit individualismul definitoriu,
constatã, cu maximã luciditate analiticã, inaderenþa sa
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s-a creat o culturã ºi o civilizaþie pornind de la inteligenþã
ca primã valoare, ceea ce este un lux scump ºi mai ales
o îndrãznealã exageratã. Între noi ºi viaþã, am crezut cã
noi decidem. Asta este o tragicã semeþie. / (…) inteligenþa
am vãzut ce a ºtiut sã facã ºi unde sã ne ducã. Ne
întoarcem acum pocãiþi, amãrâþi ºi cu oboseala a trei
veacuri, ne reîntoarcem în pãdurile prostiei ºi ale vieþii
vii. / Asta s-o fi chemând obscurantism. Cu atât mai bine.
/ (…) / Dacã m-aþi întreba ce facem noi aici, într-un curs
în care parantezele sunt mai mari decât tratarea propriuzisã a programului, v-aº rãspunde poate aºa: destituim
valori. Le scuturãm ca pe niºte arbori uscaþi. Inteligenþã,
individualism, liber-arbitru, pozitivism… ªi cãutãm o
singurã «valoare, una peste care trece cu mult peste
toate. Ea se cheamã, dacã nu mã înºel, viaþa». / (…) /
…Economia lor pleacã de la pãmânt ºi se întoarce la
pãmânt. Iatã o idee þãrãneascã, o idee simplã de viaþã, o
idee care vine din biologie, din cele mai fireºti intuiþii ale
omului de toatã ziua. Asemenea adevãr scurt, simplu,
clar, nu poate fi dãrâmat de nimic. / Dezorientaþi cum
suntem, vom regãsi poate într-o zi acest adevãr care ne
va readuce spre pãmânt, ceea ce va simplifica totul ºi
va instaura o nouã ordine, nu scornitã de noi, ci crescutã
din noi” (pp. 41-42, pp. 42-43, p. 44)
„Adevãrurile ºi sensurile de viaþã ale unui timp au o
unitate organicã, de familie.” (p. 77)
A doua dramã pe care o trãieºte Iosef Hechter este
aceea a inconsecvenþei, a reticenþei, a atracþiei ºi a
neputinþei de a se recunoaºte (total) în preceptele enunþate
de Ghiþã Blidaru, care se profileazã ca un pãrinte
sufletesc ºi spiritual. Pe de o parte Iosef Hechter este
fermecat ºi animat de „soluþia organicã” a profesorului,
pe de altã parte intuieºte cã aceasta nu este decât un
cântec de sirenã. Lui Iosef Hechter i se potriveºte, din
întreaga teorie filosoficã, doar partea care susþine firescul
vieþii instinctual-biologice, eroul fiind el însuºi atras de
„liniºtea vegetalã vitalã” moºtenitã de la – sau aflatã în
confinitate cu – lumea dunãreanã natalã. Pe de altã parte,
Iosef Hechter nu îºi poate reprima ºi îºi analizeazã cu
acuitate unele trãsãturi caracteristice ale fiinþei sale care
îl despart fãrã echivoc de soluþia profesorului: Iosef
Hechter se complace într-un exces de inteligenþã, de individualism ºi, inerent, de liber-arbitru, în virtutea cãrora
respinge deopotrivã apartenenþa la lumea evreiascã, la
viaþa organicã, la un anume schematism exclusivist ºi
limitativ al naþionalitãþii. Iosef Hechter este, înainte de
orice ºi dincolo de toate, un om liber, o conºtiinþã vie,
frãmântatã tocmai de paradoxurile pe care acest profil
existenþial le presupune. Sã le urmãrim metodic.
„De ce nu ºtiu, de ce nu pot trãi adânca, neînfiorata
liniºte a unui cal, ducând dupã el o cãruþã goalã, în noroi,
sub furtunã? / (…) / Întrebarea este dacã pot sã înþeleg
liniºtit, critic, ceea ce se întâmplã acum cu mine ºi cu
ceilalþi. Încolo…” (pp. 32-33)
„Bucuria asta de a fi gol! Sã simþi exact, precis, anatomic, echilibrul tãu de animal regãsit, sã asculþi bãtaia
sigurã a sângelui, sã cunoºti voluptatea de a ridica un
braþ ºi de a-l lãsa sã cadã, sã ai senzaþia amãnunþitã a
vieþii tale fizice, singura.” (pp. 48-49)
„Mi-e un dor imens de simplicitate ºi inconºtienþã.”
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cronicã la orice tip de colectivitate, iar cântecul de sirenã
al simplicitãþii organice nu îi relevã decât incertitudinea
indisolubilã a naþionalitãþii. Iosif Hechter evadeazã,
inerent, în solitudine, unde libertatea sa interioarã se
transformã într-o fericire cu accente masochiste: Iosif
Hechter este captiv în labirintul propriei conºtiinþe
independente.
„… sentinþa asta pe care am descoperit-o: VIAÞA
ESTE SIMPLÃ! / Patrusprezece zile singur. Aº vrea sã
ºtiu precis, statistic, câþi oameni sunt în oraºul acesta,
în lumea asta largã mai liberi decât mine.” (p. 47)
„Am bãtut în peretele din faþa patului o hartã mare a
Europei. Mi-ar trebui un glob pãmântesc, dar n-am destui
bani. / E copilãros, poate, dar am nevoie de simbolul
acesta al unei hãrþi de care sã mã reazim ºi pe care sã
citesc oraºe ºi þãri. Asta îmi aduce zilnic aminte cã
pãmântul existã. ªi cã orice evadare e posibilã.” (p. 48)
„M-am simþit singur, dezarmat, inutil, într-un val de
viaþã care trecea pe lângã mine implacabil, aruncândumã deoparte, la margine ºi luându-i pe toþi ceilalþi cu ea,
înainte. / Mi-am regãsit camera deºartã, planºele lipsite
de înþeles, cãrþile vide. Mâine, poimâine, voi restabili
stupidul meu orgoliu de om singur. ªi voi fi iar un
intelectual, un birocrat. // Bucuria de a trãi prin forþele
mulþimii, ca un copac prin forþele latente ale pãdurii,
sentimentul de a face parte, de a participa, de a împlini,
cu viaþa ta, un cerc de viaþã mai mare, ce trece ºi prin
tine, mai departe, spre puterile difuze, obscure, biologice
ale speciei… / N-am cunoscut niciodatã asta, n-am sã
cunosc niciodatã. «Eu». Tot ce fac, tot ce gândesc, tot
ce sufãr rãmâne sub aceastã barã fixã: «eu». ªi am
curajul deplorabil de a fi mândru de aceastã infirmitate,
de a-mi socoti fereastra de la care privesc lumea o
«poziþie», când nu e decât o ascunzãtoare, curajul de a
crede în singurãtatea mea ca într-o valoare, când nu e
decât o inaptitudine. / Cât de prost, cât de patetic
mãrturisesc acest pãcat – nu-mi dau totuºi mai puþin
seama de realitatea lui. Sunt un copac evadat din pãdure.
Un copac cu orgoliu – boalã care nu ucide violent, ci
atacã rãbdãtor, de jos, de la rãdãcini, de la întâile resurse
ale vieþii.” (pp. 84-85)
„ªi totuºi cred, vreau sã cred, sunt convins cã
neputinþa mea de a cânta cu ei este o infirmitate, nu un
titlu de nobleþe, cã neputinþa asta de a reintra în mulþime
– în oricare mulþime –, de a mã rostogoli în jungla ei, de
a mã uita ºi de a mã pierde, este o tristã abdicare, o
tristã înfrângere. / O, dacã aº putea sã nu mã mândresc
cu asta, dacã cel puþin atâta lucru aº putea…” (p. 96)
„Cred cã de aici, din aceastã lentã descompunere în
prea multe afecþiuni, vine gustul iudeu de solitudine, nostalgia de a fi singur cu tine, ca o piatrã. Mã gândesc cu
invidie la suprema insensibilitate a obiectelor, la extrema
lor indiferenþã.” (p. 107)
Partea a treia a romanului presupune deopotrivã un
salt în timp ºi spaþiu (suntem în 1928 la Uioara, pe Valea
Prahovei) cât ºi adoptarea unui tip ceva mai tradiþional
de construcþie a enunþãrii povestirii (nu se renunþã la
persoana întâi, martorul ocular ºi protagonist al
evenimentului narat, nici la sugestia unui „jurnal de
campanie”, dar în bunã mãsurã fragmentarismul notaþiei
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este înlocuit de o naraþiune cursivã, epicul îºi afirmã mai
pregnant drepturile). Se constatã aºadar o facilitate a
receptorului operei de artã în ceea ce priveºte accesul la
„istoria” expusã, dar ºi un anume schematism al istoriei
în sine. ªi aceasta întrucât, în bunã mãsurã, partea a
treia a romanului este doar o variaþie pe temã fixã – sau
o exemplificare – a teoriilor de filozofie a culturii expuse
de Ghiþã Blidaru în primele secþiuni ale romanului. Iar
evenimentele nu sunt strãine de o notã de senzaþionalism
cosmopolit, astfel încât, în bunã mãsurã, rãmânem cu
impresia unui ambalaj sclipitor al unei producþii de serie
a cinematografului hollywoodian. Dar sã urmãrim
subiectul.
Undeva, în provincia ruralã a României interbelice, un
industriaº american construieºte o platformã industrialã.
Satul Uioara devine astfel câmpul de bãtãlie a douã
concepþii existenþiale diametral opuse, a dihotomiei deja
enunþate în cursurile universitare de la Bucureºti: culturã
vs. civilizaþie. În Uioara se confruntã þãranii podgoreni ºi
prunii lor ancestrali cu petroliºtii rãsãriþi peste noapte la
rafinãria în jurul cãreia se ridicã un orãºel industrial.
Rezultatul va fi dezastruos, strãmutarea þãranilor în „Uioara
Nouã” fiind un eºec prin uscarea prunilor de cãtre
reziduurile „Uioarei Vechi” transformatã în zonã de
extracþie a zãcãmintelor de petrol. Exponenþii umani ai
antagonismului sunt arhitectul Marin Dronþu (un instinctual organic prin excelenþã) ºi maistrul Mircea Vieru (un
spirit intelectual analitic de o luciditate rece): „Dronþu este,
la rândul lui, un þãran, nu un mahalagiu, cum se sileºte
sã parã, cu bãdãrãniile lui, cu umorul lui cam gros, cu
cravatele lui tricolore.” (p. 115), iar „Mircea Vieru este un
cartezian rãtãcit în Bucureºti.” (p. 115). Între cei doi existã
însã paradoxal o legãturã trainicã de prietenie indisolubilã,
ceea ce nu face decât sã sugereze, o datã în plus,
imposibilitatea funciarã a protagonistului Iosif Hechter de
a opta pentru una din cele douã viziuni asupra existenþei
(acum arhitect, pânã la sfârºitului romanului eroul rãmâne
neangajat de vreo parte a baricadei, observator imparþial
al tuturor evenimentelor, receptor al variatelor teorii politice
sau filosofice, dar constant în a nu oferi o anume soluþie
partinicã).
Poziþia lui Ghiþã Blidaru faþã de „situaþia” de la Uioara
se aflã în logica proprie, inflexibilã:
„Ce faceþi voi acolo e o barbarie, un atentat. Nimic nu
s-a fãcut mai artificial în România de la 1848” (p. 127)
„Dar adversitatea profesorului împotriva lucrãrilor de
la Uioara trece dincolo de argumentele tehnice ºi
economice. El gândeºte «din punctul de vedere al
prunilor», punct de vedere în care ar fi gata sã recunoascã
axa întregii sale cugetãri. / «Oriunde de dezbate o luptã
între un fapt de viaþã ºi o abstracþie, eu sunt de partea
vieþii, împotriva abstracþiei». / Maistrul e dezolat de tãria
acestei poziþii, inatacabilã, cãci transcrie problema pe
un plan ºi pe o scarã de valori cu care el n-are nici o
legãturã. /«Ce mã scoate din sãrite în profesorul Ghiþã
este metafizica. Într-o chestiune în care sunt în joc atâtea
fapte ºi lucruri concrete, bani, pietre, petrol, lucrãri de
drenaj, de canalizare ºi de construcþie, el intervine cu
probleme de conºtiinþã. Eu gândesc în concret, el în
metafizic». / «Concret, concret! Rãspunde dispreþuitor
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dintre facilitãþi o constituie aºa-zisele valori specifice care
se formeazã prin sedimentarea mediocritãþii colective ºi
pe care le gãseºti de-a gata. Specificul naþional este în
definitiv ceea ce rãmâne dintr-o culturã dupã ce i-ai luat
efortul personal de gândire, experienþele de viaþã
individualã, izbânzile singurãtãþii creatoare. Asta este.”
(p. 137)
„Eu unul, în ziua în care aº crede cã prin simpla mea
condiþie de om sunt condamnat sã fiu depãºit, m-aº
împuºca. Sunt un om liber, sau nu mai sunt nimic. Liber
sã gândesc, liber sã stabilesc valori ºi sã fixez ierarhii.
Lumea se poate înþelege prin discriminãri critice ºi prin
cercetãri severe. ªi, dimpotrivã, se poate întuneca
definitiv prin renunþãri la gândire ºi prin refugiu la intuiþii
mistice” (p. 139)
„Este tipul urban prin excelenþã. Unul dintre acei
europeni din care cartezianismul, revoluþia burghezã ºi
civilizaþia citadinã au izbutit sã facã o nouã naþiune, peste
toate graniþele continentului. / «Cred într-o identitate
umanã. Cred în valori universale ºi permanente. Cred în
demnitatea inteligenþei». / Sunt convins cã aceste trei
scurte propoziþii îl rezumã pe Vieru în tot ce gândeºte
fundamental.” (p. 140)
Între cei doi „stâlpi opuºi de teoremã” Iosef Hechter
este „ucenicul ascultãtor”, martorul unui fals „dialog
platonician”, o confruntare de idei lipsitã de un
deznodãmânt al silogismului, o înfruntare indisolubilã care
rezumã „drama istoriei româneºti moderne”:
„Grosolan vorbind, cultura româneascã n-a depãºit
încã stadiul problemelor de conºtiinþã pe care i le punea
la 1860 apariþia drumului de fier. Cu apusul sau cu
rãsãritul, cu Europa sau cu Balcanii, cu civilizaþia urbanã
sau cu spiritul rural, întrebãrile sunt mereu aceleaºi. /
(…) Tipul rural ºi tipul urban rãmân totuºi singurele categorii
mereu valabile în cultura româneascã. Cred cã se pot
stabili filiaþii foarte sigure într-unul sau altul din aceste
douã sensuri, oriunde, în literatura româneascã, în politicã,
în jurnalism…” (p. 140)
Peste toate acestea trece undeva într-un plan secund
dramã identitarã a protagonistului. Iosef Hechter renunþã
apriori la a mai cãuta edificãri prin iubirea alãturi de o
femeie. Deºi mereu în juru-i ca o promisiune a eternului
feminin, Marjorie Dunton, ignoratã de Iosef Hechter ca
amantã disponibilã ºi dispusã, va fi adjudecatã de… Marin
Dronþu. Prin aceasta „þãranul primitiv-organic” va realiza
o mezalianþã cu reprezentanta alogenã a
cosmopolitismului… Iosef Hechter ar dori sã identifice o
soluþie izbãvitoare a propriei drame tocmai în teoriile celor
doi magister, dar va rãmâne suspendat în aceeaºi
indecizie cronicã din primele douã secþiuni ale romanului.
În plus se poate sesiza o detaºare tot mai accentuatã a
eroului faþã de obsesia personalã, o retragere din faþa
unei false probleme, un abandon într-un modus vivendi
al carpe diem în care se împletesc note de stoicism ºi
epicureism trãite în izolare ºi evaziune din realitate întrun decor familiar întregii opere a lui Mihail Sebastian…:
„Reduceam totul la drama de a fi evreu, ceea ce este
poate mereu o realitate, dar nu atât de precumpãnitoare
încât sã anuleze ºi nici mãcar sã depãºeascã dramele ºi
comediile strict personale.” (p. 122)
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profesorul. Nu existã decât un singur lucru concret:
omul!».” (p. 128)
„Întrebarea este dacã cineva are dreptul de a avea
geniu împotriva necesitãþilor pãmântului pe care trãieºte.
Mai precis: dacã cineva, prin fapta sa individualã, poate
interveni în procesul latent al forþelor de viaþã colectivã,
spre a le modifica, impunându-le un obiectiv strãin lor,
deºi eventual superior. În fapt, acest argument al
superioritãþii este cu totul fals atunci când e vorba despre
douã structuri. (…) / La Uioara, în cinci ani, un om
îndrãzneþ a substituit unei aºezãri de podgoreni o aºezare
de industriali. În virtutea cãrei socoteli? În virtutea unei
prejudecãþi dupã care un coº de fabricã are drepturi mai
mari decât un butuc de viþã. Ei bine, aceastã judecatã e
monstruoasã. (…) / Aceastã ignorare a legilor de viaþã,
aceastã ignorarea a formelor specifice de trãire este o
pervertire… (…) … câteva aspecte ale economiei
româneºti, desfiguratã de paºoptism pânã la sufocarea
celor mai elementare orientãri locale…” (pp. 138-139)
„Rãmâne mai departe de neînþeles pentru mine, prin
ce miracol omul acesta gândeºte totuºi, fãrã efort, fãrã
simulare, ca un þãran. Viziunea lui de viaþã pare sã se
deschidã spre atâta cer ºi atâta pãmânt, cât se vede
între coarnele plugului. De mai mult nu are nevoie. El
crede în legi de viaþã care se fac ºi se desfac deasupra
capului nostru, crede în ierarhii pe care nimeni nu are
dreptul sã le spargã, crede în stãpânirea fãrã control a
pãmântului asupra omului. «Eºti ceea ce pãmântul te
obligã sã fii, ºi nimic mai mult».” (p. 141)
„Dacã am învãþat ceva de la Ghiþã Blidaru, a fost
tocmai aceastã lipsã de agresivitate în faþa existenþei.
Lenea lui e o lene de plantã, o lene de copac. Viaþa se
face ºi se desface, furtunile vin ºi trec, moartea creºte
undeva, în umbrã, armonios. Am credinþa cã nimic nu-l
va surprinde vreodatã pe Blidaru, nu-l va descumpãni,
nu pentru cã ar fi sigur de sine, ci pentru cã este sigur de
pãmântul pe care umblã, de cerul sub care se aflã.” (p.
156)
Preopinentul lui Ghiþã Blidaru (alias Nae Ionescu) este,
într-un diferend ireconciliabil, Mircea Vieru (în treacãt fie
spus, deghizare esteticã a lui Camil Petrescu). Iosef
Hechter se îndreaptã cãtre acesta ca spre un al doilea
pãrinte spiritual, în consideraþiile cãruia va afla locuri
comune cu propria înclinaþie spre individualism ca rãspuns
specific adresat provocãrilor existenþei.
„Vrei sã-þi spun dacã sunt antisemit? Nu ºtiu.
Nu cunosc chestia, nu mã intereseazã, nu mã poate
interesa. Un lucru însã îþi voi spune: orice judecatã globalã
despre o categorie de oameni mã înfioarã. Eu nu sunt
mistic. Am oroare de adevãruri generale. Eu nu pot judeca
decât de la caz la caz, de la om la om, de la nuanþã la
nuanþã.” (p. 136)
„«Specificul naþional» existã fãrã îndoialã. În artã, el
este întrunirea tuturor locurilor comune. Gradul de
specificitate indicã astfel ºi gradul de platitudine. De aceea
a crea înseamnã mereu depãºirea acestui specific. / Un
artist este el însuºi – sau nu e nimic. Dar a fi el însuºi
înseamnã a trãi adevãrurile sale, a suferi de experienþele
sale, a inventa stilul sãu. Toate acestea nu se înfãptuiesc
însã decât prin renunþarea ºa facilitate, iar cea mai funestã
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„Mã simt însã atât de liber, împãcat, gata sã primesc
lucrurile ce vin ºi ce trec, sã aºtept dezlegarea lor cu
spunere, sã le privesc fãrã spaimã, sã le pierd fãrã
deznãdejde. Mã gândesc la marile mele probleme
personale de vremuri ºi nu le pricep. Nu le pricep, ºi pace
bunã. / Viaþa este simplã, viaþa este imens de simplã.”
(p. 129)
„E cald, apa de ceai sforãie în ceainic, butucul de
stejar uscat trosneºte în foc. Ferestrele sunt albe de
zãpadã ºi am impresia cã suntem amândoi departe, întrun bordei de munte, surprinºi de o avalanºã, care ne-a
tãiat toate drumurile de întoarcere.” (p. 158)
Partea a patra a romanului impune un nou salt temporal al istoriei interne a romanului, pânã în anul 1931, când
îl regãsim pe Iosef Hechter la… Paris, unde aflãm cã
„petrolul suferã de o crizã pe care numai agricultura o
egaleazã” (p. 168). Este secþiunea cea mai inconsistentã
a romanului, discordantã ºi oarecum caducã, superfluã
în arhitectura compoziþionalã. Pe de altã parte poate fi
vãzut ºi ca intermezzo necesar, pauzã de suspensie în
iminenþa epilogului. Cel mai interesant ºi relevant rãmâne
pasajul în care Iosef Hechter, analizând un tabloul de
Chagall, se analizeazã, în fond, pe sine:
„Timiditatea evreului în faþa câmpului deschis.
Stângãcia lui în faþa plantelor, rezerva lui în faþa
animalelor! Dintre singurãtãþi, aceasta este cea mai grea.
E atât de dificil sã te apropii cu simplitate de un pom,
când n-ai trãit niciodatã lângã el. / Chagall iubeºte iarba,
fânul, arborii, dar nu ºtie cum sã-i iubeascã. E prea multã
fervoare în aceastã iubire ºi pe urmã prea multã tristeþe.
Sunt elanuri oprite, sunt efuziuni care n-au curajul sã
meargã pânã la capãt, sunt strigãte ce se acoperã de un
zâmbet. Umor! Poate. Dar, mai ales, incapacitatea de a
evada, de a renunþa la tine, de a te rostogoli printre pietre
ºi buruieni, de a trage oblonul de searã peste prãvãlia ta
cu probleme intime ºi a intra în plin soare fãrã amintiri,
fãrã nostalgii. / Sinagoga mea din copilãrie avea geamuri
mici, albastre ºi roºii la ferestre. Lumina tablourilor lui
Marc Chagall de acolo vine. Þin minte cei doi lei de bronz
care propteau din dreapta ºi din stânga tablele lui Moise.
Îi revãd întocmai în desenele lui Chagall. E o nouã
zoologie, trecutã întâi prin aur, prin bronz, prin þesãturi,
un folclor de ornamente. Chagall descinde din aceastã
veche tradiþie de sinagogã. E un talmudist sãtul de
abstracþii, un hasid care a ieºit la câmp, unde va privi
tulburat pasul leneº al boilor, va simþi mirosul pãmântului
ud, va urmãri zborul scurt al vrãbiilor, dar nu va uita, nu
va izbuti sã uite clãtinarea eternã a cititorului din sinagogã,
deasupra cãrþilor deschise.” (p. 178)
Partea a cincea îl aflã pe Iosef Hechter înapoi în
Bucureºti. În principiu ar trebui sã ofere deznodãmântul
incertitudinilor multiple, acumulate anterior. Este însã cea
mai scurtã secþiune a romanului, sugerând în sine un
neajuns. Certificãrile au însã – deloc surprinzãtor – un
aer de imprecizie, de schematism ºi de funciarã
contradicþie. Peste întreaga atmosferã pluteºte nebuloasa
unei ample miºcãri sociale – revoluþionare – care ar lãmuri
tensiunile difuze. Creionarea unor conglomerate umane
ce ar reprezenta nihilismul sau al unor individualitãþi ca
reprezentanþi ai stângii politice (inclusiv ºi nu doar
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comunismul) sau ai sionismului mistico-naþionalist par a
fi în bloc (deºi poate involuntar) caricaturizate. Impresia
de zbatere în gol a tuturor pretinºilor ºi virtualilor
revoluþionari nu concurã nici mãcar cãtre configurarea
unui tablou al absurditãþii condiþiei umane (de facturã
camusianã), ci mai degrabã Iosef Hechter pare a asista
la (sau a recepta ºi reflecta întreaga panoplie a istorie ca
pe un) spectacol agitat ºi inconsistent, un pasabil varieteu.
Evenimentul care ar anunþa sau exemplifica explozia
socialã latentã pare a fi o confuzã miºcare de protest
izbucnitã desigur nu întâmplãtor tocmai la… Uioara.
Surprizã, acolo (totul este focalizat ºi narat de Iosef
Hechter din exterior…) rebeliunea este deopotrivã a
podgorenilor ºi a muncitorilor. Uºor de anticipat, nu este
decât un foc de paie ºi statusul-quo va continua, prunii ºi
petrolul fiind nevoiþi sã convieþuiascã într-un echilibru
precar:
„Oricât de vagi sunt informaþiile pe care le avem pânã
acum, se pare cã la Uioara sunt douã miºcãri distincte,
deºi învãlmãºite în aceleaºi flãcãri. Este, întâi, miºcarea
lucrãtorilor de la sonde, rafinãrie ºi uzinã, toþi din Uioara
Veche ºi este, apoi, miºcarea podgorenilor din Uioara
Nouã. Primii au revendicãri de salariu, ceilalþi n-au nici
un fel de revendicare, în afarã de dorinþa de a coborî de a
coborî spre vechea Uioarã ºi a pune la pãmânt totul.
Revolta sondelor ºi revolta prunilor.” (p. 200)
La nivel de filozofie a culturii ºi metafizicã, „soluþia
organicã” devine tot mai improbabilã ºi imprecisã, eroul
regãsindu-se dezorientat ºi învins, retras gasteropodic
în amalgamul anistoriei (perceputã mai degrabã cu
deziluzie ºi disperare ca pe o posibilitate a unor noi
începuturi). Iosef Hechter pare a friza conturul unei distopii:
„A fi singur este o demnitate pierdutã. Poate un viciu
lecuit. Ne vom aminti de obligaþiile noastre de specie ºi
vom trãi de-a valma, peste capul fiecãruia, strivindu-i pe
unii, salvându-i pe alþii, la întâmplare, reintegraþi într-o
ordine zoologicã din care am evadat unul câte unul. Cine
ºtie? Poate cã un teren care nu a dat decenii de-a rândul
decât plante selectate, crizanteme ºi tuberoze are nevoie,
pentru a-ºi regenera forþele creatoare, de o furioasã
izbucnire de buruieni, urzici, mãselariþã, lauri sãlbatici. E
timpul plantelor amare. / Am jucat prea mult pe tabloul
luciditãþii ºi am pierdut. Va trebui sã-mi obiºnuiesc ochii
cu întunericul ce se lasã. Va trebui sã cuget la somnul
firesc al tuturor lucrurilor, pe care lumina le ordoneazã,
dar le ºi oboseºte. Viaþa nu începe decât în întuneric.
Puterile ei de germinare nu sunt decât obscure. E o noapte
pentru fiecare zi, este o umbrã pentru fiecare luminã. /
Nimeni nu-mi va cere sã primesc aceste umbre cu
bucurie. E destul cã le primesc.” (p. 203)
În partea a ºasea Iosef Hechter constatã distopia
istoriei obiective, exterioare, a civilizaþiei umane ca
ansamblu ºi, ca o consecinþã implacabilã, conºtiinþa
individualã a eroului se refugiazã într-o utopie pur
personalã („… drama e «interioarã» ºi nu înceteazã
niciodatã.”2). Rãmâne în suspensie dacã Iosef Hechter
2
Ov. S. Crohmãlniceanu, Literatura românã între cele douã
rãzboaie mondiale. Vol. III. Dramaturgia ºi critica literarã,
Bucureºti. Editura Minerva, 1975, p. 107.
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este astfel învingãtor sau învins. Pentru el ca individ însã
acest criteriu axiologic devine irelevant ºi uºor de ignorat:
„Douã mii de ani nu se pot totuºi suprima cu o plecare.
Ar trebui uitaþi, rana lor arsã cu fierul, melancolia lor
retezatã cu coasa. Sunt însã cu adevãrat prea mulþi pentru
a ne rupe de ei. Trãim mereu cu amintirea lor tulbure,
venind de departe ºi mãrginind cu un cerc de negurã
orizonturile viitoare. Foarte rar, strãbate prin ceaþa lor o
luminã dintr-o istorie de arme, de victorii, de regate. Se
mai poate face cu atâta lucru o istorie? / (…) Vei regãsi
într-o zi un ceas de spaimã ºi vei învãþa iar ceea ce
mereu ai învãþat ºi mereu ai uitat: cã de oriunde poþi
evada, numai din tine, nu.” (p. 211)
„Îmi va fi probabil întotdeauna imposibil sã vorbesc
despre «patria mea românã» fãrã un sentiment de pudoare
bruscatã, cãci nu-mi pot cuceri cu de-a sila un drept pe
care nu mi l-au putut cuceri timpul rãbdãtor, buna credinþã
neluatã în seamã, sinceritatea tãgãduitã. Dar voi vorbi
despre o patrie a mea, ºi pentru ea voi înfrunta riscul de
a fi ridicol, iubind ceea ce nu mi se dã dreptul sã iubesc.
Voi vorbi despre Bãrãgan ºi Dunãre, ca de ceva care îmi
aparþine nu juridic ºi abstract, prin constituþii, tratate ºi
legi, ci trupeºte, prin amintiri, prin bucurii, prin tristeþi.”
(p. 223)
Pentru Iosef Hechter drama autenticã a conºtiinþei
individuale este tocmai soluþia oferitã carnavalului
existenþei istorice colective. Aflându-ºi libertatea – ºi
asumându-ºi opþiunea – de a rãtãci pe coridoarele propriei
arhitecturi, pur personale, Iosef Hechter crede/sperã cã
va dobândi perspectiva amplã, edificatoare ºi izbãvitoare
asupra întregului eºafodaj colectiv înconjurãtor. Romanul
se terminã fãrã a ne lãmuri dacã Iosef Hechter este
confrate al lui Dedal sau al lui Icar. Cert este doar cã îºi
32

3
Pompiliu Constantinescu, [Sobra ºi demna confesiune
a unei sensibilitãþi ultragiate] , apud Mihail Sebastian .
Antologie, prefaþã, tabel cronologic ºi bibliografie de Anatol
Ghermanschi, Bucureºti. Editura Eminescu, 1981, pp. 105,
107.

PRO

The Virgin Embracing the Body of Dead Christ

construieºte un labirint. Sau un deºert, în care trebuie sã
existe o fântânã…:
„A discuta despre soluþia politicã a problemei ovreieºti
este pentru mine ceva cu totul deºert. Mã intereseazã o
singurã soluþie, ºi anume cea psihologicã, cea spiritualã.
Cred cã singurul chip în care se poate lãmuri ceva în
aceastã foarte veche durere este sã încerc a rezolva eu,
de unul singur, pentru propria mea viaþã, nodul de adversitãþi ºi conflicte ce mã leagã în viaþã româneascã. ªi nu
cred cã aceastã însingurarea este o fugã, o lipsã de
solidaritate cu ai mei, ci dimpotrivã, cãci nu se poate ca
experienþa unui singur om care acceptã ºi trãieºte cu
sinceritate o dramã sã nu lãmureascã pentru toþi ceilalþi
un îndreptar. Mi se pare mai urgent ºi mai eficace sã
realizez în viaþa mea individualã acordul valorilor iudaice
ºi al valorilor româneºti din care aceastã viaþã este fãcutã,
decât sã obþin sau sã pierd nu ºtiu ce drepturi civice.”
(p.225)
„Este o bucurie sã clãdeºti ºi este una mai mare sã
te desparþi de ce ai clãdit.” (p. 226)
Cel de al patrulea volum de prozã creat de Mihail
Sebastian (al treilea publicat) nu este o împlinire. Deficitar
ca manierã de construcþie – caracteristicã a tuturor
volumelor de prozã ale autorului, aici parþial justificabil
fragmentarismul ºi lipsa de omogenitate – ºi sub raportul
ficþionalitãþii (autenticitatea, care ar justifica inconsistenþa
imaginarului creator, produsul semantic incomplet, nu este
întotdeauna convingãtoare, iar subiectul pare adeseori
forþat, intriga schematizatã, pliatã conjunctural), De douã
mii de ani este volumul impecabil al unui intelectual
admirabil ºi mai puþin al unui artist. „Creatorului romanesc
i se cere oarecare grad de inconºtienþã, înþeleasã ca o
abdicare prea viguroasã de la controlul inteligenþei. (…)
Oamenii din romanul d-lui Sebastian sunt abstractizaþi
pânã la fiºa psihologicã. (…) E cazul sã spunem cã
inteligenþa îngheaþã ficþiunea, în acest roman atât de
savuros prin þinuta lui intelectualã…”3. Romanul în sine a
avut un destin ingrat, strivit fiind între alte douã titluri
adiacente, devenite implacabil mai celebre, mai gustate,
mai disputate ºi mai cãutate de public, estetica fiind trecutã
în umbrã de sociologia literaturii în ceea ce priveºte
destinul acestui volum: Prefaþa semnatã de Nae Ionescu
(într-o vreme în care acesta devenise incontestabil ideolog
al miºcãrii legionare), care a determinat desigur un imens
scandal (e uºor de intuit atitudinea lui Nae Ionescu faþã
de drama protagonistului „exponenþial” Iosef Hechter…)
ºi amplul eseu publicat de Mihail Sebastian în anul ulterior, 1935, Cum am devenit huligan. Texte, fapte, oameni,
o capodoperã a stilului polemic în jurnalisticã.
Estetic De douã mii de ani are însã un loc asigurat în
paradigma operei autorului ºi prin aceasta un merit deloc
de neglijat: anunþã paradoxala capodoperã în prozã (ºi
ultima creaþie) a lui Mihail Sebastian, Jurnal. 1935-1944.
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Titrarea textului liric presupune de multe ori reiterarea
unor structuri(mai mult sau mai puþin expresive) deja
utilizate; acest fenomen nu este impus de o lipsã de
originalitate poeticã, de o limitare a materialului lingvistic,
ci mai degrabã este indus de tematica textului, ºi poate,
de o încredere nerostitã în capacitatea textului poetic de
a reîncãrca semantic ºi expresiv un titlu deja folosit. În
cazul poeziei, un titlu poate fi reactivat de un nou text,
spre deosebire de prozã ºi teatru, unde titlurile sunt
marcate de amprenta unicã a unui singur text(original ºi
deja integrat unei ierarhii a valorilor literare).De cele mai
multe ori, titlurile poetice care se repetã sunt reprezentate
de un substantiv sau de o structurã nominalã cu un sens
general, apropiat într-o oarecare mãsurã de un arhetip.
Titluri precum Rugãciune, Poveste, Noaptea, Dimineaþa,
Poezia, Melancolie ºi multe altele desemneazã noþiuni,
situaþii, stãri care sunt nuclee fertile din punct de vedere
poetic, ce pot declanºa texte lirice care variazã la infinit
sensurile acestor „arhetipuri” poetice. Uneori, titlul poetic
este privit ca un element auxiliar al textului, o etichetã
prin care o sumã de versuri pot fi identificate, diferenþiate
de alte texte ºi fixate în memoria cititorului; de aceea, nu
pune prea mari probleme titrarea, autorul recurgând la un
stoc de titluri ce se impun de la sine. Textul este cel care
revitalizeazã (sau dimpotrivã devitalizeazã)titlul ales,
conotându-l în funcþie de ideea centralã a versurilor respective si uneori, în funcþie de alte experienþe de lecturã
pe care le aminteºte cititorului. Existã ºi titluri asupra
cãrora ºi-a pus amprenta viziunea sau stilul unui anumit
poet ºi devin atunci titluri unicat, care se pot repeta doar
în situaþia în care un alt autor scrie în intertext un nou
text, care îl reformuleazã pe cel dintâi. Titlul repetat atrage
atenþia cititorului (cunoscãtor, bineînþeles) asupra relaþiei
intertextuale care organizeazã semnificaþiile celui de-al
doilea text ce vrea o replicã la textul iniþial. Indiferent
însã de cauzele care ar determina (conºtient sau nu)
alegerea aceluiaºi titlu de cãtre autori din epoci diferite,
cu stiluri sau viziuni distincte, este interesant jocul semnificaþiilor reflectate asupra aceluiaºi titlu de texte diferite.
Repetarea aceluiaºi titlu, fãrã ca acest lucru sã fie
iritant pentru cititor sau sã diminueze originalitatea ºi
valoarea esteticã a textului liric, demonstreazã capacitatea
poeziei de a conferi cuvintelor o dimensiune polisemanticã
prin integrarea lor în contexte poetice diferite. Aºteptãrile
cititorului sunt permanent stimulate în mãsura în care de
fiecare datã acelaºi titlu deschide o noua lume de sensuri
ºi emoþii. În funcþie de paradigma epocii, de spiritul ludic
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al autorului, aºteptãrile cititorului pot fi confirmate sau
contrariate în diverse grade pânã la ruperea oricãrei legãturi
explicite între titlu ºi text. Originalitatea paradoxalã a unui
titlu repetabil este datã de capacitatea textului liric de a
varia sensurile acestui titlu; o Poveste este altfel spusã
de versurile Simonei Popescu decât de rimele lui Vasile
Voiculescu.
Un titlu des utilizat în genul liric este acela de Poezie
(cu varianta Poezia) sau Poem prin care se subliniazã
apartenenþa textului la genul liric; textele intitulate astfel
par sã devinã definiþii ale noþiunii, etern definibile ºi totusi
inefabile, de poezie. Titlul Poezie / Poezia sau Poem
precedã de cele mai multe ori o artã poeticã în care este
expus modul personal în care fiecare autor liric
interiorizeazã noþiunea de „poezie”.
În volumul Ne cheamã pãmântul (1909) de O.Goga
se aflã o artã poeticã intitulatã Poezie, care, în spiritul
mesianic al autorului, asociazã poezia cu ideea de
suferinþã pe care acesta trebuie s-o cânte, aducând
speranþa unei lumi mai bune.Rolul nobil ºi dificil al poetului
este de a trãi suferinþele semenilor sãi ºi de a le transpune
în versuri, mântuindu-ºi astfel neamul; harul poetic se
aseamãnã harului lui Iisus: aduce suferinþã celui care
are privilegiul de a-l purta ºi bucurie/mântuire celorlalþi.
Exclamaþia „ce-nfricoºat e darul tãu, Pãrinte” subliniazã
suferinþele pe care le implicã misiunea poetului; darul divin
al harului poetic este un pharmakon care otrãveºte ºi
vindecã în acelaºi timp. Ultimul vers al poeziei cuprinde
o invocaþie în spiritul retoricii romantice: „Tu, tainicã ºi
sfântã Poezie!”
Pânã la volumul lui Vasile Voiculescu Destin (1933)
din care face parte un text intitulat tot Poezie, conºtiinþa
esteticã trece prin diverse transformãri, uneori radicale,
de tipul avangardelor. Textul lui Voiculescu pãstreazã
tonalitãþi tradiþionale suave ºi totuºi pline de profunzime.
Imaginile sunt deosebit de inspirate, cuvintele fiind vãzute
asemenea fiinþelor fabuloase din poveºti, cu ajutorul cãrora
eroul (poetul) îºi cucereºte preafrumoasa (poezia):
„M-am bãgat surugiu la cuvinte
Le momesc cu vãpãi, le hrãnesc cu jãratec
Sã furãm umbra frumoasei din vis fãrã trup, nici sânge”
Regãsim aici elemente ale basmului, transfigurate întro artã poeticã în care condiþia poeziei este fixatã
metaforic: „frumoasa din vis fãrã trup, nici sânge”. Frumuseþea sublimã a poeziei þine de imaterial, de vis ºi
imponderabil, exercitându-ºi eterna fascinaþie ºi atracþie
asupra Poetului bântuit de umbra ei.
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Îmi voi rupe inima cu un singur gest
(…)
Ca sã rãsarã dragostea mea de bãrbat
Care ºtie numele tãu ciudat, de femeie”
(Poem – [Tu pluteºti ca un vis de noapte])
Iar când îþi spun: Te iubesc
Trupul meu e numai prima literã, T,
Iar restul
Azvârlire
(Poem – [Îmi deschid ochiul])
Astfel, poemul se naºte din preaplinul iubirii revãrsate
asupra fiinþei iubite în gesturi gingaºe („þi-aº sãruta talpa
piciorului”) sau vulcanice („îmi voi rupe inima cu un singur
gest”).Trupul îndrãgostit se confundã cu sentimentul iubirii
ºi cu discursul erotic: „trupul meu e numai prima literã, T”
abandonându-se apoi fiinþei adorate. În viziunea lui Nichita
Stãnescu, sugeratã de alegerea titlului Poem pentru trei
poezii de dragoste, iubirea însãºi este un poem suav si
temperamental, al cãrui sublim se confundã cu însãºi
esenþa Poeziei.
Un alt text al lui Stãnescu intitulat Poem (volumul Un
pãmânt numit România) este o meditaþie pe tema identitãþii
ºi a alteritãþii:
„cã nu te mai poþi întoarce
Pentru cã te-au întors alþii
Mereu alþii ºi alþii ºi alþii
Încât „tu” nu îl mai recunoaºte pe „tu”
ªi trec unul pe lângã altul, amestecându-se cu alþii”.
Titlul Poem marcheazã aici o constatare transformatã
în meditaþie poeticã de nuanþã aforisticã prin intermediul
jocului de cuvinte ºi al jocului de identitãþi pierdute, contaminate.
Reprezentant al poeziei optzeciste, Bogdan Ghiu
opteazã ºi el pentru titlul Poem în cazul unui text despre
condiþia poetului (asemãnãtor unui „deus otiosus”) ºi
condiþia poeziei care poate exista în opera creatorului ei:
„Ce lene
Sã nu poþi scrie acest poem
ªi el
Sã existe.” Sugestia ar fi cã lumea întreagã are o
dimensiune poeticã ºi se confundã astfel cu un poem;
pe de altã parte, poezia pare sã se desprindã de suportul
ei scris, concret. Existenþa poeziei în gândul poetului este
o condiþie suficientã, iar transcrierea ei nu mai e necesarã.
Astfel neputinþa de a scrie se transformã ea însãºi in
scriiturã cu valenþe estetice ºi conotaþii ce se cer
interpretate.
O temã abordatã în genul liric este aceea a relaþiei
omului cu transcendentul, care îmbracã forma adoraþiei
sau a interogaþiei ce frizeazã revolta. Gândul poetic
îndreptat cãtre divinitate poartã deseori titlul de Rugãciune
(cu varianta articulatã Rugãciunea), versurile cãpãtând o
dimensiune sacrã prin chiar încercarea de a cuprinde în
interiorul lor ideea divinitãþii.Textele poetice care poartã
titlul Rugãciune îºi pierd bineînþeles caracterul dogmatic,
fiind fragmente dintr-un paradoxal dialog rostit / auzit doar
pe jumãtate: jumãtatea omului care se roagã. Spre
deosebire de rugãciunea religioasã, care rostea adevãrurile unei umanitãþi, rugãciunea poeticã este o convorbire
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Tot Vasile Voiculescu are un text intitulat de data
aceasta Poezia, (Poezii, 1916) titlul cuprinzând noþiunea
pe care versurile o definesc metaforic:
«Cereascã floare, albã strãlucitã / Sãmânþa ei de îngeri
e zvârlitã.» Componenta metafizicã a poeziei e sugeratã
(din nou) prin metafora „florii cereºti” pe care îngerii(ca
simbol al gingãºiei, al frumuseþii, al transcendenþei) au
aruncat-o în lume pentru a strânge în jurul ei gândurile
poetului: „Cobor la floare gândurile toate”. Acelaºi titlu,
Poezia, este ales de Lucian Blaga pentru un text cuprins
în ciclul Stihuitorul, din volumul Poezii, publicat în 1962.
În doar zece versuri, esenþa poeziei este definitã ca o
legãturã între douã fiinþe; astfel, frumuseþea ºi mãreþia
singularã a poeziei se actualizeazã doar când asigurã
comunicarea /comuniunea dintre douã fiinþe:
„Un fulger nu trãieºte
Singur, în lumina sa,
Decât o clipã, cât îi þine
Drumul din nor pânã-n copacul
Dorit, cu care se uneºte.
ªi poezia este-aºa.
Singurã-n lumina sa
Ea þine pe cât þine:
Din nour pânã la copac,
De la mine pân’ la tine.”
Nichita Stãnescu opteazã ºi el pentru titlul Poezia
(Necuvintele 1969), iar versurile urmeazã structura unei
definiþii:
„Poezia este ochiul care plânge
Ea este umãrul care plânge
Ochiul umãrului care plânge
Ea este mâna care plânge
Ochiul mâinii care plânge.”
Imaginea poeziei este filtratã aici de conºtiinþa
modernitãþii, care mizeazã pe efectul de ºoc, dar ºi de
spiritul tragic-ludic al poetului care reinventeazã realul ºi
limbajul. Pentru Nichita Stãnescu, poezia echivaleazã
cu „plânsul unui ochi neinventat”, al celui care trebuie sã
fie frumos ºi care trebuie sã fie fericit. Textul are în centru
motivul ochiului ca simbol al unei cunoaºteri speciale,
de facturã poeticã, o cunoaºtere prin sensibilitate. „Ochiul
care plânge”, omniprezent ca ochiul divin, poate fi un
nucleu sensbil existent în fiecare particulã a fiinþei umane;
omul este alcãtuit din tristeþi, melancolii, doruri nealinate,
iar poezia se identificã tocmai cu plânsul izvorât din aceste
stãri. Poezia omului este poezia plânsului ºi a dorinþei.
Titlul Poem însoþeºte fie o artã poeticã, fie un text
despre iubire. Nichita Stãnescu alege titlul Poem pentru
patru dintre textele sale. Trei dintre ele (publicate în
volumele O viziune a sentimentelor – 1964, Dreptul la
timp – 1965, Un pãmânt numit România – 1969) sunt
poezii pe tema iubirii, tratatã în maniera inconfundabilã,
ca limbaj ºi sensibilitate, a lui Stãnescu:
„Spune-mi dacã te-aº prinde-ntr-o zi
ªi þi-aº sãruta talpa piciorului
Nu-i aºa cã ai ºchiopãta puþin dupã aceea,
De teama sa nu-mi striveºti sãrutul?”
(Poem [Spune-mi dacã te-aº prinde-ntr-o zi]
„O, nu pleca nicãieri!
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(sau tentativã de convorbire) individualã ºi individualizatã
cu transcendenþa; rugãciunea este doar a poetului, poezia
a cititorului.
Cu armonii folclorice ºi cu elemente ale imaginarului
poetic eminescian („crãiasa”, „luceafãrul”, „neguri”) poezia
Rugãciune de Mihai Eminescu este un imn adresat Sfintei
Fecioare Maria. Poetul pãstreazã retorica rugãciunilor
canonice, vorbind în numele unei umanitãþi care cere
protecþie ºi îndurare:
„Din neguri te-aratã,
Luminã dulce, clarã,
O, Maicã prea curatã
ªi pururea fecioarã, Maria!”
Publicatã în volumul Poezii (1905), Rugãciune de
O.Goga este deopotrivã o invocaþie adresatã divinitãþii
(Tu, Doamne, vãzul meu îndreaptã), dar ºi o artã poeticã
ce stabileºte menirea poetului:
„ca jalea unei lumi, pãrinte,
Sã plângã-n lacrimile mele”. Versurile cuprind
elemente ale retoricii religioase; Dumnezeu este vãzut
în ipostaza de „stãpân” cu „povaþa înþeleaptã”, capabil
sã îndrepte cãile muritorilor. Cel ce se roagã este vãzut
în ipostaza umilã a fiinþei neputincioase
„Eu cad neputincios, stãpâne,
În faþa strãlucirii tale.” Nobleþea cererii constã în faptul
cã poetul ce se roagã nu urmãreºte obþinerea binelui personal, ci dimpotrivã, privilegiul de a purta suferinþa
semenilor sãi:
„ªi de durerea altor inimi
Învaþã-mã pe mine a plânge.”
Tudor Arghezi, adorator ºi contestatar fervent al
divinitãþii, a scris la rândul sãu o Rugãciune, publicatã în
Una sutã una poeme (1947), în care sensurile canonice
ale unui astfel de text sunt rãsturnate. Poezia debuteazã
cu o interogaþie care pune sub semnul întrebãrii însuºi
actul creaþiei divine:
„De ce stârniºi þãrâna ºi viu m-ai zãmislit
Dacã-nceputului i-ai dat sfârºit
De mai nainte de-a fi ºi-nceput?” Versurile vorbesc
despre condiþia tragicã a omului limitat de moarte;mãreþia
creaþiei divine e anulatã de efemeritatea sa:
„Ai scos din buturugã o vioarã
ªi-ai pus ºi coarda în care vrei sã moarã”. Textul îºi
pierde nota de rugãciune, devenind un reproº lipsit de
agresivitãþi radicale. Omul modern nu se mai roagã
divinitãþii pentru a depãºi neajunsurile existenþei sale, ci
îl trage pe Dumnezeu la rãspundere pentru aceste
neajunsuri.
Titlul Rugãciunea este ales de Vasile Voiculescu
pentru a încununa semnificaþiile unui text poetic apãrut
în volumul Întrezãriri (1939).Versurile lui Voiculescu
surprind sentimentul sacru al omului pentru care
transcendenþa reprezintã în termenii lui Rudolf Otto un
„mysterium fascinans”:
„Nu tai piatra sã-ti ridic minune
Îþi cioplesc un templu din plãpând
————————————————————
ªi pornesc prin vasta mea neºtire
Sã te caut cu antene de extaz.”
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Poezia nu este o rugãciune propriu-zisã de cerere, ci
un imn de adorare prin care omul se întruchipeazã întrun „templu” (vulnerabil prin condiþia sa umanã) în care
Dumnezeu este slujit cu credinþã. Fiinþa umanã îºi cautã
Dumnezeul în zona iraþionalului („Vasta mea neºtire”,
„antene de extaz”) prin extazul mistic al unei revelaþii a
priori.
În volumul Mareþia frigului (1972), de Nichita Stãnescu
se aflã un text poetic intitulat tot Rugãciunea, cu alte
tonalitãþi decât cele voiculesciene:
„Iartã-mã ºi ajutã-mã
ªi întoarce-mã cu faþa
Spre invizibilul rãsãrit din lucruri.”
Rugãciune încifratã, poezia lui Stãnescu pãstreazã
imperativele canonice („iartã-mã”, „ajutã-mã”), rugãmintea
fiind apoi reformulatã în viziune tipic stãnescianã.
„ºi spalã-mi ochiul
(…)
ªi spalã-mi inima
(…)
ªi ridicã de pe mine
Îngerul negru
Care mi-a îndurerat caracterul.” Este o rugãciunea
de purificare ºi de îndepãrtare a maleficului (întristarea
sau moartea), rostitã de aceeaºi voce poeticã ce a cântat
„îngerul cu o carte în mânã” sau îngerul spânzurat de
propria „aurã afumatã”.
Titlul Psalm anticipeazã de obicei versuri cu tematicã
religioasã, care problematizeazã relaþia dintre om ºi
divinitate în termeni diferiþi faþã de rugãciunea de cerere.
Pslamul „poetic” constatã o stare de fapt: existenþa/
inexistenþa divinitãþii ºi atitudinea omului faþã de aceasta.
Rugãciunea circumscrie condiþia umanã, care îºi
compenseazã lipsurile cerând, în timp ce psalmul insistã
asupra condiþiei Divinitãþii, care prin absenþa sa provoacã
întrebãrile ºi dorurile fiinþei umane.
Lucian Blaga scrie un Psalm (volumul În marea
trecere, 1924) în care este mãrturisitã singurãtatea omului
„sãlbãticit” care ºi-a pierdut Dumnezeul copilãriei:
„O durere totdeauna mi-a fost singurãtatea ta ascunsã
Dumnezeule, dar ce era sã fac?”
Pãrãsit, omul asociazã absenþa divinitãþii cu imaginea
morþii: „în cer te-ai închis ca-ntr-un coºciug.” Divinitatea
rãmâne sigilatã în perfecþiunea sa, ignorând chiar
rugãciunea omului: „Nu ceri nimic.Nici mãcar rugãciunea
mea”. Versurile finale noteazã dedublarea celui ce se
roagã; sufletul se desprinde de trup prin moarte sau printro cunoaºtere superioarã a divinitãþii:
„În mijlocul tãu mã dezbrac. Mã dezbrac de trup ca
de o hainã pe care o laºi în drum.”
Dezbrãcarea de trup echivaleazã cu renunþarea la
lumea materialã, la condiþia umanã, pentru a trãi
transcendenþa purã.
Cele 15 texte argheziene care poartã titlul Psalm (din
care 9 sunt publicate în volumul Cuvinte potrivite – 1927)
surprind tensionata relaþie a omului revoltat ºi fascinat,
cu divinitatea ce refuzã epifania.
Gest straniu pentru poetul „transcendenþei goale”,
Bacovia îºi intituleazã unul dintre texte Psalm (volumul
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Publicatã în volumul Poezii, Dorinþa de Octavian Goga
cuprinde o recuzitã romanticã diferitã de cea eminescianã;
este propusã aici imaginea moral-idilicã a unei dorite
cãsnicii fericite, desfãºuratã în peisajul curat al satului,
cu oameni credincioºi, dornici sã primeascã învãþãtura
celor cu carte:
„Sã ne-aºezam în sat la noi S-avem în deal o casã.”
Dorinþa lui Goga depãºeºte episodul iubirii – pasiune,
în afara timpului, a spaþiului ºi a legilor comunitãþii,
continându-se în imaginea iubirii conjugale, a celui care
duce o viaþã exemplarã în mijlocul comunitãþii, recunoscut
de toþi, ºi dupã moarte, ca fiind „un om de omenie”.
Melancolie este de asemenea un titlu des întâlnit în
mãsura în care desemneazã o stare de spirit complexã,
nuanþatã în funcþie de fiecare individ ºi fertilã din punct
de vedere poetic. Eminescu, Bacovia, Blaga, Aghezi,
Nichita Stãnescu aleg, în epoci diferite, titlul Melancolie
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ce anunþã astfel ºi tema în jurul cãreia se construiesc
sensurile ºi armoniile lirice.
La Eminescu, melancolia capãtã o coloraturã romanticã datoritã decorului tipic, cu luna personificatã în „regina
nopþii” ºi „biserica-ruinã”. Melancolia este aici starea de
spirit care se instaureazã atunci când individul realizeazã
deºertãciunea vieþii sale ºi este cuprins de un straniu
sentiment de irosire ºi întristare
„În van mai caut lumea-mi în obositul creier
(…)
ªi când gândesc la viaþa-mi, îmi pare rãu ca ea curã
Încet repovestitã de o strãinã gurã”
Aceeaºi stare de spirit devine tema poeticã ºi pentru
Bacovia (poezia Melancolie, volumul Plumb – 1916), care
conoteazã acest sentiment în maniera simbolistã:
„Ce chiot, ce vaiet în toamnã,
(...)
Pãmântul la dânsul ne cheamã.”
La Bacovia, melancolia se înrudeºte cu tristeþea
profundã, maladivã ºi cu intuiþia morþii ce anihileazã iubirea
ºi speranþa.
Titlul Melancolie se regãseºte ºi la Lucian Blaga
(volumul Poemele luminii –1919) în cazul unui text ce
fixeazã un decor ce aminteºte sonetul eminescian (Afarã-i
toamnã…) ºi de Lacustra lui Bacovia:
„Un vânt rãzleþ îsi ºterge lacrimile reci
pe geamuri. Plouã.”.
Cadrul natural este propice stãrii de melancolie ca
acumulare de „tristeþi nedesluºite” care nu izvorãsc dintrun eu, ci converg cãtre acesta.Durerea nu este a eului,
ci a lumii întregi care o proiecteazã asupra fiinþei umane:
„ªi altoitã pe fiinþa mea imensa lume
cu toamna ºi cu seara ei
mã doare ca o ranã.”
Deºi textul Melancolie de Tudor Arghezi (volumul
Cuvinte potrivite) se afla în relaþie de intertextualitate cu
poezia Lacul de Mihai Eminescu, titlul ales de Arghezi
nu avertizeazã asupra acestei intertextualitãþi. Ambele
texte surprind starea de aºteptare ºi dor a îndrãgostitului
nerãbdãtor sã îºi vadã iubita. Dacã Eminescu alege ca
titlu un element concret al decorului natural, Arghezi
utilizeazã ca titlu un substantiv abstract ce indicã o stare
de spirit fluctuantã, reunind deopotrivã reveria ºi regretul.
Dacã îndrãgostitul eminescian regretã absenþa iubitei,
îndrãgostitul arghezian, cu sufletul contorsionat de stranii
dorinþe ºi negãri, regretã tocmai prezenþa iubitei:
„ªi acum c-o vãd venind
Pe poteca solitarã
De departe, simt un jind
ªi-aº voi sã-mi parã.”
Îndrãgostitul arghezian nu îºi doreºte ca mirajul sã
devinã realitate, ci dimpotrivã realitatea sã se dovedeascã
miraj.Titlul coaguleazã astfel sensurile sufleteºti ale unui
om îndrãgostit de aºteptare, de dor, de absenþa, un om
care ºtie sã decanteze cu deliciu scurgerea greoaie a
clipelor de pânã la momentul întâlnirii. Melancolia este
aici nu rezultatul unui eºec, al unei pierderi, ci în mod
paradoxal ea derivã tocmai din gãsirea-regãsirea iubitei,
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Cu voi – 1930), resemnificând acest titlu prin versuri ce
vorbesc de fapt despre o dragoste eºuatã pentru iubitã
„cu faþa de mort / Fecioara uitatã în turn.”
Termenul religios de „psalm” utilizat ca titlu se poate
justifica prin imaginea iubitei asociate cu o „goalã
madonã”, obiect al adoraþiei religioase. De asemenea,
ca majoritatea pslamilor, ºi acesta vorbeºte despre visul
neîmplinit al unei fiinþe umane:
„Goala-madonã
De crini prãfuitã
În visul meu te port.”
Sugestiile religioase purtate de un titlu precum În
grãdina Ghetsimani pot fi variate la rândul lor de versurile
care urmeazã. Poezia În grãdina Ghestimani de Vasile
Voiculescu (Parga, 1921) vorbeºte despre zbuciumul
cumplit al lui Iisus care îºi descoperã dubla sa naturã,
umanã ºi divinã, precum ºi menirea de a mântui lumea
prin chinul sãu! Poezia cu titlu similar scrisã de Nichita
Stãnescu (volumul Necuvintele) este o artã poeticã
încifratã a cãrei cheie de lecturã este sugeratã de primul
vers
„Sã cauþi un cuvânt ce nu existã”.
Se pãstreazã doar simbolul cristic al suferinþei peste
limitele omenescului, creaþia presupunând suferinþã:
„ªi totuºi încãpãþânat ºi sacru,
mã-ntind peste secundele enorme
gemând de reci dureri, strigând
creºterea dinþilor de piatrã”.
Ambele texte vorbesc despre cãutare, despre
suferinþa sacrã, despre intuiþia unui altceva, a unui adevãr
suprem care chinuie ºi mântuieºte existenþa umanã.
De multe ori, titlurile poetice fixeazã o stare de spirit
pe care versurile o dezvoltã ulterior.Un titlu precum Dorinþa
anunþã un text despre visurile cele mai frumoase ºi
arzãtoare ale unui om. În cazul poeziei Dorinþa de Mihai
Eminescu, tema o reprezintã iubirea doritã, îndrãgostitul
imaginându-ºi un feeric ritual erotic în mijlocul naturii:
„Vom visa un vis ferice
Îngâna-ne-vor c-un cânt
Singuratece izvoare
Blânda batere de vânt.”
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care limiteazã bucuriile negãsirii, ale cãutãrii ºi ale
aºteptãrii.Nu absenþa provoacã melancolie, ci absenþa
absenþei.
În volumul Opere impersonale, Nichita Stãnescu are
un text intitulat tot Melancolie, în care starea de spirit
experimentatã pe rând de romantici, simboliºti ºi moderniºti, este transpusã în imagini stãnesciene ºocante:
„Când singur stau ºi rupt de tine
ca osul rupt de la picior.”
Depãrtarea de fiinþa iubitã provoacã starea de
melancolie ca trãire intensã a unei absenþe:
„Întrezãream în pietre ce strãvedeam în ape
Un fel de tu al tãu îndepãrtat
(…)
ºi tu îmi eºti atâta de departe
aproape dincolo de gânduri.”
Melancolia se contureazã din invizibil, impalpabil,
intuit, amintit, dorit; melancolia se naºte din umbre,
reflectãri ºi reflecþii, ea urmãreºte ceea ce este îndepãrtat
ºi dincolo de limit , fiind rodul conºtientizãrii unei înstrãinãri
de sine sau de celãlalt. Melancolia este o stare difuzã,
dincolo de gând ºi de sentiment, ce face ca fiinþa umanã
sã se cufunde în latentele sale, într-un posibil al imposibilului, posibilul trecut, imposibilul prezent.
Un alt titlu utilizat de autorii liricii este Noapte (cu
varianta Noaptea); acest substantiv sugereazã cadrul atât
de fertil al visãrilor nelimitate, al iubirilor pãtimaºe, al
meditaþiilor superioare. Noaptea este momentul asociat
frecvent cu starea creatoare în general ºi cu poezia în
special.Tainele nopþii, comuniunea specialã instituitã cu
un „dincolo”, tãrâm al fanteziei ºi al transcendenþei, sau
cine ºtie ce alte intuiþii nocturne, îi determinã pe poeþi sã
cânte noaptea în versurile lor sau cel puþin sã îºi scrie
aceste versuri în timpul nopþii.
Titlul Noaptea este utilizat de Vasile Alecsandri pentru
un pastel ce fixeazã, uneori naiv ca limbaj ºi ca imagine
artisticã, tabloul acestui moment al zilei:
„ªi-ntr-o baltã mii de broaºte în lung hor oracãiesc
Holbând ochii cu þintire la luceafãrul ceresc.”
Primele versuri sunt destul de bine realizate ca idee
poetica ºi ca expresivitate artisticã datoritã comparaþiei:
„Noaptea-i dulce-n primavarã, liniºtitã, rãcoroasã
Ca-ntr-un suflet cu durere o gândire mângâioasã”.
Noaptea este vãzutã ca momentul ce aduce liniºtea,
echilibrul, anulând zbuciumul zilei, întunericul îºi
pãstreazã totuºi tainele lui, care îl leagã de zona fabuloasã
a existenþei:
„Pe-un deal în depãrtare un foc tainic strãluceºte
(…)
E v-o tabãrã de care sau un rând de tricolici?”
Întunericul aminteºte de asemenea de negurile istoriei,
de acele timpuri cu lupte sângeroase ce tulburau somnul
liniºtit ºi peisajul pacificator al nopþii.
La Eminescu, poezia Noaptea... (e drept, faþã de
poezia lui Alecsandri, titlul e urmat aici de puncte de
suspensie) aparþine liricii de dragoste ºi înfãþiºeazã
momentul întâlnirii (reale? visate?) dintre doi îndrãgostiþi:
„Atunci tu prin întuneric te apropii surâzând”. Decorul romantic cuprinde imaginea unui interior ospitalier,
securizant, mediu propice somnului, dar ºi iubirii.
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„Noaptea potolit ºi vânãt arde focul în cãmin”.
Noaptea este timpul prielnic actualizãrii reveriilor, cu
vise de o concreteþe ce le apropie de realitatea obiectivã;
visul eminescian instituie o realitate intimã superioarã,
mai profundã decât realul obiectiv, cu deschideri spre
absolut.
Motivul nopþii este asociat cu acela al iubirii ºi în
lirica lui Blaga. Poezia Noapte (volumul Poemele luminii)
vorbeºte despre patima intensã, haoticã, pãgânã, pe care
îndrãgostitul o trãieºte la lumina lunii:
„cu un surâs ameþitor tu-mi rãscoleºti
tot furnicarul de porniri
care nu-ºi mai afl-apoi odihna.”
Titlul nu indicã un element al decorului, ci mai degrabã
o stare a universului care favorizeazã o anumitã stare a
fiintei îndrãgostite. Noaptea nu mai înseamnã liniºte,
echilibru, ca la Alecsandri, ci dimpotrivã descãtuºarea
fiinþei cuprinse de iubire. Dezlãnþuirea dionisiacã este
urmatã de liniºtea apolinicã a somnului:
„Iar eu încet, nespus de-ncet
pleoapele-mi închid,
îmbrãþiºând cu ele tainic
icoana ta din ochii mei.”
Versurile deplaseazã sugestiv accentul de pe momentul anunþat în titlu, pe intensitatea trãirilor îndrãgostitului; noaptea devine pretext pentru iubire.
Poezia Noapte de Vasile Voiculescu (volumul Destin
– 1933) descrie peisajul nopþii fãrã a-l filtra prin trãirile
sufletului uman; semnificaþiile nopþii nu sunt potenþate
de cele ale iubirii; ele îºi pãstreazã profunzimea independent de modul în care sunt reflectate de conºtiinþa îndrãgostitului sau a filozofului:
„ªi legãnat în poala tãcerii robitoare
Ca un copil în faºã pãmântul doarme dus.
Un fir nu se prelinge din marele mister.”
Deºi motivul poetic al dimineþii nu este la fel de ofertant
ca acela al nopþii, titlul Dimineaþa se regãseºte în poezia
româneascã la poeþi atât de diferiþi ca sensibilitate precum
Alecsandri, Goga, Arghezi.
La Alecsandri, titlul Dimineaþa precede un pastel ce
descrie tabloul vesel ºi dinamic al începutului zilei
„Ziori de ziuã se revarsã peste vesela naturã
(…)
Caii zburdã prin ceairuri, turme zbearã în pãºune.”
La Octavian Goga, tabloul dimineþii (poezia Dimineaþa,
volumul Poezii) capãtã note îndurate”
„În geamãt se-nalþã durerea la cer
Câmpii de lumini sã-nfioare
Luceafãrul simte vãpaia arzând.
Îi tremurã braþul ºi moare.”
Dimineaþa lui Goga aduce cu sine durerea nopþii ce
dispare, dar ºi sunetul doinei ce jeleºte o durere neºtiutã.
Ultima strofã trimite la imaginea soarelui salvator (în
subtext imaginea fiind susþinutã de permanenta nãzuinþã
a poetului de a-ºi vedea neamul mântuit din noaptea
durerilor):
„Sã vie-mpãratul mãririi,
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Poezia Dimineaþa a lui Tudor Arghezi (volumul Flori
de mucegai, 1931) aduce cu sine imagini ºocante,
agresive, în spiritul baudelairian al esteticii urâtului la care
poetul român aderã în numele unei moderne descoperiri
ale noilor surse de expresivitate. Dimineaþa arghezianã
nu este una a vieþii ca la Alecsandri, ci una a morþii
dizgraþioase:
„Aznoapte, cu luna ºi plopii
Opt bolnavi au dat ortu popii.”
Titlul anunþã ironic o dimineata care, pentru cei chinuiþi,
nu a mai venit, o dimineaþã a socotelilor vulgare, în care
paznicii râd în faþa trupului unei femei moarte.Lumina
dimineþii este astfel estompatã de întunericul morþii într-o
lume dezumanizatã, insensibilã la fiorul tragic.
Un titlu inedit pentru un text liric este Poveste,
deoarece pare sã mixeze genuri literare diferite, împotriva
canoanelor care le subîntind.Povestea þine de domeniul
excepþionalului, al fabulosului sau al memorabilului.
Poveste de Vasile Voiculescu (volumul Parga) este
un text de mare sensibilitate ºi expresivitate, ca de altfel
întreaga liricã voiculescianã. Autorul construieºte o
alegorie dupa modelul basmului:
„Îmi înfloreºte soarta ca pomul din poveste
Din care peste noapte nimic nu se alege.”
Pomul promiþãtor al destinului nu rodeºte din pricina
unei misterioase forþe malefice pe care, pe rând, încearcã
sã o învingã, fãrã succes. Credinþa („feciorul meu cel
mare”) ºi „eroicul voinþa“ (mijlociul). Speranþa ultimã o
reprezintã (ca în orice poveste) mezinul:
„La tine mi-e nãdejdea, copil, mezin, iubire…
Opri-vei tu ca floarea sã nu mi se mai dârme?
(…)
Ca sã-mi aduci din vrajã pizmaºã izbãvire
Tu pleci zâmbind la luptã, senin ºi fãrã arme.”
Poezia devine o alegorie a existenþei umane, în care
Credinþa si Voinþa eºueazã, în ciuda înverºunãrii lor,
iubirea rãmânând ultima speranþã de a încununa destinul
cu fericirea obþinutã fãrã lupte aprige.
Ana Blndiana scrie la rândul sãu un text poetic intitulat
Poveste (volumul Stea de pradã – 1985) care este o artã
poeticã ce vorbeºte despre condiþia mânuitorului de
cuvinte.
Imaginea centralã aminteºte ºi aici de o poveste,
aceea a copiilor rãtãciþi în pãdure, care îºi marcheazã
drumul cu rãmãºiþe de pâine. Drumul vieþii este presãrat
cu litere ºi cuvinte, pentru a exista astfel o cale de întoarcere, o modalitate de regãsire a trecutului, a gândurilor, a
sinelui. Limbajul în general ºi cuvântul poetic în special
sunt un fir al Ariadnei menit sã cãlãuzeascã paºii celui
prins în labirintul existenþei. Drumul prin viaþã este lung,
astfel încât:
„Mi s-au terminat
Puþinele silabe pe care le avusesem
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Merinde de drum.”
Dar urmeaza revelaþia:
„Din fericire am descoperit
cã totul
Poate fi tranformat în cuvinte
ªi am continuat sã înaintez
Presãrând
Vorbele în care mã destram”
Asemenea unui nou Midas (care transforma în aur
tot ce atingea), poetul poate transforma lumea în cuvinte
devenite „merinde” de drum, hranã sufleteascã pe drumul
vieþii sau repere ale existenþei poetice. Cuvintele preiau
întreaga fiinþã a poetului canservându-l în fiecare vers.
Textul Anei Blandiana este povestea unui eu, spusã în
metafore sensibile, ca ºi poezia lui Voiculescu.
Simona Popescu (reprezentantã a poeziei optzeciste)
scrie o Poveste în care elementul absurd se îmbinã cu
banalul cotidian ºi cu elemente de poveste, fie ca e vorba
de un basm (inorogul), fie ca e vorba de miturile biblice
(îngerul):
„Desculþ paºea / îngerul / (…) / Semafoarele înfloreau
ca niºte
trandafiri pantofii / Poetului / (…) /
Pe lângã ei trecu / Inorogul Lawrence /
Flutura în vânt / zãlog de legãmânt /
(…) / Noaptea / Între cinematograf ºi bisericã.”
Textul Simonei Popescu este o poveste urbanã,
situatã în zona intermediarã a realului dintre „cinematograf
ºi bisericã”, în care ficþiunea, religia ºi cotidianul alcãtuiesc
un joc absurd pe care postmodernitatea îl lasã sã se
desfaºoare fãrã prea multe întrebãri.
Am urmãrit în rândurile de mai sus modul în care
viziunea ºi limbajul fiecãrui poet au resemantizat titluri
deja utilizate ºi totusi neepuizate, netransformate în
cliºee. Sensibilitatea poeticã a unor scriitori cu talent
poate redefini permanent un cuvânt prin noi versuri ce
descoperã noi faþete ale lumii ºi ale limbajului.Deºi mai
rãmân suficiente titluri nediscutate aici (Luna, Belºug,
Ecce homo etc.), cele deja prezentate susþin idea cã
titlul poetic, deºi repetabil ºi repetat, rãmâne original.
Fiecare text împlineºte în felul sãu cuvântul-titlu.
Titlurile care se repetã rezultã din constante ale
spiritului uman si ale condiþiei umane; modurile în care
versurile individualizeazã aceste titluri þine de amprenta
sensibilitãþii creatoare a fiecãrui autor ºi de experienþele
(ºi experimentele) estetice ale epocii. Sensurile aceluiaºi
titlu pot fi pulverizate într-o multitudine de versuri. Universul liric al unui anumit autor semantizeazã un titlu în
funcþie de coordonate proprii pe care cititorul le identificã;
acelaºi titlu (Noaptea de exemplu ) creeazã aºteptãri
diferite dacã anunþã un text de Alecsandri sau un text de
Eminescu. Poezia, rugãciunea, melancolia, noaptea,
povestea sunt toate elemente ale universului uman trãite,
gândite, transfigurate poetic în mod diferit de diverºi
autori. Existenþa umanã, ca ºi poezia, este un paradox
al repetabilitãþii de o extraordinarã originalitate.
PRO

Sã mângâie jalea nestinsului dor,
Sã-mpace durerile firii”
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INTEGRONICA ªI ,,DOCTRINA
SUBSTANÞEI’’ DE CAMIL PETRESCU
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Revenirea la Doctrina substanþei este „obligatorie”, cãci se
împlinesc 20 de ani de la publicare (1988), 70 de ani de la
începerea lucrului la ea (1938), 80 – de la prima intuiþie a
substanþialitãþii ºi a devoluþiei structurale, 1928, cum afirmã
însuºi autorul. În Doctrina substanþei, lumea apare ierarhizatã
bipolar: „Polul energetic inferior” sau „energia primarã”, a
necesitãþii, ºi „polul nousic superior”. „Pe axa devolutivã însãºi
substanþa este polarizatã în creºtere spre polul nous”. Nousul
se foloseºte de energia primarã, aservind-o, ca sã se elibereze.
Miºcarea devolutivã e „eliberare progresivã a nousului,
desfacerea sa din «implicarea» energiilor primare”. Nous
izvodeºte dintr-o interioritate absolutã, o „densitate” (câmp)
maximã (jos) spre una minimã (sus)! Câmpurile energiei primare,
ca materie sau energie condensatã, închid nousul, iar
substanþa, ce tinde întru nous, este frontul de undã al esenþelor
structurate, eliberate din chingile materiei. Devoluþia
substanþialã este „tezaurizarea progresivã a structurilor concrete durabile ºi universale”, „fiecare creaþie ulterioarã cuprinde
ceea ce a fost substanþial în creaþiile anterioare”, cauza se
resoarbe în efect. „Substanþa este structurã”, „substanþa –
mai adâncã decât codul genetic – este prezent permanent”,
dar „prezentul e format din încapsulãri (s.n.) succesive de
structuri”, tot mai substanþiale, pânã se ajunge la punctul
teoretic nous, acea integronicã sau integrare de structuri viabile
pe fiecare nivel ontic afin, cu o regentã tematicã sau cu un titlu
de existenþã (forma) ºi o serie de structuri subordonate integrate (fondul). Modelul e al bulbului de ceapã, cu germenele
interior, învelit în cãmãºile cãrnoase sau ale pãpuºilor
Matrioºka, ale antenei telescopice strânse. Totul pare o
conversie, o transmutare a materiei în structuri, maximum de
structuri cu minimum de materie, deci o conversie a energiilor
în spiritul(nous) desfãºurat în structuri informonice tot mai
rafinate(adânci), energie spiritualã. Substanþa e „calitatea în
indefinitã creºtere cantitativã”, prin structuri „rãpite” câmpurilor
închise ale materiei, pânã se varsã în Nous, e doar structurã
esenþialã, toatã energia primarã este resorbitã în structuri de
energie nousicã. E doar structurã, nu mai are aripi – suflu
energetic – sã mai zboare. Se topeºte în nous, fãrã a se contopi.
„Substanþa este punctul de acþiune al nous, e ultimul suport,
nousic, ...înãuntrul materiei, care se serveºte de materie ca ºi
celula germinalã” sau bobul de grâu ce moare, jertfindu-se,
promovând germenele: „Lucrurile se nasc ºi mor unul în miezul
celorlalte”.
„Nousul îºi perfecteazã suportul”, structurile se desfoliazã
unele dintru altele, cu grad de complexitate ºi rafinament tot
mai mare. Nousul este duhul reactivãrii, al Adevãrului cuprins
în arhetipurile, ce se dezvãluie treptat, gradat, în „trepte de
adevãr” substanþial. Nousul polarizeazã, din nivel în nivel (7 –
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9 – 12 trepte de agregare structuralã sau substanþialã), pânã la
epuizarea materiei în structuri substanþiale: Sophia nu este
Nous, ci maximum de structurã luminoasã cu minimum de
„materie” subþire (subtilis) luminoasã, aouricã sau taboricã,
adicã apogeul substanþei, faþã-n faþã cu nousul. Înþelepciunea
divinã, absolutul Creaþiei! Calea spre nous devine structurã tot
mai rafinatã: „Istoria substanþei se dizolvã în prezenþa
substanþei” (II-59), în timp ce „evoluþia dialecticã este oarbã ºi
automatã. Devoluþia e atentã ºi lucidã (s.n.)”. „Tot ce a fost
creat pe axa substanþialã, între polul necesitãþii ºi polul nousic,
are tendinþa de a fi reluat la nivelul sãu într-o evoluþie ciclicã
dialecticã, condiþionat de gabaritul mediului” (context) ºi
ramificat în subspecii inferioare. Nous le absoarbe parcã întru
sine, întru urmãtorul pas-structurã, scalar, treaptã-cu-treaptã,
idee-cu-idee. Nousul structureazã diferenþial, devoluþia e
conversia de nous închis în câmpuri (informoni primordiali
impliciþi), luminã condensatã, în nous liber (informoni reflexivi,
expliciþi), prin arderile, mistuirea pe rugul timpului lãmuritor,
purificator. Deci o conversie a energiilor în Spiritul desfãºurat
în structuri informonice vii. Informonii impliciþi devin informaþie
explicitã. Oricât comprimabilã sau extensibilã, nu se epuizeazã,
oricât ai „consuma” din informaþie: „Se distribuie fãrã a se
divide sau împãrþi” (Vede, vechii greci, Heidegger, Camil,
Noica...), „germenele, ca focul, se multiplicã fãrã sã se piardã”,
„cunoaºterea prin care vezi în toate fiinþele o singurã existenþã
neclintitã, neîmpãrþitã în cele ce-s împãrþite” (Bhagavad–Gita).
Germenele „e pe axã, adâncimea nu merge pe dimensiunea
fizicã-suport, ci pe dimensiunea substanþã, spre principiul
nousic interior, care este dat de prezent”. Materia ce închide
structurile în ele însele, apare ca structuri nousice „cãzute în
colaps gravitaþional, în propriile câmpuri gravifice”, condensãrile, comprimãrile, mutilându-se, deformându-se reciproc în
câmpurile tari ale subspeciei! În lumea noastrã, concomitenþa
divinã pare îngheþatã, încetinitã în trepte, în benzi cu viteze de
timp diferite, diferenþiale.
Încetinirea diferenþialã a concomitenþei (C diferit de
c = viteza luminii) creeazã spaþio-temporalitatea în Oceanul
dumnezeirii (vidului), încetinirile, frânãrile sunt câmpuri
diferenþiale divine (DD) ce creeazã perspectivismul spaþiu–timp.
„Existã o axã necesitate–nous, care e, în mod antinomic, ºi
prezent ºi trecut, în acelaºi timp, cãci timpul e a patra dimensiune a concretului”, dimensiune a creaþiei substanþiale,
antidotul spaþiului, reflex al încetinirilor C(oncomitenþei). Pe
câte trepte, piste sau benzi diferenþiale?! 7 – 9 – 12? „E o
densitate de duratã gradatã ºi cu atât mai rarefiatã, cu cât e mai
întinsã. Întinderii în timp îi corespunde o întindere în spaþiu...
la o anumitã limitã, spaþiul ºi timpul se unificã”! „Spaþiul ºi
timpul se unificã în conceptul spaþiu-timp, momentele în
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getic, cele 7 niveluri electronice fiind cele mai evidente. Alte
cinci niveluri – pare-se – ne surclaseazã, încapsulându-ne, sunt
superioare nouã. Devoluþia e orthogenezã, naºtere perpetuã a
Adevãrului autentic, autentificat aºa pe fiecare nivel de
adevãr(ontic), în direcþia unei spiritualizãri în structuri nousicsubstanþiale, drum invers cãderilor entropice, drumul spre
centru. Omul – luntraº pe Arca Noeticã – este vârful de lance al
devoluþiei substanþiale, contra curentului entropic, spre izvoare.
Substanþa are „în spate” gabaritul corpului devolutiv ce a
fãcut-o posibilã, paºii ce au adus-o în prezenþã. Ea e actualã:
permanenþa substanþialã, „tot ce este substanþial este actual,
dacã n-a pierit prin accident”, corpul devolutiv e fir fictiv în
trecut, cãci substanþa e toatã actualã. „În substanþa actualã e
prezentã toatã substanþa trecutã”. „Tot ceea ce a fost creat pe
axa substanþialã, prin miºcarea devolutivã, are tendinþa de a fi
reluat într-o evoluþie ciclicã, condiþionatã de mediul întâlnit,
concretizat în subspecii inferioare”. (Specia se risipeºte –
«risipei se dedã Florarul!»– ºi deseori rateazã în indivizi;
„realizarea indivizilor dupã o matrice creatã este desfãºurare
automatã”, în serie! Axa este scalarã, pe niveluri ontice, cu
grade, trepte de realitate nousicã, între cei doi poli se desfãºoarã
dinamismul creator al substanþei, zonã intermediarã.
„Substanþa este transmisibilã numai prin structuri ”.
„Transferul nousic este însãºi comunicarea”. „Orice creaþie
anuleazã [asimileazã] ceea ce a precedat-o ºi se anuleazã pe ea
însãºi în ceea ce a creat”, diferit de cauzalitatea mecanicã
dialecticã, în care cauza persistã. „Substanþa e tot ceea ce
concret se îndreaptã spre polul nousic al libertãþii absolute”,
adicã e... Nousia, cuvânt compus, inventat de noi: Nous ºi
Ousia (esenþã, substanþã cãlãuzitã, guvernatã de nous)... Corpul
substanþial presupune coexistenþa orbitelor ºi razelor lor
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succesiune sunt pãrþi ale Oceanului”; „care e trecutul valurilor
de apã, decât tot apã?”. E intuitã coexistenþa în Ocean a
inconºtientului colectiv karmic sau baia informonicã akashicã,
ºi supraconºtientul nousic! La câmpul zero(ºi 0°K absolut?!
Existã teorii!...) spaþiu-timp infinite sunt unificate: „axa trecut
ºi axa spaþiu se acoperã ºi constituie(...) o structurã axialã,
substanþa fiind aceastã structurã axialã”, adicã „se comprimã
în acelaºi, ca structurã axialã absolutã”, durata eternã, absolutã:
«Timpul mort ºi-ntinde membrii(trupul) ºi devine veºnicie»
(Eminescu). Durata scapã curburii gravitaþionale, e imunã faþã
de orice câmp, în afarã de gândul divin! Spaþiu–timp pare a fi
un evantai de DD (Diferenþiale Divine sau Theionice), încetinite
gradual, deci posedând tensiunile „desfacerii” Unului Divin în
diferenþialele sale complementare. Un evantai de DD, acesta
este spaþiu-timpul! «Toate apele timpului bat în prezent»
(Eminescu). ªi Nichita spunea cã „trupurile leneºe întârzie
concomitenþa, o amortizeazã”. „Prisma” trupului descompune
Lumina necreatã alb–aurie, concomitentã, în treptele ei componente ontice. Le încetineºte diferenþial, le pregãteºte pentru a
putea fi studiate (adjudecate, asimilate) de omul ce radiografiazã
astfel spiritul (Nousul), „încetinit” în trepte spectrale.
Metabolismul însuºi apare ca rafinare în trepte, conversie
substanþialã a energiilor primare în substanþã tot mai finã. Axa
D(-evolutivã) este structura axialã, monosia, aici se produce
creaþia ºi distrugerea. Axa necesitate–nous(D) e însuºi
germenul, creaþie ºi prezent permanent, ce, ca focul, se
multiplicã, fãrã sã se piardã, mereu prezent „în substanþã, spre
principiul interior, care e dat în prezent”. Axa are ceva de scarã.
Miºcarea întru real, pe axa adâncimii, este dinamismul creator,
întru nous, care este interioritatea absolutã a substanþei, dar
nu se confundã cu aceasta. Substanþa se topeºte în nous, fãrã
a se contopi cu acesta. „Axa corpului substanþial este ficþiune,
cum tot trecutul este o ficþiune”, cãci este resorbit în prezenþã.
Devoluþia este orientatã finalist, teleologic, enteleheic, þelul e
în sinele adânc vizat, în ciuda piedicilor. Evoluþia, în schimb,
este modelul reflectat în propria-i undã, Christ reflectat în Ape.
Ideile sunt faze intermediare, instanþe substanþiale imature ale
arhetipului: „Fiecare structurã substanþialã e urmatã automat
de o idee, ca un chip frumos de caricatura lui”. Subspecia
conservã, fixeazã, dar ºi deformeazã, cãci e proiecþia ideii intermediare substanþiale în câmpurile tari, plas(ma)tice , ale
subspeciei, conservarea imperfecþiunii sau nedesãvârºirii, ideile
lui Platon. E ceva similar salvãrilor de pe calculator! În timp ce
structurile substanþiale trec, se resorb în structurile superioare
dezvãluite, subspecia e un laborator unde au loc proiecþii de
proiecte efemere, trecãtoare, umbrele platoniciene, ce pier ca...
umbrele. „Pãstreazã, câºtigând timp”, fixeazã instantanee efemere, celelalte fiind eterne, nemuritoare. Arhetipurile se reduc
la Monada-suport, aºa încât se poate spune cã orice arhetipidee reflectã Unul absolut. Mai intim decât noi înºine (ne) este
Dumnezeu, care este intimitate, interioritate sau adâncime
absolutã, numitorul comun a tot ce ex-sistã, Atotþiitorul.
Monada–stem are potenþialitatea infinitã de a deveni, activatã
diferenþial ºi/sau contextual, orice arhetip, viabil sau neviabil,
cele viabile respectând tainicul cod al proporþiilor numerice
armonice. Unul (unicul) multiplicat în „n” ipostaze, care „se
distribuie fãrã a se divide”, dar se deformeazã devenind de
nerecunoscut în miriadimea de ipostaze energetice diferite!
ªapte niveluri ontice se impun, regãsindu-se în toate obiectfenomenele, oricât de umile, ele fiind diferenþiate doar ener-
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electronice, „în el sunt principiile organizatorice ale nousului
latent”. „Orice cuantã este structuratã axial”, maximum de
informaþie în minimum spaþiu-timp, puncte integratoare de
arhetipuri sau noduli de asamblare arhetipale (microtheos sau
logoi spermatikoi). Structurile substanþiale sunt structuri
cuantice vii, proteice, autogeneratoare, enteleheic generatoare.
Corpul substanþial, stratul cel mai intim al materiei, realizeazã
adaptarea creatoare. Monada-arhetip e monada-stem universalã ce poate deveni orice arhetip! Aici este concentratã întreaga
înþelepciune a Creaþiei! Arhetipurile se reduc – cãci au Monada
ca numitor comun – la monada substanþialã divinã, „celulastem”. „Aºa cum monadele leibniziene reflectã tot universul,
fiecare particulã a concretului este explicabilã numai prin
rezonanþa întregului” (D.S.–I, 98). Avem deja prefiguratã ideea
integronicii sau holonicii. Orice neuron reproduce in micro
creierul, este un creier minuscul, precum orice celulã are toate
datele informonice ale întregului corp. Tendinþa universalã e
ca nucleul germinal sã se multiplice în in(de)finite cópii, prin
reflexii în propria-i undã-câmp afinã. „Unda preluatã ºi
multiplicatã de corpusculi, ambele fiind cauzã ºi efect,
complementare” (Alfr. Kastler). Nousul a creat în trepte, pe
niveluri, ca niveluri de rafinare a structurilor substanþiale. „Toþi
centrii de transformare categoriali superiori implicã pe cei
inferiori”, „iar cele inferioare implicã numai latente pe cele
superioare” (II – 30), integronica, ce presupune entelehia lui
„nu m-ai cãuta de nu m-ai fi gãsit deja”, tendinþele inferioare
vor fi desfãcute prin mecanismele superioare. Ultimul nivel
ontic, cel care unificã ºi dã titlul de existenþã, integrându-le pe
celelalte, este forma regentului, celelalte sunt conþinute, fondul:
din nou, integonica sau holonica. Devoluþia pãstreazã
esenþialul ºi leapãdã balastul, accidentul de subspecie, intricaþiile sincrete, adicã rãmãºiþele persistente sau reziduurile
rezistente, ultra conservatoare. În om, devoluþia se face
printr-un „metabolism” complet, pe cel puþin trei niveluri (a
câte douã plus unul!): fizic, astral (substanþial) ºi nousic.
Structuraþi pe niveluri ontice („corpurile”), nu putem face
abstacþie de corpul holografic-integronic substanþial, o
adevãratã „hartã holograficã sau integronicã”, corpul energoinformonic al omului, amprenta care rãmâne, când toate
celelalte se resorb(asimileazã, se varsã) metabolic – devolutiv
în el, care... preexistã virtual. Corpul informonic al omului se
„construieºte, zideºte, sculpteazã” ºi din interior, prin cele 3-7
metabolisme, pe niveluri, dupã macrocosmosul cu care se sincronizeazã, nivel-cu-nivel, reactivat metabolico-substanþial: cu
fiecare fiºã (bandã, pistã) reactivatã intrãm în legãturã cu fiºele
afine cosmice, la fel ca orice receptor RTV!! Fiºa cu care
rezonãm e «fiºa-post» pe care o trãim, e timpul cu care ardem,
ne mistuim, vibrãm ºi ne lãmurim, reactivându-ne. Eliade spune
cã, pe nivelul pe care am ajuns, „suntem în direct” cu acel
nivel, ºi accesibili, expuºi fiinþelor acelui nivel, vizibile sau
invizibile, entitãþilor subtile. Noi suntem mesocosmosul, la
mijloc, între microcosmos ºi macrocosmos. Harta holograficã
e o configurare a celor mai subtile structuri nousice, cu rãdãcinivalenþe în toate structurile-straturile fiinþei, reflex al acestora,
dar ºi a tuturor nivelurilor fiinþei lumii. Problema este a reactivãrii lor: clare, limpezi, lãmurite, perfect integrate hãrþii
integronice reactivate, trãite. Valorile substanþiale sunt comune
omului ºi lumii, morala e una, a antropocosmosului. Holomer,
omul este „parte purtãtoare de întreg”, închidere ce se deschide,
devoluþie întru fiinþã [d:f].
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Identitatea moralei cu noocraþia e imperativã în Antropocosmos, noimele-arhetipurile capãtã relevanþã informonicã ºi
topos în harta sa holograficã, integrare organicã de structuri,
în ierarhia de niveluri, respectând ierarhia lumii, a omului ºi
cea divinã! Structurile substanþiale pe care omul le semnificã,
reactiveazã în harta sa holografic-integronicã, devin astfel
criterii valorice de orientare în lume, trepte în devoluþia de sine.
Omul se parcurge pe sine întru Logosul-Nous: acelaºi temei
(noimã), aceleaºi valori substanþiale. Valorile substanþiale
însoþesc, ca suport, devoluþia nousicã, ajungând la o optimã,
idealã plasare a fiinþei umane în lumea substanþialã, a esenþelor,
ca plasare în harta holonicã sau integronicã. „Apogetica valoricã
este vârful de lance al nousului”, ultimul nivel ontic atins, sporul
de valoare e-n sporul de structurare adâncã(adâncime
metafizicã), ºi-n sporul de cunoaºtere a ei ºi de identificare
nousicã cu aceste structuri. Ele se definesc integronic, însã
lupta veritabilã axiologicã e-n regenta axialã, valorile-pisc
apogetice. Fiecare nivel ontic îºi are deplinãtatea, maturitatea
structurilor sale. Apogeul nivelului cucerit (asimilat, adjudecat),
devine perigeul noului nivel pe care are a-l cuceri integral
orizontal, „mioritic”, integrându-ºi-l prin reactivare informonicã:
conþinutul conþinãtor al celui ce-l conþine, holonul sau holomerul
noician. Momentul perigetic de indeterminare maximã nu ºi-a
revelat ºi relevat încã structurile, care rãmân potenþiale,
implicite, preformale. Acesta este „haosul” primordial, reiterat
la intrarea în fiecare nivel ontic, structuri germinale. „Incertitudinea nu este haoticã sau, totuna, uniformã”, existã o
structurã ierarhicã a titlurilor de incertitudine: fiecare îºi are
nivelul sãu de înflorire... „Tot ceea ce existã existã cu titlul cu
care existã”, „existã absolut ca o esenþã, dar existã cu un anumit
titlu de existenþã, care e dat anume prin esenþã”; „ceea ce e dat
e dat absolut”, absolutul „relativ” al monadei arhetipale...de pe
fiecare nivel diferenþial. Explicitarea este o clarificare structural-esenþialã, clarificarea ierarhiilor structurii, prin reglarea,
acordul, modularea aparatului cunoaºterii, permanent adecvat,
acordat cu/la noile niveluri ontice, netrãdând structurile pe
noile trepte, nepierzându-le din obiectiv. Explicitarea
(orthologia) este desluºire, clarificare, limpezire ºi nu explicare
discursivã, cauzalã ºi formalã, „e anticiparea vederii nousice
prin intuiþie substanþialã”, „Cunoaºterea anticipatã a totalitãþii,
în care este integrat” (integronic). Acum înþelegem cã
arhetipurile sunt monada ºi se definesc diferenþial, referenþial,
în contextul fiecãrui nivel ontic! Semnificaþia este o integrare,
raþiunea de a fi a unui obiect în context, în þesere. „O integrare
prin raportare de imagini sau la imagini”, semnificaþia, „dã spiritului omenesc propriu-zis dimensiunea perspectivei”, adâncitã
într-o structurã de semnificaþii, holografia structuralã, radiografie ºi nu fotografie în spaþiu. „Cea mai mare adâncime a
unui obiect, dincolo de care el se aneantizeazã este arhetipul
sãu”, care e, la rându-i, simbolul adâncimii absolute: Dumnezeu.
„Atâta existenþã imanentã am, câtã existenþã transcendentã
am pus în parantezã”, Marele meu Rest. „O prezenþã absolutã
poate avea un numãr indefinit de semnificaþii, toate concrete”,
e chiar definiþia conotaþiei: totalitatea semnificaþiilor posibile
contextual!
Semnificaþiile (trimiterile) lui aisthesis (image)! Toate drumurile duc la nousul treimic. „Legea simbolului ºi a indiciului
este sã provoace o reconstituire structuralã a originarului”,
intuiþia substanþialã de concomitenþã a revelaþiei întregului,
intuiþie divinã pentru care nu existã categoriile succesive în
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într-un tot, deci integrate organic într-o variabilã matrice
concretã integronicã, „maximã adecvare la complexitatea
concretului”. Ca sã nu fie douã sisteme relative(proteice), cel
puþin cunoscãtorul trebuie sã fie substanþial. Cunoaºterea
autenticã de adâncime, cu vedere nousicã, e dat originar
conºtiinþei, stã sub condiþia substanþei, la care e adecvatã
gândirea. „Orice gândire logicã este orizontalã, într-un plan
perpendicular pe axa substanþialã la un nivel dat N”. „Gândirea
este o trãire care constituie un sens, cãci conºtiinþa nu se
gãseºte în lume decât pe ea însãºi”, e un apogeu care nu are
cum sã se surclaseze (devanseze) pe ea însãºi, e un dat
excepþional (fie ºi rezulatul propriei cuceriri), ce trebuie luatã
ca atare, cu mare încredere în justeþea demersului ei. „Sensurile
devolutive ale minþii se sincronizeazã, intrã în consonanþã cu
sensurile devolutive ale lumii, pe care le reveleazã ºi releveazã”.
Nu ne putem sãri umbra, deºi putem forþa limitele din interiorul
cercului, limitele(apogeul) devolutiv. Noi apãrem ca apogeu
devolutiv al lumii (avangardã noeticã), ce se întoarce la sinele
divin. „Vederea nousicã nu se poate întoarce asupra ei înseºi”,
vãzãtorul nu poate deveni în acelaºi timp vãzut, „cunoaºterea
nu se poate cunoaºte pe sine însãºi”, decât numai Dumnezeu,
care e vedere în sine vãzãtoare, gânditoare ºi fãptuitoare, noi
nu suntem „deofiinþã”, ci fãpturi. „Abia când ne întoarcem[ºi
pãtrundem] gândul asupra deja gânditului, suntem folositori
pentru ceea ce este încã de gândit”(Heidegger). „Conºtiinþa
este o parte din cunoaºterea nousicã istoricã ºi anume este
cea întoarsã asupra imaginilor”. „Ceea ce este dat prin polul
nousic este un dat absolut”.
„Reprezentarea lumii este un act de prezenþã absolutã”, a
cunoaºte concretul e a cunoaºte relaþia necesitate-nous, adicã
monosia, a fi pe monosie, frontul de undã al arderilor nousicmetabolice. Gândirea concretã este gândirea substanþialã, cãci
este ea însãºi parte din substanþã, fixarea cunoscãtorului în
structurile substanþiale ale concretului, raportarea la eul
gânditor, þelul este a gãsi noima fiecãrui lucru, de unde necesitatea cunoaºterii substanþiale a structurilor, maxima noastrã
adecvare la esenþele apogetice. Percepþia e „o formã perigeticã
a substanþei”, primul pas în lungul, dificilul demers al
cunoaºterii totale. Conºtiinþa depãºeºte subiectivitatea eului
biologic, a simþurilor încãrcate de lestul afectiv, al emoþiilor, al
intereselor. Intenþionalitatea sensului adânc lipseºte logicului
orizontal, mental, de subspecie. Un adevãr îºi are valabilitatea
doar integrat unei structuri, cu fixarea în strucurã a cunoscãtorului, cãci inteligenþa e labilã, „nu se poate menþine în
concret”, e necesarã intuiþia care sã situeze ºi ancoreze în
absolutul concretului: „numai prin intuiþie ne putem situa în
absolutul concretului”, ekagrata , o contopire pânã la
identificarea absolutã cu obiectul, un „transfer de identitate”
(Nichita Stãnescu), empatico-simpateticã, cunoaºtere totalã–
iluminare. Menþinerea într-un nivel ontic specific, fãrã
alunecarea (cãci terenul e extrem de labil, lunecos) în alt nivel
ontic nespecific obiectului. De unde relativitatea cunoaºterii,
ce greu se fixeazã în structurile substanþiale ale unui obiect,
cuantic, pe undã ºi particulã, concomitent pe unitatea complementariilor. Gândirea este fulgurantã, proteicã. „Nu m-ai cãuta
de nu m-ai fi gãsit deja”, e devoluþia minþii pe fondul devoluþiei
generale, o cursã contra cronometru, unde omul de geniu este
avangarda substanþialitãþii întru nous, Arca Noeticã. Mintea
substanþialã este caracter, cãci este consecvenþã cu sine însãºi.
Caracterul este consecvenþã cu sine însuºi, cu propriile
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timp, discursivitatea. Recapitulând: devoluþia este transmutare,
conversie a materiei în substanþã, e cucerirea de noi structuri
inerþiei materiei ale cãrei structuri sunt cãzute într-un colaps;
structurile ce-o impregneazã par a fi o desfãºurare calitativã a
materiei în sens spiritual (nousic), pe cele 7 niveluri (accesibile
nouã), o eliberare treptatã de spirit (nous) din ghemul gravitaþional de câmpuri în care-s închise. Structurile devoluânde
impregneazã materia structurând-o, dizolvând-o, dezintegrând-o, elibereazã energiile în sens nousic. Trecerea materiei
în substanþã se face devoluând calitativ, ierarhic, în straturi de
structuri integrate, din ce în ce mai fine, fiabile. „Nousul[implicit]
nu poate realiza nimic decât folosind necesitatea contra ei
însãºi”, – metabolismul alimentar, în cel spiritual! – „pentru cã
din momentul închistãrii/ încarcerãrii în materie, nousul s-a
trezit complet incapabil sã se rupã de câmpurile faþã de care
n-avea instrumentele necesare”, imanent materiei cãzute, nous
[luminã] condensat/comprimat. „Speciile superioare gãsesc
în cele inferioare drept hranã o energie prelucratã [condensatã]”,
energia primarã se resoarbe în energia spiritualã, energii
informonice reziduale (rãmãºiþe rezistente) sunt convertite în
structuri informonice pure!... Semnificaþiile se definesc contextual, ca esenþe integronice. Dacã esenþa este unicã,
semnificaþiile sunt multiple ºi depind de cele douã sisteme
integronice/ holografice: cunoscãtorul ºi cunoscutul, vãzãtorul
ºi vãzutul. Integronica va conferi esenþelor semnificaþii specifice
fiecãrui context în parte, semnificaþiile se definesc contextual
(ca ºi conotaþia). „Tot ce depãºeºte vederea nousicã e dat
exclusiv în semnificaþii”, ca aurã a posibilului. Esenþa în sine e
unicã; contextual, se transformã într-un fascicul de semnificaþii
proteice, în funcþie de sistemul de referinþã, inclusiv cel semnificant. Soluþia idealã e vederea nousicã, cãci ambele sisteme
proteice sunt în miºcare procesualã, e deci necesarã
permanenta adecvare a vederii nousice. Într-o imagine se
focalizeazã un fascicol de semnificaþii pe toate nivelurile ontice,
diferenþial, adicã în proporþii bine definite. „Despre orice se
poate spune orice”, concretul îngãduie orice perspectivã
asupra naturii lui absolute, omnivalenþa concretului, ca fascicul
de semnificaþii. «Informaþia – I. P. Culianu – are o aurã ce
ascunde o ordine secretã, pentru care este nevoie de un ochi
potrivit a pentru a o surprinde. Puþini cunosc poziþia idealã».
„Nici un început nu poate fi propriu-zis gãsit ºi nici un sfârºit
niciodatã”, „o frunzã cuprinde rezumatã în ea toatã existenþa
universului” (I, 267) (integronica/ holonica!). „Numãrul
ipotezelor despre concret, nelimitat în teorie”, e limitat în practicã
de circumstanþele care induc preferenþial, reactivând selectiv,
orice obiect reflectã difuz monada ºi arhetipul-suport. „Ceea
ce explicã mult nu explicã nimic”, „în orice punct pot deschide
ºantier cunoaºterii, dar nu-l pot lua ca reper exclusiv”.
Metoda substanþialã înseamnã intuiþia supusã unei verificãri
ºi adecvãri gradate la articulaþiile structurilor realului, ordonate
ierarhic, detectând progresiv structurile pânã la pivotul,
primordiile întregului fenomen, fapt imposibil fãrã „vederea
nousicã”, substanþialã ºi integralã, adicã holonicã, nepierzând
din vedere nici arhetipul, nici suportul monadic, o vedere
radiografiind realul: „A avea în vedere”! (Camil uitã cã aparatul
holografic, pentru a ajunge la vederea integronicã, trebuie serios
curãþat de toate impuritãþile, petele, asceza cunoscãtorului,
lustruirea oglinzii structurate («constelate»), a ecranului
holografic, prin ascezã, iluminare ºi îndumnezeire!). Esenþa e
imanentã, în sine, semnificaþia e un raport de esenþe, aflate
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structuri reactivate, cu sinele spiritualizat, cu propria substanþã.
Servilismul intelectualului laº, conformist, necritic, mediocru
e respins, drept cauzã a tuturor erorilor. „Cât caracter e-n
cunoaºtere, tot atât e ºi-n restul activitãþii”. Energia temperamentului asigurã deschiderea caracterului . Educarea
principiului responsabilitãþii „are ca scop cultivarea voinþei
[puterea] ca frânã a dorinþelor [forþã]”, voinþa fiind motivare
noocratã, dorinþa e instinctualã. Inteligenþa e „intuiþie a
esenþelor concretului ºi ordine strictã a ierarhiei semnificaþiilor
concrete”, „greutatea alegerii între soluþii posibile e problema
inteligenþei însãºi”, omul e chemat sã judece comparativ ºi
diferenþiat, „sã vadã”, efectiv sã vadã (utopie la Camil, cãci
vederea o dã o ascezã misticã exemplarã, puritatea sufletului,
harul divin dãruit, ceea ce lipseºte D.S.). Personalitatea este o
valoare substanþialã, eliberatã de interesele eului biologic, de
subiectiv, degajare în cunoaºtere. Adept al elitei, minoritatea
substanþialã, „colectivitatea este suportul valorilor substanþiale”. Geniul „are sensul semnificaþiilor, al esenþialitãþii, al
ierarhiei valorice”, gândire concretã, vedere nousicã (oare chiar
o are sau este o dorinþã luatã drept ralitate?!), inteligenþa ca
opþiune între soluþii posibile. E necesarã „îmbogãþirea ºi
întinderea vederii nousice în structuri tot mai subtile ale
substanþei”, „vederea nousicã fiind reprezentarea absolutã cu
titlul raþional[tema] cu care e datã”. Subiectivitatea deformeazã
simþurile – patologia simþurilor ºi a cunoaºterii. Mentalul e
robit de tirania cenesteticã a instinctelor de conservare
(metabolismul I), securitate, perpetuare. Mintea rãmâne mental cât timp e un instrument automat, operând în gol sau
lãsându-se gânditã de alþii, fãrã caracter ºi personalitate,
neadecvatã substanþei, roabã a circumstanþelor vieþii: „grija
cea lumeascã”. Mintea substanþialã e feritã de pericolul
supraîncãrcãrii cu balastul inutil al erudiþiei, strictei specializãri,
birocraþiei etc., a soluþiilor preconcepute, prejudecãþilor. Ea
nu-i surprinsã de imprevizibilul Marelui Rest, la care doar o
minte substanþialã are acces! „Eu nu pot vorbi onest decât la
persoana I”. Logica nu e Logos, ea „e legiferarea convenþiei
verbale”, ºtiinþa expresiei. Pãcatele logicii sunt limbajele
artificiale, convenþionale, sterpe, sterile, matematica fiind în
prim-plan. Cunoºtinþele matematice sunt un acord al gândirii
cu ea însãºi, ce conþine în sine acele categorii cu care opereazã,
ºi nu cu realitatea, la care nu se adecveazã permanent. Orthologia în schimb, e de douã ori adecvatã: „avem o primã adecvare
a gândirii la realitatea necesarã ºi apoi o adecvare a expresiei la
gândirea concretã”, „gândirea adecvatã concretului este
singura gândire realã”. „Spiritul ºtiinþific este vina propriilor lui
abstracþii”, abstrageri de la curgere, instantanee sustrase
curgerii vii. Gândirea este subordonatã necesitãþii, nu-i impune
legi nefireºti, metoda substanþialã „nu admite eficienþa
demonstrativã a cazurilor precedente”, „intuiþiile fãrã concept
sunt oarbe, conceptele fãrã intuiþie sunt goale” (Kant).
Cunoºtinþele matematice verificã orice realitate, inclusiv
pe ele însele, or, „cunoºtinþele autentice trebuie sã stea sub
condiþia substanþialitãþii”, matematica însemnând „a ºti”, fãrã
„a cunoaºte”; ºtii cã oraºul Kabul e capitala Afganistanului, dar
nu-l cunoºti! Matematica n-are nimic de-a face cu Adevãrul ºi
Înþelepciunea, ci numai cu logica de subspecie, orizontalã,
„mãsoarã tot ce e de mãsurat”, în subspecie, „constructe automate, fãrã umbrã de semnificaþie adâncã”, lenea minþii ce
geometrizeazã procustian „spaþiul mioritic”. Domeniul
Adevãrului este domeniul semnificaþiilor adânci, hyperionice,
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pe când al logicii e al convenþiei inevitabil rigide. Acum înþelegem profunda religiozitate a ateului. D.S. – ne apare tot mai
mult ca templul Dumnezeului necunoscut! Dacã chiar ºi în
filosofie „conºtient sau inconºtient se triºeazã”, atunci Cine /
ce nu triºeazã niciodatã?! Logicul ºi dialecticul au tendinþa de
a confisca ºi conserva lumea pe „1000 de ani” (D.S. îºi arogã
privilegiul schimbãrii substanþiale a lumii româneºti pe cel puþin
100, dar dupã 2000, când va fi, în fine, înþeleasã!). Logicul
tinde sã confiºte ºi viitorul, prin proiectãri, anticipãri, însã este
un explorator orb. „Logismul dialectic este departe de
„simultana imanenþã ºi transcendeþã a raþiunii”. Deci D.S.
consemneazã eºecul aplicãrii constructelor logice, mentale,
abstracte la concretul înlãnþuit în reþele sau plase rare prin care
scapã cuantele integrale ale Marelui Rest... Metoda substanþialã
e adecvare indefinitã la concretul substanþial, „mintea percepe
direct” conectatã la pulsaþia vie a esenþelor concrete (curãþatã
prin via purgativa, via illuminativa ºi via unitiva!). „A fi erudit,
savant, nu implicã ºi a cunoaºte, ci numai a ºti ”, geniul
substanþial cunoaºte, adicã vede efectiv noi zone substanþiale.
„Substanþa este structurã ºi deci valoare”, creaþia este
cunoaºterea valorilor, a substanþei. „Creaþia însãºi e totdeauna
cunoaºtere..., nu existã invenþii, ci numai descoperiri” (dezvãluiri), cãci „totul e desfãºurare de structuri inedite”, „valoarea
de substanþã e organizarea momentelor de creaþie”(o ierarhie
onticã!), în funcþie de eliberarea nousicã. Cantitatea de
cunoºtinþe(structuri substanþiale), „constituie criteriul valorii”,
„valorile substanþiale sunt valori originare, dispãrute în originile
lor”. Intuieºte bine cã doar pe verticala axei apare creaþia, pe
orizontalã se repetã „în serie”. Fiecare linie devolutivã îºi are
nivelul sãu de apogeu, de maturizare, înflorire, rodire. Rãmân
insolubile intricaþiile sincrete, adicã rãmãºiþe reziduale energoinformonice, rezistente dizolvãrilor în substanþa nousicã. „A
crea e a schimba titlul de existenþã”, adicã tema arhetipalã „ºi
asta e cu neputinþã” omului, adicã nu îi e dat omului sã creeze
arhetipuri! Diavolul foloseºte simulacrele lor oribile, prin
îndepãrtarea liberã de Creaþie! Tot el foloseºte din plin
superstiþia ºi superficiul aparenþelor logicii dialectice
(masoneria ºi toate organizaþiile secrete, oculte sau esoterice).
Doar Nousul istoric, respectând legile necesitãþii, creeazã, dar
Cine este Nousul întrupat în istorie?! Rãmãºiþele durabile,
nedizolvabile în spirit, numite de Camil intricaþii sincrete , pot fi
ºi aceste monstruozitãþi ale simulacrelor diabolice, deturnate
de la creaþia autenticã, reziduuri aruncate la gheenã! „Orice
acþiune se stinge când s-a stins motivul ei noocrat”, esenþa
voinþei fiind deci tãria, puterea nousului, noocraþia. Egoismul
subiectiv se cramponeazã de intricaþiile mentalului, fiindcã senzualul, emoþiile afective, „subiectivitatea dialecticã este posibilã
în rãmãºiþele durabile”, sclerozate, inerte, conservatoare.
Dialecticul diabolic este egoismul „pãstrãrii câºtigurilor
nousice”, fãrã a ºti sã pãstreze esenþialul devolutiv ºi lepãdând
accidentalul, cum face devoluþia. Existã structuri superficiale,
rudimentare, efemere ºi structuri adânci, complexe, fine,
apropiate de „axa constitutivã a concretului”, de nousia sau
monosia. „Petele durabile”, reziduurile intricaþiior sunt
puternice câmpuri rebele, otrãvite, „radioactive”, acide,
dezintegrante, ce bruiazã, suprimã gândul ºi spiritul, distrug
structurile fine subtanþiale, e lupta inerþiei demonice, sunt
deºeuri toxice, otrãvitoare pentru spiritul ºi psihicul uman.
Surse redioactive de patimi ºi tulburãri insolvabile, puternice
câmpuri conservatoare, antidotul e „autenticitatea substanþialã
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cred cã „toate culturile sunt evoluþii în subspecie”, aici e mult
de discutat... Le respinge în numele repulsiei faþã de automatisme mecanice, maniere, mode, curente sclerozate...
Suntem de acord cã „specializarea strictã este moartea
inteligenþei”. În postulatul ciclului deschis, avem noiciana
devenire întru fiinþã: „Amprenta stilisticã e amprenta dialecticii”,
tendinþa comodã a gândirii e spre dialectic, spre sistem,
conservatorism închis: sis-stem(sistarea stemului)! Tot ce e
stereotip, mecanic e–mpotriva „pãstrãrii autenticitãþii
substanþei” vii, cãci face parte din mecanica subspeciei:
ritualuri, ceremonii, motive, simboluri, tot ce e osificat,
încremenit. Bunul simþ este „cuminþenie ignorantã, tâmpã,
comodã, laºã...”. Ne amintim cã „substanþa este structurã ºi
deci valoare” autenticã, ierarhizând pe niveluri ontice
momentele de creaþie, în funcþie de eliberarea nousicã. „Valorile
substanþiale sunt valori originare dispãrute în individualitatea
lor”, sunt chiar structurile autentice, cu sensul cât mai adânc
spre polul nousic. Valoarea substanþei este depãºirea, precum
esenþa omului stã în permanenta depãºire de sine însuºi. „Ceea
ce nu depãºeºte subiectul [egoist] este pseudovaloare”.
„Valorile autentice sunt chiar structuri ale substanþei”, împãrtãºindu-se „din perenitatea ºi universalitatea substanþei”.
Autenticul este „un complex de semnificaþii adânci”, adicã
substanþa, „care pentru noi înseamnã complex de semnificaþii”,
„ceea ce e omogen ºi solidar structural (...), încât, prin inducþie,
permite identificarea întregului structural pornind de la parte,
fireºte cu posibilitatea de a deduce (...) partea din întreg”
[holonica sau integronica!]. Autenticul este conformitatea cu
sine însuºi a formei cu fondul structural (adicã chiar caracterul!).
Pentru Camil, geniul este subiectul valorilor autentice (nu
sfântul!), ca depãºire a eului subiectiv în obiect, detaºare, sub
forma personalitãþii, cu o eliberare interioarã a nousului de
interesul egoului biologic îngust, meschin, „biruinþa propriilor
interese, conºtiinþa (...) rãspunderii interioare”, „uimitoarea
stãpânire de sine a conºtiinþei”, cãci vine din structuri lãuntrice
profunde, autentice. „Conºtiinþa depãºirii subiectivitãþii
caracterizeazã personalitatea”. Numai reflexia arhetipalã din
sinele cel mai profund este arhitectul noilor structuri reactivate, iluminate, „luând forma caracterului” drept „consecvenþa
codului cu sine însuºi” întru regãsirea arhetipului imanent, ca
arhetip al arhetipurilor, Logosul! „Când existã o orientare
puternic nousicã, noocratã, adicã un echilibru orientat între
temperament [ca ardere controlatã!] ºi caracter[ca tipar structural integronic consecvent cu codul genetic ºi cu arhetipul
imanent la care se raporteazã mereu] tradusã prin unitatea
dramaticã a conºtiinþei, avem cea mai înaltã formã a
individualitãþii, personalitatea”. Temperment ºi caracter, energie
ºi amprentã structuralã! Cantitatea de cunoºtinþe asimilate viu
ca structurã substanþialã „constituie criteriul valorii” umane,
„un om ce n-are sentimentul metafizic al existenþei (orizont
filosofic deschis ºi adânc metafizic) are numai chip de om”.
Omul cucereºte, tautonomic, noi structuri adânci, fiind tot mai
implicat în substanþã, omul comun calcã pe aceleaºi urme, dar
nebãnuind ameþitoarea adâncime metafizicã de sub paºii sãi!
Conþinem structuri substanþiale virtuale, implicite, in-sistente,
urmând a fi reactivate, eliberate, prin urcarea în ex-plicit, lãmurite
conºtient. Geniul ºi noocraþia : În Cetatea integronicã, divinã ºi
terestrã, substanþialã, în care morala se identificã cu politicul,
geniul – agent al noocraþiei ºi al axiocraþiei (axios–valoare,
kratos–putere) – e singurul îndrituit sã o conducã; cu o „gândire
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ºi ritmul concret[din] operele de geniu”.
Rezumând, din nou: „sensul substanþialitãþii este organic”,
adicã neapãrat integronic, syntactic. Straturile ontice se
suprapun, se întrepãtrund ºi întreþes ierarhic într-o structurã
integronicã vie devolutivã; structurã din structurã, nous
adevãrat, lumina este clar structuratã ºi la Camil, prin substanþã
în instanþele sale ideale, întru Nous ºi, prin el, apoi acces la
Fiinþa întreitã. Tendinþa axialã este de a depista noi centri
seminali, logoi spermatikoi sau microtheos, nuclee, seminþe
sau spori nousici, acele linii ortogenetice devolutive, „staþiuni
substanþiale” ce se vor dezvãlui în noile niveluri, evoluând
semãnate, împrãºtiate ºi-n subspecie. Curios cum acest praf
cosmic îºi elibereazã structurile tinzând întru nous, pe straturi
ontice, iar saltul se face „prin utilizarea incomensurabilei energii
primare însãºi”, ideea de reziduuri energo-informonice, ca
îngrãºãmânt! Evoluþia dialecticã sau logicã de pe orizontala
subspeciei este cel mult ajutãtoare, tautologicã, de reluare ºi
fixare, multiplicare, fãrã inovaþii creatoare, e „oarbã ºi
automatã”. Prin eros, omul doreºte sã-ºi transfere ºi imprime
pecetea, amprenta conºtiinþei, ca valoare personalã, în
eternitatea... subspeciei. Pecetea lui în timp, a se propune ca
model, proiectat în cópii imprimate în subspecie! Exegi
monumentum aere perennius ! E o nostalgie paradisiacã,
angelicã aici sau e orgoliu luciferic? Oricum se simte universala
nostalgie a nousului pur, în tendinþa lui de eliberare ºi
conservare. Eroticul e vãzut ca o „valoare cosmicã”, „unul din
cele mai mari stimulente ale cunoaºterii”, însã disociazã net
între sentimentul impur ºi sensibilitatea rarã, valori opuse.
„Sensibilitatea este de ordin nousic”, emoþiile sunt biologice,
însã emoþia cunoaºterii concrete e deosebitã, „emoþia prezenþei
dã sentimentul autenticitãþii, care e mãrturie existenþialã a
adecvãrii substanþei”. Cine simte prezenþa „a trãit clipe de
poezie, cãci poezia este substanþã în unicitate”. Forma sublimã
de eros este agapé pentru divinitate, forma substanþialã a
erosului, valoare propulsivã pentru procreaþie ºi pentru
creaþie... Erosul cãzut în subspecie este erosul cenestetic al
patimilor oarbe ºi al plãcerilor sterile, gratuite, vinovate. Erosul
e valoare ºi pentru cã determinã ieºirea din sinele egoist, e o
formã de cunoaºtere, pânã la erosul transcendental, metafizic.
«Lupta cu inerþia a primelor iubiri»! Dragostea idealizeazã întru
nemurirea nousicã. Erosul cenestetic este în instinctele
animalice, or, „în afarã de conºtiinþã, totul este bestialitate”,
cenestetica este voluptatea „finã” (brutã) a egoismului feroce
devorator de(pseudo)valori (kitsch): nevoie – satisfacere –
saturaþie – dezgust, consumând rezerva de sevã vitalã, de
putere, dãruitã nativ, ca har. E o risipã inutilã de energie într-un
cerc vicios ce se autoalimenteazã în progresie vertiginoasã
pânã la distrugerea sistemului integronic al fiinþei, extrem de
fin. Senzaþia de a trãi deplin este efemerã ºi iluzorie. «Sfântã e
dragostea încuviinþatã, care duce la procreaþie ºi vinovate
plãcerile sterile», «sfinþenia e cuvânt gol» pentru aºa-ziºii
moderni, spune ºi G. Cãlinescu. Cenestetica e risipire în vârtejul
black-holes, nu sublimeazã energiile în structuri nousice,
dimpotrivã, le corupe ºi risipeºte! Camil respinge stilul, tradiþia,
bunul simþ, cultura, specializãrile, erudiþia seacã, drept alunecãri
în subspecie a valorilor autentice. Cred cã cel puþin stilul este
amprenta mea substanþialã apogeticã, e ºi caracter consecvent
cu aceste structuri, iar bunul simþ poate fi acea sensibilitate,
ca suprasimþ interior, simþ al tuturor simþurilor! Nu mai vorbim
de tradiþia sfântã sau de cultura autenticã sau religiozitate. Nu
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indefinit adecvatã”, purtãtor al valorilor autentice substanþiale,
numai el are vederea nousicã („a vedea, efectiv a vedea”),
înþelepciunea adâncã, fiind aflat în centrul valorilor gândirii
concrete, este singura garanþie. Noocraþia e substanþã orientatã
lucid ºi activ, nousul luptând cu inerþia rãului entropic creator
de haos, „noocraþia este întoarcerea nousului asupra lui însuºi
prin cópiile sale din subspecie, alterate dialectic”.
Noocraþia e puterea nousului asupra lumii: Duhul Adevãrului. Conducerea sistemelor l-a preocupat în acest context,
conducerea prin autoreglare, feed-back, ºi cibernetica, ce
trebuie sã fie întemeiatã pe cunoaºterea substanþialã, pentru a
evita decalajele. Noocraþia este creatoare de structuri organice,
iar acumulãrile de erori logice duc la revoluþii dialectice.
Revoluþiile autentice sunt creatoare de structuri noocratice,
perfect integrate. „Câtã structurã substanþialã, atâta realitate”.
Structurile substanþiale sunt corupte de forþa oarbã a energiei
primare, cãci, neavând nici un agent care s-o impunã, se
asociazã cu o forþã ce rareori rezistã alterãrii! Se corupe adesea
de cei ce mimeazã noocraþia, sunt simulacre ale ei, o trãdeazã,
impunând propriile criterii ale forþei. Valorile substanþiale,
neînþelese, sunt folosite ipocrit, demagogic. Vorbeºte de
selecþia inversã, fãcutã în numele valorilor substanþiale, de
indivizi politici dubioºi, departe de substanþa geniului. Suveranii
ºi principiile lor selecteazã pe dos în organismul dialectizat, în
metastazã, al Cetãþii de subspecie, lipsitã total de vederea
nousicã a geniilor. Guvernarea substanþialã organicã e visul
sãu, cãci morala ºi politica sunt una cu substanþa ºi valorile.
Morala nu este în conflict declarat cu politicul în structura
substanþialã a Cetãþii Universale, de la Platon, Sofocle sau
Ierusalem pânã azi! Conduce suveranul care are capacitatea
de a selecta ºi promova valorile substanþiale. Toþi suveranii, de
la Republica ºi Antigona încoace, luptã împotriva realitãþii
necesare ºi se zdrobesc de ea, din lipsã de vedere concretã,
sunt departe de noocraþia pe care, ori o maimuþãresc perfid ºi
penibil, ori, din neputinþã ºi invidie, o oprimã. Oscilând între
legile substanþiale ale Cetãþii durabile, eterne (Antigona) ºi cele
efemere ale statului dialectic, de subspecie (Créon), suveranul
opteazã, de obicei, pentru „orbirea” lui Creon, nu a lui Oedip!
„Substanþialismul identificã morala cu cunoaºterea ºi adecvarea
substanþialã”, deºi geniul este un nonconformist inadaptat la
o societate bolnavã, deformatã monstruos în demonocraþie!
„Etica nu poate promova valori care sã contrazicã noocraþia,
sub condiþia anulãrii ei”. Sf. Constituþie nu mai are mai nimic
sfânt în ea! Politica e egoism de clan, partinic ºi pãrtinitor, ce
sfâºie Cetatea ºi e crepuscularã în epoca modernã, intuindu-i-se
agonia ºi moartea. Radiografiazã societatea modernã grav
bolnavã, taratã ºi conchide cã numai suveranitatea intelectului,
nousul omului substanþial, poate crea o cetate substanþialã
(Ierusalimul din cer ºi de pe pãmânt!).
Geniile vãd ºi prevãd, indivizii de serie biologicã cred: cred
cã vãd, cred cã prevãd, credinþa înºalã, cãci e pãrere, opinie în
doar 50% din cazuri adevãratã... Intuiþia esenþelor e o funcþie a
sensibilitãþii: „sensibilitatea e prima condiþie a geniului”, ca ºi
obiectivitatea: „n-a existat niciodatã un geniu lipsit de
sensibilitate”. „Omul normal e aproape inexistent dincolo de
orizontul lui limitat”, deºi omul normal ar trebui sã fie geniul!
«Homo sum et nihil humani a me alienum puto»... „Geniul este
doar o formã apogeticã a organismului om, care îngãduie fluidul
nousic. A nu fi geniu este deci o deficienþã”, majoritatea e o
deficienþã faþã de conceptul Om. „Forma apogeticã a lipsei de
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caracter e erudiþia”. Erudiþia, specializarea, specificarea
înseamnã moartea geniului, ca ºi irodismul miop al cetãþilor de
subspecie... Geniul este universal în cunoaºtere, specializarea
priveºte tehnica, care se învaþã repede: „problemele concrete
au nevoie de vedere, nu de ºtiinþa” mimeticã, tautologia a ceea
ce se ºtia deja. Automatismul este moartea cunoaºterii ºi
anularea personalitãþii. „Toþi specialiºtii sunt automatizaþi în
evoluþia dialecticã”, eruditul e specialist al memoriei sau al
atenþiei, o formã de evoluþie în subspecie a memoriei. Se confundã grav cunoºtinþele concrete substanþiale ºi ºtiinþele
specializate, eruditul e un om inferior(complicat serios prin
înlocuirea lui de computer!), tehnica e un pericol pentru eruditul
steril, dar ea are rolul eliberãrii omului din sclavia muncii
acaparatoare, copleºitoare, „ca el sã se poatã dedica activitãþii
superioare de creaþie”, dar... suntem oare lãsaþi?! Munca nu e
un scop în sine, ci un mijloc devolutiv, de la Kant încoace.
Geniul, ca agent al noocraþiei, trebuie protejat ºi preþuit printrun „cod al muncii intelectuale”, un „sindicat al elitelor”. E pentru
punerea în valoare a „clarvãzãtorilor”, pentru eroismul ºi curajul
geniului, cavalerismul intelectualului de rasã în impunerea
valorilor. Esenþa voinþei este noocraþia ei. „Cine trãieºte, luptã
ºi moare pentru o idee pe care a ales-o e cavaler” –Malraux– în
rãzboiul permanent de impunere a ideilor. Inerþia societãþii,
excelent exprimatã de Iorga, e un postulat: „Temniþa cea mai
de temut e cea în care te simþi bine”. Geniul patologic (vanitos),
mediocritãþile sunt la fel de periculoase pentru o societate
substanþialã, ca ºi irodismul(nebunia lui Irod) de care trebuie
salvaþi „copiii aleºi”. Statul în care intelighenþia este aservitã
subspeciei este în gravã crizã, statul nu poate fi decât noocrat,
adicã creºtin, întemeiat pe legea noocratã, axiocraticã. Nouskratos: Adevãr+Duh (putere, tãrie), Logos+Putere, Duhul
Adevãrului! Comandamentul suprem noocratic este
cunoaºterea. Toate erorile în cunoaºtere se reduc la confuzia
dintre substanþã ºi accident. O religie care nu e noocratã
(autentic creºtinã) e o religie mecanicistã. „Oroarea de minciunã
este sentimentul specific noocratic”, respectul Duhului
Adevãrului, pur ºi simplu. Noocraþia devine adecvare la Nousul
cel adânc, divin, „în direct cu Dumnezeu”. „Atâta timp cât
filosofii [înþelepþii] nu vor fi regi în state, (...) nu va fi leac
pentru state, (...) pentru speþa omeneascã”, spunea Platon acum
2.500 de ani! Chiar!...
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MIRCEA ELIADE ªI CUNOAªTEREA GORDIANICÃ
Pretext pentru o biografie lectorialã

A încerca sã pãtrunzi, atât cât poate sã o facã un
neofit contemporan, în destinul lectorial al unuia dintre
cei mai obsedaþi cãutãtori ai cãrþii, poate pãrea o
demonstraþie gratuitã.
Totuºi, citind ºi recitind texte fundamentale despre
carte ºi lecturã ºi nenumãratele trimiteri la acestea în
opera lui Mircea Eliade, dincolo de universul mereu de
cucerit al cãrþii ºi al lecturii la care îndeamnã autorul în
varii contexte, se descoperã o preocupare sistematicã ºi
o atitudine fãrã echivoc în favoarea lecturii, a lecturii
programatice, gradual-intelectualizate care, ºi astãzi, în
acest hiperbolizat spaþiu informaþional, atrag atenþia prin
pragmatismul lor bine dozat, prin echilibrul binomului cititor
– carte, prin viziunea de ansamblu asupra acestui
indispensabil exerciþiu intelectual naþional care este
lectura, prin caracterul nuanþat-normativ al unora dintre
textele sale.
Aºezându-l în oglindã cu propria-i experienþã auctorialã
ori personalã, procesul lecturii, considerat de M. Eliade
ca o infinitã alchimie, face trimitere mai ales la
conºtientizarea importanþei acestuia, atât în devenirea
individului cât ºi în formarea generaþiei ca unitate
sociologicã, dupã cum mai face trimitere ºi la asumarea
cu necesitate a rolului cãrþii, al lecturii ºi al bibliotecilor în
progresia culturalã, în general.
Rolul formator al lecturii nu apare la Eliade ca un
substitut pedagogic ci, el atribuie acesteia ºi o valoare
simbolicã în sensul în care, folositã ca instrument
gnoseologic, lectura re-creeazã, polisemantizeazã
realitatea. Lectura ne instaleazã, prin exerciþiu hermeneutic sau nu, în mit.
Autorul are ºi astãzi dreptate când susþine necesitatea
unui manual al perfectului cititor
cititor, prin care „Lectura ºiar gãsi funcþia ei primordialã, magicã: de a stabili
contactul dintre om ºi cosmos” (1). Tot lectura ar conþine
tehnici prin care „omul modern ar putea folosi izvoare
necunoscute de energie ºi de contemplaþie” (2) ori tehnici
de „armonizare cu anotimpurile, cu revelaþiile” (3).
Dincolo de aceste atribute, pentru M. Eliade lectura
este o atitudine, o luare în posesie a informaþiei, pe care
o poþi transforma, cartezian, în cunoaºtere, ori pe care o
poþi redimensiona, prin confruntarea permanentã cu un
nou text.
Ideea acestei lucrãri se datoreazã eseului Cunoaºterea
gordianicã (4), sintagmã prin care Eliade încerca sã explice
un alt mod de a descoperi, de a trece dincolo de graniþele
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convenþionale ale cunoaºterii, atitudine, de altfel,
definitorie ºi pentru biobibliografia eliadescã ºi, în acelaºi
timp, pentru acest pandant intelectual al omului ºi al
raþionalitãþii sale, care este lectura.
Pentru M. Eliade, cunoaºterea gordianicã „presupune
non-conformism, imaginaþie, risc, eficienþã” (5) pe care
le putem traduce ca pe o posibilã distanþã axiologicã între
incipitul unei activitãþi, inclusiv lectoriale ºi finalizara
acesteia, adicã distanþa pe care o stabilea autorul însuºi,
între iniþiativa umanã ºi posibilul succes al acesteia, prin
forþarea deliberatã, asumatã a limitelor, „pornind de la
alte date, folosind alte instrumente de investigaþie,
presupunând o altã viziune totalã asupra lumii” (6).
Inclusiv aceastã lecturã tematicã, orientatã înspre ºi
dinspre bibliopolisul eliadesc, fascinantã în dimensiunea
ei inepuizabilã ºi, astfel, utopic selectivã, proiecteazã
lectorul contemporan într-o cãutare iniþiaticã, într-o
„încercare a labirintului”, într-o permanentã proiecþie a
sinelui în dimensiunea enciclopedicã a cunoaºterii, întrun necesar dezechilibru cu bagajul sãu informaþional,
producând anamneze proustiene ori revelaþii existenþiallivresti. Aceasta înseamnã cã, exploratorul acestei bibliobiografii are nevoie de un auxiliar ariadnic, cel mai firesc
dintre toate fiind mai ales opera eliadescã, vocea
auctorialã, care, redusã la universul imaterial al textului,
reprezintã acea „orientatio”, spre experienþe, etape, care
dau sens parcursului nostru existenþial.
În „Cãrþi pascale, sau despre necesitatea unui manual
al perfectului cititor” (7), M. Eliade despre ceea ce s-ar
putea numi categorii lectoriale comune: lectura abstractutilitarã
utilitarã, cea metafizicã sau nuanþat rolandbarthescã
ºi lectura aplicat-canonicã
aplicat-canonicã. „Citim ca sa trecem
examenele, sã ne înfiorãm sau citim din profesiune” (8).
Acestor practici ºi finalitãþi cunoscute, autorul le mai
adaugã una aparent banalã dar în realitate subtilã, cu
atât mai greu de definit: „lectura ar putea implica ºi funcþii
mai nobile, adicã mai fireºti”, accentuând importanþa unui
cronotopos individualizat al lecturii, care sã armonizeze
orizontul nostru interior cu anotimpurile, ritmurile vegetale
ºi astronomice, ori care sã sedimenteze sentimentele
noastre în memorie afectivã. S-ar crea, astfel, sinonimii
livreºti pentru fiecare dintre aceste fenomene sau fapte
semnificative, petrecute în noi, dincolo de noi ºi independent de noi: „Am intra în primãvarã cu o anumitã carte”,
„am medita în Sãptãmâna Luminatã pe o altã carte”, iar
„Noaptea de Sânziene (24 iunie) ne-ar gãsi adunaþi,
viguroºi, înãlþaþi de paginile unei cãrþi solare” (9). Eliade
propune, astfel, ºi un alt fel de lecturã, pe care o putem
numi lectura hierofanicã prin care se consacrã funcþia
magicã a cititului. Acesta se fundamenteazã pe cãrþi
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Ce tumultuos lirism, ce înãbuºite pasiuni –
munca unui tânãr într-o bibliotecã.
M. Eliade
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esenþiale, determinate de grile valorice consacrate,
adaptate afectiv, care, în sãptãmânile pascale, de
exemplu, „sã ne ajute sã creºtem, sã înaintãm, sã ne
ajute adicã, sã absorbim toatã revelaþia cosmicã ºi
teologalã a acestor 14 zile” (10). Aceste cãrþi esenþiale
formeazã un „Calendar interiorizat” prin care, cartea ºi
lectura îndeplinesc funcþia mnemotehnicã, adicã
reactivezã pentru „memoria scurtã ºi limitatã a omului,
vasta experienþã colectivã, de a lumina Riturile” (11).
„Manualul perfectului cititor” ar putea nuanþa funcþia
iniþiaticã a lecturii într-o funcþie paideicã prin care sã
modeleze ignoranþa demonstratã de lecturile
întâmplãtoare, nedirijate, lacunare ºi cronofage, care
„fractureazã” nu numai cultura noastrã „dar ºi experienþa
sufleteascã, ceea ce e mult mai grav” (12), dar care ar
cuprinde ºi „liste de cãrþi pe vârste, pe temperamente,
pe anotimpuri” (13).
S-ar mai putea vorbi ºi de funcþia psihotropã a
lecturii, pentru cã, spune Eliade, „nimeni nu s-a gândit,
sã foloseascã tehnic aceastã colosalã energie
sufleteascã, latentã în cãrþi. Literatura poate însemna un
stimulent uriaº” (14).
Totalizând aceste tipuri de lecturã în ceea ce am putea
numi, prin analogie,, lectura gordianicã, putem configura
paradigma acesteia, ca metacunoaºtere, ca formã
sublimatã a ontologiei personale a cititorului de vocaþie,
ca o conquistã a spaþiilor livreºti, ca ucenicie faustianã
pe lângã marile texte, ori ca o tentaþie veºnic umilitoare
a exhaustivitãþii.
De la aceastã fascinaþie a lecturii, de la caracterul ei
modelator, Eliade se descoperã în Jurnal, în Memorii, în
fragmentele autobiografice, în Romanul adolescentului
miop, în ªantier, în numeroase alte eseuri, în publicisticã,
dar ºi în amintirile multora dintre prietenii si apropiaþii sãi,
drept Cititorul învestit cu autoritate absolutã, creator de
cutume, drept bibliocratul descris de Pavel Dan (15).
Prin numãrul cãrþilor citite ºi rezumate, adnotate, prin
disciplina severã, autoimpusã, în favoarea unei impresionante voinþe de a citi, prin patosul ante ºi postlecturã,
prin extensia bibliograficã a operei, prin delimitarea, am
putea spune sacrã, a spaþiului propriu de lecturã, prin
permanenta reîntoarcere la cãrþile purtãtoare de semn
existenþial Eliade (re)semantizeazã Cititorul arhetipal.
În cartea sa de interviuri cu Paul Barbãneagrã (16),
Cristian Bãdiliþã, plecând de la exemplul impresionantei
biblioteci din Chicago, marcatã de o pronunþatã ºi decisivã
amprentã eliadescã, face o descriere a cititorului Eliade
ºi a statornicei sale apropieri de cãrþi: „…cãrþile fãrã de
care Eliade nu putea trãi. ªi nu vorbesc de Eliade
scriitorul, vorbesc de Eliade cititorul, cititorul împãtimit,
nesãþios. E impresionantã pofta de lecturã a acestui om
pânã în ultima clipã a vieþii” (17). Aceastã ultimã clipã la surprins citind, despre sine în Exerciþii de admiraþie,
unde Cioran scria: „…sunt îndreptãþit sã cred cã mai
presus de zei el pune, în subconºtientul sãu, cãrþile. Lor,
mai mult decât celor dintâi le consacrã un cult” (18).
Aceste cãrþi pe care le cucerea sistematic, printr-un
„purgatoriu al muncii” (19) îl ajutau, îi impuneau „voluptatea
descoperirilor intelectuale” (20). Cãrþile îl fascinau prin
puterea lor, prin influenþa imprevizibilã, definitivã uneori,
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ireversibilã, asupra celor care le citesc ºi care li se supun.
Eliade scrie în Memorii, dupã experienþa unei fascinante,
revelatorii ºi imperioase lecturi din Plutarh, în Ciºmigiu
(de Pythiae oraculis): „Ce extraordinarã experienþã este
sã descoperi la anticari o carte pe care o cãutam de ani
de zile”(21), dezvoltând un ecou spiritual, într-o paginã
de jurnal, astfel: „…voiam sã arãt cã, cel puþin pentru
mine, uneori cãrþile sunt mai vii decât oamenii, cã pot fi
de asemenea încãrcate cu explozibile, cã din întâlnirile
cu anumite cãrþi poþi ieºi sfârtecat sau de zece ori mai
puternic decât te credeai pânã atunci” (22). Cioran îi face
lui Eliade un portret al „perfectului cititor” observind
atitudinea lui faþã de cãrþi: „ N-am sã uit înfrigurarea lui
atunci când, sosit la Paris îndatã dupã Eliberare, le pipãia,
le mângâia, le rãsfoia; în librãrii exulta, oficia; era o vrajã,
era idolatrie” (23).
Întâlnirea predestinatã cu lectura cãrþii Un om sfârºit
a lui Giovanni Papini, i-a relevat lui Eliade exemplul ºi
exerciþiul similitudinii dar ºi al alteritãþii, cu atît mai important pentru descoperirea de sine ºi pentru sentimentul
de libertate absolutã determinat de lecturã, în general.
Lectura este condiþionatã, stimulatã la Eliade de
curiozitatea visceralã faþã de tot ceea ce este nou în
domenii care îl interesau, de provocãrile intelectuale pe
care le cuprindeau toate cãrþile selectate de autor, care
erau apoi adnotate, rezumate, comentate în caiete,
constituite în veritabile corpusuri critice, în augmentãri
ideatice ale textelor pe care le studia.
Reducând aproape pânã la jumãtate orele de somn,
ceea ce l-a determinat, printre altele, pe Noica sã îl
considere pe Eliade un puternic „tip volitiv”cãzut sub
„blestemul erudiþiei” (24), acesta îºi construieºte un
sistem propriu de lucru, de selecþie a cãrþilor, de lecturã,
impunând o cenzurã valoricã ºi rezistând „instinctiv
oricãrei încercãri de a fi modelat dupã tipare curente” (25).
Citea „cu furie” pe Bacon, Kant ori Malebranche, cu
„frenezie” pe Ovidiu ori Frazer, cu „pasiune”, devenitã în
timp devotament constant, Un om sfârºit ºi mai târziu
Giorni di festa de Giovanni Papini, cu „fascinaþie” si
neobositã plãcere de-a lungul întregii vieþi, pe Balzac.
Un întreg arsenal de sentimente mereu mãrturisite dar
bine temperate, astfel încât, cu o metodicã distanþare,
construise elogii romaneºti, într-o primã intenþie, în caietul
intitulat Cãlãtorie în jurul bibliotecii mele unde: „scriam
laude virginitãþii cãrþilor” ºi unde: „mã convingeam cã e
mai desfãtãtoare mângâierea unei elzeviriene decât a unei
curtezane” (26). Distanþându-se de eul cotidian, cel care
pãstreazã amintirile curente, Eliade - cititorul, se
metamorfozeazã, prin lecturã, devenind „cineva care
eul din bibliotecã
citea”, „eul
bibliotecã” (27) stimulat de „sfântul
entuziasm al cunoaºterii”, detaºat de istoria personala
imediatã, pe care cei din jur nu-l mai înþelegeau pentru
cã: „…ei nu cunosc patima mea, nici îndoielile, nici
zbuciumul, nici lupta, nici biruinþa mea”(28). Aceastã
siguranþã, aceastã putere datã de lectura sistematicã,
substanþialã ºi pentru totdeauna câºtigatã, îl face pe
autorul-narator din Romanul adolescentului miop sã declare, cu un accent nietzsche-an: „…eu sunt mândru de
minunea mea. ªi mã slãvesc pe mine ºi îmi cânt lauda”
(29).
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Aceastã întrebare putea prefaþa, pentru auditorii
vremii, ºi conferinþele radiofonice rostite între 1932 ºi 1938
la Radio – Bucureºti ºi antologate în vol. Taina Indiei (38).
În cel puþin trei dintre acestea: Tehnica ºi educaþia
culturii spiritului, Arta ºi tehnica lecturii, Despre cãrþi ºi
biblioteci, Eliade-cititorul ºi intelectualul, trecut prin
experienþa multor biblioteci, îºi asuma responsabilitatea
numelui deja consacrat, pe care îl avea în literatura ºi
cultura românã, prin instituirea unei politici intelectuale,
neoficiale, dar cu sugestii de adevãrat program naþional.
De o indiscutabilã actualitate prin structura ideaticã
ºi accesibilitatea metodicã, aceste texte nu sunt
incompatibile cu spaþiul informaþional /vs/ lectorial
contemporan.
În Arta ºi tehnica lecturii, M. Eliade dezvoltã o întreagã
argumentatio în favoarea lecturii cu tot ce þine de aceasta,
debutând cu un implacabil rãspuns pozitiv la întrebarea:
„Se poate vorbi de o artã ºi o tehnicã a lecturii?”(39).Vom
rezuma concluziile la care ajunge autorul construind o
tablã de valori, un îndreptar ºi, de ce nu?, un manual
dedicat cititorului contemporan. Deºi recunoaºte cã
fiecare cititor îºi poate descoperi ºi dezvolta propria
tehnicã, autorul ne lasã sã descoperim, în subtext, mici
ecuaþii intelectuale, relevabile în conferinþa mai sus citatã,
care ar putea fi rezumate astfel:
1. Nu trebuie citite cãrþile proaste sau mediocre.
2. Cãrþile bune sã se citeascã la timpul potrivit.
3. Nu se poate vorbi despre o artã a lecturii la cei
care nu au descoperit voluptatea re citirii ºi care „nu au
permanent o carte favoritã pe care sã o rãsfoiascã
zilnic”(40).
4. „Arta lecturii e în bunã parte arta recititului”.
5. „Tehnica lecturii e tehnica alegerii ºi distribuirii acelor
cãrþi care meritã sã fie recitite” (41).
6. Timpul re-lecturii þine de timpul interior care depinde
de „un anumit instinct, care se dezvoltã în fiecare lector”
ºi care „Se aseamãnã cu nostalgia pe care o cunosc
iubitorii de muzicã de a asculta într-o anumitã zi pe
Beethoven în loc de Mozart” (41).
7. Cel mai important nivel al lecturii este „asimilarea
cãrþilor cetite” care ar trebui sã fie, deopotrivã, memorie
dar ºi metamorfozã intelectualã.
8. Asimilarea cãrþilor mai înseamnã – ºi Eliade insistã
asupra acestui punct – ºi „transformarea substanþei
cãrþilor în element nutritiv” (42) pentru lector, adicã
rãspunsuri obligatoriu pozitive la întrebãri de verificare
post-lecturã: „Ne simþim mai bogaþi, mai vii, mai umani,
dupã o anumitã carte?” (43).
9. Trebuie evitatã lectura inutila a cãrþilor care „nu ne
spun nimic, nu ne emoþioneazã, nu ne îmbogãþesc”, care
expun „fapte nesemnificative”, „personaje ireale, abstracte
ºi inerte, analize mediocre”, ºi care sunt scrise „într-o
limbã literarã lipsitã de orice valoare” (44).
10. „Lectura nu ajunge o artã decât în clipa când
cititorul ºtie sã prevadã valorile ºi sã distingã emoþiile
estetice” (45).
Aºadar, o paradigmã lectorialã bazatã pe selecþie,
asimilare, prelucrare, intuiþie valoricã, pe descoperirea ºi
fructificarea esenþelor. Coordonate ale unei lecturi totale,
avizate, formatoare, transformatã în artã.
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Aceastã lecturã - totem personal este eclipsatã permanent de obsesia scrierii propriei biografii, a jurnalului care definesc categoria cãrþilor purtate cu sine (n.n.) ºi
care determinã la M. Eliade o permanentã activare a egoului ianusian
ianusian, conferindu-i un spaþiu afectiv securizant,
care îl protejeazã de el însuºi, ºi, poate, ºi de restul lumii,
printr-o amniozã repetebilã, catharcticã. „Scriu ca sa mã
regãsesc mai târziu, ca sã-mi aduc aminte de timpuri
inutil pierdute”(30) conduce la ipostaza cititorului Eliade
citindu-se pe sine, poate redescoperindu-se, redimensionându-se faþã de propria operã ºi viaþã: „Dar câte
alte descoperiri pe care nu le-aº fi bãnuit?”(31) constatã
Eliade, recitind fragmentare însemnãri autobiografice, cu
un sentiment al nespusului, al inefabilului contrapunctat
existenþial..
În acest parcurs livresc, inclusiv acela autoreferenþial,
Eliade preþuia re-citirea ca pe o formã de receptare ºi
selecþie a esenþelor, ca pe o verificare axiologicã a
propriilor aprecieri ale unei prime ori secunde lecturi, ale
unei lecturi în diacronie, ale unei (re)lecturi, în accepþiunea
datã de Matei Cãlinescu de „proces cu finalitate
structuralã, reflexivã, autoreflexivã”(32).
Ca ºi în cazul jurnalului ori al autobiografiei, punând,
totuºi, sub rezervã, autoreflexivitatea, re-citirea reprezintã
o motivaþie uneori subiectivã, pentru „plãcerea textului”,
pentru rearhivarea lui afectivã ºi intelectualã, mai ales a
„cãrþilor esenþiale” pentru Eliade, din seria celor purtãtoare
de gir existenþial din care am citat mai sus. La o astfel de
lecturã fractalã, cizelatã de o disciplinã ºi voinþã a
studiului ºi de consecvenþã a valorii, îndeamnã M. Eliade
mai ales pe tinerii cititori.
Sedus de tentaþia exhaustivitãþii lectoriale, „dat fiind
cã numãrul cãrþilor este practic nelimitat”(33), M. Eliade,
construindu-ºi propria sa metodã de lucru, dezvoltând
idei pentru un Manual încã nescris al perfectului cititor,
rãmâne pentru cititorul de astãzi, de mâine ºi din totdeauna, un exemplu de idealitate lectorialã, de multiplicare carismaticã a reperului cultural obligându-l pe cel
ce-i stã în preajma operei sã spunã, odatã cu Noica: „Prin
el am trãit vorba lui Goethe: tot ce mã sporeºte este
adevãrat” (34).
Îndemnul spre lecturã este mai curînd unul indirect,
dedus, nu are nimic din atitudinea ex cathedra, nu impune,
ci sugereazã. El doar propune reguli, metode posibile,
oferã soluþii opþionale. Eliade convinge în acest demers
prin argumente ºi prin sistemul refereþial, opunând prin
varii exemple, erudiþia, diletantismului. Ceea ce
caracteriza cunoaºterea gordianicã, trimite, într-o bunã
mãsurã ºi la calitãþile ºi reperele unui bun cititor: nonconformism, imaginaþie, risc, eficienþã. Pentru Eliade,
cititorul non.conformist este caracterizat de „curiozitate
intelectualã ºi sensibilitate nealterate” (35), astfel încât,
scriitorul sã poatã face apel la „inteligenþa, la cultura, la
demonul sãu teoretic” (36).
Întâlnirile decisive cu unele cãrþi pot debuta cu o
întrebare de felul celei pe care naratorul din „ªantier”,
ºi-o adreseazã retoric, dupã întâlnirea cu tânãrul licenþiat
în filozofie, Banerjee, care îi lãsase „o excelentã impresie”
intelectualã: „cine ºtie dacã întâlnirea cu acest tînar nu
va însemna o nouã etapã în viaþa mea?” (37).
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Eliade insistã în aceste conferinþe radiofonice asupra
consecvenþei cititului care trebuie sã devinã „instrument
de alimentare spiritualã continuã” nu numai „instrument
de informaþie sau de contemplaþie esteticã”(46) determinat
contextual ºi fragmentar. ªi nu numai împlinirea culturalã
ci ºi pe aceea sufleteascã trebuie sã o urmãreascã orice
lector priceput.
Istoria personalã a fiecãruia devine, de multe ori,
determinantã pentru necesitatea unei biblioterapii
autoadministratã „în orice moment de secetã sufleteascã,
în acele momente de obosealã, de zdrenþuire totalã, pe
care le cunoaºte fiecare dintre noi” (47). Atunci, „Nutriþia
spiritualã de care vorbim poate fi, în anumite cazuri, ºi o
excelentã terapeuticã spiritualã” (48).
Un manual al perfectului cititor nu este, pânã la urmã,
doar idee, ori sugestie bazatã pe observaþii la îndemâna
lui Eliade-cititorul ci, este, mai ales, o sumã de practici
ale autorului însuºi, este, prin urmare, un model de praxis
lectorial care poate fi augmentat, nuanþat, personalizat,
în funcþie de fiecare cititor, este un decalog al cititorului
ºi al lecturii.
Aceastã grilã valoricã ºi aceste repere sunt menite
sã corecteze greºeala unora care considerã „cãrþile ºi
lectura ca un divertisment, iar bibliotecile ca un lux” (49)
spune Eliade ºi tot el, în aceeaºi conferinþã, recunoºtea
necesitatea ºi urgenþa înfiinþãrii de biblioteci publice si
particulare.
Mircea Eliade, surprins deseori în arhivele foto în
prejma cãrþilor, locuitor al mansardei matriceal-livresti,
devenitã referinþã autobiograficã, autorul moral al multor
biblioteci prin gestul deliberat – sacrificial al darului sau
donaþiei din propria-i bibliotecã, Eliade care trãia, spre
sfârºitul vieþii, crispãri dureroase în faþa anticariatelor
volante de pe cheiurile Senei, care a fost martorul rugului
propriilor cãrþi, care descrie cu patos controlat, punctual, sistematic, cu un sentiment de confort intelectual,
biblioteca din ce în ce mai neîncãpãtoare de la Mansardã,
ori Biblioteca Maharajahului, ori, de exemplu, prin învestire
auctorialã, biblioteca din strada S. din Secretul Doctorului
Honigberger, care trãia în biblioteci „nopþi de benedictinã
muncã”(50) ºi care proiectase, dupã modelul Iorga, „Cãrþi
reprezentative din viaþa Asiei”, spunea: „O casã fãrã cãrþi
este o casã nedemnã” (51).
Discursurile radiofonice ale lui M. Eliade, cãrora li se
adaugã nenumãrate trimiteri la tema cãrþii, a lecturii ºi a
bibliotecii în opera eliadescã definesc un adevãrat program, o frondã intelectualã împotriva „amatorismului
funest al lecturilor” (52), o atitudine ciceronianã împotriva
lipsei de perspectivã ºi de viziune a momentului cultural
respectiv, în ceea ce priveºte rolul bibliotecilor publice,
construind fundamentele unei posibile bibliosofii care,
istoric ºi teoretic vorbind, este ºi astãzi cunoscutã de
toþi ºi, paradoxal, ignoratã în mare parte.
Acomodând aceste discursuri la tehnopolisul
contemporan în care locuim, schimbând ceea ce este de
schimbat, ce am rãspunde astãzi lui Eliade care,
analizând bibliotecile publice româneºti spunea, în miezul
perioadei interbelice: „Nici nu ne putem compara cu vecinii
noºtri, ca sã nu mai pomenesc nimic de Germania, Anglia
ºi Franþa” (53). ªi, acceptând triada sinonimicã –
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bibliotecã, lecturã, carte, cine poate susþine astãzi,
contrariul afirmaþiei lui Eliade: „Lipsa bibliotecilor
superioare încurajeazã semidoctismul, improvizaþia sau
chiar frauda intelectualã”? (54).
Cãrþile asumate lectorial, purtãtoare de idei majore,
întâlnirile providenþiale între acestea ºi cititorii lor, au fost
purtãtoare de istorie, au produs breºe în mentalitãþile
colective, au impus noi sensuri istoriei, au clãdit ºi au
prãbuºit utopii.
Aceastã funcþie heracliteanã a lecturii, sugeratã de
textele conferinþelor lui M. Eliade, aplicabilã individului ºi
istoriei însãºi, întãreºte ºi ea, dincolo de idealizarea Cãrþii,
fireascã la un cititor faustian cum a fost Mircea Eliade,
viziunea umanistã a personalitãþii acestuia, încadratã în
seria celor „care nu numai cã suportã istoria ci ºi o
creeazã” (55).
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Ionel Necula

DIN POZIÞIONÃRILE UNUI FOST
MINISTRU ANTONESCIAN

Chestiunea francmasoneriei
Prima ºedinþã de guvern la care a participat proaspãtul
ministru al Culturii Naþionale ºi Cultelor a fost cea din 10
decembrie 1941 unde s-a discutat, printre altele, ºi problema
francmasoneriei. Nu figura pe ordinea de zi a ºedinþei, dar a
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fost ridicatã de Ion Sandu, subsecretar de stat la Ministerul
Culturii Naþionale ºi al Cultelor care, cu un fel de panicã a
declarat: „ceea ce sunt sectele religioase pentru pãtura de jos
(a populaþiei, ad.n.) este francmasoneria pentru intelectuali.
Forme de manifestare diferite pentru aceeaºi acþiune de
zdruncinare a credinþei ºi Bisericii noastre strãmoºeºti”. Tot el
a precizat cã Sfântul Sinod dezbãtuse aceastã problemã întruna din întrunirile sale ºi-a combãtut-o printr-un Studiu asupra
Francmasoneriei votat la 11 martie 1937.
Mareºalul îºi aratã ºi el aversiunea faþã de masonerie, dar
nu vrea sã conchidã înainte de a-ºi consulta proaspãtul ministru
al Culturii ºi Cultelor: „cum vede chestia dl. Ministru Petrovici?”.
Evident, filosoful nu este lipsit de abilitãþi diplomatice ºi
considerã cã „chestiunea trebuie situatã pe un plan mai departe.
Aceasta mai ales cã religia este, în primul rând, o comoarã
sufleteascã a þãrãnimii.
Þãrãnimea nu pricepe ce înseamnã Masoneria (deci baza
socialã a ortodoxismului a rãmas neinfestatã de virus, ad.n.).
Ceea ce l-a supãrat cel mai mult pe Mareºal a fost duplicitatea
Sfântului Sinod care, deºi a condamnat masoneria, a ridicat în
funcþii ecleziastice clerici masoni. Unul dintre aceºtia era mitropolitul Moldovei pe care Petrovici îl cunoºtea foarte bine, îi fusese
coleg la Universitate ºi ºtia c-a fost iniþiat în masonerie de Titu
Maiorescu. Nu considerã însã cã trebuie înlocuit din funcþie pe
aceste considerente pentru cã i se poate gãsi alte cusururi: „este
moale în materie de administraþie. În orice caz, sunt absolut de
pãrere cã aceastã chestiune nu se poate pune astãzi”.
Apoi, discuþia este deviatã pe alte versante, i se conferã
alurã ºi prespectivã internaþionalã. „Dacã atac acum aceastã
problemã, mai spune Mareºalul, lovind în Bisericã, dau
posibilitatea ungurilor sã strige: iatã, încã o dovadã cã România
este putredã ºi cã nu meritã ceea ce cere. Deci este momentul
sã ne punem fruntea în mâini ºi sã tãcem. Sunt multe chestiuni
pe care le-aº ataca, dar nu vreau sã dau apã la moarã ungurilor.
Atât aºteaptã ei, ca sã spunem cã în Þara Româneascã sunt
numai tâlhari”. (Stenogramele ºedinþelor Consiliului de Miniºtri,
Bucureºti, 2001, vol. 5, p. 431- 434).
Mareºalul nu era lipsit de viziune ºi perspectivã. „A venit la
mine Pamfil ªeicaru ºi mi s-a plâns cã nu-l las sã scrie ceea ce-i
trimit corespondenþii (din teritoriu, ad.n.). I-am spus:iatã de
ce: pentru cã ungurii, dacã scrii d-ta cã un prefect este hoþ, ei
se duc la Roma ºi la Berlin ºi þipã cã toatã þara e plinã de tâlhari.
ªi atunci am fãcut mai mult rãu decât bine” (…) Eu, a conchis
ºeful statului, nu acopãr masoneria, dar apãr statul român”
(idem, p. 434).
La aceste cuvinte, Petrovici intervine oarecum surprinzãtor
spunând cã „este nevoie de puþinã ipocrizie”. Cum se explicã
prezenþa acestui cuvânt greu în contextul dezbaterii guvernamentale? Plana vreo bãnuialã asupra lui Petrovici în privinþa
legãturilor sale cu miºcarea masonicã? Nu este exclus, deºi
PRO

Se ºtie cã filosoful Ion Petrovici n-a figurat de la început
printre miniºtrii cabinetului antonescian format la 6 septembrie
1940. A fost adus în funcþia de ministru al Culturii ºi Cultelor
mai târziu, la 5 decembrie 1941, urmând în scaun generalului
Radu Rosetti, care se dovedise total nepotrivit pentru aceastã
însãrcinare. Nici numirea lui Petrovici nu s-a fãcut cu prea mare
grabã din partea generalului. Chemarea lui venea într-o vreme
când demnitatea în sine, dupã experienþele anterioare, nu-l
interesa „prea mult”. Viaþa politicã se schimbase; regimul democratic în care Petrovici activase pânã atunci fusese dislocuit cu
unul autoritar în care conducãtorul statului nu era prea dispus
sã despice firul în patru. Nu emitea pãreri sau opinii, ci sentinþe,
ceea ce lui Petrovici, obiºnuit cu confruntarea punctelor de
vedere, nu-i cãdea tocmai bine.
A mai contribuit la aceastã acceptare ºi insistenþa colegilor
sãi universitari, care îl sfãtuiau sã primeascã ºi sã punã ordine
în babilonia din minister. „Acceptarea mea, conchide într-un
memoriu cerut de avocatul Raiciu în calitatea lui de acuzator
public la Tribunalul Poporului ºi întocmit de filosof ca acþiune
de recurs, dupã sentinþa din 19 ianuarie 1949 prin care a fost
condamnat la zece ani de temniþã grea, îºi pierdea din libertate”.
Numirea lui Petrovici era urmarea unei consultãri discrete fãcute
de Antonescu printre membrii corpului profesoral ºi cãpãtase
un fel de electivitate.
Ulterior, Petrovici va regreta aceastã intrare în guvern, dar,
în fine acceptând postul ºi-a luat rãspunderea în serios ºi-a
început sã îndrepte câte ceva din problemele care frãmântau
învãþãmântul românesc „bântuit de idei legionare”. Cunoºtea
problemele, mai trecuse în câteva rânduri pe la acest minister,
dar acum situaþia era total diferitã. Þara era condusã dictatorial, nu mai exista parlament ºi toate problemele erau dezbãtute
ºi soluþionate în cadrul ºedinþelor de guvern prezidate, de
regulã, de ºeful statului. Consultând volumele editate de
Arhivele Naþionale ale României cu toate stenogramele
ºedinþelor de guvern constatãm cã noul ministru nu s-a arãtat
inhibat de autoritatea mareºalului ºi-ºi pãstorea domeniul
detaºat de complexele momentului. Probabil cã în subsidiar
chiar îºi fãcea probleme pentru obiºnuitele sale reacþii ironice.
Mareºalul nu prea era dispus pentru glume. Sigur, deocamdatã nu sunt motive de îngrijorare, dar ulterior, dupã mai multe
confruntãri contrapunctate, se va vedea cã exact sarcasmele
vor produce rãceala dintre ei. „De fapt, uneori le aprecia ºi el”,
spune Petrovici în memoriile sale cenzurate.
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transformarea suspiciunii în certitudine se va produce ceva
mai târziu. Petrovici fãcea parte din Marea lojã Masonicã de rit
scoþian, dar faptul era þinut în surdinã, nu cãpãtase circulaþie
publicã. Cu siguranþã Mareºalul ºtia mai multe decât toþi ceilalþi
participanþi la dezbatere. Cu un an în urmã, filosoful fusese
anchetat de o comisie legionarã ºi una dintre problemele
urmãrite de anchetatori era ºi aceea a apartenenþei sale la
miºcarea masonicã. E drept cã nu s-a insistat pe aceastã idee,
dar faptul cã figura în chestionar era un indiciu cã suspiciunea,
cel puþin deocamdatã, era þinutã-n surdinã.
Sigur cã pânã la urmã problema masoneriei lui Petrovici va
deveni publicã. Va fi devoalatã de Mitropolitul Gherontie al
Tomisului împreunã cu alþi clerici ºi va genera un nefericit scandal public. Lumea nu era pregãtitã sã accepte ca un mason sã
coordoneze activitatea Bisericii Ortodoxe Române. Nici reacþia
lui Petrovici n-a mai fost cea de conciliere ºi de superioarã înþelegere a divergenþelor. Mitropolitul va fi supus unor pedepse
treptate ce vor culmina cu destituirea lui din funcþie. Sigur, problema este complexã, dar n-o mai prelungim cu restul aspectelor pe care le-am relatat detaliat în lucrarea noastrã Ion Petrovici
în vizorul securitãþii, Editura Saeculum, Bucureºti, 2005.

Asociaþia Nae Ionescu

PRO

Când la 15 martie 1940, Nae Ionescu a încheiat conturile
cu cazuistica vieþii avea 50 de ani ºi un mare prestigiu
profesoral. A fost o moarte fulgerãtoare, suspectã, iar ºocul
resimþit de foºtii sãi învãþãcei a fost imens, tulburãtor ºi neaºteptat. Pe mulþi dintre ei îi vom regãsi în catedrele nou-înfiinþatei
Asociaþii „Nae Ionescu” întemeiatã la 4 octombrie 1941.
Profesorul imprimase discipolilor sãi un stil, o mentalitate,
o manierã de gândire de care cei ce l-au cunoscut nu se putea
dispensa aºa repede. Numele sãu era asociat cu miºcarea legionarã, iar ideile ei nu dispãruserã odatã cu înfrângerea din ianuarie
1940. Persista încã în rândul unor categorii de intelectuali
influenþe, îndeosebi în lumea preoþilor ºi a corpului profesoral ºi
Antonescu, în ºedinþele de guvern, insista adesea pe culpabilizarea acestor categorii aflate sub pãstorirea lui Petrovici.
Sã mai subliniem cã moartea neaºteptatã a lui Nae Ionescu
a lãsat multã lume îndureratã sincer, metafizic, detaºat de
implicaþiile ei ideologice. Puternic afectat de aceastã pierdere
se arãta C. Noica, discipolul care, a douã zi dupã aflarea veºtii,
îi scria prietenului sãu de la Paris, Emil Cioran: „Mã pregãteam
sã-þi trimit o altã scrisoare. Dar a murit Nae ºi asta schimbã
totul. Mã duc mâine la înmormântarea lui, cu sentimentul cã
ne apasã un blestem ºi cã nicio întâmplare nu-mi putea sãrãci
mai mult fiinþa de român ca aceasta” („Dilema” nr. 129 din 30
iunie - 6 iulie 1995).
Fusese depus la capela cimitirului Bellu ºi autoritãþile
luaserã mãsuri severe pentru prevenirea eventualelor tulburãri.
Participant ºi el la ceremonia înmormântãrii, Pericle Martinescu
estima cã „acest om a murit într-un moment nepotrivit, creând
chiar ºi prin moartea lui dificultãþi celor din capul þãrii, aºa cum
a fãcut ºi în viaþã (…) „Lumea da buzna pe cãrarea îngustã de
la capela cimitirului cãlcându-se în picioare, îmbrâncindu-se,
împingându-se, ca sã ajungã fiecare cât mai în faþã. Cordoanele
de poliþiºti încercau sã menþinã ordinea, dar era imposibil. Când
a ajuns la groapã, sicriul a fost aºezat pe margine pentru a fi
sigilat. Unul din bãieþii defunctului, care se pierduse de familie,
încerca sã-ºi facã loc mai aproape ºi striga, chiar lângã mine,
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cu un accent de revoltã ºi deznãdejde cãtre poliþistul ce-i tãia
calea: Dã-mi voie, domnule, ce, nici aici nu mã laºi sã-l vãd pe
tata! Tot Pericle Martinescu mai relateazã cã pentru transportatea sicriului de la capelã la groapã nu s-a folosit cãruciorul, ci
a fost purtat pe umeri de vreo zece bãrbaþi (în frunte cu Mircea
Eliade)”. (Pericle Martinescu, Umbre pe pânza vremii , Editura
Cartea Româneascã, Bucureºti, 1985, p. 92).
Am asistat ceva mai mult asupra acestei relatãri
reportericeºti a morþii lui Nae Ionescu, dar de atunci se scursese
un an ºi jumãtate, þara trecuse printr-o rebeliune, miºcarea
legionarã fusese neutralizatã, dar nu decapitatã, iar Petrovici
primise însãrcinarea sã facã nu educaþie, ci reeducaþie, sã
converteascã spiritul românesc de la extremismul de dreapta
la democraþie. Nu numai moartea lui Nae Ionescu cãzuse întrun moment nepotrivit, cum aprecia Pericle Martinescu, dar ºi
ideea Asociaþiei cu numele sãu. În componenþa ei figurau 21
de membri fondatori, dintre care 5 (Octav Onicescu, C. Noica,
Mircea Vulcãnescu, Virgil Bogdan ºi Constantin Floru) alcãtuiau
Comitetul de direcþie, urmând ca alþi trei (G. Breazul,
Perpessicius ºi preotul Al. Popescu) formau Comitetul de
cenzori, iar ceilalþi (Ion Frunzetti, Petre Þuþea, Titu Devechi,
Ionescu Ghibericon – fratele filosofului, actor, cunoscut ca
interpret al lui Nae Ipingescu din piesa lui Caragiale, preotul I.
D. Petrescu, gen. dr. Panaitesacu) alcãtuiau gruparea membrilor
fondatori. Scopul Asociaþiei era destul de ambiþios, dacã avem
în vedere cã-ºi propunea:
- Publicarea operei lui Nae Ionescu;
- Organizarea de cursuri ºi conferinþe;
- Editarea unei reviste de studii filosofice;
- Acordarea unor burse;
- Organizarea unei ºcoli libere de dezbateri filosofice.
Mai activi dintre membrii fondatori erau Octav Onicescu,
devnit preºedinte al Asociaþiei în baza prieteniei sale cu filosoful
din vremea studiilor berlineze ºi C. Noica (îndeplinea ºi funcþia
de secretar al Asociaþiei. În documentul de înfiinþare al
Asociaþiei se menþiona ca sediu locuinþa lui Octav Onicescu
din str. Rozelor nr. 9.
Cum legalizarea activitãþii Asociaþiei implica înscrierea ei la
Tribunal ºi, bineînþeles, avizul ministerului de resort, situaþia ei
a ajuns ºi în discuþia ºedinþei de guvern din 3 martie 1942,
unde Marºalul (totdeauna bine informat) l-a întrebat brusc pe
ministrul Petrovici, deturnându-l din discursul sãu despre
proiectata lege a învãþãmântului printr-o întrebare tãioasã: „ce
este cu Societatea Nae Ionescu? Petrovici se reculege repede
ºi aratã cã, „o serie de tineri, adepþi de-ai lui Nae Ionescu vor sã
înfiinþeze o Societate, cu scopul de a-i tipãri operele ºi a-i difuza
ideile (…) Eu, personal, vã mãrturisesc cã n-am vrut sã dau
autorizarea din douã motive, pentru cele douã calitãþi ce le am
în mine; mai întâi sunt om de culturã, cãrturar, ºi, în al doilea
rând, sunt ºi om de Stat, în fruntea unui departament. Ca om
de culturã gãsesc cã nu este nevoie de o întreagã academie ca
sã se imprime operele lui Nae Ionescu (…) Ca om de Stat, mã
întreb ºi eu – este aºa de disproporþionatã aceastã societate
(de fapt, Asociaþie) faþã de þelul ei, întrucât mã tem cã se ascunde
aici altceva – este nevoie de a menþine aici un nume, care are
anumite consonanþe, cu anumite idei ºi o anumitã mentalitate,
poate împotriva cãrora luptãm”?
Nu e nici o îndoialã, ºi Petrovici ºi Mareºalul fãceau o legãturã
directã între miºcarea legionarã ºi programul noii Asociaþii
înfiinþatã de ciracii lui Nae Ionescu. ªeful statului, care n-a arãtat
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O casã pentru Mareºalul Ion Antonescu
Al ºaptelea volum al seriei editate de Arhivele Naþionale ale
României cuprinde stenogramele ºedinþelor Consiliului de
Miniºtri din perioada mai-iunie 1942. Dac-ar fi sã configurãm
cadrul general al acestei perioade, ar trebui sã subliniem:
- cã în tot acest interval Mareºalul a fost bolnav (suferea de
o maladie cronicã) ºi, prin urmare, ºedinþele au fost prezidate
de vicepreºedintele Consiliului de Miniºtri, Mihai Antonescu;
- cã în dezbaterile Consiliului de Miniºtri predominau
problemele economice ºi cele ale acordurilor României cu alte
þãri (cu þãrile Axei în special) ºi ale aprovizionãrii frontului;
- cã în tot acest interval de timp armata românã a continuat
ofensiva în Rãsãrit, alãturi de armata germanã, ajungând pânã în
peninsula Kerci (8-19 mai), apoi a Sevastopolului (1iunie – 4 iulie);
- cã nu erau ignorate problemele noi, apãrute ca urmare a
modificãrilor de graniþã, datoritã Dictatului de la Viena ºi a
Tratatului Ribbentrop-Molotov, prin care un mare numãr de
români s-au trezit în afara graniþelor oficiale ale þãrii.
Totuºi, dincolo de aceste probleme prioritare pe agenda
ºedinþelor de guvern, apãreau ºi subiecte adiacente, cum a
fost cea privind amenajarea unei locuinþe pentru Mareºalul
Ion Antonescu, problemã ridicatã de Mihai Antonescu în
ºedinþa de guvern din 11 iunie 1942.
Din expunerea vicepreºedintelui Consiliului de Miniºtri,
Mihai Antonescu, aflãm cã legile României din acea vreme
dãdea dreptul Mareºalilor sã dispunã de o locuinþã „pentru tot
timpul vieþii lor ºi a familiei lor” (volumul 7, p. 337). Mihai
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Antonescu se orienteazã spre casa lui Nae Ionescu, rãmasã
liberã dupã decesul proprietarului cu doi ani în urmã.
Reglementãrile erau clare, mai fusese uzitate ºi în cazul
Mareºalului Prezan, dar Ion Antonescu pusese o condiþie care
încurca serios lucrurile; voia ca „Statul (Român) ad.n.), sã nu
aibã nici o sarcinã nouã pentru dânsul” (idem, p. 339).
Problema era relativ uºor de rezolvat pentru cã Rãzvan ºi
Margareta Nae Ionescu, moºtenitorii de drept ai defunctului
profesor, erau dispuºi „sã ofere spre vânzare terenul în
suprafaþã de 30. 000 m. p. cu construcþiile aflate pe el (casã de
locuit) cu preþul de 20. 000 lei” (p. 335).
Adevãrul era cã Nae Ionescu cumpãrase terenul în 1935
de la Ministerul Agriculturii ºi Domeniilor cu scopul de a înfiinþa
o fermã agricolã cu un capital de cel puþin 60. 000 lei, lucru
care nu se întâmplase. În acest caz, în conformitate cu
prevederile Legii Agrare, contractul de vânzare putea fi reziliat,
iar Statul putea sã reia terenul pe cale administrativã, fãrã nici
o despãgubire pentru clãdirile ºi instalaþiile existente.
Ca jurist, chiar unul de bunã reputaþie, Mihai Antonescu
face observaþia pertinentã cã „dacã nu este moral ca sã nu se
fi respectat condiþia de cumpãrare de la stat(de Nae Ionescu,
ad.n.), nu este moral nici din partea Statului sã se îmbogãþeascã
în dauna acelora care au construit pe proprietatea lui” (p. 336).
În cele din urmã, moºtenitorii lui Nae Ionescu sunt gata sã
considere stinse orice alte drepturi asupra proprietãþii din
Bãneasa, în schimbul sumei de 16. 000. 000 lei „liberã de orice
sarcini ºi impozite”. Moºtenitorii de drept indicau, aºadar, suma
lichidã pe care urmau s-o primeascã.
Problema era ca ºi rezolvatã, dar mai rãmânea în discuþie
dorinþa Mareºalului de a nu angaja sub nici o formã bugetul
statului în aceastã operaþie care rãsfrângea persoana sa.
Soluþia a venit de la Societatea Anonimã de Telefoane,
care a depus la Casa de depuneri, sub recipisa 23181/1942 „la
dispoziþia Statului Român suma de 20 milioane lei” cu
afectaþiunea specialã ca sã serveascã spre cumpãrarea unei
locuinþe pentru Mareºalul României. Nu mai trebuia decât un
decret care sã autorizeze Statul Român „sã primeascã
donaþiunea Societãþii Române de Telefoane ºi s-o direcþioneze
cumpãrãrii unei locuinþe Mareºalului Române”.
S-au ridicat însã obiecþiuni. Ministrul Finanþelor, generalul
N. Stoenescu, considerã cã este de datoria Statului Român sã
cumpere aceastã locuinþã pentru Mareºalul sãu, opinie la care
subscriu toþi participanþii la sus-amintita ºedinþã de guvern. A
fost nevoie de o nouã intervenþie a lui Mihai Antonescu , care
a reafirmat dorinþa Mareºalului de a nu se încãrca bugetul
statului cu o nouã cheltuialã, pentru ca toþi cei prezenþi sã
accepte donaþia cu destinaþia indicatã. De-abia dupã aceastã
nouã intervenþie a vicepreºedintelui Consiliului de Miniºtri,
donaþia este admisã în unanimitate.
Prezent ºi el la aceastã ºedinþã, Ion Petrovici nu se remarcã
printre vorbitori, dar intervine spre sfârºitul ºedinþei cu o „micã
reflecþie”: „halal metafizician, care din salariul sãu de conferenþiar,
sã poatã lãsa totuºi o moºtenire de 20 milioane de lei familiei
lui” (p. 338). Cred cã putem descifra în aceastã reflecþie ºi bruma
unei gelozii surdinizate faþã de prestigiul colegului sãu universitar,
care devenise un reper, un simbol ºi fascina tineretul universitar.
Încã nu se obiºnuise cu primenirile vieþii, cu suiºurile ºi
coborâºurile gloriei trecãtoare. Cred cã reflecþia sa conþinea mai
mult decât o simplã incompatibilitate de convingeri filosofice.
Lumile reprezentate de Petrovici ºi de Nae Ionescu erau în opoziþie
ºi-n succesiune. În locul seninãtãþii clasice reprezentatã de matafizicianul tecucean se întindeau plantaþiile gândirii faustice
vectorizate de Nae Ionescu.
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nici o slãbiciune în reprimarea miºcãrii legionare, este aproape
furios. Îl ridicã în picioare pe Eugen Cristescu (ºeful S. S. I-lui
românesc) ºi-i ordonã sã stabileascã fiºa acestui om (dosarul
secret) „care avea talent, putea sã fie ºi cult, dar care avea un
suflet plin de puroi rãu mirositor ºi care nu putea fi decât
distrugãtor pentru neamul românesc” (Op. cit. vol. 6, p. 235).
Se simte iritarea din cuvintele Mareºalului, deºi recunoaºte
cã nu-i ºtie „pe oamenii aceia care vor sã constituie Societatea
Nae Ionescu”, dar în felul acesta îi caracterizez ºi pe ei, le pun
pecetea” (…) Nu ºtiu care a fost rolul lui la catedrã, dar persoane
destul de serioase au spus cã diploma pe care a pus-o în faþã,
nu este realã” (ibidem).
Aici Petrovici pluseazã ºi precizeazã cã unul dintre iniþiatorii
Societãþii în discuþie este membru al guvernului, dar nu-i
pronunþã numele. O face în schimb vicepreºedintele Consiliului,
Mihai Antonescu, prezent ºi el la ºedinþã. El precizeazã cã este
vorba de Mircea Vulcãnescu, absent la ºedinþa respectivã.
Probabil cã acest ultim aspect l-a supãrat pe Mircea
Vulcãnescu ºi l-a adus în situaþia sã se „rãfuiascã” mai târziu
cu ministrul Petrovici, la un sfârºit de ºedinþã a Consiliului de
Miniºtri (alta, ulterioarã celei din 3 martie 1942, din care am
extras datele mai sus menþionate.
Sã precizãm însã cã ºi Petrovici era destul de abil, ºtia cum
sã aranjeze lucrurile pentru a mulþumi toatã lumea. La sugestia
lui, Asociaþia a introdus un act adiþional la statut care preciza
cã „Activitatea politicã, oricum s-ar fi manifestat în timpul vieþii
defunctului profesor Nae Ionescu, nu face parte din
preocupãrile sau manifestãrile Asociaþiei”. Evident, cu aceastã
adãugire la statut, n-a mai fost nici o problemã în avizarea ei de
cãtre ministrul Petrovici. Ar fi interesant de vãzut ce s-a ales de
programul ºi de intenþiile Asociaþiei, dar aspectul implicã o
cercetare specialã, diferitã de scopul acestui articol.
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Un demnitar cu ºtiinþa împrejmuirii
teritoriului
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Adus în fruntea Ministerului Educaþiei ºi Cultelor, Ion
Petrovici trebuia sã arate cã speranþele cu care fusese creditat
– de ªeful Statului, dar ºi de masa corpului profesoral – erau
justificate. Nu mai erau vremurile de odinioarã. Dacã altãdatã
fusese „benjaminul bãncii ministeriale”, acum era decanul de
vârstã al guvernului. Mareºalul îl apela cu sintagma „Domnule
Decan” ºi Petrovici chiar îºi lua în serios aceastã ipostazã. Când
Mihai Antonescu, ca vicepreºedinte al Consiliului de Miniºtri ºi
ca ministru de externe informeazã guvernul despre activitatea
sa în apãrarea drepturilor noastre, Petrovici se considerã cel
mai îndreptãþit sã mulþumeascã în numele colegilor sãi: „ca cel
mai vechi dintre miniºtri, îmi revine sarcina sã vã aduc
mulþumirile noastre ale tuturora pentru informaþiile atât de
ample pe care ni le-aþi dat în ºedinþa de astãzi” (vol. 7, p. 430).
Altfel, participa frecvent cu opinii ºi puncte de vedere la
dezbaterile tuturor problemelor puse în discuþia guvernului ºi
mai ales a acelora care priveau problemele ministerului sãu. ªia asumat rãspunderea deplinã în administrarea educaþiei ºi
cultelor ºi nu admitea ingerinþe alogene. Când, în ºedinþa
Consiliului de Miniºtri din 6 august 1942, s-a pus problema ca
învãþãmântul secundar sã fie trecut sub tutela prefecturilor,
Petrovici ia atitudine ºi replicã supãrat cã aceastã tutelã nu
trebuie sã treacã dincolo de administraþie, nu trebuie sã se
extindã ºi asupra laturii pur spirituale. Este secondat în acest
demers de I. C. Petrescu, subsecretar de Stat la Ministerul
Culturii Naþionale ºi Cultelor care, la fel se plânge cã
învãþãmântul a ieºit din subordinea Ministerului de Finanþe ºia trecut sub cea a internelor.
Observaþiile n-au rãmas fãrã urmãri, cãci Mihai Antonescu
a-nþeles cã prefecturile trebuie sã-ºi limiteze atribuþiile la
aspectele administrative.
În ºedinþa Consiliului de Miniºtri din 16 septembrie 1942
s-a discutat, printre altele, ºi problema mai delicatã a participãrii
membrilor guvernului la bancheturi publice, problemã care
poate produce un anumit disconfort ministrului Petrovici.
Vicepreºedintele Consiliului de Miniºtri, Mihai Antonescu
transmitea dispoziþia Mareºalului ca membrii guvernului sã se
abþinã de a participa la mese publice ºi de a evita discursurile
solemne care sã angajeze guvernul.
Petrovici era un epicureic, îi plãceau banchetele ºi
discursurile omagiale. Le cultiva, ba chiar improviza fel de fel
de pretexte pentru punerea lor la cale. Evident, Petrovici era în
centrul atenþiei, primea omagiile celor prezenþi ºi nu-ºi reprima
niciodatã tentaþia unor rãspunsuri pedante, crocante ºi
generoase, care stârneau invidii printre confraþi. Era de aºteptat
ca interdicþia impusã de Mareºal sã-l afecteze, poate mai mult
decât pe colegii sãi. „Da, spune petrovici, sunt situaþii în care
ai rãmâne un fel de grosolan, dacã n-ai þine un discurs. Iatã,
când am fost la Odesa am vizitat ºi Universitatea de acolo, iar
rectorul mi-a þinut un discurs. Ce-ar fi însemnat dacã nu i-aº fi
rãspuns nimic” (vol. 8, p. 155). Pânã la urmã, cei prezenþi convin
cã sunt situaþii în care anumite protocoale sunt necesare, dar
cã nu trebuiesc semnalate publicistic.
O constantã a poziþionãrilor lui Petrovici a constituit-o grija
faþã de condiþiile de viaþã a celor pe care-i reprezenta
administrativ. Nu admitea sã împartã rãspunderea cu alte
instituþii ºi autoritãþi ºi nu accepta imixtiuni alogene peste
domeniile ce i-au fost încredinþate spre pãstorire.
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Era rãzboi, viaþa se scumpise ºi salariile celor din
învãþãmânt deveniserã neîndestulãtoare. În ºedinþele de guvern
problema salarizãrii personalului din învãþãmânt s-a pus în
mai multe rânduri. Petrovici nu se timora de rigorile regimului
de dictaturã, deloc fast pentru manifestãrile societãþii civile, ºi
se plia pe nemulþumirile din sistem intervenind cu aplomb
pentru îmbunãtãþirea salarizãrii corpului didactic. „Domnule
preºedinte, se adresa lui Mihai Antonescu în ºedinþa de guvern
din 13 octombrie 1942 pentru cã fiecare ºef de departament
aduce în Consiliul de Miniºtri ecouri din cuprinsul ministerului,
sunt obligat sã vã spun ºi eu cã situaþia salarizãrii corpului
didactic primar ºi secundar – nu vorbesc de cel universitar – a
devenit ceva îngrozitor. În ultimile rapoarte, pe care le-am primit
de la Siguranþã, se vorbeºte, pentru prima datã, de întruniri ale
membrilor corpului didactic ca sã se plângã din cauza salariilor”
(vol. 8, p. 350).
Aºadar, situaþia putea deveni explozivã ºi Petrovici
considera de datoria lui sã intervinã preventiv în favoarea celor
care, la numirea sa în fruntea Ministerului, îl creditaserã cu
speranþe ºi aºteptãri izbãvitoare. Într-adevãr, Petrovici n-a uitat
niciodatã c-a ajuns în aceastã demnitate ºi datoritã voinþei lor
ºi se arãta receptiv la semnalele primite din sistem. „Nu uitaþi,
mai atrãgea atenþia în aceeaºi ºedinþã de guvern, cã
învãþãmântul a dat o contribuþie admirabilã în acest rãzboi ºi
cã aceastã purtare are nevoie de o compensaþie, cel puþin de
natura aceasta”. (a sporurilor salariale, ad.n.). ªtia cum sã
devinã convingãtor(Idem, p. 351).
Sã nu uitãm cã Petrovici ridica aceste probleme în plin
rãzboi , când economia naþionalã era aservitã susþinerii
frontului, dar nu se înfrâna, ºtia cã existã rezerve. Chiar Mihai
Antonescu informeazã cã în anul din urmã a alimentat Banca
Naþionalã cu 7100 kg. aur, „pe care d. von Ribbentrop, în faþa
mea, a dat ordin sã ni se dea”. (idem, p. 361). Petrovici
supraliciteazã chiar: „totdeauna Ministerului Cultelor ºi
Instrucþiunii i se drãmuise fondurile cu o zgârcenie
extraordinarã”(Idem, p. 378).
Exagera. Toate ministerele (mai ales cele neimplicate direct în industria de rãzboi) treceau prin furcile caudine ale
distribuþiilor bugetare restrictive.
Totuºi, deºi vocea lui Petrovici avea destulã autoritate în
cadrul ºedinþelor de guvern, problema îmbunãtãþirii salarizãrii
cadrelor didactice rãmâne încã multã vreme nerezolvatã. Temerea
exprimatã de ministrul Petrovici, cã nemulþumirea se va
concretiza într-un Memoriu s-a adeverit. El va ajunge pe masa
Mareºalului în aprilie 1943 ºi va fi rezoluþionat: „Corpul didactic
are dreptate. Nu putem sã-l þinem în aceastã situaþie inferioarã ºi
umilitoare. Nu este admisibil ca un profesor secundar sã fie
plãtit mai puþin ca un plutonier ºi ca un sublocotenent. Dl. Neagu
(ministrul finanþelor, ad.n.) va studia propunerea ºi în acord cu
delegaþia va gãsi soluþia. Dacã va fi nevoie sã se punã un plus de
impozite acelora care câºtigã într-o noapte cât o mie de profesori
într-o viaþã. Nu putem face echitate de mãrire cu profesori în
sdrenþe, fãrã entuziasm ºi mânaþi sufleteºte de nevoile vieþii”.
(Mareºalul Antonescu, Secretele guvernãrii, Editura Românul,
Bucureºti, 1992, p. 207).
Din multe alte pricini, situaþia cadrelor didactice „a evoluat”
din rãu în mai rãu ºi-a ajuns în situaþia actualã de degradare –
fãrã precedent în toatã istoria mai veche ºi mai nouã a României.
Consecinþa este dureroasã. Starea de culturã a societãþii noastre,
media culturalã a populaþiei ºi nivelul spiritual a coborât treaptã
cu treaptã ajungând într-o stare neobiºnuitã cã aproape nu
mai are cine s-o reformeze. Atotstãpânitoare a ajuns cultura
underground.
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C.1. Soluþia finalã

„Quand nous voudrons créer notre grande Reich
allemand dans son ampleur définitive, nous aurons le
devoir d’éliminer ces peuples. Il n’y a aucune raison pour
que nous ne le fassions pas”1, afirma Hitler cândva înainte
de deplina preluare a puterii de cãtre NAZI (Nazionalsocialistische Deutsche Arbeiter Partei), conform mãrturiei
lui Hermann Rauschning, unul dintre personajele de vazã
ale Germaniei din acea vreme2.
Termenul de Endlösung (soluþie finalã) apare pentru
prima datã în terminologia nazistã, fiind folosit pentru a
desemna politica germanã faþã de evrei. Politica
Germaniei cu privire la evrei a cunoscut transformãri dea lungul timpului, anul 1938 marcând intensificarea
persecuþiilor îndreptate împotriva acestora. Iniþial, soluþia
propusã era emigrarea. În opinia lui Raul Hilberg, procesul
de exterminare a cuprins douã etape, între 1933-1940
cea a politicii de emigrare, iar între 1941-1945 cea a politicii
de anihilare3. Pânã în 1938 evreii se bucurau de o anumitã
libertate de miºcare. Dupã violenþele anti-evreieºti care
au loc în noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1938, eveniment
rãmas în istorie sub numele de Noaptea de Cristal,
Hermann Göring4 reuneºte Consiliul de Miniºtri pentru a
transmite mesajul Führer-ului, acela de a rezolva problema
evreiascã „de o manierã coordonatã”5. Se dorea evitarea
unor noi atacuri dezorganizate, Göring arãtând cã
violenþele care avuseserã loc cu 2 zile în urmã n-au fãcut
decât sã aducã pierderi economiei germane. Pagubele
cauzate de spargerea vitrinelor unor magazine, de jafurile
care au avut loc au adus prejudicii în special proprietarilor
germani ºi nu comercianþilor evrei, care doar închiriaserã
aceste magazine6.
Cu ocazia reuniunii Consiliului de Miniºtri se va discuta
ºi despre limitarea libertãþii evreilor prin interdicþii de
rezidenþã în anumite zone, de sejur ºi a dreptului de
circulaþie. Se pune problema unei emigrãri organizate ºi
chiar a izolãrii în ghetouri ºi a purtãrii unui semn distinctiv7.
Dupã anexarea Austriei de cãtre Germania, Heydrich8,
ºeful poliþiei secrete, merge la Viena pentru a organiza
birourile Gestapo9. El îi va încredinþa lui Eichmann10
direcþia Biroului Central al Reich-ului pentru Emigrarea
Evreiascã, înfiinþat în ianuarie 1939. În martie 1939,
Eichmann va fi trimis la Praga pentru a organiza un Birou
Central de Emigrare, dupã modelul celui din Viena11.
În 1940 apare conceptul de Territoriale Endlösung
(soluþie finalã teritorialã), legatã de ideea emigrãrii forþate
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a evreilor în Madagascar12. La 25 mai 1940 Himmler 13 îi
trimite lui Hitler un memorandum secret intitulat Reflecþii
asupra tratamentului popoarelor de rasã strãinã din Est.
El sugereazã cã „aceºti suboameni” au nevoie doar de
un minim de educaþie, respectiv sã ºtie sã-ºi scrie numele
ºi sã slujeascã interesului german. O parte a copiilor
polonezi (cei de rasã bunã, blonzi cu ochi albaºtri) ar
putea fi trimiºi în Reich pentru a fi educaþi în spirit arian.
În ceea ce priveºte populaþia evreiascã, Himmler
respinge, în aceastã fazã, metoda consideratã
negermanã, a exterminãrii fizice a unui popor întreg, fiind
adeptul emigrãrii evreilor spre Africa14. La acea datã însã,
Madagascarul era colonie francezã, prin urmare ideea va
fi curând abandonatã, pentru realizarea acestui plan fiind
necesarã încheierea rãzboiului cu un deznodãmânt
favorabil Germaniei, respectiv înfrângerea Marii Britanii
ºi soluþionarea problemelor cu Franþa.
În iulie 1941, Hermann Göring îi trimite o telegramã
lui Heydrich, prin care îi cerea sã înceapã pregãtirile pentru
Gesamtlösung (soluþie totalã) în zonele controlate de
germani15. Heydrich transmite mesajul mai departe,
anunþând cã Göring îl însãrcinase cu pregãtirea „soluþiei
finale la problema evreiascã” ºi cã implementarea ei se
va face prin intermediul Biroului lui Himmler,16 respectiv
al SS-ului17. Astfel, decizia de anihilare a poporului evreu,
se pare cã a fost luatã cândva între iunie 1940, când s-a
încheiat campania militarã în Vest ºi iunie 1941, când a
debutat atacul contra Uniunii Sovietice18. O mãrturie
privind planurile de exterminare a evreilor de cãtre naziºti
o constituie Protocoalele de la Wannsee19. Acestea conþin
expunerea fãcutã de Reinhard Heydrich în faþa unor ofiþeri
SS la 20 ianuarie 1942. ªeful poliþiei germane prezintã
mãsurile care s-au luat împotriva evreilor pânã în 1941,
numãrul de evrei rãmaºi în Europa, ridicând problema
acestora ºi a mãsurilor care urmau a fi luate pentru
rezolvarea problemei evreieºti. A fost folosit termenul de
evacuare pentru a desemna planul de exterminare a
populaþiei evreieºti20.
Faptul cã Hitler nu a fost prezent la aceastã reuniune,
i-a determinat pe unii istorici sã afirme cã acest moment
nu poate fi considerat ca unul hotãrâtor în ceea ce priveºte
decizia de ucidere în masã a evreilor europeni. Un argument în favoarea acestei opinii este faptul cã uciderea
evreilor sovietici începuse o datã cu invazia germanã a
Rusiei, în urmã cu 6 luni de la momentul Wannsee, iar
gazãri avuseserã deja loc, la Chelmno, la începutul lui
decembrie 194121. Înscrierile confidenþiale realizate cu
aceastã ocazie sunt totuºi o mãrturie în sprijinul afirmaþiei
cã a existat o intenþionalitate a liderilor naziºti de a duce
la bun sfârºit planul de Endlösung.
PRO

A. Soluþia finalã ºi Shoah-ul în
Transilvania de Nord

SAECULUM 3/2008

studiu
C.2. Shoah sau Holocaust, abordãri terminologice
ºi istoriografice.
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Holocaustul, analizat în dimensiunea sa temporalã,
evenimenþialã, este considerat, de majoritatea istoricilor,
ca fiind perioada cuprinsã între anii 1933 (ascensiunea
lui Hitler ºi a partidului Naþional-Socialist la putere) ºi 1945
(sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial). Celãlalt sens
al Holocaustului, privind semnificaþia sa istoricã ºi
etimologicã, se referã, în special, la genocidul comis de
naziºti împotriva evreilor. Endlösung der Juden Fragen
(soluþia finalã la problema evreiascã), dupã dezvãluirea
întregului proces de exterminare al populaþiei evreiºti
europene de cãtre Germania nazistã, se va încetãþeni
sub numele de Holocaust, în majoritatea limbilor cu alfabet
latin sau de Shoah, în limba ebraicã, însemnând
dezastru, catastrofã.
Termenul holocaust derivã din grecescul holokauston,
traducere din ebraicã în greacã a ceea ce semnifica iniþial
sacrificiu, jertfã prin ardere. Acest termen apare în Biblie,
în 1 Samuel 7:9, ca „ardere de tot” adusã lui Dumnezeu.
În anii 1950 termenul a început sã fie folosit, în primul
rând, cu referire la crimele naziste asupra evreilor ºi a
altor grupuri, considerate inferioare sau duºmane statului
german, din timpul celui de-al doilea rãzboi mondial.
Programul de exterminare în masã a evreilor va fi
considerat o formã unicã de genocid, iar noþiunea de holocaust va fi legatã de planul Germaniei naziste de a
distruge evreimea europeanã22.
Termenul a fost adoptat în relaþie cu modul de
exterminare folosit de naziºti, respectiv arderea victimelor
în cuptoare speciale, în urma uciderii lor prin gazare. Unii
specialiºti în problematica Holocaustului preferã însã
utilizarea termenului ebraic de Shoah, punând în evidenþã
tocmai faptul cã holocaustul, „arderea de tot înaintea
Domnului” este o jertfã voluntarã, un animal sacrificat ºi
adus lui Dumnezeu ca ofrandã de mulþumire sau ispãºire
a pãcatelor, în timp ce „arderea” evreilor în perioada celei
de-a doua conflagraþii mondiale a fost o crimã împotriva
populaþiei evreieºti ºi respectiv a umanitãþii ºi a lui
Dumnezeu. De altfel, utilizarea termenului de Shoah,
pentru a defeni procesul de distrugere a evreimii europene
din perioada rãzboiului, s-a produs cu mult înaintea utilizãrii
celui de holocaust, prin publicarea în 1940, la Ierusalim,
a lucrãrii Sho’at Yehudei Polin (Shoahul Evreilor din
Polonia) de cãtre Comitetul de Ajutor pentru Evreii
Polonezi. Cu toate acestea, pânã în 1942, termenul va fi
rar folosit, fãcându-se uz mai degrabã de varianta sa în
idiº, Hurban. O datã însã cu folosirea termenului ebraic
Shoah de cãtre liderii ºi gânditorii sioniºti din Palestina,
pentru a desemna masacrul comis asupra evreilor din
Europa, acesta a început sã se impunã. Shoah a fost de
asemenea utilizat în declaraþia Agenþiei Evreieºti din
Palestina, din noiembrie 1942, cu privire la cele ce se
petreceau în Europa ocupatã de germani. În acelaºi an
apare menþionat în una dintre primele lucrãri istorice,
semnate de istoricul israelian Ben Zion Dinur, care situa
experienþa evreiascã între experienþele unice ale
omenirii23.
Dupã încheierea rãzboiului ºi o datã cu debutul
scrierilor referitoare la exterminarea evreilor europeni de
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cãtre naziºti, termenul holocaust s-a impus treptat în
literatura de specialitate, cunoscând o mai largã
rãspândire, atât în rândul cercetãtorilor din domeniu, cât
ºi a indivizilor în general. Din acest motiv am ales, în
lucrarea de faþã, utilizarea termenului de holocaust, alãturi
de cel de Shoah, având în vedere însã dimensiunea sa
istoricã ºi nu cea etimologicã.
Studiul ºtiinþific asupra Holocaustului este relativ recent. Pânã în 1961, când are loc capturarea, urmatã apoi
de judecarea lui Adolf Eichmann la Ierusalim, au existat
puþine dezbateri cu privire la procesul de exterminare al
evreilor. La Nüremberg, imediat dupã încheierea
rãzboiului, între noiembrie 1945 ºi octombrie 1946, în
timpul judecãrii a 20 dintre înalþii oficiali naziºti, în faþa
Tribunalului Internaþional Militar, crimele împotriva evreilor
nu au ocupat un loc proeminent24. La acea datã, principalii
iniþiatori ai programului de exterminare, respectiv Adolf
Hitler, Reinhard Heydrich ºi Heinrich Himmler, erau deja
morþi. Arestarea lui Eichmann ºi procesul care i-a urmat
a declanºat un adevãrat val de dezbateri ºi lucrãri în
literatura de specialitate. Cu toate acestea, încercãri de
analizã a fenomenului Holocaustului au existat ºi anterior momentului 1961.
Raphael Lemkin este cel care a înregimentat termenul
de „genocid”, în conexiune cu crimele îndreptate împotriva
evreilor de cãtre puterea nazistã în timpul celui de-al doilea
rãzboi mondial. Avocat polonez, Lemkin propune, încã
din 1933, cu ocazia Conferinþei Internaþionale pentru
Unificarea Legii Penale, care a avut loc la Madrid, ca
printr-un tratat internaþional, atacul asupra grupurilor
naþionale, religioase sau etnice sã fie declarat crimã
internaþionalã, iar propagatorii ei sã fie pasibili de judecatã
atât în þara de origine, cât ºi, dacã este cazul, în cea de
refugiu. Propunerea sa a fost respinsã, însã ea va fi
readusã în discuþie în urma experienþei guvernãrii
naziste25.
Lucrarea lui Lemkin, publicatã în 1944 la Washington, se vrea a fi o analizã a guvernãrii impuse de þãrile
Axei statelor ocupate din Europa. Puterile Axei sunt
identificate de Lemkin ca fiind Germania, Italia, Ungaria,
Bulgaria ºi România.
Pregãtirile pentru realizarea volumului au debutat în
1940 în Suedia, au continuat pe parcursul anilor 19411942 în Statele Unite, la Duke University în Durham (North
Carolina) ºi s-au finalizat în noiembrie 1943 la Washington26. Studiul, împãrþit în trei secþiuni importante, cuprinde,
într-o primã parte, o analizã a regimului impus în fiecare
dintre þãrile ocupate de puterile Axei. Cea de-a doua parte
a volumului prezintã o sintezã a tehnicilor de ocupaþie,
urmatã de o a treia parte în care sunt înfãþiºate legile de
ocupaþie. Un întreg capitol al primei pãrþi a cãrþii este
dedicat problematicii genocidului. Autorul vorbeºte despre
practica invadatorului de a extermina anumite grupuri
etnice. Aceastã acþiune este denumitã de Lemkin
„genocid”27. În viziunea sa, genocidul afecteazã o serie
de aspecte ale vieþii: politic, distruge instituþiile guvernãrii
proprii ºi impune administraþia puterii ocupante; social,
anihileazã coeziunea naþionalã, îndepãrtând sau chiar
eliminând elitele (intelectualitatea); cultural, interzice
activitãþile ºi instituþiile culturale locale; economic,
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ºi documente originale germane aflate în posesia
Ambasadei Germaniei din Amsterdam ºi a celei daneze
din Londra32.
În 1961 apare la Chicago lucrarea lui Raul Hilberg,
The Destruction of The European Jews, bazatã pe un
studiu amãnunþit al documentelor germane. Sursele
folosite de Hilberg sunt arhivele juridice din Düsseldorf ºi
Viena, precum ºi dosarele proceselor de la Nüremberg
aflate în arhivele SUA. În aceste documente va gãsi
informaþii cu privire la orarele trenurilor care transportau
evrei, transmise, prin telegrame, de caile ferate germane.
De asemenea, dãri de seama din timpul rãzboiului a
responsabililor Comunitãþii Evreieºti din Berlin, discuþii
purtate cu ofiþeri Gestapo ºi documente referitoare la
Auschwitz, alcãtuite de Biroul pentru Serviciul Strategic
al Statelor Unite ale Americii. Raul Hilberg a început
cercetãrile pentru realizarea studiului în 1948, publicând
o nouã ediþie, revizuitã, în 198433. Însã, primul studiu
important, care încearcã o analizã istoricã a fenomenului
Holocaust, apare abia în 1967 la New York, prin lucrarea
lui Arthur Morse, While Six Million Died. A Chronicle of
American Apathy. Folosind lucrãri publicate în perioada
1933-1945, în special documente guvernamentale care
n-au putut fi consultate de marele public, Arthur Morse
încearcã sã analizeze comportamentul marilor puteri
aliate, mai ales cel al SUA ºi Marea Britanie, în raport cu
problema evreiascã din Europa: ce au ºtiut referitor la
programul de exterminare ºi care a fost reacþia acestor
state cu privire la crimele naziste34. Începând cu anii ’60
problematica Holocaustului va fi adusã serios în atenþia
publicului, procesul lui Eichmann stârnind adevãrate
controverse pe aceastã temã. Lucrarea semnatã de
Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem, iniþial un raport
asupra procesului realizat pentru The New Yorker, va fi
momentul care va declanºa acest interes general faþã de
genocidul comis asupra populaþiei evreieºti europene în
timpul celei de-a doua conflagraþii mondiale. Jurnalul The
New Yorker este cel dintâi care a publicat relatãri din
timpul procesului lui Eichmann, în februarie-martie 1961.
Mai târziu, în 1963, Hannah Arendt va publica varianta
revizuitã ºi adãugitã a evenimentelor prezentate în 196135.
Yad Vashem va organiza o serie de conferinþe cu privire
la fenomenologia Holocaustului începând cu anul 1968,
iar în Germania, seria de procese ale criminalilor naziºti,
de asemenea declanºate sub impactul capturãrii ºi
condamnãrii lui Adolf Eichmann la Ierusalim, au adus
problema evreilor în atenþia publicului german. În 1984
are loc la Stuttgart un simpozion internaþional cu privire
la originile soluþiei finale36.
În literatura de specialitate, în special dupã anii ’80,
s-a vorbit din ce în ce mai mult despre locul Holocaustului
în istorie, despre unicitatea fenomenului ºi centralitatea
antisemitismului în programul ideologic nazist. În lucrarea
sa, Holocaust in Contemporary History, Yehuda Bauer
considerã cã în Holocaust a fost unicã totalitatea
ideologiei ºi traducerea gândului abstract în realitate37. În
opinia lui Steven Katz, întrebarea care se ridicã este în
ce mãsurã se poate vorbi de o intenþionalitate genocidalã
în atitudinea puterii naziste faþã de populaþia evreiascã.
Katz descoperã douã sensuri ale conceptului de genocid
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promoveazã îmbogãþirea elementului german în dauna
celui autohton; religios, intervine în activitãþile Bisericii;
biologic, duce o politicã de depopulare în zona ocupatã,
dar în acelaºi timp de creºtere a natalitãþii în rândul
populaþiei germanice; moral, creeazã o atmosferã de
decadenþã prin încurajarea consumului de alcool, a
publicaþiilor ºi filmelor pornografice, a jocurilor de noroc
(spre exemplu, în Polonia, dupã invazia germanã, preþul
la alcool scade, este încurajatã deschiderea de localuri
cu jocuri de noroc, astfel de localuri fiind interzise înainte
de 1939); din punct de vedere al existenþei fizice, aplicã
un program de exterminare în masã, în special a evreilor,
polonezilor, slovenilor ºi ruºilor28.
Raphael Lemkin defineºte genocidul ca însemnând
distrugerea unei naþiuni sau grup etnic ori, din moment
ce el nu presupune anihilarea imediatã a naþiunii sau
grupului, un plan coordonat a diverse acþiuni, care vor
distrugerea fundamentelor vieþii unui grup naþional, în
vederea eliminãrii grupului în sine. Astfel, genocidul este
direcþionat împotriva grupului naþional ca entitate, în timp
ce acþiunile se îndreaptã împotriva indivizilor ca membri
ai grupului 29 . El cuprinde douã faze: distrugerea
elementului naþional al grupului dominat ºi impunerea
elementului naþional al ocupantului. Autorul respinge
folosirea termenului de „desnaþionalizare”, utilizat, în general, pentru a sublinia politica de anihilare a elementului
naþional, socotindu-l, în cazul de faþã, ca fiind insuficient
pentru cã nu include ºi ideea de distrugere a structurii
biologice a celui oprimat ºi a impunerii elementului naþional
al opresorului. Acesta aratã doar anumite aspecte
funcþionale ale termenului generic de genocid30. Tehnicile
de genocid, dezvoltate de ocupantul german, sunt, în
viziunea lui Lemkin, un atac concentrat ºi coordonat
asupra elementelor naþionale, în toate aspectele
fundamentale ale vieþii.
În anii ’50 au apãrut douã studii cu privire la programul
nazist de exterminare a evreilor europeni: unul în Franþa,
în 1951, semnat de Léon Poliakov, cu titlul Brévaire de la
haine: La IIIe Reich et les Juifs, iar celãlalt în Anglia, în
1953, realizat de Gerald Reitlinger ºi intitulat The Final
Solution: The Attempt to Exterminate the Jews of Europe, 1939-1945. Lucrarea lui Poliakov, revizuitã în 1979,
fãrã a efectua însã modificãri importante, foloseºte ca
surse arhivele statului german, respectiv documentele
înregistrate în perioada guvernãrii naziste. Autorul a putut
studia aceste acte în calitate de expert al delegaþiei
franceze în cadrul Tribunalului Internaþional de la
Nüremberg31. La Nüremberg au participat judecãtori ºi
specialiºti din partea celor patru mari puteri aliate: Statele
Unite, Marea Britanie, Franþa ºi URSS. Gerald Reitlinger
va utiliza drept surse pentru studiul sãu presa germanã,
precum ºi acte juridice expuse în cadrul proceselor care
au loc dupã încheierea rãzboiului. Asemeni lui Poliakov,
va include documente ºi transcrieri ale proceselor de la
Nüremberg. Acestea i-au fost oferite de maiorul Elwyn
Jones, membru al echipei de experþi engleze. La Paris îl
cunoaºte, de altfel, pe Léon Poliakov, care îi pune la
dispoziþie documentele aflate în arhiva Centrului de
Documentare Evreiascã Contemporanã, unde, la acea
vreme, deþinea funcþia de arhivist. Reitlinger va mai folosi
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ºi douã forme ale intenþiei genocidale: pe de o parte,
genocidul semnificã intenþia de a distruge identitatea
naþionalã, religioasã sau etnicã a unui grup, pe de altã
parte, el reprezintã intenþia de anihilare fizicã a oricãrei
persoane care se identificã sau este identificatã cu un
anumit grup naþional, religios sau etnic. În primul caz,
dorinþa de a distruge iudaismul nu este unicã în istorie.
Însã, intenþia programului nazist de eradicare a unui popor
care îºi revendicã aceeaºi apartenenþã naþionalã, etnicã
ºi religioasã, oferã elementul de unicitate al politicii
genocidale germane38.

Note:
1

Hermann Rauschning, Hitler m’a dit, Pluriel, 2005, p.80.
Hermann Rauschning a fost ºeful guvernului naþionalsocialist de la Danzig, dar în 1935 se dezice de regim. În
cartea sa, Hitler m’a dit, realizatã sub forma unui jurnal, în
paginile cãruia sunt consemnate vorbele lui Hitler din cadrul
întâlnirilor avute cu diverse ocazii, Rauschning pomeneºte
de necesitatea existenþei unui element inamic îndreptat
împotriva Reich-ului german, pentru ca naziºtii sã poatã sã
se revendice drept apãrãtori ºi edificatori ai statului. În acelaºi
timp, susþine el, Hitler dorea îndepãrtarea de credinþa creºtinã
ºi consolidarea unei religii bazate pe destinul patriei ºi al
sângelui german. Astfel, evreul este identificat atât cu inamicul
care pune în pericol siguranþa patriei, cât ºi cu diavolul care
pângãreºte noua religie. Petru detalii legate de afirmaþiile lui
Rauschning cu privire la noua religie pe care Hitler dorea sã
o instaureze, vezi Léon Poliakov, Breviarul Urii. Al III-lea Reich
ºi evreii, Ed. Est, 2004, pp. 17-22.
3
Raul Hilberg, Exterminarea evreilor din Europa, Hasefer,
Bucureºti, 1997, p. 50.
4
Hermann Göring, Reichmareschall, comandant al
Luftwaffe, preºedinte al Reichstag-ului german, pânã în 1942
cel mai puternic personaj din Reich dupã Hitler. În 1946 este
judecat la Nüremberg ºi condamnat la moarte. Se va sinucide
înainte de execuþie.
5
Poliakov, op. cit., p. 39.
6
Hilberg, op. cit., p. 43.
7
Poliakov, op. cit., pp. 45-46.
8
Reinhard Heydrich ºi-a început cariera politicã în 1931
când pãrãseºte marina ºi postul de ofiþer-ºef al Inteligenþei
din Comandamentul Baltic. Câteva luni mai târziu, câºtigând
încrederea reprezentantului partidului pentru Prusia de Est,
Erich Koch, va face cunoºtinþa lui Heinrich Himmler. În scurtã
vreme va deveni ºeful Gestapo din Berlin. Dupã înfrângerea
foºtilor duºmani politici ai lui Hitler, conduºi de Röhm, în 1934,
Heydrich devine ºeful Serviciului de Securitate (SD) ºi al
Poliþiei Secrete (Gestapo). Pentru detalii vezi Gerald
Reitlinger, The Final Solution. The Attempt to Exterminate
The Jews of Europe 1939-1945, Mitchell, Londra, 1953, p.
13.
9
Poliþia Secretã de Stat (Gestapo) este creatã prin ordinul
lui Göring la 10 februarie 1936. Rolul Gestapo-ului era acela
de a investiga ºi de a lupta împotriva miºcãrilor considerate
periculoase pentru securitatea statului. Iniþial Gestapo-ul a
funcþionat doar în cadrul Prusiei. A fost mai apoi extins ºi la
celelalte state germane, acþionând în strânsã legãturã cu SSul, datoritã hotãrârilor lui Himmler, al doilea om la conducerea
Gestapo dupã Heydrich. Pentru detalii vezi Raphael Lemkin,
Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation, Analysis
of Government, Proposals for Redress, Rumford Press, Concord N.H., Washington, 1944, pp. 15-17.
10
Adolf Eichmann se înscrie în Partidul Naþional-Socialist
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ºi în SS în aprilie 1932, la propunerea lui Ernst Kaltenbrunner,
ºeful Biroului Central pentru Securitatea Reichului (RSHA)
de mai târziu. Eichmann va începe sã studieze miºcarea
sionistã ºi chiar ebraica, fiind numit responsabil al problemei
evreieºti în ceea ce priveºte emigraþia. În 1944 este trimis în
Ungaria pentru a organiza deportarea evreilor maghiari.
Pentru mai multe detalii cu privire la viaþa ºi acþiunile lui Adolf
Eichmann vezi Hannah Arendt, Eichmann la Ierusalim. Un
raport asupra banalitãþii rãului, Ed. All, Bucureºti, 1997.
11
Ibidem, p. 48.
12
Marrus, op. cit., p. 32.
13
Începând din 1929, Heinrich Himmler este ºeful SS
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(Secþia de luptã a partidului) ºi dezarmarea Secþiei în 1934.
SS-ul, subordonat pânã la acea datã SA-ului, devine una
dintre organizaþiile principale ale statului. Pentru detalii vezi
ºi Reitlinger, op. cit., pp. 5-6.
14
Robert S. Wistrich, Hitler, l’Europe et la Shoah, Albin
Michel, Paris, 2005, pp. 126-127.
15
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Virgil Panait

RISCUL DE-A FI MARTOR
Motto: „Ce mã doare? Mã doare faptul cã toþi proºtii pot sã scrie o carte (?)”
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genialul artist s-a pictat saºiu de un ochi. Dar dacã a fost un
truc, o ºmecherie artisticã?…
***
Marin Codreanu: „Petre Þuþea –ultimul Socrate”. Frumos
spus, dar, oare, cine va fi ultimul Þuþea?…
***
De când plãtesc sume mari la energia electricã, m-am
hotãrât sã fac economie. Cum? Oprind televizorul, ori de câte
ori apar pe ecranul televizorului persoane de nimic, nãscute
ilegal, cum ar fi: Iosif Boda, Mihail Gâdea (o fi având vreo
legãturã cu odioasa Suzana Gâdea?), Andrei Gheorghe, Gianina
Corondan, Valentin Stan, Victor Ciutacu, Dan Negru, Victor
Ponta…
***
Specialiºtii spun cã în lume se consumã anual cam 500.
000 l apã pe cap de locuitor. La câtã apã bea poetul, oare cinei consumã diferenþa?…
***
R. S. Thomas: Un poem tradus este ca un sãrut prin batistã.
Corect, deoarece, cred eu, o poezie nici nu poate fi tradusã
dintr-o limbã în alta…
***
Vineri, 15 aprilie 2005. Salonul de carte pentru tineret de
la Focºani: Mã nimeresc pentru câteva minute în spatele poetului
Al. Muºina. Mã gândesc sã-l abordez pentru un interviu: observ,
însã, cã are pe cap niºte coji ori mãtreaþã, ceva de genul ãsta.
Îmi piere cheful instantaneu ºi plec la o bere…
***
O excelentã radiografie a societãþii fãcea cândva poetul
Mircea Cãrtãrescu: „Mai bine s-ar face adolescenþii ucenici ca
pe vremuri, decât sã mai piardã vremea prin ºcoli. La ce folosesc
orele de limba românã când tinerii nu mai citesc nimic? De ce
sã mai învãþãm? De ce încã ducem mai departe, ca pe o limbã
virtualã moartã, numele lui Eminescu, Caragiale, Rebreanu? ca
sã ajungem sã ne uitãm masiv, un popor întreg, în fundul
Monicãi Columbeanu care naºte în direct la TV?
Sã-nchidem naibii porþile ºcolii ºi sã deschidem în loc
ºcoala meseriei, a ticãloºiei ºi a tembelismului naþional. Ar fi
mai adecvatã realitãþii…” Ce s-ar mai putea spune? Nimic, decât
cã este trist. ªi, din pãcate, adevãrat…
***
Socrate, contemporanul nostru: „ªi dacã te cãsãtoreºti, ºi
dacã nu te cãsãtoreºti, oricum vei regreta”. Corect…
***
Ne întrebãm deseori de ce românul nu mai citeºte poezie.
Pãi, cum sã citeascã atunci când unii scriu cam aºa: „În spatele
ei locuieºte o bestie / ea are un mers caraghios / bestia îi
ºopteºte la ureche / Eºti copilul meu drag / când eu apãs cu un
picior pe umãrul tãu / vaginul þi se rãsfrânge ca o floare.”
(Ofelia Prodan).
PRO

11 sept. 2004. Criticul ºi istoricul literar Ion Rotaru
împlineºte 80 de ani. Este uimitor la cât de bine aratã omul
ãsta! L-am vãzut de curând, în blugi ºi adidaºi ! E un critic
pacifist, dar cu reale virtuþi de prozator: „Anii trec egal ºi democratic pentru toatã lumea, nu poþi face nimic împotrivã. M-am
comportat ca un resemnat, ca un stoic, cu înþelepciune în faþa
trecerii timpului, privindu-l ca pe o necesitate pe care trebuie
sã o primim cu resemnare”. Superb! ªi pentru aceste fraze –
triste adevãruri – trebuie respectat ºi îndrãgit domnul profesor
Ion Rotaru…
***
Greu mai este ºi cu lipsa asta de modestie ! Mai ales la unii
scriitori. În nr. 41, 14 nov. 2007, al revistei „Luceafãrul”, un
prozator nu lipsit de talent, dar(cam) grafoman ºi lipsit de simþul
mãsurii, se vaitã în gura mare cã nu-i sunt recenzate cãrþile de
cãtre critici! daþi-i în judecatã, domnule Gheorghe Schwartz!
Obligaþi-i sã vã citeascã, ce-i, dupã ei?!
***
Nume real – sau pseudonim? – de scriitor: Amedeo
Caftangioglu. Ãsta, da…
***
Visez la niºte titluri de cãrþi: Dosarul cu pete, Ierbar de rãni,
Insectar de iluzii, or fi existând oare? Cãci una cu titlul Viol în
paradis existã ºi este semnatã de dl. Dan Manolãchescu…
***
La Rochefoucauld scria cã „toate pasiunile ne fac sã
comitem greºeli, dar pe cele mai ridicole le facem din dragoste”.
Eu aº fi spus altfel: greºelile cele mai grave ºi credule le facem
din dragoste…
***
Martie 2008. Un lucru trist se întâmplã în viaþa literarã de
azi din România :prea puþini scriitori din provincie au curajul
de a polemiza cu Bucureºtiul; oare de ce? Sã-i felicitãm, aºadar,
pe cei puþini: Magda Ursache, Constantin Cãlin, Gheorghe
Grigurcu! Restul e tãcere…
***
Ion Lãncrãnjan: „Nu poþi fi modest decât dacã ai pe ce,
dacã reprezinþi ceva în lume !Modestia goalã ºi îngâmfarea
sunt faþetele uneia ºi aceleiaºi stãri, ale prostiei, de ce s-o mai
ocolim? Fiindcã ea a dat ºi dã cel mai mare contingent de
îngâmfaþi , aproape toþi împãraþii vin din rândurile fãrã numãr
ale prostiei…” Fie ºi numai pentru aceste rânduri, eu cred cã
Ion Lãncrãnjan rãmâne un prozator merituos, onorabil, cu un
limbaj bolovãnos…
***
O chestiune discutabilã: medicii care au examinat
autoportretele lui Rembrandt au ajuns la concluzia cã acesta
era saºiu: „îi fugea ochiul” – cum se zice în popor. O dovadã ar
fi ºi faptul cã în 35 de autoportrete (din cele peste o sutã!),
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***
Bietul om are doar o inimã, spre deosebire de peºtiºorul
MIXIMA, care are patru inimi dispuse separat! Una pentru
partea superioarã a corpului ºi celelalte pentru organele digestive, muºchi ºi coadã. Asta mai zic ºi eu viaþã!…
***
Cine a spus cã ele, cãrþile proaste nu trebuie niciodatã
tratate cu rãutate, a avut dreptate…
Fiindcã, la urma urmei, a scrie o carte proastã este la fel de
greu cu a scrie o carte bunã. Da, dar autorii fãrã talent sunt din
ce în ce mai mulþi…
***
2005. British Library din Londra posedã, se pare, cea mai
veche carte tipãritã din lume – textul budist. Sutra de diamant
care dateazã din anul 869 e. n. ºi a fost descoperitã în anul
1907 într-o peºterã din China. Se crede cã sulul scris a fãcut
parte dintr-o bibliotecã mai amplã…
***
„Nu lovi un om cu ochelari ! Loveºte-l cu parul!…(?)
***
Un poem idiot ºi neinspirat scrie Viorel Mureºan: „de-atâta
foame / porumbeii se strâng pe o balegã îngheþatã”. Ei, ºi?
Foarte profund. ªi filosofic…
***
Scrie Gabriel Garcia Marquez în Povestea târfelor mele triste:
«Cam pe la 20 de ani am început sã þin un catastif cu numele,
vârsta, locul ºi câteva însemnãri privitoare la împrejurãrile ºi la
felul în care se petrece totul. Pânã la 50 de ani ajunsesem la
514 femei cu care o fãcusem cel puþin o datã…» Dintr-o invidie
frumoasã, îmi place sã cred totuºi, cã este vorba de ficþiune.
Când m-am însurat, aveam ºi eu un caiet cu amorurile
personale însã, nu ajunsesem decât la numãrul 99 ! Dupã asta,
am uitat sã mai numãr, se pare!…
***
De necrezut: în anul 1937, pe coastele Cubei a fost gãsitã
o broascã þestoasã gigant, cu o lungime de 4 m, în vârstã de
peste 500 de ani! Trãia, deci, ºi când Columb a descoperit
America!
***
„Sunt fata care strânge ploaia între dinþi…” (Marius Grama).
***
Cicã un bãrbat merge la Poliþie ºi anunþã dispariþia soacrei.
- ªi când a dispãrut? întreabã poliþistul.
- Pãi, de vreo trei luni, rãspunse emoþionat ginerele.
- Dar, de ce n-aþi anunþat pânã acum domnule?
- Sincer? Am crezut cã visez…
***
Demult, când eram licean, aveam o stradã pe care o plãceam
atât de mult, încât cred cã mã îndrãgostisem de ea, ca de o
femeie. ªi eram sincer atunci. Acum, judecând la rece, îmi dau
seama cã nu era chiar aºa de grav, þinând cont cã azi unii
iubesc câini sau pisici…
***
Heraclit: „Frumuseþea este armonia contrariilor”. Eu aº
completa: frumuseþea este comoditatea urâtului…
***
Toatã lumea spune cã banii nu aduc fericirea. Greºit. Nu
aduc fericirea dar aduc liniºtea. Care, cred, este mult mai
importantã decât fericirea…
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Christ with the Crown of Thorns
***
Noiembrie – Decembrie 2003, Recitesc dupã 30 de ani, M.
Blecher. Nu ºtiu de ce, dar Întâmplãri din irealitatea imediatã ºi
Inimi cicatrizate nu mã mai electrizeazã ca pe vremuri, acum mi
se par uºor desuete. Sper sincer sã fie doar o pãrere de moment…
***
Ianuarie, februarie, martie 2008. pe un post TV, circarii
fãrã haz Mihail Gâdea, Ion Cristoiu ºi Valentin Stan îºi continuã
penibilul serial anti-Bãsescu. Iau la puricat orice strãnut sau
gest ale acestuia. Penibil…
***
15 ianuarie 2008. La comemorarea lui Eminescu de la Casa
armatei din Focºani, vine sã ne vorbeascã ºi un popã, Ene.
Pânã i-a venit rândul sã vorbeascã, tot timpul a lucrat la Laptopul cu care venise;poate schimba emailuri cu diavolul, mai ºtii?
Împreunã cu un amic epigramist i-am ºi fãcut o epigramã:
„Veni popa sã-mi descânte
Dând din barbã mãrunþel
Nu putu din psalmi sã-mi cânte
N-avea Laptop-ul la el…”
***
„Când te cerþi cu cineva, gândeºte-te bine înainte: meritã
acel cineva efortul? Dacã nu meritã, îþi pierzi vremea degeaba”.
(?)
Aferim.
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Cornelia Coºer

COMPLETAREA ªI DISTRUGEREA
MODELELOR SU-F
I
- O analizã comparativã a nuvelei „„The Minority Report”” (Raportul minoritar) (1952)
de Philip K.Dick ºi a filmului omonim în regia lui Steven Spielberg (2002) -

Su-F este un sistem tehnic minimal, funcþional ºi
controlabil, care poate fi reprezentat ca un triunghi. Cel
mai simplu exemplu este cel al unei persoane care stã
pe scaun (cele douã substanþe – S1 ºi S2) ºi al gravitaþiei
care acþioneazã între ele (câmpul – F). Modelul de bazã
este reprezentat mai jos, dar pe lângã acesta, existã
variaþiuni ale situaþiei standard ºi diferite legãturi posibile
între substanþe ºi câmp.
Scopul unei analize care implicã construcþia ºi
distrugerea unor Su-F este de a demonstra cã asemenea
modele funcþionale pot juca acelaºi rol benefic, constructiv, sau dimpotrivã dãunãtor, distructiv, în literaturã ca ºi
în tehnicã. Ele pot conecta oameni ºi dezvãlui emoþiile
implicate în relaþii personale, la fel cum conecteazã
substanþe ºi câmpuri. Dacã modelele sunt incomplete,
însãºi complexitatea povestirii este compromisã, iar
relaþiile sunt discordante. Dacã sunt complete, o bogãþie
de relaþii ºi înþelesuri îl încântã pe cititor.
În cazul nuvelei The Minority Report, caracterul la60

conic al povestirii, în timp ce impune un ritm rapid succesiunii palpitante de evenimente, lasã puþin loc pentru
dezvoltarea personajelor ºi a relaþiilor dintre ele, confirmând astfel perpetua dizgraþie de care suferã literatura
ºtiinþifico-fantasticã. Pe de altã parte, versiunea cinematograficã în regia lui Steven Spielberg ºi bazatã pe
scenariul lui Joe Cohen ºi al lui Scott Frank, pare sã
completeze cu precizie dimensiunile care erau absente
ºi creeazã astfel o construcþie mai bogatã, cu relaþii
complexe între personaje rotunde, care îºi relevã o viaþã
interioarã satisfãcãtoare sau plinã de himere, având drept
fundal un thriller electrizant.
Intriga, atât a nuvelei cât ºi a filmului, este uneori
prea complicatã pentru a fi urmãritã cu uºurinþã, de aceea
analiza Su-F aduce mai multã luminã, nu doar asupra
relaþiilor dintre personaje, ci ºi asupra acþiunii ºi a
conceptelor implicate.
Nuvela cât ºi filmul pornesc de la aceeaºi premizã: în
New York (respectiv Washington), în anul 2052, rolul
poliþiei a devenit inutil. Aceastã instanþiere a unui moment istoric specific deschide porþile criticii sociale cât
ºi introducerii elementelor tematice care „deviazã de la
norma realitãþii autorului ºi cititorului implicit”, fiind atât
„istoric” cât ºi „înstrãinat” ºi permiþând autorului sa
„reflecte” tendinþele contradictorii ale conjuncturii sale
istorice, cât ºi sã „reflecteze asupra lor” [Suvin apud
Durham, 1988: 194]. Un sistem numit „Precrimã” permite
poliþiºtilor echipaþi cu arme de înaltã tehnologie sã
goneascã prin oraºul complet automatizat, pe urmele unor
viitori criminali, pentru a proteja viitoare victime. Ei îºi
primesc informaþiile dintr-o sursã demnã de încredere,
„profeþiile” a „trei idioþi precognitivi”, „sluþi ºi retardaþi”
[Cap.1]. Criminalitatea este astfel redusã cu 99,8%,
deoarece posibilii fãptuitori ºtiu cã vor fi prinºi înainte de
a apuca sã comitã fapta.
Din acest moment nuvela ºi filmul scot în evidenþã
momente ºi legãturi diferite între personaje, începând cu
statutul personajului principal, John Anderton. În nuvelã
el este fondatorul ºi directorul sistemului Precrimã,
rezultatul muncii sale de 30 de ani. „În societatea noastrã”,
explicã el, „nu avem delicte majore, dar avem un lagãr
de detenþie plin de posibili criminali” [Cap.1]. Nu existã
nici o modalitate de a triºa sistemul sau de a accepta
mitã, deoarece un duplicat al fiecãrei fiºe este primit la
Cartierul General al Armatei, condus de generalul în
retragere, Leopold Kaplan. Dezavantajul acestei
PRO

Analiza Substanþã-Câmp (Su-F) este unul dintre
instrumentele folosite în TRIZ (acronimul rusesc pentru
Teoria Rezolvãrii Problemelor Inventive). TRIZ a fost la
origine conceput în anii ’50, de cãtre Genrich Altshuller,
pentru a mãri viteza proceselor inventive ºi a rezolvãrii
problemelor non-tipice prin distrugerea barierelor mentale
care împiedicau apariþia sistematicã a unor realizãri de
perspectivã.
OTSM (acronimul rusesc pentru Teoria Generalã a
Gândirii Puternice) a apãrut mai târziu, ca o versiune
îmbogãþitã a TRIZ-ului, incluzând strategii de rezolvare a
problemelor in afara domeniului ingineresc, ceea ce
permite folosirea sa cu produse ale imaginaþiei, ca
literatura ºi în acelaºi timp dezvoltând creativitatea ºi
transformând-o într-o strategie de viaþã.
Analiza Su-F este un instrument analitic care permite
ca enunþurile funcþiilor sã fie exprimate în termeni de
obiect acþionând asupra altui obiect. Cele douã obiecte
se numesc substanþe, iar acþiunea este un câmp.

SAECULUM 3/2008

dialogul artelor
metodologii este cã „indivizi care nu au încãlcat nici o
lege sunt închiºi”. În film, un Anderton mult mai tânãr
(Tom Cruise) conduce sistemul al cãrui director este
Lamar Burgess (Max von Sydow). Cu o logicã desãvârºitã,
miºcãri de dansator ºi o interfaþã pentru realitate virtualã,
Anderton analizeazã ºi selecteazã informaþia conþinutã
în viziunile prismatice despre viitor ale celor trei precogi,
îngheaþã imaginea, sau o deplaseazã înainte ºi înapoi în
timp, schimbând punctele de vedere, pânã obþine locul
ºi momentul precis, cât ºi identitatea autorului unei presupuse crime, cu ore sau sãptãmâni înainte ca aceasta
sã se petreacã cu adevãrat. Nu existã nici un motiv de
dubiu asupra performanþei sistemului, în nuvelã sau film,
pânã când… precogii prezic o crimã pe care Anderton
însuºi urmeazã sã o înfãptuiascã, în ambele cazuri faþã
de o persoanã necunoscutã de el, Kaplan, respectiv Leo
Crow.
ªapte modele Su-F sunt incomplete sau etaleazã
relaþii distructive în nuvelã. Completarea a douã dintre
ele în film este discutatã în cele ce urmeazã. În
construcþia modelelor s-a þinut cont de douã observaþii.
Cea dintâi îi aparþine lui Semyon Savranski: „Prezenþa
unui câmp întotdeauna presupune prezenþa unei
substanþe, ea fiind una dintre sursele câmpului” [2000:
190]. Cea de a doua îi aparþine lui James Kowalick: „un
câmp provine de la un obiect. Existã un obiect în spatele
oricãrui câmp. ªi adesea se întâmplã cã douã sau mai
multe «câmpuri» – cum defineºte Altshuller cuvântul –
sunt asociate cu o anumitã funcþie” [xxx (1), 1997]. De
aceea folosesc aici noþiunea de „obiect” în sensul mai
larg, real sau imaginar, însufleþit sau neînsufleþit.
În nuvelã, cei trei precogi, în afara faptului cã îºi
împlinesc rolul de precogniþie, sunt entitãþi total nediferenþiate, câmpul dintre ele fiind foarte slab. Cititorul aflã
cã „talentul lor absoarbe totul”, dar, cu excepþia acestui
fapt, ei duc o viaþã de legume: sunt legaþi de scaune ºi
conectaþi la echipamente de înregistrare, nevoile lor fizice
fiind rezolvate automat, în timp ce minþile lor „obtuze ºi
confuze” sunt „pierdute în umbre” [Cap.1], astfel încât
nevoile spirituale sunt evident absente. Sunt folositori
doar împreunã ºi performanþa lor este comparabilã cu
rapoartele majoritare ale computerelor. Cele trei predicþii
diferite ale lor reprezintã, de fapt, trei linii temporale diferite,
fiecare influenþând-o pe cea anterioarã, iar linia întreruptã
este semnul unui câmp insuficient ºi al unui model care
nu se poate susþine.
1. John îl ucide pe Kaplan.
2. John nu îl ucide
pe Kaplan. El este
interesat de poziþia
ºi viaþa sa.

3. John îl ucide pe
Kaplan pentru a salva
sistemul Precrimã.

PRO

În analogia de mai sus, dintre cei trei precogi ºi
computere, ideea cã al treilea computer are putere
discreþionarã, dupã analizarea datelor primite de la
celelalte douã, nu este deloc clarã. Dimpotrivã, în film,
Agatha (Samantha Morton), cea mai talentatã dintre
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precogi ºi singura diferenþiatã de ceilalþi cu un nume, este
dotatã cu acele proprietãþi interactive – interese majore,
sentimente puternice – care permit modelului sã fie
completat, având-o pe ea ca ºi câmp. Ca ºi gemenii,
Agatha este copilul monstru al unei mame dependente
de droguri, nãscutã cu puternice leziuni ale creierului.
Anderton nu are vreun interes special faþã de nici unul
dintre precogi, exceptând performanþele lor precognitive,
ºi îi explicã tânãrului reprezentant al Procurorului General, Danny Witwer (Colin Farrell), care soseºte pentru
a-i fi asistent, cã ei sunt „doar filtre de recunoaºtere” care
redau imagini cu ajutorul tomografiei optice: „Vedem ce
vãd ºi ei” [Cap.1]. Ceea ce este diferit în film este aceastã
umanizare a unuia dintre precogi, Agatha, cu scopul de a
construi o relaþie credibilã, bazatã pe încredere reciprocã
între ea ºi Anderton. Când Anderton o târãºte dupã el la
un centru de distracþie VR, pentru a „descãrca” raportul
ei minoritar, Agatha, în timpul unor scene de un deosebit
efect în film, prelungeºte cât poate perioada dinainte ca
el sã fie prins de foºtii lui colegi. Ea este cea care îi
salveazã viaþa, în timp ce Anderton, în schimb, rãzbunã
moartea mamei ei, Anne Lively, personaj inexistent în
nuvelã, dar personaj-cheie care declanºeazã acþiunea în
film. Astfel, filmul schimbã modelul non-funcþional anterior într-un model funcþional reprezentat mai jos, în care
Agatha acþioneazã ca ºi câmp, în schimb, de data aceasta
nu existã raport minoritar:
John îl ucide pe Lamar.

John îl ucide
pe Lamar.

John îl ucide
pe Lamar.

Dupã pãrerea lui Robinson, capacitãþi paranormale,
ca cele manifeste la cei trei precogi ai lui Dick, nu sunt
unele dintre elementele puternice ale literaturii ºtiinþificofantastice dat fiind cã ele nu sunt relevante faþã de
societatea care a generat textul. Ele au putere metaforicã
scãzutã „fãrã îndoialã datoritã originii lor într-un gen mai
vechi, supranaturalul sau Goticul. Ele contribuie prea puþin
la reprezentarea existenþei umane într-o societate
tehnologicã” [2005: 31]. În mod evident, preocuparea lui
Dick în aceastã nuvelã nu se reflectã în preocuparea
pentru tipul de existenþã pe care o societate tehnologicã
ar implica-o, ci în altele mai urgente: cum s-ar reflecta o
schimbare a prerogativelor poliþiei în întregul sistem social? ºi, dacã o astfel de schimbare implicã puterea de a
pricinui schimbãri existenþiale fiinþelor umane, cum afecteazã asta etica ºi conºtiinþa umanã? În ce mãsurã un
sistem deterministic ar fi afectat de exerciþiul liberului
arbitru?
Nuvela oferã un model incomplet ºi o interacþiune
nesubstanþializatã între Anderton ºi soþia lui, Lisa. Ea
este prima persoanã pe care Anderton o bãnuieºte cã ar
complota împotriva lui, în timp ce mai târziu, într-o scenã
care este mult prea scurtã ºi abruptã, cititorului i se oferã
o nouã perspectivã, soþia lui este inocentã, dar motivul
acestei schimbãri de perspectivã nu reiese de loc clar
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Dacã premiza iniþialã a fost identicã în nuvelã ºi în
film, concluzia este diferitã. Povestirea întãreºte
convingerea cã precogii nu greºesc niciodatã, sistemul
se dovedeºte a fi corect, dar, cunoscându-ºi viitorul, omul
poate sã îl schimbe. Totuºi, afirmaþia finalã a lui Anderton:
„Cazul meu este unic deoarece am putut accesa datele.
E posibil sã se întâmple din nou – dar doar urmãtorului
Comisar de Poliþie” [Cap.9], adicã lui Witwer, este greºitã,
deoarece, dupã toate probabilitãþile, armata va primi în
continuare duplicate ale fiºelor.
În film, sistemul se dovedeºte a fi vulnerabil, precogii
pot face greºeli: Anderton, cunoscându-ºi viitorul, a avut
de ales ºi nu l-a împuºcat pe Leo Crow. Astfel, sistemul
Precrimã este abrogat, se aude vocea lui Anderton la
sfârºitul filmului ºi toþi pãrãsesc lagãrul de detenþie, dat
fiind cã existã posibilitatea ca, manifestându-se liberul
arbitru, unii sã renunþe la a mai comite crima. În timp ce
precogii sunt mutaþi într-un loc secret, unde vor fi îngrijiþi
ºi vor putea trãi în liniºte, fãrã povara talentelor lor, John
ºi Lara îºi aºteaptã urmãtorul bãieþel. Astfel, concluzia
filmului este diferitã: precogii pot face greºeli, pentru cã
oamenii îºi pot exercita liberul arbitru ºi pot schimba
viitorul. Ca rezultat, întregul sistem cade.
Filmul lui Spielberg insistã mai mult pe latura
emoþionalã a povestirii, acesta fiind ºi unul dintre factorii
care i-au asigurat succesul. Cã vorbim sau nu despre
acelaºi lucru, când asociem nuvela ºi filmul, este
discutabil. Cu excepþia ideii principale, al cãrei rezultat
evolueazã în direcþii diferite, nu s-a pãstrat prea mult din
povestea originalã. Mesajul pe care Spielberg îl trimite
americanilor ºi lumii întregi este cã sistemul actual este
bun ºi nu necesitã schimbare. Viaþa continuã, un alt copil
se naºte, concluzia este în întregime liniºtitoare.
Gary Goldman, producãtor ºi co-autor al filmului spune:
„Sentimentul care stã la baza filmului este – Constituþia
S.U.A. ºi ideile noastre actuale privitor la drepturile civile
sunt mai importante decât adevãrul absolut. Acestea sunt
lecþii bune dar nu ce a scris Philip K.Dick. În poveste el
acceptã sã contemple posibilitatea ca sistemul sã
funcþioneze într-adevãr ºi dacã funcþioneazã, atunci
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trebuie sã ne obiºnuim cu idei noi legate de justiþie.
Exerciþiul de exprimare a liberului arbitru de cãtre Anderton
este prevãzut cu claritate. El alege sã îndeplineascã
profeþia – parþial pentru a dovedi cã sistemul este infailibil.
Dar asta este o idee greu de acceptat în mod conºtient”
[xxx (2), 2007].
Astfel filmul se adreseazã cu succes unei audienþe
generale prin faptul cã ia de bunã ideea cã trebuie sã
existe liberul arbitru, „cã sistemul era prost pentru cã viola
constituþia”. Nominalizarea sa la numeroase premii
(incluzând patru Saturn Awards) dovedeºte calitãþile sale
generice. Dar filmul „nu ajunge la rãdãcinile povestirii lui
Dick care nu lua nimic de bun ºi era dispus sã se
îndoiascã de orice”.
[Goldman apud Koornick, 2002].
Philip K.Dick nu a fost niciodatã interesat de dezvoltãri
în tehnologie doar de dragul lor, ci de consecinþele care
se reflectã în societatea umanã. În mai mare mãsurã ca
alþi scriitori în domeniu, el era conºtient cã literatura ºtiinþifico-fantasticã de calitate trebuie sã disece probleme
sociale ºi sã aibã preocupãri sociale, deoarece tehnologia
este doar o reflectare a dinamismului social. Nu rãmâne
mult loc, în aceste condiþii, pentru consolarea umanitãþii.
Pentru a nu îl nedreptãþi pe Spielberg, nu putem sã
nu remarcãm cã, pe lângã sfârºitul armonios ºi în ciuda
preocupãrilor pentru soluþii tehnice uimitoare ºi crearea
unor scene fabuloase, ca de exemplu cea în care Tom
Cruise fuge între maºini care aleargã la vitezã maximã
pe ºosele verticale ºi scapã ca prin urechile acului de la
a fi ucis pe linia de asamblare a unei fabrici de maºini, la
rândul sãu, pare preocupat de ceva mai substanþial.
În modul sãu caracteristic, el vrea sã ofere audienþei
ceva la care sã se gândeascã dupã terminarea filmului.
Celor care sunt doritori sã o facã.
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din povestire. Aceastã relaþie, foarte slabã ºi în cea mai
mare parte neexplicatã, devine mult mai puternicã în film
prin adãugarea a încã unui personaj, fiul cuplului, ºi a
unei linii adiþionale în intrigã, în care Anderton se simte
responsabil pentru dispariþia sa ºi, deºi au trecut ºase
ani, încã nu poate accepta aceastã realitate, mai ales cã
ea a dus la un divorþ cauzat nu de dispariþia iubirii, ci de
perpetuarea unor amintiri dureroase. Fiul, deºi nu este o
prezenþã realã în film, este receptacolul unor sentimente
puternice de afecþiune din partea mamei, Lara (Kathryn
Morris) ºi a tatãlui în egalã mãsurã ºi de aceea acþioneazã
ca un câmp foarte puternic între cei doi, ceea ce permite
scenariºtilor sã joace pe struna afectivã cu mult mai multã
convingere.
Transformarea modelului este reprezentatã mai jos:
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Exod
Doamne,
nu ºtim de unde vin ºi
unde pleacã sufletele pierdute!...
Unele pier în tãceri, sau în mãri,
sau în crânguri cu privighetori,
altele ruga Ta o ascultã ºi
se înalþã în vis de Domn,
apoi cântã, pânã
se fac pãsãri,
pânã se fac
om!...

Iisus este singur
Cu fruntea plecatã spre câmpul pustiu,
Cu braþele aripi spre Cer, cum îl ºtiu,
Iisus este singur în lanul de grâu!...

Emanuel în Potir
Doamne,
Þi-am simþit gustul nu era de pâine ºi nici de vin,
ci de luminã înaltã ºi de suspin!
Îngerul Cerului trist ne cernea
în timp ce singur intrai în Potir
ºi ne binecuvântai ºi ne miluiai
înflorindu-ne lacrima,
pentru cã viu
erai!...

Primãvarã
Toatã noaptea Îngerii au cântat
ºi turnau nectar în potire de floare,
ori cerneau peste lume polenuri
suav foºnitoare, iar pe fluturi
puneau o culoare din Cer,
o culoare
din mare
ºi în inimã
cântec de privighetoare!...

Privighetoarea pe umãr
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Soarele rãsare din mare,
pe un cer ivoriu ºi se aud paºii Domnului
pe þãrmul pustiu!... Îndrãgostitã, privighetoarea
se avântã-n cununa de spini ºi îºi rãneºte inima!...
Domnul o ceartã, Domnul o iartã, Domnul îi cuvântã,
apoi o aºezã pe umãr ºi o ascultã cum cântã
ºi trec împreunã prin marea de lacrimi
din iubire prea multã!...
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Prin noapte viseazã, ori plânge pe Cruce,
Din rãnile-I grele curg lacrimi ºi sânge,
Iar Maica Fecioarã în suflet le strânge
ªi le-mpleteºte-n cununã de spice!...
Când lanul dospeºte o pâine mai dulce,
M-apropii de Domnul cel singur al meu
ªi-L vãd cum pogoarã de sus, de pe Cruce,
Aºeazã Potirul în sufletu-mi greu
ªi-mi pune pe creºtet cununa de spice!...

Lupii tãcerii
Manuel, zorii se-aratã,
singurã-n rochia de mireasã
scriu pe cãrarea furatã viaþa e sabie-aleasã !...
Duc în braþe buchetul de fatã
ºi îmi þes din lacrimã vãlul,
Îngerii vin din lumina înaltã
ºi îmi pun pe deget inelul !...
Lupii tãcerii urlã a rãu,
apoi muºcã din Lunã ºi latrã,
murmurã-n tainã numele tãu
marea în cercuri legatã !...
Cuþitul morþii se-ascute pe piatrã
cãlindu-ºi în tainã oþelul,
picuri de sânge adunã ºi iartã
în potirele ochilor Mielul !...
Moartea cautã lumea uitatã,
peste sufletul singur ºi greu
Candela vieþii arde-nnoptatã
lângã aripa visului meu !...
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Iisus a fost vândut
ºi rãstignit pe Cruce,
din trupul Sãu rãnit
mai curge încã sânge !...
Doi Îngeri îl adunã
ºi-l þin în Sfânt Potir,
iar Maicii-I pun cununã
din flori de trandafir!...
Iisus a fost ucis,
dar fãrã de pãcat,
cu miruri a fost uns
ºi-n giulgiu înfãºat!...
În jertfa-I ne-nþeleasã
Pre moarte a cãlcat
ªi-n lacrima-I aleasã
Pe toþi ne-a luminat!...
Iisus a fost Cuvânt El Crucea ªi-a purtat,
din leagãn la mormânt
ºi pânã-a înviat!...

Sfântã Cruce
Sfântã Cruce luminatã,
multe lacrimi te-au atins,
dar întâia, preacuratã,
e a Domnului Iisus.
Rãstignit pe-a lumii faþã
Domnul moartea a învins,
înãlþând o altã viaþã
întru Raiul cel promis!...
Din înalturi, Cruce vie
se deschide în cuvânt,
leagãn pentru inimi fie,
Domnul nostru pe pãmânt!...
Sfântã Cruce, du-nchinarea
inimilor ce s-au frânt
Domnului, pentru iertarea
celor ce L-au rãstignit!...

Coºniþa milei
Doamne,
dimineaþã m-am trezit cu-n gust amar în timp ce treceam strada, am vãzut
un cerºetor cum îºi ºtergea faþa cu o
bancnotã de un leu ºi spera cã ziua
îi aduce binecuvântarea Ta!...
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În staþia de tramvai, un bãtrân rãtãcit
cerºea, un þigan cânta la acordeon
ºi spunea cã îi este foame, cerându-ne
sã-i dãm cât ne îndeamnã inima;
un olog arunca spre trecãtori vorbe
grele, pentru cã bãuse ºi încã mai voia...
o femeie oarbã þinea de mânã un copil
ºi jelea…un bãrbat ars povestea
ºi zornãia monede-ntr-o cutie,
cerându-ne sã-i dãm ceva!...
La metrou, în tunel, cerºetorii
întindeau mâinile cãtre lume,
Îþi rosteau Numele ºi aºteptau
sã îi miluieºti cumva!...
Doamne,
o femeie era mutã
ºi vindea flori sãlbatice, alta era oarbã
ºi vindea batiste de hârtie, un bãrbat
îºi arãta cioturile picioarelor, un altul
pe cele ale mâinilor…o jumãtate de om
se târa spre scarã, în timp ce visa
la jumãtatea cealaltã, pierdutã undeva,
cândva…cineva a vrut sã-i dea un pachet
cu mâncare, dar infirmul n-a vrut sã îl ia!...
Pe scara rulantã, o inimã rãnitã sângera,
una era înfriguratã, alta ardea…
în tunelul umbrit, un copil zdrenþãros
se-ncãlzea ducând în braþe un cãþel,
o bãtrânã sta rezematã de zid ºi tãcea,
una îºi arãta picioarele bolnave,
alta, chealã, se legãna
ca un balansoar ºi râdea!…
O femeie cu mai mulþi copii
þinea în mâini un carton pe care scria :
SUNTEM MURITORI DE FOAME,
MILUIÞI-NE CU CEVA!...
O tânãrã privea cãtre noi ºi spunea MAMA ESTE BOLNAVÃ DE CANCER,
FIE-VÃ MILÃ DE EA!...
Pe peron,
un bãtrân încerca sã vândã cãrþi vechi
ºi lucruri mãrunte, demodate, pe care
nimeni nu le vrea…un tânãr cerºea bani
pentru tren, altul pentru medicamente,
o fatã se droga… lumea trecea mai departe,
fugind parcã dupã ceva !...
Târziu,
a venit trenul ºi-am alergat
spre vagoanele pline deja…unii am urcat,
alþii au rãmas în staþia sumbrã,
ascultând împreunã cu noi vocea strãinã
care ne-ndemna FOLOSIÞI TOATE UªILE !...
Doamne,
acum fac drumul de searã,
dar mâine va fi iarãºi o zi grea
ºi mã întreb - cât va fi Coºniþa milei Tale,
sã ne putem hrãni din ea !...
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DE LA CLUJ VINE... POEZIA
ªerban Axinte
...toate lucrurile se întâmplã cu voia mea
prin tine au trecut aburii negri,
cineva þi-a sorbit carnea de sub haine,
a rãmas doar praful de pe scîndura noduroasã
ºi rece
ca un fotomodel.
acum vorbim despre ceva, nu ºtim despre ce;
îmi rup mâna de ciudã cã nu te pot atinge,
lasã cã ºtiu eu cine face pasul înapoi,
cine în braþele cui adoarme.
povestea asta cu insula
se terminã bine dacã o citeºti pe sãrite.
de aceea încep o nouã cãlãtorie,
poate îmi va folosi la ceva,
iau ceasul cu mine,
iau încãlþãminte sã-mi ajungã,

îmi pun în piept decoraþiile de rãzboi ale bunicului,
mã înarmez cu rãbdare,
îmi amintesc de niºte rude îngropate în cimitirul cel nou
ºi plec.
pe drum observ cã-mi pierd echilibru fãrã nici un motiv,
mã minunez de perfecþiunea naturii ºi-mi fac singur cu ochiul;
toate lucrurile astea se întâmplã totuºi cu voia mea,
râd de mã prãpãdesc;
chiar se întîmplã ceva, pot dirija obiectele din jur;
mã aºez pe o buturugã ºi citesc
prospectul unui medicament nou de la Steaua Divinã
prin tine au trecut aburii negri, dar nu te-ai speriat,
ai spus aºa: carnea mea e carnea ta,
dar, þine minte, ãsta e marele nostru secret,
ai grijã cã nu-þi iasã pe gurã nici un porumbel.
mã aºez pe iarbã;
constat din nou cã natura e perfectã;
îmi fac autocritica.

Vraja
Andreea V
raja
Picioarele mele reci pipãie pãmântul cald
mi-a fost fricã de paºii mei pânã am atins pãmântul
am levitat prin întuneric...
eram goalã ca un nor fãrã substanþã...
dar am atins pãmâtul.
l-am sãrutat...
i-am luat viaþa ºi am trãit cu ea.
iubesc ºi acum sãrutul negru al pãmântului
e atât de ars de soare...
mi-au fiert buzele cu ordoarea lor cenuºie
au crãpat sub sãrutarea mea ºi munþii
ºi apele...apele s-au revãrsat peste formele mele sinuase
aerul a cãpãtat culoarea argintie...
ºi pãºind prin el ca o nalucã, am vazut luna.

de ce sã plângi tu fiinþã?
de ce ai plange când rãsufli lângã mine?
oare condeiul apelor nu a pãtruns în noapte?
sau mi-ai murit în braþe de atâtea ori...
lãsând în urmã urletul tãcerii.
tãcerea mã inundã....
mã doboarã....
mã rupe între vis ºi realitate.
vei simþi o atingere
vei atinge soarele cu mintea
ºi mâna mea
te va ocroti.
vei fi mai viu decât visarea...

Poezie scrijelitã în palmã
tropãiesc toþi caii liberi, pierduþi într-un castel eretic
se întrepãtrund cu viaþa,
cu pietrele invizibile
în transparenþa drumului gãsesc fulgi topiþi
ascunºi în abur cald din inocenþa ce zboarã spre înalt...

Lacrimi mercuriene
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de ce sã plângi?
când sunt atât de aproape
de buzele spumate cu nectar de vise…
cu inima scãldatã-n pasiune...
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Îmi sfâºii pielea plinã de cernealã
Nu mai am vlagã sã scriu pe altceva
Inserez în papelul dermic litere farã cusur
Pixul aderã mai bine pe piele
Se întinde cum vrea el si cum vreau eu
În conturul liniei vieþii las trei puncte de suspensie
Semn cã te-am citit
Am scris în palmã cuvinte de cernealã,
Taine ce nu stiu sã se scrie altfel
ªi clipe din viaþã
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Adrian Suciu

SCRISOAREA I
Ai intrat dãrâmând zidul
Ai intrat dãrâmând zidul ºi purtând pe umeri armele noi:
icoana fãcãtoare de venin ºi talgere mari cu sânge de
bou.
Mi-e frig la douã mâini, Þi-am spus,
ºi numai febra mã-ncãlzeºte. Dacã mai ninge mult în
iarna asta,
am sã umblu-n genunchi pe sub cer.
Am sã fac lumea cum ai vrut-o Tu:
cu vagi arome pândind prin mandoline. Cu paturi
grele de ierburi din care se trezesc armate de miri.
Cu flãcãri ºi cu dulceþuri amare. Prin ceruri vor curge
fluturi cafenii.
Un gând îngheaþã inima: sunt eu, ºi nu ºtiu,
paznic fãpturilor Tale?

SCRISOAREA II
Îngerii-s putrezi
Îngerii-s putrezi
ºi zac prin vastele mele nimicuri. Am plâns,
laolaltã cu orbii ºi surzii,
dupã ierburi de leac ce-Þi cresc între umeri. Pe geam,
au scrijelit mieii boturi cu fãlci ºi cu dinþi.
Te vãd ºi-n ochi mi se coc struguri vineþii.
Te-aud cum pregãteºti teascurile pentru vin
ºi cuptorul de pâine.

SCRISOAREA III
Cerºind lapte ºi somn
Mi-ai umplut nopþile de parcã-ai fi vrut
sã pricep cã visezi
femei fãrã de rod iar
copiii lor nenãscuþi vin la uºile Tale
cerºind lapte ºi somn.
De câte ori m-am trezit lângã Tine,
hãlci de ploaie sfârtecau arbori ºi-ncleiau
curgerea vremii.

Strig cãtre Tine cu buza muºcatã de-un dinte strãin:
“Mâhnit este trupul ºi puþinã umbra luiDurerile nasc prunci dupã prunci”.
Rãdãcina mi-e slabã ºi morþii mei mulþi. Sunt liber
ºi-o minunatã rãzbunare m-aºteaptã. Cumpãnesc
dacã sã trãiesc pentru ea.
Am mari îndoieli.

SCRISOAREA V
Despre moarte numai de bine
“Despre moarte numai de bine”, mi-au scris
fraþii mei risipiþi prin margini de imperiu
în anii cu secetã. “Am vãzut-o pe cea mai palidã
dintre femei”, mi-au scris
ºi scrisorile lor au umblat, purtate de cai, dromadere ºi
vulturi.
Nu eºti Tu acela care mi-a clãdit ºira spinãrii?
Nu-i luna un ochi necugetat de porþelan?
Dragostea mea pentru Tine
împroaºcã pereþii cu sânge ºi-ntreb: la ce-mi foloseºti?
Cu ochii-nroºiþi, într-o dimineaþã, voi aduce, singur,
victoria. Armata fugarilor aspru va cânta,
dumnezeieºte va cânta.

SCRISOAREA VI
Îþi scriu toatã noaptea
Îþi scriu toatã noaptea scrisori
când mi-e lene sã dorm.
Îngerul Tãu, asudând umbrã, aºterne în praf
hãrþi pe care-s trecute vizuinile vulpii
ºi felurite fântâni.
“E vremea sã iei o viaþã”,
mã-ndeamnã, târându-ºi piciorul prin miriºti.
Apoi mi-ntinde venele ºi-ncearcã
pe ele-o cântare semãnând cu viscolul
ºi cu-amintirea securii-n salcâmi.

SCRISOAREA VII
Femeile, ca ºi câinii

Lupi sângeraþi
Lupi sângeraþi atârnã-n cuiele porþii. Cumpãnesc
dacã sã dorm cu privirea lor în visele mele.
Am mari îndoieli.
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Femeile, ca ºi câinii, au despre dragoste gânduri
nebuneºti.
Numai dragostea Ta
ne trece unii printr-alþii fãrã sã ºtim.
E Nord aici? Din care clopot curge fum?
PRO

SCRISOAREA IV
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SCRISOAREA VIII
Dintre bolile fãpturilor Tale
Dintre bolile fãpturilor Tale, nebunia e albã.
În miezul ei,
un vârtej soarbe lumina ºi grijile zilei. Vin ani
care trec. Plouã cu vrãbii-ngheþate. În miezul ei,
fierul se-ncearcã pe braþele pruncilor.
Dintre slujbaºii Tãi,
desãvârºit e-acela care numãrã morþii.
Le cântãreºte suflarea ºi-aºterne pe-obraz
ultimul fard.
Îºi cântã un vals prãfuit ºi-adoarme si el.
Câteodatã.

SCRISOAREA IX
În oricare zi
În oricare zi, aºterni pe mese bucate strãine
ºi rachiu de nisipuri. Fiii Tãi, plângând cu sughiþuri,
se ghiftuiesc ºi se-mbatã.

Doamne-al oºtirilor ºi-al apelor limpezi,
cu mãruntaie de peºte ºi vin negru sã scrii
pe ochii jupuiþi cãtre Tine!

SCRISOAREA X
ªtii coastele mele subtiri
Multe ceasuri ai stat în dreptul inimii ºi-ai þinut umbrã.
ªtii
coastele mele subþiri de când stãteam în poarta lumii ºi
unii mureau
de-o boalã care s-a tot întins cu seceta ºi cu trecerea
vremii.
În inchipuire, demult, am fost fericit. Fluierul orb rãscolea
tainele casei ºi Tu-mi spuneai cã,
din vreme în vreme,
vor fi sãrbãtori în care n-am loc.
„Risipeºte-þi proorocii – ei spun vorbe care se fac ruguri!
Întoarce-Þi faþa la noi, istoveºte-Ne în bãtãi!
Rânduieºte-Þi clopote la gleznã, sã ºtim când treci!
ªi nu lãsa fiii noºtri sã fie mângâiaþi
de mâini strãine!”

Lucia Dãrãmuº

POEM PENTRU FILOSOFI
...ºi ele s-au îndrãgostit

PRO

rãtãcesc din literã în literã virgulele-ºi au ºi ele rostul lor
mã fac sã-l înþeleg pe poetul care mã întreabã:
ce alegi – sexul, idee – tragedia greacã – îi spun
se joacã acum în palmele mele sunt Electra, Alcesta
ºi....
toatã nebunia la un loc dinþii ei muºcã din mine...
îþi simt halatul alb de medic ºi trãiesc atunci
atunci când eram nebunã atunci când eram nebunã
atunci când eram nebunã atunci când eram nebunã
aº da tragedia greacã – se joacã acum în palma mea
Pentru ————————----————————————
maºina merge fãrã oprire pe scaunul de-alãturi nu eºti tu
e poetul – eu aleg sexul, îmi spune el
fãrã sã vadã cã-n tragedia greacã din palmã
te-am înghesuit în aluniþa din partea dreaptã, jos
eu stau înaltã ca înãlþimea lui Ovidius
adâncit în flaconul cu esenþa iubirii
eu stau înaltã ºi semeaþã ca Dante ºi dirijez
tragedia cu râs sardonic din Infern
numai tu nu te intersectezi cu linia adâncã a destinului
surâd. miros de bãuturã ieftinã, autocar cu poeþi pentru
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congres
...ºi eu, eu ... haina lupului de stepã mã strânge în mine
sufletul mi-e ca pâinea mucegãitã din care Christos nu
se naºte
filmul se deruleazã în mintea mea, mã spãl fericitã în
fiecare Ozanã
arãtatã cu graþia îndrãgostitului de poet pe geam
eu imaginez scena, o dreg aºa cum se cuvine, cã nu el
ci buzele tale alãturate de ale mele-mi deschid uºa spre
apa plãcerii
maºina înghite drumul cu gropi spre lacul cu nuferii galbeni
pe strãzi magazine cu gratii, bãuturã, beþivi
ºi doi poeþi unul lângã altul dorind fiecare câte-o iubire
altã ºi altã iubire, virgulele celor douã poeme
închipuite de cei doi se privesc...
iau din sacoºã tratatul de medicinã ºi-l îngurgitez cu nesaþ
sper ca vreo boalã scrisã acolo sã se agaþe de mine. aºa
virgulele
textelor noastre – gastroenterologicpoetice – s-ar putea
îndrãgosti
mãcar ele
sau poate noi???????????????????????????????

67

poesis

Hai, strecoarã-te, înger
Hai, coboarã odatã, tu închipuire cu aripi
Hai, tu demon sau ce-ai mai fi
Strecoarã-te printre florile albe de mai
Rânduite nevrotic pe pagina albã.
În noaptea cu lunã beþivã
Rãstoarnã-mi visul cu maci sãrutaþi
Pune-mi-l în cerneala oglindã
Cu ritm sãltãtor, tu, înger cu secure
Tu înger ce stai ºi priveºti
La exilarea sufletului în cuvinte gheaþã
Sunt lãptoasa halucinaþie a cerului ceaþã
Sunt somnul lui Dumnezeu alunecat în poeme.
Coboarã, odatã, ascultã cum cântã lacrima lui
Cât timpul e ferecat în ea
Cât timpul nu þi se face de piaþã
Tu, înger… tu demon sihastru, închipuire cu aripi…
Ce ai purces în lumea dulceag-amarã
Printre coapsele feminine ale limbii române
Tu, înger… tu demon sihastru, închipuire cu aripi…
Neguþãtor de versuri cu miros de curtezanã albastrã
Strecoarã-te-n azima sfertului meu
ªi-þi voi da buzele, sublimule înger
Agãþate profetic în cina de tainã
De nu cumva lacrima lui
S-a pierdut în moarta mare sub greutatea poemului.

Cântec – Fotografia Number One
A dwarf standing on the shoulders
of a giant may see farther
than the giant himself
spunea cândva o zânã ce-ºi fãcuse
casa de alabastru la numãrul ºase
strada Mareºal Ion Antonescu pe care
într-o zi nefastã bãtutã-n chihlimbar
trecu îndoliata adunare
fanfare, alãute, Chevrolet
Ford Combi goneau prin lacrima
luxoasei înmormântãri:
Unde mergeþi spre cactuºii
dinspre Nord îl întrebã pe uriaº
palida zânã galbenã de atâta
A dwarf standing on the shoulders
of a giant may see farther
than the giant himself
Dar el, el… cel ales
gând de vultur
de poet! puternic lob central frontal
peste care troneazã ºold de femei
el… el… ultim cuget ultim poem
capabil de lepãdare de sine
sã-ºi doneze în cristelniþa cuvântului
rinichiul pietrificat poate ºi ulcerul
elrânji pânã la stele cu strungãreaþa
prin care trecu un BMW:
La raliul de versuri
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Un fin miros de vin
un miros de spumã albastrã
cu valuri în valuri de alcool
îmbãlsãma spre groapã mersul
lepãdãtorilor de boli spre
salvarea ultimã a omenirii.
La înmormântare s-au strâns
cu mic cu mare
mortul pitic, uriaºul
alþi pitici, alþi uriaºi
uriaºi pitici, piticii uriaºi
uriaºii uriaºi, piticii pitici
în total atât cât sã încapã
pe lungul bulevard al Mareºalului
3 BMW 33 Fiat 333 maºini Nissan
3333 maºini Peugeot ultimul model
decapotabil, cu butoane la bord
spre care doar faci cu ochiul
ºi pe datã locul rãmâne gol
un sinistru haos de început
în urma hãului cu 33333 km/h
doar pietrele de la rinichiul
uriaºului prin lepãdarea de sine
umpleau cãscatul hãu
spre care aluneca vertiginos…
Dar cine a murit, se-ncumetã
sã-ntrebe palida zânã de pe
Mareºal Ion Antonescu, nr.6, ap. 266
tel./fax 661266
e-mail: zîna@yahoo.com
Lovit de-atâta durere
cât sã-ºi înece pleurii în Kent
cât sã-ºi îmbãieze ciroza în alcool
cât sã-ºi sucombe glasu-i de lirã într-un infarct
sub rostirea înaltã a propriului poem
uriaºul susurã printre stele:
un pitic aºa de mic
fãcea baie într-un ibric
ºi ibricul s-a rãsturnat
ºi piticul s-a înecat
Vai, Vai, ce pãcat
cã piticul s-a înecat
Se lamenta uriaºul
care n-apucã sã-ºi spunã marele-i vers
cãrând pe umerii giganþi firimitura metaforã
mortul pitic
Vai, uriaºule, spuse zâna
care se fãcuse ºi mai galbenã,
locuia la etajul patru
în apartamentul unui cavou
Vai, uriaºule, n-ai vrea sã fii tu mortul?
Dar, zânã, nu se poate, eu sufãr pânã
la lepãdarea cirozei mele
pânã la crucificarea pancreatitei mele
pentru acest mic poem
cãrat pe urmele cernelii umerilor mei!
acum vrei, dupã atâta sacrificare de mine
sã mã transform în el?!
Eu Sunt Cel Ce Este! uriaºul spuse
Eu sunt mai marele Poem…………….
Zâna, care învãþase de la cavoul ei
în care locuia multe despre aceastã lume
închise ochii palizi spre uriaº. Rosti
PRO

Cântec de ademenit îngerii
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povestea despre el :
un pitic aºa de mic
fãcea baie într-un ibric
ºi ibricul s-a rãsturnat
ºi piticul s-a înecat
Vai, Vai, ce pãcat
cã piticul s-a înecat
But ———
A dwarf standing on the shoulders
of a giant may see farther
than the giant himself
Pe mort invidios uriaºul fãlos
cerºi redarea de mine a lepãdãrii de sine
Cântec – Fotografie Number One:
A dwarf standing on the shoulders
of a giant may see farther
than the giant himself
pânã dincolo de stele unde
din când în când cu lumina din fulger
un ochi de cer fotografiazã pãmântul

ºoaptele tinereþii...
îmi amintesc ploaia. curgea ºiroaie pe pielea
desfãcutã petalã cu petalã ca celulele de trandafir
rãvãºite în bolul cu apã
îmi amintesc... ploaia. avea degetele iubitului meu
umbra atingerii lui mã mistuie
ºoaptele ploii îmi spun eºti o strãinã ...doar o strãinã
mi-e rãu mã îneacã tabloul paharelor descompuse pe
mesele
jupuite de coatele poeþilor din oraº
viaþa mea e un film doar un film de amor
ºi mi-e rãu, strãzile paralizate sub
talpa mea de amazoanã strigã
Aici eºti o strãinã cu chip de zeu!
halucinantã strãinã printre pahare, cãrþi, poeþi
degeaba alergi prin staþiile de metrou
urletul iubirii tale se sparge ritmuri
rostogolite picãturi de sânge în urã
am strigat spre cer ca într-o jalnicã telenovelã
unde sã mã ascund de iubirea neauzitã de el?
ºoaptele tinereþii ploii cântau
sã mor? sã visez?
sã visez? sã mor?
curgea ploaia curgea ºiroaie pe pielea
desfãcutã petalã cu petalã ca celulele de trandafir
rãvãºite în bolul cu apã adunatã în urma iubirii
derulatã în þeasta mea... iubire închipuitã
eu nud îmbãlsãmat în verdele ierbii
el confundându-se cu mugurii nud ai pãmântului...

I See

PRO

...vãd generaþia mea distrusã de / prostituþia opiniei
pãrinþilor ei / generaþia mea, minþi strãlucite ucise /
generaþia mea însetatã de sex / flãmândã dupã organe
genitale în sânge / generaþia mea care urlã / „if others
had not been foolish / we should be so” / atunci am
întrebat: / why? why wrestle, death, blood, howl, pain?!
/ generaþia mea a rãspuns / „if others had not been
foolish / we should be so” / vãd / guri îndopate cu
spermã, hashish / priviri furioase fixate-n asfalt / isteria
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generaþiei mele ucigând / vãd / vãd îngerii cu capul de
drac / aripile lor inflamate de marihoanã / ace rãsfirate pe
asfaltul / în care se zbat ochii de foc, ochi de aurolaci. /
/ vãd / îi vãd pe pãrinþii acestei naþii / bãtându-se în
neocomuniste idei / hoþi cu dosare ascunse / medici
furând pastilele din spital / scuipatul lor atârnã de un obraz
bolnav. // vãd / vãd douã generaþii prostituate / ideologic,
biologic, plenar / rupte ºi hãul / tuberculozã, SIDA
înfloritoare ca într-un luminos tablou / semnat Van Gogh
/ evrei, þigani dispreþuiþi / ºomeri flãmânzi, morþi, hoþi /
criminali pupând cu buzele icoane / popa lingând în altar
ca pe-o acadea / penisul unui bãrbat / vãd generaþia mea
distrusã de / prostituþia opiniei pãrinþilor ei / generaþia
mea, minþi strãlucite ucise / generaþia mea însetatã de
sex / flãmândã dupã organe genitale în sânge / generaþia
mea care urlã / „if others had not been foolish / we should
be so” // ºi mai vãd.../ cum cei ce sunt vãzuþi ucid pe cei
ce vãd...

Confesiune I
M-au dezbrãcat de chipul meu / descompunându-mi
fiecare celulã, fiecare os de cearã subþire / m-au dezgolit
ca din somnul cuvintelor / rãmase cu urletul isteriei de
azi / e trist aºa dezbrãcat / arãtând goliciunea noastrã. /
/ N-am mai rãmas cu nimic / privesc lumea prin cenuºa
lui Iov / ºi nimãnui nu-i pasã, oricum nu-i pasã / ºi oricum
cenuºa a rãmas ascunsã în litera unei cãrþi. // Nimic sunt
seara când corãbiile trec prin noaptea amintirilor / ducând
lui Pilat un bob de grâu dezrãdãcinat. / Nu-l pot ajuta
decât / legându-mi nepãsarea organului lipsã / de laþul
unui copac.

Aºa grãit-a Viermele Fantastic I:
Cât despre mine, ce sã vã spun,
uneori mã apucã tristeþile cosmosului albastru
singurãtatea mi se împleticeºte prin mãrile depãrtate
din starea mea de târâtoare îmi doresc sã aripez
îmi întind pielea cu puf, alergând ondulat
printre miile de trecãtori
vieþile lor sunt atât de frumoase
cã meritã sã-mi ofere drept graþie
un pumn în stomac.
Dupã ce a rostit acestea, viermele fantastic s-a culcat
neuitând sã-ºi punã aripile sã aripeze.

Aºa grãit-a Viermele Fantastic II
Cât despre mine, îmi spuneam mereu
nu încerca, biet vierme fantastic
sã te caþãri pe cireºi, pe frunze
ºi stele
ºi nu mai lupta pentru un nu sau un da
nu mai ucide pentru idee;
mai bine taci
gândeºte-te cã nimeni nu te mai vrea
astãzi, viaþa nu-i poezie
dupã ce a rostit acestea
fantasticul vierme a adormit
tristeþea lui l-a transformat în poem.
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Silvia Miler
Miler*
Gerul a cusut în zori
Veºminte de sãrbãtori
Pe umerii florilor
La ’nþãrcatul mieilor
Ningeþi trist cireºilor...

Captiv în penumbra Eladei
Vara se prelinge temãtoare
Pe asfaltul
Refugiat la marginea
Cafenelei…

Frunzã verde
Lemn uscat
De amnar nescãpãrat
Primãvara a ‘mbrãcat
Broderia gerului
Prinsã-n coama mãrului
La ‘nþãrcatul mielului...
Floare albã de cireº
Alb curat ce nu dã greº
Dar se tânguie ºi moare
Sub zãpada care-l doare
ªi nu-l doare de durut
Îl doare cã a tãcut,
A stins ochii… neºtiut

* Nãscutã la 31 iulie 1963, în Gura Humorului, judeþul
Suceava. Absolventã a Liceului „Al. I. Cuza” din Focºani
(1978) ºi a Facultãþii de ªtiinþe Economice din cadrul
Universitãþii „Al. I. Cuza” din Iaºi (1992). A debutat, cu poezie,
în revista Mladiþe Humorene (1973) ºi, publicistic, în Monitorul
Expres (1994). A publicat apoi în Ateneu, Dor de dor
dor,, Plumb,
13 Plus ºi în publicaþiile on-line agonia.ro, bocanculliterar
.ro, poezii.ro. Editorial a debutat în 2005, cu volumul
literar.ro,
de poeme Lacrimile Meduzei (prefaþã, Grigore Codrescu,
Editura Casa Scriitorilor, Bacãu), urmate de alte douã volume de poezie, Incantaþiile Meduzei (prefaþã, Marius Manta,
aceeaºi editurã, 2006) ºi Inventarul unei seri (prefaþã, Petre
Isachi, Editura Pro Plumb, Bacãu, 2007). Laureatã a
competiþiilor literare Tinere condeie (locul I pentru fabulã,
1978) ºi Concursul literar (menþiune pentru prozã, 1981), e
distinsã în 2007 cu Premiul „Octavian Voicu” pentru poezie al
Asociaþiei Culturale „Octavian Voicu” din Bacãu. Redactor al
revistei Plumb ºi Office Maintenance Administrator la SC
ORANGE ROMÂNIA SA – Bucureºti/Bacãu, poeta pregãteºte
acum volumul Ilustraþii cu timbru sec
sec, din care vã oferim
spre lecturã poemele de faþã. (Cornel GALBEN)
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Asasin în serie, arºiþa se întoarce
Pe trupurile devorate de minciunã
De atâta tensiune
Pescãruºii au uitat sã þipe

Herghelii de valuri,
Panglici de alge,
Verde la þãrm...
Lupul mãrii doarme
Turiºtii încã viseazã
Captiv în penumbrã,
Fluturele sãrutã
Geamul plin cu…
Reclame

Clepsidrã
Sã nu opreºti secunda
Nisipului fugarã
Uitatã sã danseze
Pe geana strãvezie
Sã nu îmi sperii clipa
Opritã-n ceas de searã
Pe umbra visãtoare
La ce-ar fi dat sã fie
Sã nu înlãturi teama
Risipei de simþire
Pe frunzele aºternute
Alai înmiresmat
PRO

Ninsoare de cireºi

Mocnesc iubiri neîmpãrtãºite
Sub caimacul tainelor
Rãu prevestitoare de
Singurãtate…
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Sã laºi în tihnã
Cerul ca fulgerul sã ºtie
Lumina sã întoarcã
La soarele culcat
……………………

Seceta verii
Mi-a ars privirea
Udatã de nebunul
Devenit spaima
Florilor albastre

În pãrul nopþii stele
Plecate la scãldat
Rãsfirã peste ºoapte
Veºmânt înaripat

Toamna mea,
E însãºi nebunul
Zdrenþuit ca
O sperietoare de vise

Strãbateri

Alba tãcere din faþa mea e…
Iarna nebunului?

Mi-e strãbãtutã cartea
De-a vieþii noi iscoadã
ªerpii mei plâng
Privirea-i bifurcatã
Legenda rãvãºitã
Pe-altarului corvoadã
Reediteazã temeri
Înscrise la eratã
Mi-e strãbãtutã cartea
De-un vers pierdut la zaruri
Arginþii sunã gongul
Talentu-i vizitiu
Cuvântul se cabreazã
Nu vrea sã poarte hamuri
Spectacolul începe
Sfârºitul… nu i-l ºtiu

mart
e-a vântului
supusã-nsingurare
firescul serii
nerostit cliºeu
haiduci de fulgi
ieºiti la drumul mare
fur încleºtãri
între a fi ºi…
eu

False pocãinþe
Înconjurat de scaune tãcute
Eman cãldura pierdutã de-nþelepþi
Rãstãlmãcesc cum vreau conceptele trecute
ªi chiar dacã mã clatin mai mare’s peste drepþi
Deºi nu-s filozof gâlceavã am cu lumea
Nebunã peste poate de nebunia mea
Ruºinea-nfãºuratã pe starea mea de bine
Se pierde printre lacrimi de fericire grea
Moftu-i al lor nesocotit sunt eu
Reclamã neplãtitã fac buneicuviinþe
Repet îmi e ruºine dar înlãuntru meu
Spãsit îngân acorduri de false pocãinþe

Anul nebunului

PRO

Primãvara din mine
A fugit cãlare
Pe bãþul nebunului
Îmbrãcat în haina
Dalbei iubiri
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The Adoration of the Magi
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Marcel Cepoi*
Musafirul
Sã nu te duci în vale, la vecini,
Cã n-au nici de-ale gurii câte-odatã.
În loc de gard, la curte, câþiva spini.
Au cinci bãieþi ºi-o zgâtie de fatã.
Copil fiind, tu le vei cere, din priviri,
Bucata lor de turtã pârpãlitã.
Ei þi-o vor da-o bucuroºi, sã nu te miri.
Venirea ta, în casa lor, cu-o turtã e sãrbãtoritã.

Þapul
Þap e cel ce are-n cârcã
vina de-a avea ponoase,
când poteca vieþii urcã,
sprinten, fãrã sã se lase.

Petica este fãcutã ori rãmasã,
Pentru a se ºterge, dupã, dulapurile.
Este amintirea unei treceri pe acasã,
Mai demult, cu ea s-au aºternut paturile.
Cu petica se ºterge colbul ce-l aºtern vremurile.
De multe ori, sfârºeºte arsã la aþâþatul focului,
Iar alteori, legatã la mânã, roºie, e simbolul nedeochiului.
Se mai poate întâlni pe haturi, de toate culorile,
La vii, prin livezi sau aguzi, speriind ciorile.
Pe frunte de þãran, ce-ºi ºterge de muncã sudorile,
Ori uitatã-n vreun cufãr, strânge laolaltã scrisorile.

O înnodatã nãframã
Privirea atinge în treacãt fereastra,
Dezghiocând pãstãi în poala ei codanã...
Ghicind unde adoarme pasãrea-mãiastra
ªi ce mai poate ascunde o înnodatã nãframã.

* Nãscut la 31 iulie 1956, în Iaºi. Crescut la orfelinatul
Cãminului ªcoalã Nr. 9 din comuna Jucu, judeþul Cluj, a
absolvit ªcoala Profesionalã Specialã din Bucureºti.
Pensionat pentru invaliditate, locuieºte din 1985 la Cãminul
Spital din Comãneºti, judeþul Bacãu. Frecventeazã
cenaclurile „Artis-Club” din Asãu, „Nicolae Labiº” din
Comãneºti ºi „Tristan Tzara” din Moineºti. Debuteazã, în
1995, în revista „Plaiuri trotuºene”, publicând apoi în
„Învingãtorul”, „Formula As”, „13 Plus” ºi „Singurul ATU”, unde
e premiat de Florin Iaru. Debuteazã editorial în 1999, când
Editura Corgal Press din Bacãu îi publicã volumul de versuri
Goana dintr-un cal legat, prefaþat de Petre Colãcel. În 2003
revine, la aceeaºi editurã, cu Zãri colbuite , prefaþat, de
asemenea, de profesorul comãneºtean. Scrie o poezie de o
facturã aparte, care, dincolo de influenþe ºi naivitãþi inerente,
incitã în primul rând prin simplitate ºi economia de cuvinte.
(Cornel GALBEN)
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Tot un þap e-acel ce zbiarã,
neºtiind pãsul a-ºi spune.
N-a-nvãþat decât sã sarã
ºi din zurgãlãu sã sune.

Bãnuþul
Bãnuþ de argint noaptea-ºi aruncã pe bolta cereascã.
Pentru ochi de poeþi, meºteºugit ºi-oglindit îi pe lacuri.
Furiºat prin ferestre, se ospãteazã la masa regeascã.
Mângâind îndrãzneþ obraji de codane ºi de tineri în fracuri.

Ca sã te naºti...
Ca sã te naºti încã o datã
Îþi mai trebuie o mamã,
Încã o altã vatrã
ºi o altã nãframã.

Cãutãri
Piatra-n gârlã, soare catã
ªi fântâna seacã, apã.
Iarba verde, coasã-adapã.
Iar cireºii, trup de fatã.
Spinul, talpã de þãran.
Mulsul vacii, mamã-aºteaptã.
Lunile, vreo doiºpe-un an.
Þarina, bãtãi de sapã.
Un scaiete, pãr de câine.
Pãsãri cuib învãluind.
Astãzi, ziua cea de mâine.
Vântul, colbul colbuind.
Litera, cuvânt aºteaptã.
Glasul, cântul necântat.
Ochiu-n depãrtare catã.
Oful, omul frãmântat.
PRO

Petica
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Maria Niþu

SÃ CUMPERI O PISICÃ
Hi! Ea e Lav. Adicã Lavinia, pentru pietonii nou-veniþi.
Trebuie sã intre în biroul directorului sã trimitã urgent un
fax.

PRO

Ein, Zwei, Polizei...
Deschide uºa, a reuºit .
Drei, Vier, Grenadier...
Rãsuflã uºuratã cã nu e directorul în birou.
Flavia, secretara, îi face semn dulce amical, sã aºtept puþin,
ocupatã sã vocifereze în receptorul telefonului. Era impacientatã
cã Missi scãpase singurã prin curte ºi Titi, individul legitimat
de primãrie ºi de preot drept partenerul ei de camerã for ever,
nu dãdea nici un semn de nevrozare.
La 45 de ani, Marci avea un entuziasm copilãros ºi era
convinsã cã oricine simþea la fel, cã simþãmintele ei erau de un
firesc ºi un bun simþ la mintea oricui.
De un sfert de orã îi tot explicã lui Lav situaþia: „E aºa de
bine de când o am pe Missi! Poate Titi sã plece oricând ºi
oricât, acum am cu cine vorbi în lipsa lui!
Când mã vede Missi îmbrãcatã, se uitã atât de jalnic la uºã,
ºtiind cã urmeazã sã plec! Iar când e sã mã întorc acasã, parcã
mã simte de când intru în bloc, cã o aud din capul scãrilor cum
zgârie la uºã!
Nimeni n-a mai fost vreodatã ca ea, aºa sincer bucuros de
venirea mea!”
Iritatã, Lav trepãda de nerãbdare sã trimitã fax-ul. Degeaba
îi rãspundea monosilabic Flaviei, de fapt nici nu recepþiona cei spune, deºi, gândea cã nu e o atitudine prea elegantã din
partea ei, pentru cã Flavia era una dintre puþinele colege care
se apropiase amical de ea, dezinteresatã –cum o taxase
deocamdatã, pentru cã, spre nedumerirea ei, nu-i gãsise încã
interesul ºi fesul.
Flavia nici nu luã în seamã paginile din mâna ei, parcã nici
nu le vedea, nu era interesatã nici de conþinut, nici de urgenþa
faxului. „Trebuie sã-þi iei o pisicã. Altfel, singurãtatea ta nu-i a
bunã! Nu vezi?! Eu nici cu ºefu’ nu mã mai cert, îl las sã zicã peale lui, iar eu le ºtiu ºi le þin pe-ale mele!”.
***
Lav s-a întors în biroul cu rãsuflãri cam dense pe metru
pãtrat, în strâmtoarea lui. Rãmase cu privirea fixatã ca lipitã cu
prenadez pe Kati, care nu observã nimic, concentratã fiind, ca
la o bombã, pe pagina de Internet. Lav privea de fapt dincolo
de ea, la mãrturisirile ei din alte zile.
Kati îºi dorise mult o pisicã. Numai cã maicã-sa avea alergie
la pisici, strãnuta chiar ºi numai dacã îi spuneai cã trecuse
alãturi umbra unei pisici.
ªi ca gest la o nostalgie neîmplinitã, Kati îºi pusese pe
calculator ca screenserver o duzinã de imagini cu pisici care
mai de care mai catifelate ºi mai pisicoase.
De ziua ei primea cadouri bibelouri cu pisici, felicitãri cu
pisici, broºe cu pisici, suspina când vedea într-o încãpere un
tablou sau un calendar cu pisici... Poate de atâta drag ar fi
putut chiar naºte o pisicã, dacã nu ºi-ar fi extirpat ºansele, la
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45 de ani fãcuse operaþie ºi-ºi scosese uterul, de teama unui
cancer la ovare.
***
Neun, zehn, auf Wiedersehen! Dupã ce Flavia i-a confirmat
trimiterea fax-ului, Lav a plecat acasã cu Kati ºi cu Oli...
ªi cam astea au fost toate evenimentele senzaþionale ale
sfârºitului de sãptãmânã.
Urmat ca de obicei, de un week-end „cu ferestre închise,
sub pat”.
Lav a þinut uºa neîncuiatã, sã intre oricine, chiar dacã ea
aþipeºte. N-a sunat nimeni...
***
Era Duminica Floriilor, ºi dacã nu s-a dus la bisericã, aºa
cum pesemne s-ar fi cuvenit, în rând cu lumea, dupã preceptele
bunicii, ieºi totuºi din casã, într-o provocare de întâlniri, ca
antidot la îmbâcseala cãilor respiratorii.
La piaþã, vânzãtoarea turuia continuu, mecanic, parcã doar
expira, fãrã sã mai inspire, ca la o placã stricatã la patefon,
pasând pungile în douã miºcãri de robot, din dreapta pe cântar,
în stânga jos de pe cântar, amestecînd bani vechi cu bani noi:
„doi lei, 3 mii mãrunt, vã rog!”... Trecu la celãlalt cumpãrãtor,
fãrã sã priveascã deasupra scalei cântarului, parcã ºtiind cã
Lav nu va scoate nici o vorbã, ºi Lav chiar nici n-ar fi îndrãznit
sã comenteze ceva, cã roºiile erau prea moi pentru preþul
pipãrat, ori bananele cam bãlþate, ca un dalmaþian bronzat...
Deºi e de doi ani mutatã în noul bloc, Lav nu-ºi cunoaºte
vecinii, nici pe cei de alãturi, pe care-i tot auzea de dincolo de
perete (i-ar fi ºi vãzut în toate intimitãþile, de-ar fi fost zidul
strãveziu), când se certau ori mereu aveau de lucru cu o maºinã
de gãurit, cã tot auzea bomfaierul în plinã campanie de
demolare. Chiar de-or fi trecut vecini pe lângã ea, mai ºtii?!, îi
erau necunoscuþi deocamdatã toþi. Oraºul era prea mare ca sã
ai vreo ºansã ca la sat, sã-þi dea cineva bunã ziua, ori sã
trebuiascã sã dai tu la toþi bunã ziua...
Deschise televizorul, sã mai fie ceva prezenþe în casã, fie ºi
farfaslâcuri tehnice, în afarã de bâzâitul muºtei care nu ºtie pe
unde o fi intrat prin plasa de þânþari.
ªi-ntr-adevãr, doamne, cât se mai agitau ºi mai vorbeau la
TV ºi cu ce penibilitãþi se mai distrau, cã-i venea ca lui Luca din
satul ei, care se-ntorsese beat ºi pentru cã se înfuriase cã ãia
de acolo din televizor jucau atâta ºi parcã râdeau de el, a zvârlit
cu sticla în ecran, sã mai tacã dracului din gurã, sã-i înveþe el
minte, mama lor de damblagii!
***
„Oare ar trebui totuºi, sã-mi cumpãr o pisicã?!” „Hai, cã
acuº mã fac cu ou ºi oþet! Lav, sã ºtii cã o înfurii rãu pe Lav! Ce
gând absurd! Nici sã râd singurã n-ar avea haz...”
Tocmai fiºase în bibliotecã o carte „Tratat de mângâieri”:
pielea ar fi mijlocul ideal de comunicare nonverbalã, sine qua
non pentru o viaþã respiratã normal, mijlocul de a pipãi filosofia
vieþii...
Scaunul e prea dur, prea aspru la pipãit, tastatura
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Oli, prietena lui Kati, avea acasã o duzinã de pisici, pentru
cã atunci când îi fãta câte una, nu se-ndura sã-i înece în gãleatã
ori sã-i ducã la margine, cum fãceau þãranii care-i lãsau pe
câmp, ci întreba duios pe la vecini, pe care erau mai omenoºi ºi
ºtia cã le-ar fi putut îndrãgi, dacã vrea careva un motãnel...
„De ce sã cumperi o pisicã?! Gãseºti pe toate drumurile!
Chiar eu îþi dau una, chiar douã, când vrei! ªi de ce nu?! Am un
motan zurbagiu, l-am botezat Bimbo, când s-a poticnit într-un
borcan cu vopsea, de parcã s-ar fi vrut pensula lui Paul Klee.”
Oli nu a amintit nici cu un „pâsst!” de vizita lor la o colegã
de redacþie, care printre altele, a þinut sã le prezinte pisoiul ei,
mare ºi negru, botezat Virgulã, pentru cã de pe frunte, pânã pe
bot, avea blãniþa albã, ca o buclã rebelã. Oli rãmãsese fãrã grai
când îl vãzuse închis într-o cuºcã de plastic ca un coº de rufe
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cu ferestruicã, în care-i punea bucãþi de hârtii rupte în zeci de
bucãþele, drept un rumeguº.
***
Pe drumul spre casã, Lav vãzu parcã toate pisicile din cartier
tãindu-i calea, ºi mai mari ºi mai mici, ºi mai gri ºi mai maronii
ori mai negre...
Ca în studenþia de la Cãminul 6 Martie, unde erau ciorchini
de pisici, chiar mai abitir în perioada examenelor. Când era sã
se pisiceascã, scheunau ca un copil dupã suzetã, le alerga pe
toate coridoarele ºi acoperiºurile sã aibã liniºte de învãþat dar
degeaba, fãcuse alergie la mieunat în cãlduri ºi parcã nu mai
fãcea deosebirile de rigoare, câte un scâncet de copil pe stradã
ori în parc îi zbârlea pãrul ca la o pisicã înfuriatã ºi se fãcea arici
de iritare, cã-i venea sã fugã ca la pentatlon.
Deschide calculatorul, ºi-i trimite Ilinei un e-mail, rozbombon la mãrime ºi tandru la culoare. Degetele îi merg rapid
pe tastaturã, jucãuºe ca-ntr-un joc de cãluºar, ori în ritm de
samba ori cha-cha -cha.
Face bilanþul: e ora zece seara ºi n-a scos o vorbã!
Buzele parcã s-au lipit între ele, îi sunt tot mai crispate, se
duce sã-ºi bea þigara cu o cafea, ca sã probeze cã mai e în stare
sã deschidã gura, se uitã în oglindã ºi face miºcãri de deschidere
ºi respiraþie, cum îºi deschid peºtii pe uscat gura ºi-ºi dilatã
bronhiile...Era ca o langustã ori un þipar prins în undiþã cu
momealã de mãmãligã...
Aplecatã peste chiuvetã, ca-ntr-o stare de vomã, rãbufneºte
într-un strigãt în avalanºã: beºchereciºtocdeuramhazachircalosdecucureazanãscocordecârlibaba...
Uºuratã, se spalã pe faþã radioasã, se unge cu
cremã de noapte ºi susurã melancolic la început, apoi mai
urlã o datã isteric: beºchereciºtocdeuramhazachircalordecucreazanãscocordecîrlibabacârlibabcârlibaba...
Adoarme în cele din urmã...
Era la Universitate, nu se vedea pe sine dar se ºtia acolo, o
mulþime de studenþi, în ºir, unul dupã unul, la intrare sau la
coadã la bankomatul de la Bankpost care era într-o parte, ori la
telefonul public din cealaltã parte, mulþi, plecaþi puþin pe
undeva, ca sã-ºi þinã rând, puseserã ca semn câte o pisicã
moartã, albã, gri, neagrã, n-avea importanþã culoarea...
Ceva semãnãtor mai vãzuse în realitate, în mijlocul
autostrãzii, de mult fusese o pisicã stafiditã acolo, cine ºtie de
când cãlcatã de maºini, nu mai era nimic dizgraþios, era ca o
naturã moartã cu pisicã ºi linia albã, întreruptã a drumului, ori
ca o floare roºie, o floare de mac presatã pentru un ierbar al
unui ºcolar la ora de botanicã, ori între paginile vreunui caiet
cu coperte gri asfaltos, ale unui jurnal de cãlãtorie...
Tinerii manevrau bucãþile de pisicã normal, ca o revistã
pusã ca semne de ocupat, erau pisici uscate, ca pãsãrile
împãiate, ori ca bucãþile de blanã de vulpe pentru gulere de lux
la paltoane.
În tramvaie ºi pe strãzi, trecuse printre studente care-ºi
prindeau pãrul cu banderole din cozi de pisicã, firesc, ca din
orice blanã prelucratã la metru.
Întreaga dimineaþã urmãtoare a fost îmbibatã în imaginea
persistentã a studenþilor ºi a pisicilor moarte. A ocolit de departe
secretariatul, sã nu-i povesteascã ceva Flavia despre Missi, îi
era teamã pentru Missi, sã nu aparã pe genericul filmului ce-i
rãmãsese în minte ca sã-l vândã ca pont unui scenarist:
„Generaþia pisicilor moarte”.
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calculatorului, chiar dacã scrii un e-mail drag, e rece, indiferentã,
incolorã, insipidã, inodorã... Trebuie o fiinþã vie ca sã simþi
mângâierile...
ªi-o imagina pe Flavia, mângâind-o poate acum, la televizor,
pe Missi, ºi ea pisicindu-se a rãspuns, cu un tors mieros, uºor
surdinizat...
Lav ia hainele pe care trebuie sã le ajusteze la maºina de
cusut pentru maicã-sa ºi le mângâie. Pentru o clipã simte ecoul
unei mângâieri îndepãrtate, de mamã care o aºteaptã la varã
ori la sãrbãtorile de iarnã, sã-i atingã faþa, ºi ea sã-i rãspundã
cu privirea mãtãsoasã de aºteptare...
Vorbeºte cu ea prin mângâierile revãrsate prin haine: „ Oare
nu-i prea înflorat materialul ãsta pentru fustã ?! Nu-i prea
lungã?! Ar trebui s-o mai iau pe la cusãturile laterale, e prea
largã!”. O îmbracã pentru a simþi catifelat pe umeri ºi pe ºolduri
mângâierile materialului rochiei, care era arvunitã cu gândul ºi
sufletul la þarã, pentru a o sãruta de suferinþe prin rochie, pe
cea care o aºtepta, lãsând poarta deschisã ºi noaptea, poate...
În singurãtate prelungitã din camerã, parcã te aneantizezi,
trebuie sã te ciupeºti ca sã simþi cã exiºti. Dacã nu ai „un
animãluþ”, cu care sã vorbeºti, vorba Flaviei, ori o plantã vie, sã
ai atunci o oglindã mare ca sã te vezi miºcându-te, ori o fereastrã
prin care sã te duci încolo ºi-ncoace, ca o minge de ping-pong,
ori sã ai o muscã, un þânþar, un pãianjen... Sã ai prizonierii tãi!!
Terapii naturiste contra prezenþei nedorite, Soledad!
Într-un parc, ascultase un bunic ºi o bunicã, în singurãtatea
lor edulcoratã alãturi de nepoþii aduºi la joacã, compãtimind
un domn ºi-o doamnã ce-ºi scoseserã „animãluþele” la
plimbare, ºi-i urmau conºtiincioºi prin toate tufiºurile, alese cu
siguranþã de stãpân, sã-ºi satisfacã trebuinþele:„Deh, unii îºi
satisfac prin animale toatã nevoia de tandreþe..” „Deºi iubesc
animalele, doamne iartã-mã, de ce nu înfiazã un copil, sunt
atâþia copii orfani...”
Lav ar fi intrat în conversaþie cu ei: „Dragostea unei pisici
se poate cumpãra ca un kilogram de cartofi de la piaþã, pe carei gratinezi la cuptor, apetisant, dupã pofta inimii. E mai complicat
sã cumperi dragostea unui copil de la orfelinat, e arvunitã pânã
la urmã altcuiva, celei care l-a nãscut. O pisicã sigur nu te va
trãda, chiar dacã o vei bate, tot nu se va aciua pe la alte case, se
va întoarce la tine, chiar dacã o faci pierdutã pe drumul la
marginea oraºului, dincolo de groapa de gunoi...
În plus ºi în minus, cu o pisicã nu ai bãtãi de cap cu viitorul
ei, cu ºcoala, cu cãsãtoria ºi cu slujba”...
„Va trebui sã-mi cumpãr o pisicã” revine Lav la gândurile
ei...
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Lucian Gruia

GREIERII DINTRE BLOCURI
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Arunc de pe mine, cu o loviturã mãiastrã de picior, cerceaful
jilav de transpiraþie, mã ridic din pat. Maria, în somn, bate aerul
cu mâinile, ca ºi cum ar înota printr-o mare agitatã, se rãsuceºte,
apucã perna, o-mbrãþiºeazã, apoi se liniºteºte.
Mã îmbrac, intru în bucãtãrie sã-mi beau cafeaua rece,
exhalaþiile provenite din descompunerea resturilor alimentare
aruncate la coºul de gunoi mã ameþesc, încalþ ºlapii, înºfac
obiectul urât mirositor ºi cobor la ghenã, în spatele blocului.
Pe banca de pe alee Nerasu, ºeful locatarilor de pe scara
noastrã joacã table cu Pâlvan, preºedintele blocului – Toni, de
profesie „fãrã ocupaþie” ºi nea Petricã pensionarul, îi chibiþeazã.
La picioarele lor o sticlã de vin goalã îºi deplânge soarta, iar
alta plinã radiazã de bucurie.
„Bunã ziua! Cine câºtigã?”
„Sã trãiþi! Eu, cã-s ºef de scarã!”
În spaþiul încorsetat de blocuri copiii zburdalnici ºi câinii
vagabonzi produc o adevãratã babilonie, în timp ce adolescenþii
joacã fotbal pe spaþiul verde interzis jocului cu mingea –
populat cu trei copãcei care nu au nici o ºansã sã mai creascã
–; adolescentele, fardate pentru prima oarã se plimbã visãtoare,
cãutând admiraþie în ochii tuturor; mãmicile împing cãrucioarele
cu bebeluºi, pãpuºele ºi alte jucãrioare.
Vacarmul glasurilor tinere, propulsat vertical prin ecoul
ampificat de pereþii blocurilor aºezate în careu, decupeazã
bucãþi pãtrate de cer, care se prãbuºesc nevãzute pe pãmânt,
stârnind nori fini de praf stelar. Cupola albastrã a vãzduhului
este ferfeniþã deasupra oraºului, pãstrându-se intactã doar
deasupra lacurilor, parcurilor ºi în exteriorul ºoselei de centurã.
Lângã mine, un bãieþel de ºapte – opt aniºori trage un
pisoiaº de coadã, apoi i-l oferã câinelui maidanez pripãºit lângã
scara noastrã. Pisoiul se zgribuleºte mieunând ºi scuipând
sãlbatic.
„Ajunge! Nu-l mai chinui!” – mã rãstesc la pesevenchi –
„Ce-ai zice dacã cineva te-ar înºfãca ºi te-ar arunca unui tigru?”
Copilul râde, mã priveºte dispreþuitor ºi obraznic, apoi
asmute câinele: „ ªarla, ºo pe el!”
Animalul e prea blând ca sã riposteze, iar mie prea fricã de
scandal pentru a-i cârpi minorului neruºinat douã palme. Totuºi
copilul elibereazã rânjind pisoiul, câinele se îndepãrteazã
lãtrând spre o þigancã interesatã de obiectele aruncate la ghenã,
iar eu mã retrag strategic în apartamentul nostru.
Depun coºul de gunoi la locul sãu în bucãtãrie, mã spãl pe
mâini, broboanele de transpiraþie mã îmbracã într-o cãmaºã
rãcoroasã dar incomodã, perdelele încep sã fluture - bate vântul!
- dupã canicula asta va veni furtuna!
Privesc prin fereasatra larg deschisã. Un grup de copii
nãvãleºte de pe strada principalã strigând: „ Am intrat în
Uniunea Europeanã! Vicorie! Victorie!”
O clipã se face liniºte deplinã. Apoi uralele spintecã aerul
ca un tunet. Rugãciunile înãlþate, împreunã cu gazele de
eºapament ale automobilelor, înlãturã ultimele resturi ale pãturii
de ozon din atmosferã, permiþând razelor solare infraroºii sã
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ne tembelizeze complet. Mamele blocului nostru se
îmbrãþiºeazã plângând cu taþii din blocul vecin. Perechile de
ochii alipiþi îºi îndreaptã privirile spre cer: „Mulþumim Doamne,
am învins!”
„Pe mine nu mã intereseazã” – zice Nerasu dând cu zarurile
ºase – ºase – eu am nevoie de bãuturã!”
Sunã soneria ºi mã grãbesc sã deschid. Domnul Zegrea,
pensionarul ºi grãdinarul blocului ne aduce un buchet superb
de trandafiri.
„Luaþi-i, sunt pentru doamna. Îi plac florile?”
„Desigur, vã mulþumesc în numele ei, soþia mea doarme
acum. Cu ce sã vã servesc? Vin, bere sau cafea?”
„Am diabet, aº prefera o bere rece, vã mulþumesc la rândul
meu.”
„Vã invidiez cã vã petreceþi timpul printre flori. Nu vi le furã
nimeni?”
„Nu prea. Le supraveghez de la balcon. Copiii ºi vecinii s-au
obiºnuit cu mine. Nu le merge. ªtiþi, îmi place sã dãruiesc flori,
dar numai celor care le meritã. Dumneavoastrã sunteþi o familie
liniºtitã, respectuoasã, nu deranjaþi pe nimeni. Le meritaþi din
plin. Aþi ºi înfiat un copil.”
„Da, ne-am dorit foarte mult sã avem unul, dar nu s-a putut,
eu sunt de vinã, am fost bolnav.”
„Bine cã aþi avut noroc, copilul este inteligent ºi foarte vioi,
mã întreabã mereu ce fac, vrea sã mã ajute la grãdinãrie.”
„Da, este superb, acum trebuie sã ne ocupãm de educaþia
lui. Nu ne ascultã deloc, dar pânã la urmã trebuie sã-l dãm pe
brazdã.”
„Aþi avut mare noroc cã aþi fost anul acesta în concediu în
luna iulie. Pânã v-aþi întors, pereþii s-au uscat, v-a inundat de la
Nerasu, care locuieºte deasupra dumneavoastrã. Apa a ajuns
pânã la subsol. Întâi am vãzut cã apare la parter, din pardoseala
dumneavoastrã, dar eraþi plecaþi în concediu, am forþat uºa ºtiþi, altã datã puteþi lãsa cheile la mine, pentru orice
eventualitate, vor fi în deplinã siguranþã.”
„De fapt, ce s-a întâmplat?”.
„Nerasu nu era acasã ºi a lãsat cheile unui vãr de-al sãu,
poliþist, care a venit cu o pipiþã. Ce-au fãcut, ce n-au fãcut, cert
este cã s-au culcat cu apa deschisã la baie ºi nu s-au trezit
decât dimineaþa când le-am bãtut, împreunã cu vecinii, la uºã.”
„Ei, aºa-i la bloc. Am inundat ºi eu odatã, uºor de tot, când
am dezghieþat frigiderul. Vã daþi seama ce etanºare perfectã
existã între planºeele de beton armat! Sãnãtate ºi noroc! Haideþi
cã se încãlzeºte berea.”
„Tot ce vã doriþi! Mulþumesc, v-am pupat.”
„ªi noi vã mulþumim încã o datã pentru flori”
„Nu aveþi pentru ce. La revedere!”
Închid uºa, fac un duº cu apã rece. Mã aºez la birou, încerc
sã fixez senzaþia de cãldurã insuportabilã scriind urmãtoarea
sintagmã: „caracatiþa invizibilã sugrumã aerul incendiar.”
Mã opresc, nu mai am inspiraþie. S-a înserat. Nu ºtiu ce
sã fac. Deschid cartea de eseuri a lui Emil Cioran. Gãsesc
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maxime despre toate: boalã, religie, disperare… Nimic despre
cãldurã! Deschid televizorul, pe TVR-1, un film din „epoca de
aur” despre oþelari. Mamã, ce dogoare! Gata, îl sting, mã culc.
Nu ºtiu cât am stat cu privirile fixare în tavan, când fulgerele
au început sã brãzdeze întunericul. Copii au intrat în case, nu
se mai aude decât rãpãitul picãturilor pe geam ºi pe asfalt.
Dar ce se aude oare? Disting periodic un þârâit venind din
apropiere. Sã fie o conductã de apã? Mã ridic din pat ºi pornesc
bâjbâind spre bucãtãrie. Aprind lumina, nu observ nimic
deosebit. Totuºi târâitul se aude iarãºi chiar de la picioarele
mele. Mã aplec, cercetez. Lipit de masca de lemn a chivetei, un
greier enorm îºi freacã elitrele!
„Mã! De unde ai apãrut? Ce cauþi aici? Ce mãnânci? Ai
familie, fraþi, surori?”
„Cri - cri!”
Mã minunez, îl iau în palmã. Cãrbune viu, modelat în
retortele pãmântului ºi ale nopþii, aici la oraº, pare un
extraterestru în miniaturã, dotat cu antene pentru comunicare
cu civilizaþiile extragalactice. Îl aºez pe masã - nu sare! - mã
îmbrac, am sã-l scot afarã. Cobor în spatele blocului, aerul
rãcoros mã izbeºte ca ºi cum s-ar fi rãsturnat peste mine o
cãruþã cu fân proaspãt cosit. Mã aºez pe treptele de beton.
Depun greierele pe un strat cu flori. Nu fuge. O clipã rãmâne

imobil, apoi îºi orienteazã antenele cosmice ºi începe sã cânte.
De peste tot îi rãspund confraþii sãi. Unde s-au ascuns pânã
acum?
Iarba revigoratã creºte uluitor, acoperind blocul într-o
clipitã, nu mai disting nimic în jur, decât sus de tot, stelele.
Oare aºa uriaºã era vegetaþia înaintea apariþiei omului pe
pãmânt?
Dar ce-i asta? Greierii sosiþi din toate pãrþile îºi încep
salturile nupþiale frenetice. Se încinge un balet de coºari
minusculi veniþi din altã lume.
Aþipesc cu capul pe genunchi. Mã trezeºte urletul casetofonului dat la maxim, de la o fereastrã deschisã; „Gata cu
þãranii, s-au emancipat, / Nu mai sunt neicã þãranii / ãia de-altã
dat.”
Începe ploaia, revin în casã. Pe rãcoare adorm fericit.
Dimineaþa, plecând la serviciu, îl întâlnesc pe domnul Zegrea
robotind printre flori, în faþa blocului.
„Bunã dimineaþa! Spuneþi-mi vã rog, dumneavoastrã care
staþi tot timpul în grãdina aceasta, unde stau ascunºi greierii?
Pânã la ploaia de ieri nu i-am auzit.”
„Toatã stima! Greieri aici printre blocuri? În marea asta de
beton? Asta-i bunã! De douãzeci de ani locuiesc aici, în capitalã
ºi nu am vãzut nici unul!”

Liviu Ioan Stoiciu

PROZE SCURTE DIN PRIMA MEA TINEREÞE

S-a trezit cu ochii umflaþi, îmbãtrânit brusc, zbârcit. Deºi nu
avea decât 21 de ani, arãta de 71. Îl bãtea soarele în ochi. Ar fi
trebuit sã acopere fereastra. Avea capul greu, privirea
somnoroasã, se uita în abis, înãuntrul lui: ce vis, în trepte…
Fugea înnebunit pe traverse, între linii, urmãrit de un cap de
berbec ghilotinat, sângerând. Se fãcea cã deºi el fugea, nu ºtia
de ce ºedea în loc pe linia feratã spre Bacãu, de fapt, ºi se
apropia acceleratul. L-a scãpat de la moarte soarele, cã l-a
trezit. Dar n-a avut ce face ºi a privit în soare pânã a orbit: ºi a
îmbãtrânit brusc ºi nu se mai recunoaºte, el e acum altul! Unul
complet depresiv… Motiv pentru care s-a spânzurat de primul
copac, pe câmp. Dar oamenii în sat nu iubesc sinucigaºii, îi
îngroapã ca pe câini, la marginea cimitirului… El îºi era ºi lui
însuºi un strãin, cum sã-l recunoascã alþii: îmbãtrânit în
asemenea hal... Ce erau sã facã? Miliþian în sat nu aveau. Nici
bisericã. Era un sat ridicat lângã o exploatare de piatrã deschisã
de ºapte ani. Doi þãrani l-au coborât din laþ, sã nu se strice, sã
miroase, sã nu se sperie copiii. ªi i-au cãrat cadavrul direct
spre cimitir, drum lung, plin de praf, îl duceau de mâini ºi de
picioare:
— Greu mai e, frate.
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— Da.
Nu-i deranja nimeni. Se opreau din când în când. Pânã ce ia prins din urmã un necunoscut, asudat, care-i întreabã:
— Ce s-a întâmplat?
— Iaca…
Necunoscutul le spune:
— Eu sunt cel mort, nu el. Eu sunt cel spânzurat, am alergat
sã vã prind. Aþi luat pe altul.
ªi nici una, nici douã, necunoscutul cade mort.
— Bine.
Cei doi þãrani au lãsat cadavrul vechi ºi au luat cadavrul
nou de mâini ºi de picioare, dupã ce ºi-au fãcut cruce. Nu
înþelegeau ce i-a apucat sã moarã unul dupã altul. În urma lor,
cadavrul vechi al spânzuratului a înviat ºi s-a alãturat celor doi
þãrani ºi mortului, pe ultimul drum.
Dinspre cimitir a apãrut mai târziu alt bãtrân, îi opreºte pe
cei trei:
— Staþi, eu sunt cel mort, nu el.
ªi cade lat.
Groparii abandoneazã cadavrul cãrat pânã aici ºi-l iau de
subsuori pe bãtrân.
— Numai de n-o fi o stafie a unui alt spânzurat, cã vine din
direcþia cimitirului.
ªi cadavrul abandonat, rãmas în urmã, a înviat ºi el…
În sfârºit, se înmulþise numãrul însoþitorilor, ieºeau probabil
PRO

Visul din vis
(Pornirea)
- Retro 21 -
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morþii din groapã, din cimitirul satului sau din cine ºtie ce alt
cimitir, le ieºeau înainte sau îi prindeau din urmã ºi-ºi cereau
dreptul, cã ei sunt cei morþi, nu cel pe care-l cãrau cei doi, iar
cei abandonaþi înviau ºi-l conduceau pe mort la cimitir, era o
nebunie.
O fi venit Judecata de Apoi, comentau cei doi þãrani. Sau
fac repetiþie.
ªi bãtea soarele, de te omora…
Nu se poate, a readormit ºi a visat cã a îmbãtrânit brusc, în
vis a privit în soare pânã s-a tâmpit. Nici chiar aºa…
Se întoarse cu spatele, îºi suflã nasul pe duºumeaua
acoperitã cu þoale þãrãneºti, fãcute la rãzboi la Bâlca, la bunici
ºi, aplecându-se din pat întinse mucoasa cu degetele mâinii
stângi pânã nu se mai cunoscu decât o micã patã umedã. Îºi
trase apoi pledul peste cap, lumina soarelui dispãru cu totul,
dar se sufoca, nu avea aer, îºi aduse genunchii aproape de
bãrbie. Conversã cu el însuºi, rosti Tatãl Nostru, numãrã o sutã
de oi, dar nu putea sã readoarmã. Doi asini din turmã, înhãmaþi,
între curpeni de bostani rãscopþi, rãmaºi dupã ce fusese tãiat
porumbul, trãgeau douã porþi împãrãteºti, sculptate cu migalã,
de la biserica din Adjudu Vechi — cum ajunseserã pânã acolo?
Cum? Reaþipise iar, pentru un minut? Se sperie brusc: era ceva
lipicios, „sânge?” De unde sânge? Se scobise în nas. Se dezveli
ºi-ºi înþepeni privirea pe clanþa uºii.
— Deci, ea.
Se scuturã ºi coborî din pat. Recunoscuse ºi fereastra —
înseamnã cã nu mai viseazã, s-a trezit. Smulse pãtura pufoasã
din noptierã ºi o fixã în cele douã cuie bãtute demult în uºã, sã
acopere soarele. ªi se prãbuºi iar în pat, la datorie... Totuºi, nu
întunericul era de vinã... Apãsã pe comutatorul electric. Un
reflector minuscul cuprinse camera cu jerbe albastre. Îºi feri
ochii ºi bâjbâi dupã þigãri ºi chibrit, þigãrile erau în buzunarul
hainei aruncate la întâmplare. Renunþã sã se deplaseze, îi era
lene. Îºi pipãi stomacul, avea arsuri gastrice, iar a bãut astã
noapte de a stins, cã e nefericit, suferã din dragoste. La lumina
unui chibrit îºi privi în oglindã dinþii, de pe marginea patului,
cã s-a bãtut cu unul, îi are întregi. Aude ceasul cu pendulã din
camera cealaltã, tic-tac, numãrã loviturile orei. Brrr… Era târziu,
îºi scuipã în palme ºi lovi cu piciorul un scaun. Se aºezã nesigur
pe un ciot pluºat… Sunã ceasul deºteptãtor: ce? Îl izbi, îi sparse
geamul. Îl durea capul. Îºi strânse tâmplele între mâini. Era
într-un loc defriºat acum. Nu mai înþelegea nimic, nici nu dorea
sã înþeleagã. Ridicã de pe jos ceasul deºteptãtor, îi dezlipi limbile
ºi i le îndoi, abandonându-le preocupat. „Azi?”. „Fireºte!”
Îºi trase pantalonii pe el, îmbrãcã o bluzã. Se încãlþã fãrã sã
se uite. „Azi”.
ªi porni.

Duminicã furatã
(Epistolã de duminicã, cu un mort)
- Retro 21 -
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Supurânde, ºanþurile au fost împrejmuite suficient sã nu
mai scuipe ºi sã nu se mai deºerte nimeni acolo. Îmi aminteau
de ceea ce citisem, de „canalizãrile” din secolul al XIX-lea din
oraºele mai rãsãrite ale României, te þineai cu mâna de nas ºi
întorceai capul… Vântul spiralat adunase grãmezile de
gunoaie, mai ales de hârtii cândva albe, albe, ori vreun mãturãtor
le boþise cu lopata lângã balustrada trotuarului. „Dragã ªase,
pilonii n-au fost toþi înfipþi. ªi azi am ochii umflaþi, mi se pare
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însã cã s-a defectat macaraua”. ªase, e o invenþie a mea. Are
ochii mari, negri. Viorica, zici? Nu-mi place, ºi scriindu-i un
bileþel sã ne întâlnim atunci, i-am spus ªase, dupã primele
douã litere ale numelui ei, transformate în cifre romane: VI. Am
simþul umorului. A refuzat sã mã iubeascã, îi curgea sânge pe
un picior, avea ciclu, nu simþise nimic, se uita lumea ca la lup
când am sãrutat-o, era imposibil sã nu-mi mãsor cuvintele.
— Împuþiþii, nu-l lasã nici duminica pe mecanic sã se
odihneascã.
Berbecul cade în perioade egale pe uriaºul þãruº de beton
þinut vertical de un braþ al macaralei. Era întãrit terenul pentru
fundaþie… Firiºoare elastice, picurii de ploaie se scurg
aglomeraþi în strada desfundatã. Nu mai aºtept, de ce sã caut
câteva monede de 3. Jucãm cu nasturi. Bã, boule, cine-mi coase
mie nasturii la loc? Se schimbase chelneriþa ºi a trebuit sã
plãtim consumaþia, alþi bani nu mai aveam. Duminicã furatã.
Barul stãtea aplecat, mã uitam pe geam: la o masã, pe terasã,
unul beat se þinea de cuier sã-ºi sufle nasul, dupã ce vomitase…
Auzi? Prea mã înnebunea gazda. Am fãcut o gaurã, cu un
burghiu de la atelier, într-un lemn de foc, am turnat în gaurã
praf de puºcã ºi am astupat-o cu un cep. Când a venit hoaþa sã
ia iar din lemnele mele pentru iarnã, nu ºtiu. Ce crezi, soba
gazdei explodase! Sã mor eu, fotbalul de masã nu mã plictiseºte.
— Pichiule, nu mai joc. Fii atent cã uzi þigãrile.
— Ce-ai, mã? Þine ochiul ãsta.
Au încremenit geamurile, au devenit opace. Ard rãbufnit cu
aburi lãptoºi. În spatele meu, siluete strãlucitoare, dupã un
dans obscen, se întind pe o masã, desfigurate forme. Strâng
pleoapele cu disperare, dureros. De când n-am mai dormit?
Câteva lacrimi sãrate îmi mânjeau obrajii.
— Servus, bãieþi, nu ºtiu ce am. Dacã nu era doliu, dansam
ºi eu sau fãceam un biliard, ori dracul ºtie ce fãceam, sã mã
simt mai bine.
— Nu pleca, mai stai. Ai fost la înmormântare?
Mamã, mamã ce de lume mai era. Avea ºeful patru fraþi ºi
numai unul a venit sã-l îngroape. „La mausoleu”. A scris pe
testament cã nu vrea popã, cã avea funcþie în partid. Nici
steaguri nu vrea, ordine pe perne sau medalii. ªi dacã o sã
plouã în ziua îngropãciunii, sã se amâne pe o zi cu soare dacã
se poate, sã nu se murdãreascã oamenii la cimitir. Dar parcã la ascultat cineva? Puþea în a treia zi mortul cã nimeni nu-l mai
putea pãzi de muºte. ªi cum a plouat azi! Trebuia sã moarã în
fiecare zi de acum zece ani, nu l-a plâns nimeni. Avea silicozã
de la minã, unde a muncit în tinereþe în subteran. S-a anunþat
ºi la ziar despre dispariþia îndureratã a directorului casei de
culturã… Ce nume avea, Gâþã! Gâþã, ilegalistu’. Moºul meu,
când sã-ºi dea duhul, mi-a transmis sã-i împletesc pisicile cu
gâþe, cã începuse sã râdã printre dinþii strânºi toatã adunãtura
din dispensar, nici azi nu ºtiu ce a vrut sã spunã. Puºchea pe
limbã… Am vãrsat o picãturã din pahar, pe jos, pentru bunicul
meu.
Spãrtura din tavanul barului nu mai însemna cine ºtie ce.
Un vânãtor uitase pe þeavã un cartuº, umblase pe furiº cu ea,
cã nu avea voie cu arma în bar, dar inconºtient — poate avea
un tic — a apãsat pe trãgaci ºi a bubuit puºca.
Bã, era aici, în locul unde stãm noi, nu cu mult înainte, o
mlaºtinã, acum e parc: prindeam broaºtele vii, în copilãria mea
ºi le puneam printre farfurii acasã, când toatã lumea ºedea la
masã… S-au schimbat timpurile. Nici n-am avut timp sã-mi
curãþ pantofii, mã gândeam cã nu-mi mai vinzi ghips dacã
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Epistolã în garã
- Retro 21 Irisuri pestriþe se scãldau moi, ude, înotau când într-o parte,
când în alta, neliniºtite cã pleacã trenul — membrane sensibile
ale ochilor, care pânã la urmã se înþepeneau toate pe sirenele
locomotivelor cu abur. În garã, în provincie. Forme desuete,
ghicite. Oamenii, de toate felurile, aºteptau fremãtând. Era atâta
harababurã. ªpanchiul s-a întors? La ce linie vine? Un tren de
marfã trece în vitezã pe linia întâia, trãgând sirena. I s-a fãcut
loc în faþã la coada de la casa de bilete, era invalid. A gonit
târând geamantane urâte dinspre oraº? Era asudat. N-ajungem
noi pânã acolo, unde a ajuns dânsul. Când veteranii n-or sã
mai aibã amintiri decât la muzeu, pentru noi rãzboiul o sã aibã
alt înþeles, o sã intre în ordinea civilizaþiei, cã rãzboiul regleazã
mersul în naturã… De câþi ani eºti tu pe lumea asta, mã,
mucosule? 22. Ce înseamnã 22 de ani pentru istorie? Pe timp
de pace? Rahat, asta înseamnã. Rahat. Auzi?
Sâsâiau sfâºietor ºinele, linii paralele îngroºate, bine întinse,
prinse în piroane, pierdute în zare. Ne pupãm la despãrþire? A
plecat cursa muncitoreascã (cu locomotivã din secolul al XIXlea ºi cu trei vagoane din alea regale, ruginite), a plecat fãrã
conductor. Ha-ha. Fugea conductorul dupã cursã, þipa sã
opreascã mecanicul. N-a oprit, se vãieta lumea din tren cã
degeaba a cumpãrat bilete. Controlorul de bilete trebuia sã fie
în tren la destinaþie, sã-l vadã ºefii — aºa cã va merge cu
autostopul într-o maºinã, la ºoseaua naþionalã ºi-o sã ajungã
trenul la a treia staþie, într-un sat: sã vezi scandal cu mecanicul
locomotivei… Asta e glumã?
— Uite-l pe Rachieru, s-a mai întors un student deºtept.
Salut, salut.
Muncesc. N-am luat nici anul ãsta. Ai dat la filozofie?
El n-are mâini butucãnoase, sã ºtii.
Stãteam la soare întins pe spate, ieºit din garã, în aºteptarea
trenului, pe un strat de iarbã, pomii miroseau a seu de oaie.
Acceleratul are întârziere. Aprindeam un chiºtoc de þigarã
ordinarã, gãsit pe jos, din plictisealã, trãgeam un fum ºi-l
aruncam. Tãceam ºi când vorbeam singur, asta era senzaþia: la
munte nu cântã pãsãrile, mai degrabã te murdãresc de sus.
Mãi, sã mã omoare cãprioara. Când a sãrit peste tufiº, drept pe
sprânceana mea stângã a pus copita… ºi strigã ºi strigã, dar
cine sã mã ajute, cã eu nu mai vedeam în faþa ochilor. M-a
speriat. Mi-a curs ºiroaie sângele, ghinion.
Peronul se întinde negru, cleios, vãzut de jos, de dedesubt,
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se întinde peste vagoanele trenurilor staþionate: e nod de cale
feratã aici. Cãlãtorii cãscau, unii parcã aveau vrãbii în gurã
când vorbeau, alþii parcã mestecau cuie sau lemne, cuvintele
se deformau. Mirosea a carbid, a urinã. E aglomerat, e vacanþã,
pleacã liceenii de la internat, rãmâne oraºul Adjud gol. Dar vin
studenþii acasã. ªi vin cu mofturi. Îi invidiezi? Cã dacã eu dau
la ciocan, sunt mai prost?
Mã gândesc tot mai des la sinucidere. Din neputinþã, fiindcã
nu-mi pot depãºi condiþia.
— Vine trenul. Hai!
Scãrile soioase ale vagonului se retrãgeau parcã din faþa
picioarelor, nu mã simt în apele mele, vagonul tremura…
Trebuia sã se ducã bunica la bisericã, de pomenirea morþilor.
M-am trezit noaptea, mirosea apetisant un colac mare, din ãla
special, în bucãtãrie: am mâncat din el pe unde era crãpat,
scoþându-i cu degetele miezul. Era colacul ce avea sã fie dãruit
popii. La bisericã, pe când preotul fãcea slujba, a cãzut colacul
uscat, fãrã miez, numai coajã, þãndãri pe duºumea. Zace ºi azi
bãtrâna de supãrare, pe mine m-a alungat, cã am fãcut-o de
ruºine. Popa se simþise jignit…
Vorbim. Tãcem. Iar vorbim. M-a ales puºtimea sã duc
tratative la centru pentru oficializarea steguleþului ºi insignei
cu stema strãzii pe care stau — cã la fiecare poartã trebuie
bãtutã în cuie o tablã pe care e imprimatã, de la o gospodãrie
individualã la alta, ba o gãleatã, ba un topor. Iþi dai seama, la
mine la poartã am pus o tablã cu o carte… Acum ºtii unde plec.
Un stol de porumbei albi þâºnesc din hulubãria podului
staþiei la care a oprit trenul. Când o vrea sã ningã, o sã ningã ºi
gata. Vezi sã nu adormi în tren, sã ajungi la capãt.
— Sã-mi trimiþi o ilustratã.
Pe stradã, când am coborât, am mormãit un cântec patriotic învãþat în armatã. Ce-mi veni? Gata. Fir-ar al dacului, iar îmi
curge sânge din nas. Þine batista apãsatã la nãri. Mâine sper
sã am mai mult curaj ºi sã mã arunc înaintea trenului. Îmi
ajunge.

„Note explicative”
- Retro 22 La sfârºitul lui iulie, în maºina 35, mã aºezam lângã o tânãrã
drãguþã, „cu cap de pãpuºã” (cum se alinta ea mai târziu): cu
pãrul lung, ºatenã, ochi albaºtri. Înainte de a coborî la Piaþa
Unirii, i-am scris pe o bucãþicã de ziar: „Locuieºti în Floreasca?
Rãspunde-mi la 51.98.29 — Paul”. Înmânându-i bileþelul, am
rugat-o sã-mi telefoneze a doua zi dupã orele 16, dacã vrea ºi
dacã poate. De ce-i scrisesem acel bileþel, nu ºtiu, a fost un
impuls de moment: poate fiindcã îmi plãcea fizic (deºi nu-i
studiasem fizionomia atent) ºi poate, mai ales, fiindcã avea un
ciudat fel de a se lipi de corpul meu când maºina era în curbã
sau frâna… A doua zi, telefonul ei a venit dupã ora 19, afarã
ploua, eu eram în pijama ºi studiam apatic niºte reviste literare
vechi. Câtuºi de puþin superficialã, cu un ton neobiºnuit de
intim, îmi explicã plinã de efuziune cã a doua ºi a treia zi era
ocupatã dupã-amiazã, dar vineri la ora 17 putem sã ne întâlnim
la Universitate, la pasaj.
Vineri dupã-amiazã eram la întâlnire, la fix — ca mine,
aºteptau ºi alþii, de toate vârstele. Un sfert de orã mai târziu
apãru ºi ea. O cheamã Maria, acasã îi spun Mariana, iar în anturaj
Mary, cu y. Degajatã, mã luã de o mânã, apoi mã apucã pe dupã
mijloc. Îmi sublinie cã e obositã ºi-e e foame. Îmi arãtã bãtãturi
în palma dreaptã, o zgârieturã veche pe mâna stângã ºi pe
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întârzii… Auzeam fãrã sã vreau.
— Poate te prinde!
Dorel arunca beþe de chibrit în tavan. Dupã ce un capãt al
paiului de chibrit era înmuiat într-o cocã fãcutã din varul
coºcovit de pe perete ºi salivã, zvârlea cu putere bãþul aprins la
celãlalt capãt, în plafon. Chibritul se fixa acolo sus, uneori
pendulând, ºi prin ardere afuma tavanul în cercuri enorme. Nu
cãdea jos nici dupã carbonizare, îl priveai încovrigat, negru…
Sã se mire proºtii! Mâine îmi scot o mãsea, fraþilor! Ce
eveniment… De aia bei atâta? Îþi faci curaj… Mã duc. Stomacul
meu în formã de cârlig îºi cere drepturile.
Mortul, Gâþã, cobora o datã cu mine, beat, scãrile
mausoleului, rugându-se înnoroiat, strâmb, fãrã nimb. Nu ºtiu
de unde apãruse. Ce-i mai rãmãsese lui decât sã mã înveþe
minte acum, sã-mi punã o piedicã ºi sã cad în cap, de sus?
Aºteptam sã mi se întâmple o nenorocire.
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piciorul stâng o ranã, plus lovituri învineþite. Cãzuse nu ºtiu de
unde ºi cum. Era muncitoare calificatã pe un ºantier, e
ambiþioasã, are de gând sã termine o facultate. Muncea mult,
epuizant. Îmi mãrturisi, totodatã, de ce a terminat o ºcoalã
profesionalã, câteva ore mai târziu îmi arãtã carnetul ei de
calificare. Lucra la o „macara pionier”, din aceea extrem de
simplã, ce ridicã gãleþi cu mortar sau alte materiale mãrunte.
Ea ºi încãrca ºi descãrca materiale, de aceea era greu. Era
olteancã de undeva dintr-o comunã din judeþul Gorj. Apropo
de olteni, i-am mãrturisit cã am o tante olteancã rea din toate
punctele de vedere (era soþia unui fratele al tatãlui meu) la
Bucureºti, într-o zi am s-o anunþ cã renunþ la titulatura ei de
rudã, sã se ducã dracului: cã ea ºtia tot ce se întâmplã în familiile
noastre ºi bârfa ei mã scotea din minþi, ne ura pe toþi ºi inventa
comploturi.
Maria mi-a atras atenþia cã e ingenuã, are 19 ani ºi, fãrã
convingere, cã e în clasa a X-a la seral, la liceu. Am luat seama
din prima searã cã e ciudatã: când mi-a arãtat carnetul ei de
calificare îmi spuse tot ea cã are 23 de ani, nãscutã în aprilie, 4.
Uitase. Prevãzusem asta, cã necunoscutele vor sã parã altele
decât sunt, poate îºi confecþioneazã altã identitate aºa, din
reflex de apãrare. În Ciºmigiu am stat pe o bancã, era îmbrãcatã
curãþel, mã dezamãgise însã poºeta ieftinã, fãrã gust, strãveche
— poate era o moºtenire? Stãteam lipiþi unul de altul, avea
picioare frumoase, sâni mici. Eram sã uit, îºi tunsese pãrul.
Vorbeam mereu, din când în când se apropia de obrazul meu
proaspãt bãrbierit ºi mã sãruta, îi rãspundeam sãrutând-o pe
gât. În discuþie a apãrut la un moment dat ºi o nuntã olteneascã,
la care ea a tot participat (eu aveam oroare de nunþi, sunt un
sãlbatic), nu eram foarte atent: participanþii plãtesc jocul ºi
locul în horã? Maria nu tãcea o clipã, n-o puteam urmãri,
adeseori mã surprindeam gândindu-ã în altã parte, eu aveam
alte griji… Curând, tot gesticulând, i se rupse o clamã la
fermoarul fustei, avea ac ºi aþã la ea în poºetã de când i se
întâmplase în clasa a VII-a sã i se rupã elasticul la chilot, la o
orã de sport.
Am mers pe aleile Ciºmigiului, mi-am cumpãrat þigãri. Mi-a
povestit cã fata gazdei e o mare vampã, s-a mãritat de vreo
patru ori neoficial cu câte unul, ºi tot de atâtea ori au pãrãsit-o
peþitorii. Fata gazdei însã e tare nostimã, drãguþã, îºi face ochii,
sprâncenele, buzele, genele ºi celelalte în fiecare zi þipãtor. La
ureche mi-a spus cã fata gazdei ei se rade cu lama „acolo, jos”!
Cã ea nu i-ar cãlca pe urme nici moartã, vrea sã fie naturalã, de
ce sã piardã timpul ºi banii pe cosmetice… Mi-a arãtat la mâna
stângã o cicatrice, o cruce, fãcutã cu ani în urmã cu un vãr al ei,
azi frate de cruce, dar s-au certat de când a încercat sã
abuzeze…
Am intrat la „Cireºica” sã bem o cafea. Ea a cerut un pahar
de vin ºi de mâncare. Eu eram bolnav de câteva zile, probabil
cã eram gripat. Încã un lucru: fiindcã o furnicã ieºise de undeva,
din lenjeria Mariei, am insinuat cã vânãtãile ºi zgârieturile ei de
pe mâini ºi de pe picioare sunt de la iarba verde, de fapt, ºi am
pomenit ceva despre tãvãlealã, în context sexual — ea a tãcut,
a vrut sã se supere, m-a întrebat dacã vreau sã plece imediat.
Am bãut repede cafeaua, mã simþeam prost, nu aveam nici
mãcar chef de vorbã. Am întrebat-o ce carte a mai citit, mi-a
rãspuns cã ea n-are timp de literaturã, e ocupatã… Cãldura
înãbuºitoare din local îmi provoca greaþã, pentru prima oarã
aveam acum sã-i vãd atent chipul, faþã în faþã cu mine la masã,
la fel fãcea ºi ea, mã studia, eu îmi suflam nasul foarte des,
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aveam batistã nouã de rezervã. Fiindcã efectiv mã sufocam,
am propus sã plecãm, niciunul dintre noi nu observase cã
afarã ploua. Ba chiar începuse sã plouã infernal. Am plãtit eu
consumaþia. Am stat la uºa de la intrare, ea se sprijinea strâns
lipitã de mine, mã sãruta. Am început sã spunem bancuri. Unul
e cu un cetãþean între douã vârste, serios, care e obsedat de
minijupa exageratã a unei tinere aºezate în faþa lui. Cetãþeanul
scoate o monedã de 1 leu, o întinde tinerei cu minijupã ºi-i
spune: „Þine un leu pentru spectacol”. Imperturbabilã, tânãra
cu minijupã cautã în poºetã douã monede de 25 de bani, le
întinde domnului impacientat ºi-i zice: „Þine 50 de bani, fiindcã
la spectacol nu ai un loc în faþã”… Ploaia continua în rafale. Ne
plictisim. Maria îmi cere sã o conduc la toaleta localului. Hotãrâm
sã mergem la un film de la ora 20.45, la „Victoria”. N-avem
umbrele. Ploaia înceteazã brusc, parcã ne-ar fi auzit. Cumpãr
bilete la film. Vreau sã intru în pielea Mariei, îi spun cã mi-ar fi
plãcut sã fiu chelner pe litoral, dar n-a fost sã fie, îmi rãspunde
cã ºi ea a fost sã se angajeze pe post de ospãtãriþã, a avut
succes în faþa comisiei ce recruta personal, dar dacã nu are
buletin de capitalã… Mi-a repetat cã e fecioarã ºi mã roagã sã
cred asta, probabil simþise cã asta îmi doresc, sã gãsesc o fatã
serioasã cu care sã mã însor („acesta e visul tuturor bãrbaþilor
care cred în instituþia cãsãtoriei ºi a familiei, în care soþii se
respectã reciproc”), cã ea e total împotriva tinerelor care fac
dragoste pentru o cafea. Am întrebat-o amuzat dacã ea face
dragoste pentru mai multe cafele, mi-a rãspuns cã ea ar face
dragoste dacã i-ar place bãrbatul ºi atât. E o figurã, m-am gândit,
e mai bine sã nu forþez nota — deºi mã excita ºi aveam impresia
cã mã cheamã la pat… În cinematograf îi citeam un anume fel
de fericire pe chip, de nedescris. Mi-a povestit cã a vorbit cu
mulþi studenþi (unul, la filozofie, îi ordona ce sã îmbrace când
se întâlneau, altul la stomatologie a cerut-o în cãsãtorie dar ea
nu era atât de proastã sã-l întreþinã pânã sã termine el facultatea
ºi apoi sã o alunge, cã nu e de nasul lui). Într-o searã, ce
nostim, a continuat ea, a ajuns ºi la hotelul cu strãini, Intercontinental. A zis sã mai schimbe locul. Fiindcã ea frecventa
barul de la Blocul Turn (venea aici cu fata gazdei la care stãtea).
Fusese sfãtuitã sã se angajeze liftierã la un hotel cu strãini de
o colegã de serviciu, care ieºea noaptea la Nord… Se aºezã ea
emoþionatã la o masã de pe hol, la care era o tânãrã, a întrebato unde e barul. Avea la ea 60 de lei la ea ºi voia sã-i bea, sã se
mândreascã mai apoi cã a bãut la Intercontinental. Tânãra aceea
avea cunoºtinþe la intrarea în bar. Au intrat împreunã ºi, din
vorbã în vorbã, cã se împrieteniserã, au comandat bãuturã de
peste 300 de lei. Fiindcã nu se putuserã „lipi” de nici un strãin,
erau gata sã fie date pe mâna poliþei. Maria s-a plâns cã nu
venise decât sã întrebe dacã se poate angaja liftier aici.
Responsabilul barului a vrut atunci sã se ia de Maria, dar ea ia dat cu tifla. Norocul a venit în ultima clipã, le-a plãtit
consumaþia doi italieni, i-a pãcãlit cã urcã la ei la camerã, a
urcat numai tânãra. Maria a fugit de la toaletã, cã-i e fricã sã nu
fie arestatã dacã ai de a face cu strãinii, oricum n-ar fi putut sãi facã ãia nimic, avea ciclu… Cã ea a mai avut o experienþã, anul
trecut la mare, cu un italian care s-a îndrãgostit de ea, i-a zis cã
se pãstreazã pentru el, cã-l roagã sã-i respecte virginitatea, se
mulþumea cu tandreþile lui materiale. Italianul o ceruse în
cãsãtorie, dar mama ei, cu care era la mare, nu a lãsat-o, italianul
i-a dãruit un magnetofon formidabil ºi haine, a promis cã se
întoarce ºi o ia cu forþa de nevastã dacã e nevoie în Italia, dar na mai apãrut, i-o fi pierdut urma sau o fi gãsit pe alta… În
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Epistolã de dragoste
- Retro 22 O bãtrânã, în faþa mea, la un moment dat, cu o sacoºã cât
toate zilele în mâna stângã, plinã cu sticle goale ºi cu un bidon
de tablã cu gaz în mâna dreaptã… Îþi mai cãutam adresa. „Te
aºtept cu teamã, dragul meu”… Am dat sã ajut, din reflex,
bãtrâna împovãratã, mai bine-mi vedeam de ale mele, mai ales
cã din prima clipã i-am citit un dispreþ fãþiº pentru persoana
mea: eram eu cam netuns ºi cu haine fistichii, ce e drept, e
drept… Fãcea zgomot, trebuie cã era o sticlã spartã în bagajul
ei. Urcã mata pe treptele alea, o iei la stânga ºi mai întrebi.
Locuiai, provizoriu, la o sorã a ta… Cât crezi cã iau pe sticle?
Poftim? Bãtrâna era beatã, mirosea urât. O sã cumpãr ºi ulei ºi
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ciorapi ºi pâine, ba nu, toþi banii o sã-i cheltui pe þuicã ºi o sã
cumpãr ºi o cãmaºã de noapte, cã vaca domnului a rupt-o…
Ce te uiþi, bã, aºa? ªi mã întrebã, scurt, dacã nu vreau sã fac
dragoste cu fata ei, o nepoatã crescutã de ea, aveam sã pricep,
dacã am bani… Mi se pusese un nod în stomac, mi-era greaþã.
Mã rog? Vrei? Faaaf, n-o sã-þi parã rãu… ªipcile gardurilor
vechi erau gingii unsuroase, în vreme ce ochii câinilor vagabonzi
stãteau ficºi în gãurile lãsate de cioturi. Bãtrâna vorbea singurã.
Câþi ani are nepoata dumitale? Întrebam ºi eu sã nu tac. Merge
pe paiºpe, e dezvoltatã, se pricepe, hai, mergi? Hai la ea,
domniºorule… Mã trãgea de hainã. M-am desprins revoltat.
Am zis ceva tare de dumnezeu, m-a înjurat ºi ea, câþiva trecãtori
se opriserã.
— Ai venit! Dragostea mea…
Ne-am sãrutat îndelung.
Sunt singurã, ce noroc… Ce dor îmi era… Chiar ai venit!
ªtii tu, dragule… O veiozã cu picior înalt, cu abajur roºu mã
intimida, ferestrele înalte aveau jaluzelele trase. Ea, Ioana, mã
pândea, deschidea pleoapele pe furiº… ªi þipãtul femeii
coborâte în ultimul moment, prinsã de uºa tramvaiului, boala
mea. Obsesia. Avea piciorul prins ºi tramvaiul care o târa, era
îngrozitor, în urmã, câþiva cartofi se rostogoliserã în salturi pe
caldarâm, plus câteva linguri de alpaca, o carte micã de
rugãciuni. Îi era rochia sfârtecatã, femeia leºinase, era
desfiguratã… Când a oprit tramvaiul ºi când i s-a desprins
glezna din strânsoarea uºii, biata femeie s-a întors cu faþa în
sus. Automat, atunci, un tânãr palid ºi-a scos haina ºi a aruncato, evident speriat, peste sânii ºi capul femeii însângerate. Eu…
Picioarele îi rãmãseserã dezgolite, avea picioare de statuie, era
o splendidã zi de varã, câþiva copii plângeau, împrejurul
accidentatei trecãtorii-ºi fãceau cruce.
— Înceteazã, te implor…
Ioana îºi înfipsese unghiile în grumazul meu, e o cãldurã în
sânge ºi o moleºealã, erai în capot, mi-ai rupt un nasture,
tremurai… Sã mã dezbrac, Ioana. Nu. ªi prostul tãu obicei sã
þipi, ºi varul pereþilor impregnat în pupile ºi pe spate unghiile
tale înfipte în piele, mã doare.
Ninge magnific, îngerii cerului îºi spalã ochii ºi-ºi perie
aripile. Pe asfalt, un tractor tocmai a zdrobit un câine bolnav.
Vãd pe fereastrã. ªi sângele dulceag, lins, urmele danturii tale
apãsate pe degetul arãtãtor. Plec împãcat. În maºina de transport în comun, timp de o staþie, trei puºtani, subþire îmbrãcaþi,
cântã colinde pentru prima zãpadã. Cel mai mic dintre ei scoate
fesul boþit de pe cap ºi-l întinde, umil, spre cãlãtori. Nimenea
nu-i dã importanþã, copilul insistã. E o liniºte apãsãtoare, un
bãtrân se rãsteºte la taxatoare. Daþi-vã jos, jegoºilor, sã vã fie
ruºine sã cerºiþi. Brusc, am altã percepþie: ninge stupid. Apoi,
lãcrimez, e curent în maºinã. Vine iarna, suflaþi-vã nasul… Îmi
e rãu, draga mea, dedesubtul frunþii s-o fi adunat galbenul
frunzelor… Al tãu, te sãrut.
Post-scriptum: Ce premiere-ai mai vizionat în ultimul timp?
ªi altceva, Ioana: ce mai ºtii de foºtii amici… Atât.

Epistolã, Doamnã, de rugã
- Retro 22 …Pe timpul ploii, când fulgerã ºi tunã de ducã-se pe pustii,
în locul acela unde nu stã nimeni. Nu, nu sunt pomi, e un loc
plin doar de bãlãrii, ceva tufiºuri, sunt multe cruci. Nu-i nici un
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timpul filmului, intitulat „Dragoste ºi amenzi”, Maria m-a sãrutat
prelung, mã muºca, mã îmbrãþiºa pierdutã, îmi descheiase
prohabul… Stop.
Am condus-o în Ferentari, la capãtul lui 23. Aveam perfecta
senzaþie cã nu e Maria cea adevãratã, de care aº fi putut sã mã
îndrãgostesc. Mã reþinea ceva, „ceva care nu mergea”, intuitiv.
A doua zi am cãutat-o la ºantierul la care lucra (la o vilã
aproape de finisaj). Era supãratã, murdarã. Nu-i plãcea sã o
vãd în aceastã posturã?
O orã mai târziu o aºteptam într-un pãrculeþ, lângã Lacul
Floreasca. Nu, Doamne fereºte, sentimental n-aveam nimic de
împãrtãºit nici eu cu ea, nici ea cu mine, eram niºte strãini, dar
mã interesa de curiozitate, sã aflu amãnunte din viaþa ei, era o
atracþie sufleteascã.
Mi-a zis cã e grãbitã, vrea sã spele, sã-ºi facã de mâncare.
Umblând în prezenþa mea în poºetã, ºi neatentã (sau voit?),
mutându-ºi actele, mi-a atras atenþia hârtia rozã a unui act. Am
întrebat-o automat dacã e cumva… mãritatã. Da, e mãritatã,
mi-a rãspuns brutal. Dacã are copil? Da, are o fetiþã… Era
intimidatã, irascibilã, supãratã. Soþul e gestionar la un bufet
într-un sat de prin pãrþile Buzãului. Aveau casã, nu se împãca
însã cu soacra. Îºi muºca buza de jos. De fapt, a plecat de
acasã fiindcã a avut necazuri în familia ei de origine cu
Securitatea, tatãl ei a fost ridicat, l-a turnat soþul ei. ªi-a surprins
soþul când scria „Note explicative”, i-a fost fricã sã-i spunã cã
i le-a citit înainte de a le preda la Securitate. Ce încrengãturã o
fi cu asta? Dar sã n-o întreb nimic de Securitate, sã nu se
întoarcã împotriva mea ce ºtiu. Tatãl tãu e închis în Bucureºti?
Maria a dat din cap… Nu e divorþatã, nu are bani pentru aºa
ceva… Mereu încearcã sã devieze discuþia, pânã la urmã mi-a
spus cã are praf în pãr ºi trebuie sã plece. Am sãrutat-o pe un
ochi ºi am ºoptit: eu sunt un naiv, tu ai probleme mari ºi eu
voiam sã te duc la un cenaclu literar… Era cãsãtoritã de patru
ani!
M-a întrebat dacã mai are vreun rost sã ne întâlnim, pierde
ºi ea timpul, ºi eu. Între noi nu poate exista nimic. Mi-a arãtat
pulpele ºi mi-a luat o mânã sã i le pipãi, sã vãd cât de tari îi
sunt.
Ne-am ridicat de pe bancã ºi ne-am îndreptat spre maºina
de transport în comun. Mergea în faþa mea, îngânduratã.
Vorbeam amândoi aiureli. M-a întrebat dacã o conduc pânã la
ea la gazdã, am zis cã nu, a început sã fugã spre maºina 35. Mie teamã cã-i dãduserã lacrimile. Eu, în orice caz, aveam lacrimi
în gât. Simþeam cã nu pot sã-i dau o mânã de ajutor, orice aº
face. Nu contam nici pentru mine, darmite pentru ea, de ce sã
mai complic lucrurile? Eram ºi aºa blocat în interior.
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cimitir pãrãsit. Cu atât mai puþin nu-i unul evreiesc. Nici atâta
lucru nu ºtii! Cum sã fie îngropaþi acolo unde sunt omorâþi de
trãsnet? N-ai vãzut, pe marginea ºoselelor, pe lângã liniile de
fier sunt atâtea cruci, nu, domnule, mortul nu-i îngropat unde
a avut loc accidentul sau unde s-a sinucis, se pune o cruce, sã
fie de aducere aminte. Cã-i locul blestemat, sã se fereascã lumea.
Am vãzut atâtea cruci ºi pe cãrãri de munte… În vara asta,
tractoristul, ce ara în jurul locului acela de pãmânt viran cu
cruci, s-a adãpostit sub un boschet, era detaºat la noi de douã
sãptãmâni, nu s-a gândit o clipã cã e o parcelã care atrage
moartea, seara l-au gãsit oamenii carbonizat. Eu nu l-am vãzut,
de ce sã-l vãd. S-au fãcut cercetãri, se þine secret, o fi ceva în
pãmântul acesta viran plin de cruci, paºtele lui de loc. Eu…
În troleibuzul de pe linia 90. Încasatoarea tace. Cãlãtorii nu
se îmbrâncesc. Cine are chef de vorbã, îºi înghite scuipatul. Eu
sunt trist. Mereu sunt trist. Îmi amintesc de fapte disparate ºi
aud, înregistrez conversaþii fãrã sã vreau, în continuare. Cred
cã am o boalã în acest sens, am observat cã-mi creºte
sensibilitatea când sunt bolnav, sunt mult mai atent la cei din
jur, memoria îmi joacã feste…
„Subsemnata, am vândut casã cu butuci de vie, partea mea.
Moºul n-a vrut sã-ºi înstrãineze partea nici dacã l-ar fi tãiat,
partea lui, asta în care ºedem acum, vai de capul nostru. Declar
cã am un bãiat luat de suflet, crescut de mine, în ziua de Sfântul
Ilie a venit cu soþia ºi ne-a dus în eroare sã nu mai stãm aici, sã
vând casa ºi sã-l iau pe Moºul, sã le dãm lor banii, cã ei se
îngrijesc, ne fac acte prin notariat în a ne da oblãduire la amândoi
pânã la încetarea noastrã din viaþã”…
ªi cearcãne vineþii. Cum se întoarce din armatã, gata, îl
însor, altfel, umblând din femei în femei îºi pierde încrederea în
ele. Ce te-aº bate. ªtii cum îi ziceam: fã, înþelege, tu eºti cea de
oraº, de plimbare, celelalte… Hopa, hopa.
— Mamããã…
În maºinã, domnul cu servietã de piele în mâna stângã îºi
fãcea cruce încã, abia depãºisem biserica, ºoferul pusese frânã
brusc, oprise: era sã striveascã un porc, e culmea, cresc oamenii
porci ºi în centrul Bucureºtiului. Domnul cobora la prima staþie,
ºi-a pierdut echilibrul când s-a pus frâna ºi s-a izbit cumplit de
metalul barei dinaintea uºii, avea picuri mari de sânge pe frunte,
care se scurgeau.
Þipete, cãlãtori care coboarã ºi care urcã, faceþi ceva, pentru
dumnezeu, îi curge omului ãsta sângele ºiroaie…
Mã caut în buzunar, scot o hârtie împãturitã în patru.
Recitesc din ce e scris pe ea, e o ciornã: o, doamnã, pasãrea
rãpitoare-ºi întinde aripile pe pãmânt, nu zboarã, vã deschideþi
palma, îi daþi boabe de grâu sã ciuguleascã, poate e trimisã de
dumnezeu, poate e sufletul unui mort, priviþi luna, e atâta trudã
la mijloc, descojiþi-o, luna e o portocalã, pe aici e linia vieþii, pe
acolo a morþii, serviþi…
„Stimatã instanþã, ne-a luat ºi ne-a dus la ei, le-am dat banii
din mânã de câte ori au avut nevoie. Au tencuit casa lor de
chirpici nears, au fãcut gard nou, au cumpãrat ce-au vrut ºi nau vrut. Dupã ce s-au terminat banii, nora mea a provocat
ceartã. ªi nu ne-a mai dat nici mâncare, ne-a spus sã ne dãm
de-a baºca, pe noi ne-a culcat într-o camerã separatã de casã,
cã dacã ei au cinci camere, eu cu Moºul meu le facem murdãrie.
Aºa am revenit la adresa dintâi, am avut mare noroc, Moºul na vândut atunci ºi partea lui”.
Vezi, una nemãritatã. E drãguþã, e actriþã, are deasupra mea
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apartamentul. O cunoºti, are probleme la rinichi, la ficat, Domnul
cu mila, cã trage la mãsea, bine, bine, cine nu o cunoaºte.
Terminã! Dar de ce trebuie sã-i aud mereu piºatul pe þeava de la
bloc? Nici nu adorm bine ºi iar: þârrr… E proastã construcþia,
fir-ar a dracului, se aude tot, ãºtia nu s-au gândit cã n-ai
intimitate.
— Boule! De ce strigi, mã?
…Bãtrâna purta perucã, una cenuºie, mare pagubã, stãtea
pe Bacovia, da, George Bacovia ãla, locuia la acelaºi proprietar,
eram 15 chiriaºi: într-o zi, ãsta al meu s-a dus la „Cãnuþã”, ºi-a
vândut verigheta ºi haina ºi-a bãut de s-a stricat pânã-n zori, sa întors bãtut în cap, târât prin noroi. O scârbã. De la spitalul de
nebuni, unde a fost internat, a fugit — a venit acasã în picioarele
goale, în halat, a stropit pe furiº casa cu benzinã, a vrut sã
punã foc dar l-au prins la timp ceilalþi chiriaºi, l-au internat iar.
Hâdã lume…
Scot iar hârtia din buzunar, de data asta scriu cu pixul (am
mereu hârtie ºi pix la mine), numai cu litere mici: mã doare
dantura, george bacovia, tu poþi sã-mi preiei suferinþa, sã o
transferi în pendulã, tablou, goblen, la tine acasã, la muzeu,
din ce-mi amintesc… schimb ideea, tu, în capot matlasat,
moartã de dorinþã în el, strigi: vând urgent douã sfeºnice de
argint vechi, cumpãr cruci… Puºchea pe limbã.
— Auuu…
„Partea Moºului are câteva magazii, nu putem sta în ele, pe
când au fost cele mai mari ploi, am zidit o camerã din chirpici ºi
un antreu, vai de ele. Nu mai avem bani ºi la ora actualã nu s-au
uscat pereþii. Sã ne dea înapoi o parte din bani. Copii fãrã
milã”…
Nu mã simt bine deloc, am iar rãu de maºinã. Parcã mi s-a
umflat mintea în cap, înregistrez toate prostiile ºi rememorez
diferite faze, secvenþe…
N-a avut mult timp, îmi era lehamite, lasã-mã-n pace, dã-mi
drumul, lasã-mã bestie, a vrut sã þipe dupã ajutor, am muºcato de buze, nu mã mai putea opri, îmi pierdusem rãbdarea.
Noapte lungã, peste patru zile o ceream în cãsãtorie, cã mã
dãdea pe mâna miliþiei. Îþi spun, uite de aia.
Aud, aud. Îmi masez tâmplele. Cã la spital se aflã internatã
o bãtrânã fãrã acte oficiale, care afirmã cã s-ar numi Sfânta
Parascheva, dar care nu ºtie altele în legãturã cu ea. Unii se
închinã în faþa ei… Copilul meu, copilul meu, nu mai plânge,
se supãrã nenea, eºti urât când plângi, taci cu mama…
Cobor amorþit din autobuz, sunt într-adevãr bolnav? Îmi e
somn ºi mã simt singur ºi uitat de toþi. Îngân un cântec, mã mir
cã-i þin minte versurile.
— Mai vino iar Iisuse blând
mai vino înc-o datã
te-aºtept cu inima plângând
ºi poarta descuiatã.
Sãrut mâna. Intru la fosta mea gazdã. Rãmãsesem prieteni,
am venit sã-mi împrumute niºte bani. Cu ocazia asta i-am
propus sã intre în „Lanþ”. Circula un fel de rugãciune intitulatã
„Lanþ” ºi eu m-am gândit sã-i schimb conþinutul. Neinspirat,
n-a ieºit nimic deosebit, o improvizaþie cu tentã liricã, la zi, am
vrut sã experimentez, sã vãd dacã e valabil sã introduc orice
text în „Lanþ”. Eram sigur cã nu conta decât sugestia cã în a
13-a zi îþi va merge bine dacã intri în „Lanþ” ºi trimiþi mai departe
o copie dupã mesaj la cât mai mulþi. Dragã Doamnã, am o
rugãminte, continuaþi lanþul început, lanþul trebuie sã facã
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Epistolã în urmã, descojind seminþe
- Retro 22 Recunoaºte cã a sustras o geantã de voiaj din casa de varã
a omului. Dar numai atâta, zãu n-am sã mai fac. A furat din
bucãtãrie, celelalte camere erau încuiate ºi n-a putut sã le
deschidã. Pe ochii mei, n-am vrut sã fur, mi-a venit, aºa, îmi
dau seama cã am greºit, nu trebuia sã beau un litru de vin (care
se afla în frigider), eu mai bãusem, pe urmã am cãutat buda
omului, ce sã vã mai spun, era departe de bucãtãrie, m-a prins
somnul acolo. Nu i-am furat nimic. Am fost surprins de
pãgubaº…
— Uite ce guiþã, mã, la un bãnuþ…
Jur cã voi spune adevãrul (ºi numai adevãrul) ºi cã nu voi
ascunde nimic din cele ce ºtiu… Sã ai tu bube pe cur cã aºa ai
zis? Dã o datã, Unºpedegete. ªase-ºase. Paºtele mã-tii…
— Pace înainte, restul…
Am luat-o repede, gagicã distinsã, zicea cã-ºi aºteaptã
logodnicul, l-am aºteptat ºi noi, eu ºi Gât, ãla n-a venit, dacã o
fi existat, am invitat-o la o cafea, am bãut gin, Pocãitul ºi
Înghiterâme se duseserã deja sã facã patul… Jumãtatejumãtate. E greu jocul ãsta pentru tine. Taie-mã, bã, prost te-a
fãcut tat-tu… Gât voia sã fie el primul, aia mã voia pe mine,
numai pe mine, era beatã, îºi înfipsese mâinile pe dupã mijlocul
meu, tremura. Gât, enervat, s-a dus în cealaltã camerã, cristoºii
ei de târfã, eu plãtesc ºi… Aºa ºi aºa. Ce mamã a dracului te-a
învãþat pe tine barbut? Unu-unu… Ie-te-te, ce te piºi (nota
autorului: scuzaþi)… Ce te piºi, bã, la roata avionului? Dimineaþã
mã dureau umerii. Pe Înghiterâme l-am gãsit gol-gol, dormea
sub cearºaf ºi când l-am trezit m-a întrebat mahmur dacã i-a
venit rândul. Aia, hã-hãt de când era îmbrãcatã, voia afarã, o
adusesem pânã la uºã: dã-mi cheia, Înghiterâme… Joacã, mã.
Trei-trei…
— Bãgaþi-aº-o-n fund, sã nu-þi cadã izmenele…
Dragul meu, gata, vezi, vreau sã urlu. Mã, tu eºti îndrãgostit.
E blondã. A coborât dupã mine din tramvaiul 3, dacã ai ºti ce
dulce e. Ai sãrutat-o? Ce crezi? N-am bani, zãu, tu nu auzi cã
dau eu berea? Fii atent: Dumnezeu… E un banc? Dumnezeu
cu Sfântul Petru opresc pe un supus preacuvios, pensionar
colectivist, zice Sfântul: ce-þi doreºti, omule, cel mai mult ºi
mai mult þi se va împlini. Apoi, Doamne, nu stãtu pe gânduri
ghijogul, vreau sã fiu între picioarele vãduvei lui Chioru. Zice
Dumnezeu: Petre, fã-l vatã hidrofilã… Îl ºtiai, i-auzi. Tâmpitule…
— Lemne, sparg lemne, sparg la lemne…
Trece mereu nenorocitul. E ºchiop, târâie un topor cu gura
ºtirbã. E sãrit de pe fix, dragul meu… Cum îi vinzi? Ieftin, mâncaþiaº. Þiganul cu barbã. Îºi vinde cerceii. Îngraºã porcii cu drojdie
de bere, e porcul mare, atârnã, are cercei de aur… Matale ce eºti
aici, bãgãtor de samã? Ia pune banii pe masã. ªi na, dã! Unuunu… Schimbã zarurile, nu mai joc. Mã doare burta de nervi, iei
ºi tu în serios toate fleacurile… M-aþi curãþat. Miºcã!
— Ai fost tu mãcelar? ªtii tu sã þii cuþitul în mânã?
Mergea înspre demolãri, sã facã o cinste, avea douã plase
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cu sticle de vermut, a trecut în fugã. L-a lovit o maºinã, maºina
asta a dispãrut, ce culoare avea, asta te intereseazã pe tine, dar
conteazã, cãciula celui lovit a sãrit în parbrizul altei maºini, a
unui ºofer tinerel, care s-a zãpãcit complet, aoleu ce-am fãcut,
lasã, maicã, altã maºina l-a omorât, am vãzut eu… Ce e destinul!
Victima se strângea ca o gãinã din aia ce-o prindeam ºi-i dãdeam
cu mãciuca în cap, cu încetinitorul, îi curgea sângele prin urechi
ºi erau cioburi ºi spumã ºi miros de vermut… ªi? La câte
accidente sunt azi, ãsta e nimica toatã, mor ºi câte patru o datã
— abia atunci nu mai înþeleg eu, li se terminã destinul la fix, la
toþi patru o datã? Aºa… Nu mã þine de mânã, cã ne prinde la
furat… A, Þestai — e ºofer mare. Ce-a pãþit, sãracul… Þestai e
din garaj cu noi, da… Bã, ce noroc, venea cu navetiºtii,
întuneric, dimineaþa, îi iese în faþã o cãruþã trasã de un cal, din
pãmânt… Ãsta, fereºte calul, ia în plin cãruþa încãrcatã cu
coceni, cu obloane înalte, nu mai ºtie, intrã fãrã frânã într-un
pom, iese printr-un geam lateral ºi se îngroapã în arãturã…
Ceilalþi nu se prea accidenteazã, bine cã n-a fost nimeni lângã
ºofer, cãruþa a mai înfrânat lovitura de copac. Îºi þinuserã copiii
de acasã în braþe, cu Hristos înainte, murim împreunã, nici nu
apucaserã sã-ºi facã o cruce… Au cãutat ãºtia din maºinã prin
coceni pe þãranul cu cãruþa care a provocat accidentul, ãla era
departe, fugise… Þestai ºi-a scuipat dinþii, era desfigurat, e ºiacum în spital, vai de capul ºi de zilele lui, nevastã-sa are cancer… Dar calul? Care cal? A, nu ºtiu… Aºa e pânã la fund,
degeaba oftezi.
Se uitã una lung la mine… ªase-ºase.
— Sã-þi fac ºi eu ceva la ureche. Babã a bisericii, le-le, bunã
eºti de-ntors…
Stau hainele pe el ca pe cuier, nu-i poate spune cineva
domnule de urât ce e. Nu ridica mâna la mine, cã de fricã îþi
scãp vreo palmã… U-uu… Doi-doi… Cel mai greu e sã faci
rost de acid sulfuric. Faci o gaurã în zid, poate fi el ºi beton,
torni acidul ºi aºtepþi. Sã vezi cum te strecori în casa omului, cã
nisip se face locul unde a supt vitriolul… Geamurile? Flori. Pui
pe toatã sticla marmeladã, vreun deget grosime, peste
marmeladã pui un ziar ºi-l pocneºti, nici tu n-auzi, geam, ioc,
pui mâna pe încuietoare pe dinãuntru… Zece înainte… Mai dã
o datã… Vin þãranii, iau curvele din oraº, se însoarã cu ele, nu
mai ai, mã, în cine sã te descarci… A, lânã ºi spirt. Pui lâna în
orificiul lacãtului, o îndeºi bine, torni peste ea spirt ºi dai foc,
sare lacãtul… Rame, porþelanuri, pãpuºi repar, vând caprã roºie.
Vreþi sã vã citesc o cuvântare a tovarãºului? Închide, bã, ziarul
ãla, mai dã-i în mã-sa pe toþi.
— Scuipã-þi fruntea, ce deºtept eºti, gu-gu…
Bãtrâna, de la trei, din blocul unde stai tu, s-a împãrtãºit
acum o sãptãmânã, azi îi face maslu, îi citeºte de iertare sã
moarã o datã, trebuie strânºi bani de la ãla, de la ãla, aºa e
obiceiul, cã suferã sãraca, iar popa, om e ºi el, vrea în mânã…
Nimic nu e pe gratis.
Sã-mi mai spui, dragule, de blonda ta, e târâturã, te iubeºte,
sãnãtoasã sã fie… Înspre mine, nu ºtiu, nu sufãr nici mãcar
blondele tale, dar fii calm. Calm, bãiete…
ªi ce, dacã eu am cãþea, sã plãtesc mai mult decât altul
taxã, care are câine, ce… Fratele nostru, dã o datã zarul ãla, dã,
mã, daþi-ar morþii coropiºniþe la subsuori, dã, bã!
— Ce sã vã dau, poalele-n cap, ce sã vã dau? Am înghiþit
zarurile, gata…
Asta e, dragã. Dacã te intereseazã, acum lucrez la birou la
Transporturi, la Uzina de Pompe.
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înconjurul… Scot hârtia din buzunar, mã aºez la o masã ºi mai
completez câteva cuvinte: pe cruce e un schelet de ºarpe uscat,
mai încolo, fitilul de candelã, îmbibat în ulei de porumb, pâlpâie
cu subînþeles, apoi stafia acestui timp.
Trimiteþi copia acestui bilet la oricine doriþi timp de 13 zile,
în fiecare zi câte unul, în a 13-a zi vi se va umple inima de
bucurie.
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Titi Damian

CÂNTECUL UMBRELOR*
[…] Maºina îºi fãcea loc cu greu prin forfota
Bucureºtilor. Semafoare. Claxoane. Depãºiri pe dreapta
sau pe stânga, cum îi venea fiecãruia la îndemânã. Se
circula grãbit, fãrã menajamente.
– Uite, mãmicã, aici în Colentina am stat eu la
Constandin al lui Mitiþã Dascãlul când am dat admitere la
Facultate. Mi-aduc aminte cã am ajuns târziu la ultimul
examen, din cauza unui tramvai deraiat, am ratat
admiterea. Ce rãu mi-a pãrut! Nu ºtiu ce-mi venea sã fac
de ciudã! Îl credeam vinovat numai pe Dumnezeu ...
– Sã nu mai zici aºa nici în gând cãci, unde-þi închide
o uºã, îþi deschide o fereastrã, cum þi s-a ºi întâmplat.
Ce ocol a trebuit sã faci cu învãþãtura asta a ta, mamã!
Du-te la armatã tuma’la Oradea, intrã acolo la facultate,
singur printre strãini, transferã-te la Galaþi, cã era prea
departe, apoi la Bucureºti. Dumnezeu ºtie cum de te-ai
descurcat, cã noi... de acolo, din vârful muntelui ºi de la
Colectiv, arzã-l-ar focu’ cã ne-a mâncat zilele! n-aveam
cum sã te ajutãm, decât sã te încurajãm. ªtii, când aveai
examene, þineam mâna pe sapã mai strâns, aºa îþi þineam
eu pumnii, acasã lãsam o candelã aprinsã, dacã o
gãseam tot aprinsã, însemna cã ai luat examenul. Numai
odatã am gãsit-o stinsã, nu-i pusesem ulei de-ajuns, cã
nu mai aveam ... Parcã atunci ai ºi picat un examen, dar
n-ai vrut sã ne mai spui, ca sã nu ne superi, ne-a spus
frate-tãu mai târziu; chiar, el ce-o mai fi fãcând acum, sã
nu-i mai spui de mine, cã se amãrãºte mai rãu, ºi-aºa
este el destul de amãrât...
– N-am picat examenul cã n-ai avut matale candela
aprinsã, n-am avut timp suficient pentru învãþat, era ºi o
materie grea, franceza, dar l-am luat în toamnã, am
învãþat-o singur pânã la urmã, schimbã Florin vorba, cãci
ºtia sensibilitatea mamei pentru copilul cel mic, cum îi
zicea ea, deºi avea de la el ºi nepoþi.
Din când în când, câte o maºinã trecea aºa de aproape
de portierã, cã femeia punea mâna la cap, ferindu-se
parcã sã n-o atingã, dar nu se întâmpla nimic.
– Ãºtia-s în stare sã te loveascã, dacã eºti pe jos te
ºi calcã, apoi pleacã mai departe, maicã, n-au nici un
Dumnezeu, îs în stare sã lase omul mort în drum!
– Nu-i chiar aºa, îi spuse soþia, se grãbesc toþi spre
serviciu, nimeni n-are interes sã te loveascã. Nu eºti
obiºnuitã dumneata. Uite cã vine ºi doamna Dobrescu, e
în staþia aceea de tramvai, s-o luãm.
În maºinã se urcã o femeie cam de patruzeci de ani,
distinsã, uºor grãbitã, cu un aer îngrijorat. O consultã
cam din priviri pe bãtrânã, era doar farmacistã.
– Vã dirijez eu prin furnicarul acesta. Trebuie sã

mergem spre Filantropia chiar prin centru, sã nu intre
doctorul în operaþie!
Maºina ieºi cu bine din nodul de circulaþie, de la Obor,
se aruncã grãbitã pe Moºilor, pe Republicii, apoi, dintr-o
datã, cu o frânã scurtã, se opri la semaforul de la
Universitate:
– Uite, mãmicã, aici e Universitatea, aici am tãcut noi
Facultatea.
– Cu oameni mari aþi mai stat voi de vorbã, bãieþii
mamei, singuri pe aici, fãrã nici un ajutor! Dumnezeu ºtie
câte examene aþi dat, câte emoþii aþi avut! Când îmi
spunea bãiatul cã are examene, eu îl încurajam mereu
zicându-i sã meargã fãrã grijã, cu inima deschisã, cã mã
rog pentru el. Nu puteam face mai mult, da’ ºtiam cã are
sã reuºeascã, doar era bãiatul meu.
O singurã datã, dupã ce ai terminat facultatea m-ai
supãrat, atunci când ziceai cã trebuie sã dai nu ºtiu ce
grad ºi-ai venit în sat, sã mã duc eu la Voinoaia sã te
ajute, cã are ea pe cineva în Minister.
Aºa era. Aflase cã una dintre fetele Voinoaiei, soþia
învãþãtorului din sat, mort în Rãzboi, ajunsese directoare
la un mare liceu în Bucureºti, parcã la „Sf. Sava”. Ce s-a
gândit el, cã n-ar fi rãu sã apeleze la ea, cã a mai apelat
ºi vãru-sãu Stelicã Stanciu, la matematicã ºi ºi-a luat
toate gradele. Ce-a mai pãþit Cizmaru, taicã-sãu, cu ea!
Toatã ziua venea: „Ba adu-mi o cãruþã de lemne, ba
sapã-mi locul ãla de la Muchea’Naltã, ba adunã-mi prunele
toamna, ba coseºte-mi în Þarnã, ba dã-mi niºte brânzã,
niºte fasole ºi câte ºi mai câte.” Auzind asta, mamã-sa
îi trimisese o scrisoare, aºa cum ºtiuse ea sã scrie:
„Florine, nu te înjosi la unul ºi la altul. Eu aº fi de pãrere
cu ecsamenul tãu dute sãnãtos cã Dumnezeu nu te lasã
cã mã rog eu pentru tine, nu îþi mai cere pãrerea la toþi ca
sã se laude cu tine cã ei au fãcut treabã eu sunt sigurã
cã îl iei, cã nici soþia ta nu sa ploconit la nimeni cã voi
sunteþi bãieþi deºtepþi ºi cu putere de muncã, toatã
încrederea o am pe tine cã îl ei cu bine” pe care o þine
minte ºi azi „Ce þi-am zis eu?” îi spusese, toamna, când
luase examenul. ,,Nu eºti tu mai prejos ca alþii! Ãºtia ar
trebui sã se uite la tine de jos în sus, mamã, niciunul din
sat nu se potriveºte cu tine. Semeni ºi cu tac-tu ºi cu
mine. Unchiu-tãu, nenea Ilie care a murit în rãzboi mai
era aºa deºtept. ªtiam cã ai sã-þi gãseºti o nevastã care
sã se potriveascã cu tine. Uite ce bine vã înþelegeþi! Parcã
ºi semãnaþi amândoi”.
– Aici oprim, îi spuse doamna Dobrescu, coborând
grãbitã din maºinã, apoi pãtrunse pe poarta unei clãdiri
imense, cu mai multe etaje.
Dupã câtva timp, se întoarse. Ceilalþi citirã în privirea
ei o nemulþumire.
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– Din pãcate, doctorul a intrat deja în operaþie ºi nu
se ºtie când iese. Eu trebuie sã merg la serviciu. Urcaþi
la etajul ºase cu liftul, luaþi-o pe culoar înainte, apoi la
stânga. Mai bine, lãsaþi cã vã conduc eu pânã acolo, vã
las la camera opt, unde am eu o colegã, tot farmacistã,
vã va duce la asistenta doctorului ªapte Fraþi. Nu vã
speriaþi, nu e o glumã, aºa îl cheamã, este, dupã câte
zice lumea, cel mai bun.
Îi lãsã pe o bancã, apoi se îndreptã spre lift ºi din uºa
acestuia mai apucã sã le spunã:
– Daþi-mi telefon sã ºtiu ºi eu ce-aþi rezolvat, dacã o
interneazã, unde ºi de ce suferã, dupã amiazã sau mâine
o sã merg eu la dumneaei sã-i duc ce-i mai trebuie, sã
vorbim cu doctorii...
Dispãru în spatele uºilor liftului ºi, de-abia dupã câteva
zeci de minute, realizarã cã n-au notat numãrul de telefon
de la ea, de la serviciu. Îl aveau numai pe cel de acasã.
Apucase sã le spunã cã doar seara ajunge acasã ºi cã o
avea ºi ea pe maicã-sa internatã la Parhon. Lucrase tot
la CAP, dar undeva pe la Chiojdu, câþiva ani la brigada
Pomicolã, se gândea cã totul i se trage tot de la stropitul
pomilor, se îneca mereu, o þinea ceva în piept, doctorii
bãnuiau cã-i ceva ºi cu o glandã, avea ºi un ulcer, uneori
îi venea sã vomite ºi nu se mai oprea...
Aºteptau de câteva ore bune. Venise, într-adevãr,
farmacista, îi întrebã cum îi cheamã. – Da, da, aºteptaþi,
d-l doctor e în operaþie, dupã aceea o sã fie foarte obosit.
– Ce tot are asistenta aceasta? Ne dã roatã, dar nu
zice nimic, nici cã vine doctorul, nici cã nu vine? se tot
întreba Florin, plimbându-se nerãbdãtor de colo pânã colo.
La un moment dat, vãzurã agitaþie de vreo câteva ori,
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undeva în fundul unui culoar, în dreapta.
– Lasã, cã ºtiu despre ce-i vorba. Eu sunt pãþitã, am
mai bãtut spitalele Bucureºtilor cu mama, când a muºcato o pisicã, am crezut cã-i turbatã. Pânã nu dai ceva, nu
stã nimeni de vorbã cu tine! interveni soþia privind insistent înspre capãtul culoarului de unde se aºteptau sã
aparã medicul, nici mãcar nu ºtiau mãcar cum aratã.
O vãzurã cã se îndreptã spre asistentã, îi strecurã,
discret, în buzunarul de la halatul alb imaculat, scrobit,
un plic. Dintr-o datã, aceasta luã un aer amabil:
– Aºteptaþi, vã rog, domnul doctor se odihneºte
câteva clipe, a ieºit din operaþie. O sã vã chem eu. Cum
o cheamã pe bãtrânã? Uitasem, mi-a spus farmacista. a
sã fie bine, mamaie, ai sã vezi! Pe mulþi a mai salvat
domnul doctor, e pâinea lui Dumnezeu!
Într-adevãr, n-a durat prea mult ºi bãtrâna se ºi auzi
strigatã din dreptul unei uºi:
– Stela Mândruþã, sã intre! Lasã-þi, mamaie, sacoºa
afarã, aºa... ºi haina. Vai, vai, vai, ce umflatã eºti? De
ce n-ai venit mai devreme, de la primele simptome?
Dumneavoastrã rãmâneþi afarã, se adresã celorlalþi.
Ultimele cuvinte de-abia le auzirã, din cauza uºii
trântite de curent.
– Intraþi, domnule... profesor, îl chemã dupã un timp
asistenta crãpând discret uºa, d-l doctor doreºte sã stea
de vorbã numai cu dumneavoastrã.
Soþia avu timp sã-i mai strecoare, precipitatã, încã
un plic cu bani, în buzunar. Mai mult i-l îndesã în grabã în
palma transpiratã de emoþie, mai ales cã fusese luat pe
nepregãtite. Nu se aºteptase sã-l cheme aºa de repede,
tocmai pe el. În cazul ãsta, soþia se dovedise mai agerã,
avea experienþa doctorilor. Apucase odatã sã-i spunã,
dar el nu-i bãgase în seamã observaþiile: ,,Ãºtia nu se
uitã la tine nici ca la o mãsea stricatã, dacã nu le bagi
plicul în buzunar. ªi-apoi trebuie sã fie destul de gros.
Uitã-te bine la ei cã, dupã ce li-l strecori în buzunarul ãla
larg ºi-l pipãie cu douã degete, abia atunci catadicsesc
sã stea de vorbã cu tine ... “
– Am înþeles cã dumneavoastrã sunteþi profesor,
aºa-i? Cum staþi cu... ºi-ºi frecã cu subînþeles douã
degete. Hai? Noroc cã mai ciuguliþi o meditaþie, mai un
pachet de cafea, o sticlã de ceva scump pentru un cinci
dat sã treacã loaza...
„Ce-i cu ãsta? În loc sã-mi spunã despre mama, ce
diagnostic are, ce ºanse sunt, dacã o interneazã... n-o
interneazã, s-apucã sã-mi facã teoria ghiºeftului din
învãþãmânt? Ãºtia pun totul la tarabã? Spre ce ne îndreptãm? Spre fundul prãpastiei? Oare era ticãloºilor se
transformã, pe nesimþite în era ticãloºiilor?” privindu-l
nãucit ºi gândindu-se la un erou de-al lui Marin Preda,
filozoful Victor Petrini.
ªi, parcã ar fi vrut sã-l culpabilizeze ºi sã-i întãreascã
presupunerile, îl întrebã:
– Ia spune, mai iese un salariu pe lângã...
– Uite ce e, domnule doctor, vã rog frumos sã lãsãm
„politica” aceasta la o parte, pe altã datã, i se adresã
insului trecut de ºaizeci de ani, cu pãrul lins, grizonat, cu
o faþã netedã, cu un zâmbet aristocratic, bãtând uºor
nerãbdãtor darabana cu degetele de la mâna stângã pe
plicul pe care tocmai i-l pusese pe colþul biroului.
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Dintr-o datã, insul se ridicã destul de agil de pe scaun,
se apropie de parcã ar fi vrut sã-i spunã un secret pe
care sã-I ºtie numai ei doi. Chiar privi spre uºã, ca ºi
cum ar fi vrut sã fie sigur cã nu-i aude nimeni:
– Problema cu bãtrâna este gravã. Sã-þi spun drept,
fãrã ocoliºuri, nu mai are nici mãcar o minimã ºansã.
Lichidul i-a inundat tot interiorul, toate organele plutesc
aºa cum pluteºte fãtul în lichidul amniotic, sper cã mã
înþelegi. Închipuie-þi, domnule, inima ei încã mai bate,
înotând în acest lichid care vine de la ficat. Dar nu ficatui de vinã, ci altceva, de undeva, de jos, de la ovare, de la
colul uterin. Acolo-i începutã buba. Mi-a spus bãtrâna cã
s-a simþit rãu în urma stropirilor cu substanþe toxice pe
când era CAP-ul. E adevãrat. Asta a grãbit boala. Dar
boala are o cauzã mai veche. Poate vreo întrerupere de
sarcinã, mai în tinereþe, ia întreab-o...
Dintr-o datã, gândurile-i zburarã cu vreo douãzeci de
ani înapoi, prin anii ’70, dupã Decret. O vãzuse pe
maicã-sa cã dispare de acasã, într-o dimineaþã, împreunã
cu sorã-sa Mariþa. „Vezi cã ne ducem pânã la Bozioru,
avem treabã la o femeie acolo, sã vorbim de niºte
cuverturi, are ea un model frumos, poate ni-l dã ºi nouã.
Vedeþi ºi voi ce mâncaþi, gãsiþi voi ceva prin dulap!” Venise
târziu de la ºcoalã, avusese o ºedinþã ºi o gãsise în
vârful patului, cu picioarele sub ea, parcã ar fi vrut sã
ascundã, dar ºi sã spunã ceva. La un moment dat, pe
cuvertura de sub ea se strecurã un firiºor de sânge, fapt
ce-l îngãlbeni. Maicã-sa se uita la el, parcã ar fi vrut sã
cearã ajutor, dar îi era ruºine, nu îndrãznea. Stãtea
înlemnit în mijlocul camerei. Taicã-sãu era paznic de
noapte la CAP, frate-sãu la ºcoalã, la Buzãu. O privea,
nedumerit ºi nehotãrât, nu se mai confruntase cu o
asemenea situaþie care-i paralizase orice reacþie.
– Du-mã repede la spital la Pãtârlagele, cã mor! Am
fãcut un chiuretaj la una la Bozioru.
S-a întâmplat sã rãmân însãrcinatã, eram în trei luni,
era o fetiþã, mai bine o lãsam, tot îmi doream eu una,
între trei bãrbaþi în casã e greu, taicã-tãu nu ºtie ce-am
fãcut, cã nu mã lãsa. ªtii doar cã afurisitul de Decret nu
ne iartã. Dacã mai fãceam ºi fetiþa asta, aveam trei ºi
scãpam. Acum îmi pare rãu. Ce mã fãceam eu cu tine
aproape de însurat, cu altul gata de liceu ºi cu un copil
de mânã în curte? Nu râdea lumea?
Telefon n-aveau acolo în vârful muntelui, salvarea nici
vorbã sã ajungã pe noroiul amestecat cu zãpadã, mai
mult o mocirlã. Sculase pe Ion al Riþii s-o ducã în cãruþa
cu boi pânã în Între-Sibicii. O pusese pe niºte ogrinji, o
zdruncinase prin toate hârtoapele, o ploaie mocãneascã,
rece pãtrundea prin toate încheieturile, dar ce era sã-i
facã? N-aveau decât sã se închine, sã spere ºi sã reziste
cei câþiva kilometri. „Nu mi-o lua, Doamne, nu ne lãsa
singuri tocmai acum, trebuie sã mã însor, frate-miu n-a
terminat ºcoala, cine mai spalã, cine mai are grijã de
noi?” se ruga tremurând ºi suflând în mâini, mergând pe
lângã cãruþã, împingând când boii se opinteau în câte un
hop. Pe ultima parte a drumului, aproape cã leºinase, o
zdruncinase cãruþa din toate încheieturile. A luat-o în braþe
ºi aºa a dus-o vreo jumãtate de km. Îi udase mâneca de
la dreapta de sânge, parcã ar fi fost un burete. A avut un
mare noroc atunci! Nu ºtie nici azi cum se întâmplase,
cã o femeie din Aluniº trebuia sã nascã ºi preºedintele
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trimisese în miezul nopþii maºina C.A.P.-ului, alt mijloc
de transport nu era. Îi spusese cineva cã trebuie sã vinã,
sã aºtepte. S-a aºezat cu maicã-sa în braþe pe un
bolovan, mai mult în drum, de teamã sã nu treacã pe
lângã ei în întunericul nopþii. A ajuns la timp la spital,
se-ntâmplase ca doctor de gardã sã fie un ginecolog. Îl
trimisese în toiul nopþii la singura farmacie dupã un medicament coagulant. Avusese noroc, mai erau douã fiole.
„Dacã mai întârziai, poimâine-i fãceai coliva ºi pomana
de þãrânã! Are uterul cam slab, sã nu cumva sã mai
încerce vreodatã! Norocul vostru cã aþi adus-o noaptea,
dacã aflau ãºtia, nu ne mai scotea nimeni din mâna lor,
am scris în foaie cã a fost avort spontan...“ îi spuse
doctorul ieºind din operaþie.
Într-un timp, pe la ora prânz, venise ºi taicã-sãu, pe
jos, pe scurtãturã, pe Goºa, cam cincisprezece km, cu
un curcan într-un sac.
– I l-am dat doctorului, ce era sã fac, aºa se obiºnuieºte, omul a zis cã nu mi-l ia, sã-l dau ei sã-l mãnânce,
cã-i slãbitã rãu. „Cum sã mã duc atâta cale înapoi cu
ditamai curcanul, dom’ doctor?” l-am convins eu. Bine
cã o salveazã, pacostea muierilor, cã nici nu spune! Eu
nu ºtiu nimic! Ce-avea dacã mai era unul mic în curtea
noastrã? Poate era fatã, cine mai ºtie ... Eu mã duc acasã,
trebuie sã astruc animalele, cã zbiarã de foame. Cã ºi
vremea asta de februarie, câinoasã... Ai plecat cam
subþirel îmbrãcat, numai cu haina ºi cu plovãrul pe tine.
Mai rãmâi tu cu mã-ta pe aici, pânã pe searã. Dacã se
pune vreo vreme rea, nu mai urca la Muscel, rãmâi la
sorã-sa, la Între-Sibicii. Dormi acolo, rãmâi sã-þi faci lecþiile
cu copiii la ºcoalã, apoi vii acasã. Vin eu mâine mai
dimineaþã, dupã ce ies de la colectiv, sã vãd ce mai e cu
ea, poate dã Dumnezeu ºi scapã!
Aºa fãcuse, numai cã se pusese o vreme, de nici un
câine nu-l scoteai din coteþ. Ajunsese târziu din noapte,
rebegit, la mãtuºã-sa. N-avea foc în camera unde-l
culcase. Îi dãdu o plapumã mare, grea, un piramidon, o
sticlã cu apã caldã s-o punã la picioare. Peste noapte,
l-a apucat un dârdâit cumplit. Se zguduia patul cu el, nu
putea sã-ºi mai þinã dinþii din clãnþãnealã. Dimineaþa s-a
dus la ºcoalã cum a putut, dar n-a mai rezistat decât
vreo douã ore.
Un copil, unul Petricã, de-l simpatiza, mai vorbãreþ
din fire, s-a dus lângã el la catedrã, l-a mângâiat pe mânã
ºi i-a spus complice la ureche, ca nu cumva sã mai afle
ºi alþii: „Duceþi-vã acasã, fac eu liniºte în clasã, n-o sã
afle nimeni cã aþi plecat, vã asigur eu, sunteþi galben la
faþã, nu vã puteþi ascunde dârdâiala.” A lãsat elevii ºi în
grija învãþãtoarei de la clasa vecinã ºi a plecat împleticindu-se ca un om beat, mai mult þinându-se de garduri.
A fãcut cei cinci km în vreo douã ore. Simþea cã se sfârºeºte, cã nu mai ajunge odatã. Era ca un alpinist care îºi
încordeazã ultimele puteri sã ajungã în vârf. „Dar dacã
ajung în vârf, cum mai cobor?” Se uita la hãul prãpastiei
în jos ºi nu-i mai vedea fundul, simþea cum i se desprind
încetul cu încetul degetele de marginea stâncii de care
stãtea agãþat. Îi venea sã-ºi dea drumul, o cãldurã îl
copleºise ºi simþi o învârtealã în cap, apoi tot corpul
începu sã se roteascã, sã pluteascã, apoi simþi ceva ca
o bufniturã. Era o cãruþã care tocmai oprise. „Ce-o fi cu
domnu’ Florin aici, pe bolovanul ãsta? N-are ce cãuta la
85

prozã

86

Nu ºtiþi ce-am pãþit eu cu doctorul Stãnescu? Aveam
niºte colici intestinale, mã durea în dreapta, m-am dus la
consultaþie, credeam cã am o apendicitã. „Gata, luni te
tai, fã-þi analizele, ia-þi ºi cinci sute la tine!” a dat el
verdictul. Noroc cu o asistentã: „Doamnã profesoarã, ia
încercaþi cu un ceai de busuioc, cã-i antiseptic. Domnu’
doctor e cam bãtrân, pe cine se vaitã de burtã, îl taie de
apendicitã. N-avem altul, cã ceilalþi au plecat la Bucureºti,
acolo, de bine, de rãu, mai ciugulesc ceva, la noi mor de
foame, sã stea la coadã pentru un Petreuº sau vreun
Adidas?” Am încercat cu busuiocul, am mai fãcut câteva
sãptãmâni ºi niºte pâine prãjitã, mi-a sugerat asta o
colegã, ºi nici în ziua de azi n-am mai avut nimic.
– Dacã mergem la Buzãu, zise Florin ieºind mai
înviorat, ºtergându-se pe mâini cu o batistã, acolo ne
vine la toþi greu sã te vizitãm: ºi lui tãticu de la munte îi
vine greu sã coboare, eu am cam cincizeci de km, lui
frate-miu de la Vãleni îi vine peste mânã. Ori, la Ploieºti,
e distanþa aproximativ egalã, am auzit cã-s doctori mai
cu inimã, mai de ispravã, mai cumsecade mi-a spus o
colegã de cancelarie, care a avut-o internatã pe maicã-sa
la spitalul Petrolul, sau la judeþean, nu mai ºtiu sigur.
Nouã o sã ne vinã peste mânã, avem ore numai dimineaþa,
directorul e cam greþos, dar venim cu trenul, cu maºina,
cu ocazie, nu conteazã. O sã fie mai greu cu benzina, cu
repartiþiile astea de zece litri pe lunã... mã mai împrumut,
vãd eu ce fac.
– Sã-i dãm drumul, e târziu, e vineri, o sã mai prindem
internãrile? Se arãtã îngrijoratã Sonia.
– Trebuie sã fie medicul de gardã! La drum! zornãi
Florin cheile maºinii, scoþându-le din borsetã.

Christ Blessing
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ora asta, ar trebui sã fie la ºcoalã” comenta singur Miticã
al lui Ion Gavrilã, care se întorcea de la Sediu, unde
dusese laptele de la grajd, cu cãruþa. „Haideþi cu mine,
domnu’ învãþãtor, ocolesc pe uliþa Mândruþilor ºi vã las
acasã, sunteþi alb ca varul!”
Ajuns acasã, a gãsit frig în toatã casa. A mai apucat
sã se trânteascã în pat, sã se cuibãreascã sub plapumã.
Nu ºtia dacã a adormit sau dacã a visat, ºi-aducea aminte
cã-l pãzea taicã-sãu. Aprinsese lampa, focul duduia în
sobã, lângã icoanã era o candelã aprinsã. S-a trezit brusc,
a sãrit în mijlocul camerei ca muºcat de un ºarpe sub
plapumã. „Dã-te la o parte, îi spuse, fac pe mine, mai
apucã sã-i zicã ºi ieºi pe uºã mai s-o rupã. N-a mai ajuns
în Fundul Grãdinii. Toatã noaptea a fãcut naveta afarã,
din sfert în sfert de orã. Trecuse pe acolo Ileana lui Stere
Mândruþã, târziu din noapte, vãzând cã e luminã: „Pune-i,
Ioane, niºte sticle pe burtã ºi ceai de izmã sã-l strângã la
stomac, a rãcit” îl sfãtui femeia. „Fã-i ºi niºte orez fiert.
N-ai? Îþi aduc eu acu’!”
– Mã, ce mã fac eu cu voi, mã? striga taicã-sãu,
smulgându-ºi pãrul din cap, în mijlocul camerei. Mã-ta în
spital, tu aici! Pe cine îngrop mai întâi?
Toatã scena i se desfãºurã în câteva clipe în minte,
în timp ce-l urmãrea pe doctor scriind ceva într-o condicã
mare. „Am scãpat noi atunci, scãpãm ºi acum!” îºi spuse
urmãrind cu atenþie degetele lungi, parcã de pianist, ale
medicului: „Ce chestie, îºi zise, cu degetele astea taie
bolnavul, îl deschide la burtã; umblã prin ficat, drege
rinichii, mai destupã vreo venã. Chirurgii ãºtia te fac ca
ºi nou. Meritã banii. Asta-i marea lor satisfacþie. Pânã la
urmã, îi mai ºi crezi, dar unii îþi cer de la obraz.”
– Uite ce este, eºti bãrbat, þi-e mamã: „Grâu la foc ºi
brânci la popã”. N-are rost s-o deschid. Poate muri pe
masa de operaþie. Noi suntem aici supraaglomeraþi ºi
nici la alt spital în Bucureºti nu gãsiþi loc sã dai cu banul.
Vin ãºtia de la þarã cu duiumul, mai ales femei. Ce le-or
fi fãcând la CAP-urile alea, nu ºtiu! Mergi dumneata cu
ea ºi la Buzãu, ori la Ploieºti. Interneaz-o. Acolo o sã-i
tragã lichidul, o uºureazã pentru un timp, nu pot sã
apreciez cât mai rezistã, apoi iar se face la loc, iar o
uºureazã, pânã când organismul se epuizeazã. Lichidul
ãsta suge toatã proteina din organism. Pânã într-o zi...
N-a ºtiut dacã ºi-a mai luat rãmas bun de la medic.
A ieºit împleticindu-se, sprijinindu-se de pereþi, oprinduse în dreptul unui spãtar de canapea. O zvâcniturã se
produse în stomacul lui ºi, fãrã s-o mai opreascã, þâºni
o zeamã, de-i umplu gura. Cãuta cu disperare batista
ºi, pânã la urmã, o umplu de ceva verde, care se strecura
acum printre degete. Dintr-o datã, faþa i se congestionã,
ochii i se mãrirã, se injectarã, simþea cã se îneacã, se
sufocã. O femeie de serviciu veni cu un pãmãtuf ºi cu o
mãturã sã strângã zeama, bombãnind ºi blestemând:
– Fir-aþi ai dracului de þãrãnoi, vã umflaþi pânã vi se
umple maþul de toate bunãtãþile, beþi pânã nu mai puteþi
ºi veniþi la doctor, sã-mi faceþi mie mizerie aici! Lua-v-ar
boala sã vã ia de colectiviºti!
– Mergi la toaletã de te spalã, clãteºte-þi gura, calmeazã-te ºi haidem undeva, n-o putem lãsa aºa! Dacã o
ducem la noi în oraº, spitalul e prea mic, n-are doctori,
nici n-are cine sã facã o simplã operaþie, interveni soþia.
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Gheorghe Postelnicu

MUSAFIRUL
JAN ZIGU trebuia sã-i spunã lui Valentin Balotã un lucru
foarte important. De când se cunoscuserã, aprecia la acest tip
lipsit de ambiþie ºi rãsfãþat, un fel de frate mai mare, înalt ºi
suplu, cu ochii de pãpuºã care spune „mama”, faptul cã îºi
pãstrase virtutea ºi demnitatea fãrã eforturi suplimentare, ceea
ce nu era cazul sãu, care doar în clipele de mare inteligenþã
arãta aceste calitãþi. Dacã l-ar fi întâlnit în urmã cu 10-15 ani,
alta ar fi fost situaþia.
Rupe un ciorchine de cãpºunicã, un strugure negru ºi
parfumat. Boabele, ca pluºul. Sparge mai mult în dinþi douã,
trei, patru, apoi începe sã se zbatã în el însuºi ca o pasãre care
s-a înecat cu un grãunte prea mare. Strugurii n-aveau nicio
vinã. Care-i problema cu mine? Trãiesc dupã voia lor, muncesc
la ordinul lor, duminica ºi toate sãrbãtorile,supraveghind elevii
ºi adunând alãturi de ei prune, porumb, fructe de pãdure, sticle
ºi borcane, fier vechi, minþind, înjurând, mârâind. Casa
memorialã, clãdirea ºcolii ºi curtea semãnând cu un padoc,
sãlile de clasã sinistre, drumul plin de pietre, vântul care bate
numai din faþã, viscolul nemilos mi-au fãgãduit iubire veºnicã
ºi vor sã mã þinã prins în satul Bãdila. Îºi clatinã capul spre
stânga ºi spre dreapta. În acest timp scoate de câteva ori
sunetul psî!
—Trebuie sã fac ceva. Am aºteptat atâta vreme…, spune,
scãpând dintr-o singurã înghiþiturã de dumicatul din gâtlej.
Faptul cã putea petrece o duminicã pe placul sãu era o
adevãratã rãzbunare. Mai întâi dorea sã reia începutul pãrþii a
doua a lucrãrii, acolo unde toþi aºteptau ca el ºi ea sã cedeze
puterea în mâinile fiilor. Încercase ºi altãdatã, dar ideile nu se
legau. E prea mult? Mã apasã ceva? Sã recapitulez: în timpul
congresului bãtrânul activist a vrut sã spunã cã, dar nu a fost
lãsat sã spunã , el a zis lãsaþi-l sã spunã, toþi au început sã
huiduie, apoi sã aclame în picioare. Unul ºi cu unul ºi cu altul
l-au implorat sã nu-i pãrãseascã ºi sã fie faraonul lor pânã la
moarte. Începu sã scrie. Masa de la fereastrã rivaliza cu cea din
bucãtãrie: farfurioare, ceºti, borcanul cu zahãr. Norii, agãþaþi de
casã ºi de stâlpi.Prin copaci mai sunt frunze, pe lângã garduri
iarba pãstreazã reflexe verzui. Un curent de aer, o rãbufnire de
vânt, trânteºte poarta de la drum. Toamna se schimba în iarnã
doar în calendar. Nu mai simte nicio tragere de inimã sã lucreze.
S-a sãturat de decepþii. Închide bloc-notesul. Îl ascunde în
cutia cu orez. Aici nu-l gãseºte nici dracul! În 15 minute ajunge
la Valentin ºi stã pe scaunul cu speteazã.
—Am belit-o!
—Suntem partea pasivã a Europei.
—Mãmãligã ºi terci.
—Bâzâim ca niºte aparate electrice demodate.
Dialogul a continuat pânã când s-au format scântei la
contacte, iar mirosul de sulf s-a împrãºtiat peste tot.
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* Textul face parte din volumul al II-lea al romanului Vâsla
de soare, în curs de apariþie.
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—Un scurtcircuit adevãrat nu este posibil, a conchis
Valentin, gândindu-se cã ar fi cazul sã schimbe vorba.
—Semne de îngrijorare sunt. Activiºtii sunt trimiºi pe teren
în fiecare zi. Instruirile se þin lanþ.
—Le citeºti frica pe chip.
—Nici lor nu le face plãcere sã fie bãtuþi la cap.
—Sãracii ! Cei mici sperã sã ia locul celor mari.
—E prea de tot. Unii secretari de partid coordoneazã
adevãrate servicii sexuale. Dacã-i cade vreuna cu tronc ºefului,
se fac luntre ºi punte ca sã i-o ducã în pat.
—Se vorbeºte de cabane de vânãtoare, de case de protocol.
Despre toate astea se vorbea în tren, la cozi, la benzinã.
Oamenii foloseau cuvinte singure sau legate, cuvinte blânde
sau aspre, exprimând nãdejdea, îndoiala, rugãmintea, porunca,
linguºirea, însoþeau cuvintele de zâmbet, de gesturi, de stropi
de salivã, de mirosul tutunului. Cuvintele ieºeau din guri fãrã
danturã, ca ºi printre buze frumoase, în orice moment al zilei,
dar mai cu seamã în tura de noapte, cu mãsurã, cu patimã,
umil, ameninþãtor. Toate îl duceau pe român doar în apropierea
þintei visate, pentru cã cineva le schimbase puþin direcþia, ºi
cuvintele, ca ºi oamenii, erau cocoºate, suferind de boli ale
coloanei vertebrale. Da, vorbele schimbaserã de atâtea ori
traseul stabilit de gândire, ºi cei doi bãrbaþi recunoºteau asta.
Cine însã devia direcþia vrãbiuþei zgribulite care în ultima clipã
a renunþat la pomul din stânga ºi îl alege pe cel din dreapta?
Dar acel motãnel buburos de ce nu pleca din mijlocul ºoselei,
putând fi lovit de o maºinã?
—Ei bine, ce-ai vrea? Un înger în comitetul central? Te-ai
gândit ce-ar pãþi ?
—L-ar omorî cu ranga.
—Nu cu ranga, cu plutoniu 200.
—Sau l-ar interna într-o secþie de psihiatrie cu gratii la
ferestre.
Ce vorbeau erau tâmpenii, încercând sã se agaþe de o iluzie
în timp ce fugeau de ea. A te elibera, a trãi, a cãlãtori, erau
adevãratele idei în numele cãrora spuneau toate astea. Se
priveau pe ei înºiºi situându-se într-o lume mai bunã. Desigur,
nu puteau vorbi liber la serviciu, acasã, cu vecinul, cu ºefii, dar
rãmânea un fapt care nu putea fi negat. Eu sunt Jan Zigu, tu
eºti Valentin Balotã. Nimeni nu e celãlalt. Colegii de muncã?
Vioi, râzând des ºi zgomotos, exprimându-se în construcþii
scurte ºi preþioase, atacând pe alþii în discursuri lungi, se
socoteau agreabili ºi inteligenþi, dar mai mult de atât, nu puteai
conta pe ei.
Jan Zigu continua sã stea pe scaunul cu speteazã, cu bucile
lui de þãran din Goideºti, ºcolit, cu buzele groase ºi ochii ºterºi,
cu pãrul sur ca o coamã de cal. Îl simpatiza pe Valentin pentru
mintea lui ascuþitã, o comoarã scoasã la vedere atât de rar,
pentru cã matematicianul vorbea puþin, încât, ascultându-l, nu
se mai întreba dacã ce aude este adevãrat. Aduse iarãºi vorba
despre incidentul din congres. Bãtrânul ilegalist chiar avusese
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o astfel de intervenþie? Stãpânii voiau sã lase impresia cã
ascultã ºi alte puncte de vedere. Lui, ce puteau sã-i facã? Sã-l
þinã sub urmãrire, sã-i asculte telefonul, sã-i opreascã din când
în când apa caldã. Nu-i puteau nici vindeca , nici agrava prostata,
ulcerul, durerea de oase. Nu îndrãzneau sã-l aresteze. Era un
fondator. Toþi îºi începuserã ascensiunea sub ochii lui. Pe
prispã, Jan Zigu îºi însoþea explicaþiile cu lovituri de pumn
aplicate nucilor fragede. La mirosul vitaminei A, nãrile se
dilatau, globii oculari se umezirã, deºi revoltat reuºea sã-ºi
pãstreze aerul bonom. Degetele grãsulii, unghiile tãiate rotund.
Discuþia îl fãcea pe Jan Zigu sã se simtã mai bine. Valentin
zâmbea vag ºi îl aproba, dând din cap fãrã oprire. Mireasma
strugurilor grei. Se hotãrî sã abandoneze aerul acela de
ascultãtor total, care îi schimba ridurile de pe frunte în zbârcituri
severe. Umple-þi gura cu boabe aromate, Jan Zigu, spune
Valentin în gând, ºi nu visa cai verzi pe pereþi. Eºti un adept al
dezgheþului politic, al socialismului cu faþã umanã, ce mai, dar
nu vom schimba nimic fãrã americani.
Toamna încerca sã plece o datã cu þipãtul gâºtelor sãlbatice,
dar, pânã când vântul nu-ºi va schimba direcþia, ºtia cã nu avea
sã se întâmple. Deasupra acoperiºurilor prãfuite, cerul posac.
—Trecem ºi peste asta. O scoatem noi la capãt.
—Te salut, popor român, dar nu te iubesc, pentru cã ai fost
un fraier. Când a spus în congres cã vrea sã plece, trebuia sã
plece, dã-l în brânzã. În 2000 de ani am fost duºi de nas de
atâtea ori.
—Fiecare generaþie cu naivitatea ei.
Valentin era de pãrere cã orice om are un teanc de legende,
aºa cã nu se putea plânge cã ascultã din nou întâmplarea
petrecutã în Sala Palatului, cu toate cã poveºtile oamenilor
nemulþumiþi sunt lungi ºi plictisitoare. În sfârºit, Jan Zigu se
ridicã în picioare. La supãrare, unii nu pot sta aºezaþi,
simþindu-se prinºi într-o cursã. Nu-i de mirare cã încep sã le

tremure mâinile.
—Când a spus cã s-ar putea retrage dacã asta vor, a încercat
cineva sã-l opreascã ?
—Toþi. „Nu se poate sã ne lãsaþi”. Probabil cã se uitau la el,
cancerul îi sãpase albii adânci în jurul ochilor, ºi pe faþã, pete ºi
negi. Pac! într-o zi punem capacul pe sicriu ºi îl ducem la
mausoleu, dar de ea nu ne scapã nici dracul. Trãieºte o sutã de
ani. El singur o mai potoleºte pe Lenuþa Briceag.
Acum se aºazã ºi dã din cap în aºa fel încât gâtul pare
înghiþit de coºul pieptului masiv ºi de omoplaþii de muntean.
—Tot ce vrea el, e ca lumea sã-l iubeascã, sã-l aclame ºi
sã-l iubeascã.
Ochii lui deveniserã mai întunecaþi, buzele i se strângeau.
Pe faþa lui Valentin apãru o anumitã simpatie, dar nu faþã de cel
care se agita lângã el, ci faþã de bãtrânul analfabet, despre
care, iatã, afla cã avea adenom de prostatã, iar fiul cel mic,
haiducul din Sibiu, început de cirozã. Jan, musafirul, zise :
—Hombre, niºte manifeste, ceva, putem ºi noi sã facem.
—Doar noi doi ?
—Nu poþi avea încredere în nimeni. Le împrãºtiem în faþa
magazinelor, prin tren .
Dinspre Sãrãþel se ridica o ceaþã subþire ºi turma de oi care
urca pe lângã puþul sec pãrea un cortegiu de strigoi. Se auzeau
mugete. Nici de ciobani nu suntem buni. Stãpânul turmei nu
ne-ar lua în seamã, ºi noi ne batem capul ca berbecii ouãle sã
facem manifeste. Suntem ca oile, umblãm cãpiaþi, dacã o ia
unul într-o parte, toþi se duc dupã el. În prãpastie sau înaintea
trenului. Ce sã-i rãspundã ? Ideea fusese a lui Jan, nu a lui. A
acestui urs carpatin nãscut la poalele Penteleului. Bine, bine,
Valentin Balotã, dacã vrei sã fii preþuit numai pentru succesul
la femei, stai deoparte, spune una ºi alta, iar, dacã ai mãcar o
poliþã de plãtit, lasã-te pe mâna acestui om. Adevãrata formã a
protestului e acþiunea.

Daniel Dincã

DEASUPRA IERBII
(fragment de roman)
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saltea se lãsaserã în odihna cea mare. Pe ea se nãscuse ºi el, ºi
surorile lui, ca ºi Pantelie Albulete, tatãl lor plecat de vreo zece
ani la cele vejnice.
Dupã multã vreme, în care uitarea se aºezase cu pace de
toamnã târzie peste sufletul sãu, Costel îl visase din nou ºi,
visul tenebros venit din cutele minþii ori faldurile umbrite ale
unei alte feþe a lumii, neºtiutã dar intuitã ºi poate speratã, îi
scrijelise inima ºi odatã cu ea cutremurase noaptea întreagã.
Se fãcea cã în curtea unei mânãstiri pãrãsite cândva, parcã
mânãstirea din Baia, lângã care, cu ani în urmã, în copilãria lui
Costel ºi dincolo de ea, Pantelie ºi tatãl sãu, moº Niculae, dupã
cum îl ºtia toatã lumea, þineau brutãria cea mare, unde cuptorul
încins fãrã oprire cocea pâinea pentru un sfert de oraº, pe
iarba verde, necãlcatã de paºi omeneºti, la o masã întinsã
petreceau într-o tãcere forþatã niºte strãini. Mâncau fãrã sã-ºi
PRO

Încã nu se iviserã zorii dar Costel Albulete se trezise dupã
un vis care-i strânsese inima ºi, de aproape un ceas, se chinuia
sã dibuiascã prin ochiul sticlos al geamului mic niscaiva umbre
ori fugare sclipiri de luminã rãtãcite aiurea în ºoapta surdã a
nopþii smolite. Se rãsucise prin pat de câteva ori ºi scârþâitul
bãtrân de lemn descleiat îi însoþise miºcarea ca ºi când încerca
sã-i strige cã anii mulþi deja il dor în trup ºi-n picioare iar vremea
ca altul nou sã-i ia locul deja a sosit, ori sã-i spunã cã doar cu
o mãruntã îngrijire mai poate duce vreo zece toamne sau
primãveri. Adus în casã la nunta bunicilor paterni cu trei sau
patru ani înainte de începutul noului secol, care, dupã suta lui
de ani, urma sã tragã cortina pe scena lumii întregi, fiindcã
odatã cu sfârºitul sãu pãmântul avea sã se scufunde, patul,
îndurase destule. Pe salteaua lui umplutã cu paie la fiecare an
îsi odihniserã trupurile muncite bunicii lui ºi tot pe aceeaºi
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vorbeascã, de parcã glasul, chiar ºi în ton firesc ori ºoptit, ar fi
însemnat o impietate sau un afront adus cuiva, însã pe sub
sprâncene se priveau cu ochi jucãuºi lãsând impresia cã toþi
aºteaptã acelaºi semn care sã dea permisiunea începerii
adevãratului ospãþ. Lângã zidul mânãstirii spart în câteva locuri
de niºte obuze cãzute în rãzboiul doar de ºase ani încheiat, ºi
pe alocuri ros de vreme ori nepãsare, un taraf de þigani cânta
un marº de înmormântare. Un soare domol încãlzea într-o
blândã pâlpâire amiaza ºi nici o boare nu unduia capul ierbii ori
trandafirii cu flori parcã decupate din veºmântul unui cardinal,
dar cu toatã nemiºcarea clipei, Costel observase cã uºile
bisericii împinse înainte ºi înapoi ca de un vânt nevãzut se
izbesc între ele în intuite glasuri de lemn ºi se tot vaitã lugubru
în rugina unor balamale neunse. Împins de un gând care nu
era al lui privise mai sus, peste pridvorul de piatrã, unde cu ani
în urmã, dupã ce se adunaserã bani din donaþie publicã se
ridicase clopotniþa înaltã. Dupã puteri sau dupã cât îi lãsase
inima, cetãþenii, ca ºi când se înþeleseserã între ei, dãduserã
cel mult un leu pentru fiecare membru din familia lor ºi chiar
dacã le pãruse unora destul de puþin, fiindcã bãnuþii dãruiþi
nu-þi ajungeau nici la cea mai proastã cârciumã sã te îmbeþi ca
lumea, se consolaserã între ei vãitându-ºi în acelaºi timp soarta
proastã: „Lasã cã ajunge dacã dã toþi, cã nici pã noi nu ne
scoate averea dân casã, ziceau unii, ºi ca sã-ºi motiveze cumva
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Calvary
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zgârcenia, se justificau dupã mintea lor deºi nu le ceruse cineva
socotealã. Dã ce sã dãm mai mult, sã-i mãnânce popii, cã la
astea e buni?” „Cu bãnuþu’ ãla al nostru muncit, ne-am fãcut
datoria faþã de Dumnezeu, ziceau alþii. Sã dea ãia mai înstãriþi
cã la ei nu sã vede, ºi la urma urmii, nu conteazã cât dai, da’
depinde din cât ai… Adicã în faþa lui Dumnezeu e mai important bãnuþu’ meu… sau al tãu, mã… decât al bogatului. Cã al
nostru e câºtigat cu trudã mai mare.”
În vreo doi ani, clopotniþa la care se uitase Costel în vis ºi
cu surprindere vãzuse prin ea cerul de un albastru murder,
fiindcã acoperiºul parcã îi zburase peste pajiºtea verde umflat
de o rafalã de vânt, se ridicase cu vârful cãciulii de tablã peste
toate clãdirile din oraº. O zidiserã niºte meºteri aduºi de prin
Argeº, iar la finanþarea lucrãrii, cât ºi a clopotului nou turnat
din aramã curatã la Resiþa, contribuiserã în cea mai mare parte
câþiva cetãþeni înstãriþi ai oraºului, iar Pantelie Albulete donase
ºi el profitul încasat pe pâinea vândutã la brutaria lor într-o
sãptãmânã întreagã.
„Ce faceee? îl întrebase moº Niculae la întoarcerea lui din
oraº unde, într-o adunare þinutã întâmplãtor în faþa primãriei,
Pantelie fãcuse promisiunea. Sã dau profitu’ meu?? Profitu’
meu, ca sã-ºi facã popa Bãrdãhan guºa grasã ºi preoteasa
Letiþia curu’ mare? Nu dau nimic.” „Mãi tatã, dar toatã lumea a
dat, încercase Pantelie sã-l îmbuneze, însã moºul nici nu voia
sã audã. Era ºi primaru’ acolo...” „Tu-l în cur pã mã-sa dã
ºarlatan, strigase moº Niculae. ªi ce dacã era acolo?” „Pãi, ºtii
cã nu ne are la suflet de când l-ai înjurat pe stradã… ºi vrea sã
ne ridice autorizaþia.” „Da’,s-o ridice bã ºi sã i-o bage muierii-n…
Ce ne tot sperie cu autorizaþia asta, cã eu m-am sãturat de stat
prin strãini ºi-ar fi bine sã ne întoarcem acasã. De douãzeci de
ani le fac pâine ºi au fost mulþumiþi, da’, dã când a venit
lavandatu’ ãsta nu mai e bunã cã n-am coº înalt ºi intrã fumu-n
primarie.”
Înãlþimea coºului ºi fumul lemnului ars de cinci ori în
douãzeci ºi patru de ore fusese doar un pretext inventat de
primar pentru cã adevãrul era altul. Chiar dacã incitase câþiva
funcþionari din primãrie ºi niºte vecini îndatoraþi sã depunã la
secretar ºi pe biroul lui niºte reclamaþii cum cã fumul îi îneacã
noapte ºi zi, cel puþin clienþii care se aprovizionau cu pâine de
la brutãria lor aflaserã adevãrul, fiindcã moº Niculae împrãºtiase
cu glas zgomotos întâmplarea petrecutã cu niºte zile în urmã:
„Scosesem cuptorul dã prânz ºi stam colea în faþa brutãriei
cu bãieþii sã ne mai rãcorim, cã cald afarã… înãuntru ºi mai
cald, povestise el cui dorea sã-l asculte. Fãcusem câte o þigare
ºi tocmai când sã intrãm sã scoatem pâinea la tijghea cã
începuse niºte lume sã s-adune, trece Frutaiche ãsta…
primaru’… în caleaºcã ºi cu biciu-n mânã, adicã fãrã vizitiu. ªi
cum ne vede, nici una nici douã îl ia doru’ sã ne întrebe dã
bonete. «Bonete? zic eu. Pãi, ce bonete, cã doar nu muncim.
Ne tragem ºi noi sufletu’ un pic, dupã cum vezi bine ºi
dumneata.» «Da’, înãuntru le aveþi?» întreabã el, ºi cum l-am
vãzut cã sã dã jos din trãsurã am priceput unde vrea sã batã ºi
cu ce gând venise. «Da, le avem! i-am zis eu ºi am luat-o dupã
el cã deja intrase în brutãrie ca pã moºia mã-sii. Uite-le colo.»
«Îhhîîî! face el, ºi-l vãz cã începe sã dea cu deºtiu pã pereþi.
Praf! zice. Foarte mult praf. De ce e atâta mizerie?» «Ce e,
mã!?» îl întreb ºi în loc sã rãspunzã ca omu’, începe sã strige
de parcã începuserã dracii sã-l cãlãreascã. «Mizerie, aia e! Ce,
tu nu vezi? ªi aici… Uite ºi dincolo… ªi fumu’ care dã în
geamuri toatã ziua, dã nu mai are lumea odihnã. Lasã cã v-arat
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datã îi însoþise ºi Costel, iar acele drumuri lungi îi rãmãseserã
în minte precum opririle din vecinãtatea vechii prãvãlii, ori ca
mirosul de pâine caldã ce venea de aiurea sau ca gustul de
sare þâºnit în gurã lângã oblonul închis în singurãtate, fiindcã
nimeni nu mai vindea ca odinioarã pe sub el pita pãmântului.
Rãsucindu-se prin pat în aºteptarea zorilor, Costel nu
pricepea dacã visul ce-i fugãrise tot somnul ºi în care Pantelie
îi apãruse din nou, e doar o frãmântare a minþii la ceas de
odihnã sau un semn venit de dincolo de lume. Chiar dacã nu
împlinise decât un sfert de veac, viaþa îl târâse prin destule ºi-l
învãþase cã nu toate sunt la vedere. ªtia cã multe din cele trãite
ori auzite ºi rãmase fãrã explicaþie sau cu rãspuns neclar, sunt
dincolo de înþelegerea celor obiºnuiþi, dar ceva din el, adânc ºi
iscoditor îl rãvãºea cu dorinþa cunoaºterii.
Aºa îl tulburase visul în care Pantelie stãtea de o parte a
mesei ºi nu vorbea cu nimeni, deºi se pãrea cã adunarea s-a
întrunit pentru el. Privea din singurãtatea lui peste curtea
mânãstirii, lãsând impresia cã urmãreºte niºte detalii strãine
de ochii muritorilor. Din spatele lui, taraful venit aproape repeta
marºul funebru ca ºi când altceva nu ºtia ori n-avea voie sã
cânte. Zburau pe deasupra curþii înverzite niºte pãsãri bizare,
de un alb transparent, dar din aripile lor care bãteau aerul, în
locul firescului fâlfâit picura parcã o tãcere de cearã.
Costel, care pânã atunci privise din dreptul porþii mari,
deja mâncatã de cari ºi de timp, intrase în incinta mânãstirii.
Nu-ºi mai vãzuse tatãl de mult ºi fãrã sã ºtie în vis cã el nu mai
aparþinea acestei lumi de pãmânt, pornise cu un freamãt adânc
ºi neînþeles cãtre el. O bucurie tenebroasã îi însoþea paºii care,
cu toatã strãduinþa lui, de abia se miºcau. Voia sã alerge ºi
asudase de atâta efort însã iarba sau pãmântul pãreau îmbibate
în clei ºi tãlpile, cu greu i se desprindeau din el. De la masã,
strãinii se ridicau pe rând ºi cu niºte zâmbete ascunse porneau
spre valea uºoarã în care se lãsa curtea înverzitã. Nu departe,
înclinarea pãmântului se oprea odatã cu gardul de piatrã la
albia Motrului unde ardea un foc din oase de om.
Cu încrâncenãri pe care numai în vis poþi sã le ai, Costel se
apropia de tatãl sãu în vreme ce tot mai mulþi meseni plecau cu
râsul strâns între dinþi spre focul din vale. Totul semãna cu un
sfârºit de parastas pãmântesc ºi un început de ritual strãin.
Costel simþea cã în focul de la marginea apei urma sã fie ars un
om ºi chiar dacã n-avea de unde sã ºtie pentru cine se înteþeau
flãcãrile, intuia cu aripile visului, cã cel condamnat ori ales ca
sã-ºi destrame trupul în luminã, era Pantelie.
Surprins cã tatãl sãu, care parcã ºtia ºi vedea totul deºi era
întors cu faþa de la lume, nu-i dã nici o atenþie, se încrâncenase
totuºi sã ajungã lângã el. Sleit de puteri se prãbuºise în
genunchi, iar când întinsese mâna sã atingã piciorul tatãlui,
constatase cu o nepãmînteanã strângere de inimã cã palma îi
trece prin el.
„Ce s-antâmplat cu tine? întrebase într-o uluire cum nu
mai trãise vreodatã. Unde þi-e piciorul?“ „Ce cauþi aici? întrebase
Pantelie, fãrã vreun gând sã-i rãspundã. N-ai voie sã vezi cum
morþii se transformã-n pãsãri. Pleacã! N-ai vãzut cã turla bisericii
s-a prãbuºit peste adâncuri? Pleacã sã-þi împlineºti soarta!
Fugi! Pe mine mã vor arde ºi din cenuºa mea vor face pâinea
pentru urmãtoarea întrunire. Atunci voi fi în stol ºi voi zbura pe
deasupra tuturor.“
Era tânãr, aºa cum Costel nu-ºi amintea sã-l fi vãzut nici
mãcar în copilãrie, iar odatã cu trezirea, imaginea tinereþii lui îi
rãmãsese în minte ºi freamãtul bizarului vis i se oprise în inimã.
PRO

eu…» Când l-am auzit cum ameninþã, mai ales cã-mi ajunsese
la urechi cã vrea sã ne suspende licenþa ºi sã aducã în locu’
nostru pã un neam d-al lui, mi s-a urcat ºi mie dracii la cap,
cã-n neamu’ meu nu s-a pomenit sã te beºteleascã unu aºa ºi
tu sã te faci cã n-auzi. «Bã, tu-þi Dumnezeii mã-ti… Ia aratã-ne,
mã! i-am zis, ºi când l-am vãzut cã a rãmas cu ochii beliþi la
mine l-am ºi împins afarã din prãvãlie. Hai, mã, sã vedem ce
vrei sã ne arãþi! i-am zis când l-am scos în drum. ªi la urmã sã
te întreb eu dacã ai auzit dã neamu’ meu?» «Mai vedem noi! a
zis ºi a luat-o la fugã spre caleaºcã. Nu s-au sfârºit zilele.» «Bã,
lavandatule! am strigat dupã el, cã-mi împuþise brutãria dã
atâta parfon, dã parcã se spãlase cu lavandã. Zilele sã sfârºeºte
pentru toþi, da-n ºaizeci dã ani am pãtimit dãstule ca sã crezi tu
acuma cã mã sperii eu dã lãtratu’ tãu.»”
Aºa sunase povestea lui moº Niculae ºi dupã ce o spusese
în sute de rânduri, atât de bine o integrase în fiinþa lui, încât de
la o relatare la alta pânã ºi pauzele începuserã sã aibã aceaºi
mãrime. O reproducea fãrã eroare ºi dacã nu l-ai fi vãzut cum
vorbeºte ai fi crezut cã a pitit pe undeva un patefon ºi vreo
calfã stã pititã dupã tejghea ºi pune placa la nesfîrºit. Se pãrea
cã bãtrânul nu putea sã uite nici cel mai mic amãnunt, însã
numai el ºi Pantelie ºtiau cã din poveste omisese momentul în
care, ferit de ochii tuturor, scosese revolverul ºi i-l pusese
primarului la tâmplã.
„Poate cã un pic de dreptate are si el, zisese Pantelie, mai
mult sã-l îmbuneze pe moº, dar sã se învingã ºi pe sine, fiindcã
nu-i plãcea deloc aversiunea cãpãtatã împotriva lui Prudache,
primarul, iar dincolo de toate, adicã de orgolii ºi dorul pentru
cei de acasã pe care nu-i vedea decât sâmbãtã seara, se gândea
cu toatã responsabilitatea la cei trei copii, din care nu voia sã
lase neºansa ori soarta sã-i transforme în niºte bieþi pãlmaºi.
Am zis sã contribuim ºi noi, cã lângã primar mai erau acolo
niºte contabili de la mine veniþi cu împuternicire…” „Pãi ce,
mã, tu pui mina de cãrbune, ca sã nu mai vorbim de aramã, cu
amãrâta noastrã de brutãrie?” întrebase moºul cu o strigãturã
care se auzise prin oblonul deschis pânã în partea cealaltã a
strãzii. „Erau ºi negustori ºi meseriaºi… ba chiar ºi Vintilã,
brutarul…” argumentase Pantelie amintind de un rival de-al
lor, dar moº Niculae, hotãrât sã nu se lase convins de nici o
explicaþie, oricât adevãr ar fi gãsit în ea, urlase din nou: „Îi bag
în mã-sa pã toþi, cã eu n-am nici o treabã cu ei ºi nici cu
clopotniþa lor. Eu, dacã vreau, fac turlã la bisericã în satu’ meu.
Trebuia sã cotizezi în numele tãu nu sã promiþi ºi din partea
mea. Cã nici mort nu vreau sã strâng capital pentru Frutaiche.”
Plãtise Pantelie ºi partea moºului, adicã renunþase la profitul
sãu pe douã sãptãmâni, iar la sfinþirea clopotniþei, care se
fãcuse tocmai la nedeie de Sfanta Maria, chiar dacã relaþiile
dintre ei ºi Prudache se încordaserã pânã la limita rezistenþei,
fusese totuºi invitat la praznic.
Venise împreunã cu bãiatul lui ºi, chiar dacã nu împlinise
nici ºase ani, Costel pãstra amintirea zilei de atunci, când
Pantelie îi cumpãrase haine noi ºi se plimbase cu el de mânã
pe stradã ºi prin curtea mânãstirii. Îºi amintea mesele lungi
întinse la umbra unor pomi ºi roºeaþa unor flori de trandafir iar
clopotniþa i se pãrea cã e aproape sã se înfigã în cer.
Chiar dacã la scurtã vreme dupã nedeia de atunci Pantelie
ºi moº Niculae pierduserã licenþa ºi fuseserã nevoiþi sã închidã
afacerea în Baia, mai reveniserã de câteva ori în oraºul de la
poalele munþilor ºi dupã ce-ºi rânduiserã treburile o luaserã pe
strada mare ºi se opriserã în faþa fostei lor brutãrii. De fiecare
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Florentin Popescu

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

Constantinescu (intrigat): Unde naiba ai fost de-ai apãrut
aºa târziu, mãi Voichiþã?
Poetul (tânãr încurcat): Pãi… am mai avut niºte treburi…
Urmuz: Ce treburi ai avut, cã doar nu te-a trimis mãtuºã-ta
la piaþã.
Poetul (explicându-se): Am fost pe la librãrii ºi pe la
anticariate!
Constantinescu: ªi-ai gãsit ceva?
Urmuz: Chiar, ia spune-ne ºi nouã ce-ai cumpãrat!
Poetul: Am dat de-o ediþie din Anton Pann, de-un volum
din Bolintineanu…
Urmuz: Traduceri n-ai gãsit?
(Zgomot, foºnet de hârtii)
Constantinescu: Da’ cartea asta cu copertele ferfeniþã
ce e?
Poetul (aducându-ºi aminte): A, uitasem sã vã spun: Am
dat de-un Sienkiewicz.
Urmuz (entuziasm): Formidabil, formidabil! (Regret): De-o
lunã bat ºi eu anticariatele ºi nu-l gãsesc. Te rog sãl citeºti cât mai repede ºi-apoi sã mi-l dai ºi mie!
Poetul (curios): ªi, mã rog, s-a plâns cineva de lipsa
mea?
Urmuz (misterios): Profesorii nu, dar noi da! ªi eu ºi
Ciprian ºi Cona!
Poetul (mirat): De mine?!
Urmuz: Da, Da, de tine. Uite, noi ne-am gândit sã
întemeiem o societate!…
Poetul(mirat): O societate? Ce fel de societate? Sã nu
fie de jocuri noroc sau cu cine ce alte scopuri, cã pe
mine nu mã intereseazã!
Toþi: Stai, stai mãi omule, nu te grãbi!
Urmuz (grav): E vorba de o societate literarã!
Constantinescu: Cu un numãr restrâns de membri…
Urmuz: …Aleºi pe sprânceanã!
Ciprian: De fapt o societate artisticã. E mai bine zis aºa.
Poetul (curios, nedumerit): ªi care ar fi rostul, care ar fi
programul ei?
Urmuz: Pãi nu-i vorba de un program precis, cã n-avem
noi posibilitate nici sã scoatem o revistã, nici sã
înfiinþãm o editurã ori sã þinem conferinþe la Ateneu…

PRO

* 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
teatral.

SAECULUM 3/2008

Ciprian: O societate culturala-artisticã a noastrã, adicã a
mea, a ta, a lui Urmuz ºi a lui Nicu Constantinescu…
Urmuz: Noi tot ne întâlnim ºi discutãm literarã, filozofie,
muzicã… De ce sã nu zicem cã facem parte dintr-o
societate?…
Poetul: Aveþi haz, zãu cã aveþi haz, mãi bãieþi! Ideea mã
amuzã ºi pe mine. Parcã ºi vãd lumea dându-ºi coate
atunci când intrãm noi la grãdina aia din Dealul
Filaretului (imitând): „Ia uitaþi-vã cine a venit! Tinerii
ãºtia fac parte din societatea…” (schimbare de ton)
Ce societate? Na, cã tocmai asta nu mi-aþi spus. Cum
vreþi sã-i zicem societãþii noastre?
Urmuz: Pãi…
Ciprian: Nu ne-am hotãrât încã!…
Constantinescu: Poate ai tu vreo idee, Voichiþã!…
Poetul(încurcat): Lãsaþi-mã sã mã gândesc! Prea m-aþi
luat aºa… dintr-o datã, pe nepregãtite.
Urmuz (ironic): Dumnealui îºi uitã întotdeauna ideile
acasã. ªi, mã rog, cât timp îþi trebuie sã te gândeºti?
Poetul: O zi, douã (încurcat) De fapt aº putea sã vã dau
ºi acum un nume!
Toþi: Care? Spune!
Poetul: Cheia de aur. Cheia cu care, simbolic, se pot
deschide toate uºile. Nu vi se pare frumos ºi sugestiv?
Urmuz: Iar începi cu flãcãrile pe comori? Iar o aduci pe
Valea Buzãului la satul acela al tãu?
Poetul (iritat): Dacã nu vã place, atunci lãsaþi-mã sã mã
gândesc!
Ciprian: Am eu o idee!
Constantinescu: Care?
Ciprian: Sã-i spunem „Societatea Capul de rãþoi”.
Toþi: Ha, ha, ha!
Poetul: Dar, nu-i o societate de avicultori ºi nici de umoriºti.
Din cîte mi-aþi spus voi e vorba de o societate cu
preocupãri serioase.
Ciprian: Tocmai de aceea. Un nume vesel la o societate
serioasã. În fond preocupãrile societãþii conteazã ºi
nu numele ei!
Constantinescu: ªi de unde ºi pânã unde numele acesta?
Nu vãd nici o legãturã…
Urmuz. Vã spun eu de unde. Acum vreo sãptãmânã, când
directorul ºcolii noastre, domnul profesor Victor Pãun
i-a dat lui Ciprian un trei la românã, l-am vãzut pe
prietenul nostru…
Poetul: Care prieten?
Urmuz: Ei, care, care! Cel cu ideea de-acum. (Reluând
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Calvary

„Sã plângi tot plânsul omenirii de sute mii de ani
încoace / Sã-i vezi cum trista suferinþã simþirea-þi pe
vecie-o coace… / Aceasta e nefericirea ºi nenorocul
fãrã nume / Tu prea mult ai simþit, poete, te-ai
zbuciumat pe grele gânduri / ªi de-aici toatã suferinþa
pe tine puse rânduri, rânduri”. (Schimbare de ton):
Sunt versuri de o naivitate pe care doar vârsta o poate
justifica…
Ziaristul: Dar foarte sensibile ºi adânc trãite, arãtând încã
de pe atunci vibraþia dumneavoastrã poeticã…
Poetul (oftând): Vârsta ºi capriciile adolescenþei. Toate
s-au dus, toate au trecut!… Au urmat apoi anii studenþiei, iar apoi cei ai apostolatului ca medic de plasã
prin mai multe judeþe. Pe atunci singura mea mângâiere erau scrisorile schimbate cu viitoarea mea soþie,
Lica...
(Trecere muzicalã)
(Efect sonor: viscol, furtunã, apoi în plan apropiat bãtãi
în uºã)
O voce de femeie (printre lacrimi ºi sughiþuri): Veniþi, veniþi
repede, domnule doctor! Sã nu moarã, sã nu moarã
d-le doctor!
PRO

firul) L-am vãzut cã se uita-ntr-un fel anume printre
stinghiile gardului în curtea directorului. ªi la ce credeþi
cã se uita?
Toþi: La ce?
Urmuz: Tocmai la rãþoiul ãla dolofan, cu puf colorat în
jurul gâtului ºi cu penele albastre la aripi. Parcã ar fi
vrut sã-i spunã ceva…
Constantinescu: ªi ce dacã se uita?
Urmuz (misterios): Aici e-aici. L-am privit ºi eu pe Ciprian
ºi-am încercat sã-i citesc gândurile…
Poetul: Ei, ºi? Ce-ai aflat acolo?
Urmuz: Parcã voia sã zicã: „Lasã, grãsanule, c-am sã
mã rãzbun eu pe stãpânul tãu ºi-am sã-þi vin de hac
într-o zi!”
Ciprian (zeflemitor): Ei, da’ vei fi fiind ºi tu vreo mafaldã
sã citeºti gândurile omului! Bravo! N-am ce zice:
Urmuz ghicitor de gânduri! Ha, ha, ha!
Constantinescu: Nu ºtiu dacã a gândit aºa, dar mi-a dat
o idee!…
Urmuz, Poetul: Care?
Constantinescu (reflectând cu voce tare): Ce ar fi sã
punem în aplicare gândul lui Ciprian?!
Urmuz (entuziasm): Formidabil, formidabil! E cea mai
bunã idee pe care o aud din partea pictorului de când
ne tot sfãtuim. Hai sã facem un plan!
(Trecere muzicalã)
Poetul (la maturitate, oftând nostalgic): Nãzdrãvãniile
adolescenþei! De fapt despre ele avea sã scrie mai
târziu Ciprian în piesa lui. Sã ºtii, însã, cã eram animaþi
ºi de lucruri serioase.
Ziaristul: Aþi vorbit despre ele mai demult, într-un interviu
dacã nu mã înºel…
Poetul (continuând firul amintirii): În Bucureºtii începutului
de veac douãzeci, prin preajma puþinelor vii ce mai
rãmãseserã aici se deschideau în fiecare toamnã
mustãriile. În jurul meselor cu un singur picior ne strângeam roatã toþi cei patru membri ai societãþii Capul
de rãþoi ºi discutam serios, fiindcã citeam mult. De
altfel lectura era principala noastrã preocupare ºi nu
de puþine ori ne prindea seara discutând cu oamenii
din local despre Platon ori despre ultimele cãrþi apãrute
în editurile Samitca, ªaraga ºi Biblioteca pentru toþi.
Ziaristul: ªi care era autorul de care v-aþi ataºat cel mai
mult?
Poetul: Eminescu. Începusem sã-l citesc încã de la
Buzãu, dar mai aveam încã mult pânã sã-i aprofundez
opera, sã-i înþeleg pânã în tainele ei adânci filosofia…
Ziaristul: În societatea „Capul de rãþoi” Urmuz scria prozã
absurdã, Ciprian cocheta cu muzele, Nicu
Constantinescu începuse deja sã se manifeste ca
pictor. Dumneavoastrã nu fãceaþi ochi dulci muzelor?
Poetul: Ba da. Þin minte cã primele versuri le-am aºternut
pe ultima filã a unui volum cu poezii de Eminescu.
Erau, fireºte, versuri naive, dar sincere. Le-am compus
sub puternica impresie lãsatã de universul bardului
de la Ipoteºti, ca ºi de soarta lui, de sfârºitul lui atât
de devreme.
Ziaristul: Mai þineþi minte poezia?
Poetul: Am sã vã citez din memorie doar câteva versuri:
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Poetul: Cine? Unde?
Þãranca: Copilul, domnule doctor, copilul meu Ionicã! Am
fost plecatã la moarã ºi el a deschis geamul ºi-a rãcit!
Acum îi arde faþa, s-a înroºit ºi-aiureazã! Acum se
vaitã, domnule doctor. Veniþi, veniþi repede, vã rog!
Poetul: Bine, femeie, vin îndatã. Intrã înãuntru ºi
te-ncãlzeºte! Du-te ºi stai lângã sobã pânã-mi pun eu
cismele ºi haina! De unde eºti, dumneata?
Þãranca: Din Hotarele, domnule doctor, de dincolo de
dealuri.
Poetul: ªi cum ai venit pânã aici?
Þãranca: D’apãi cum sã vin, domnule doctor, pe jos. Cã
n-aveam cu ce, cã noi suntem oameni sãraci, n-avem
cai!
Poetul: Pe jos? Tocmai de la Hotarele? Pe viscolul ãsta?
Nu þi-a fost fricã de lupi, ori de alte lighioane, acum,
noaptea?
Þãranca: D’apãi cum sã-mi mai fie, domnule doctor, dacã
pruncuþu mi-i bolnav? Cum sã stau eu aºa, cu mâinile-n sân când el suferã? Mai bine sã mã mânce pe
mine lupii decât sã moarã copilul!
Poetul: ªi de ce nu l-ai trimis pe bãrbatul tãu pân-aici?
Þãranca: D’apãi ce bãrbat, domnule doctor, cã eu n-am
bãrbat. A murit acum doi ani la cositul fânului, la boier.
A dormit în fâneaþã, pe brazdã udã, l-o apucat ploaia,
s-o-mbolnãvit ºi-n douã sãptãmâni mi l-a luat
Dumnezeu la el. (Disperatã). Da’ haideþi odatã,
domnule doctor, cã acuºi rãmân ºi fãrã prunc, cã parcã
m-a blestemat cineva sã trag numai belele dupã mine
în viaþa asta sãrmanã!
Poetul: Gata, gata, liniºteºte-te! Lasã cã bãiatu n-o sã
moarã! (ca pentru sine): Aºaa… Sã iau ºi seringile ºi
flacoanele ºi antibioticele! (Schimbare de ton): Acum
putem merge! Te-ai mai încãlzit piþin? Poþi rezista pânã
acasã?
Þãranca. Eu îs cãlitã în frig, domnule doctor. Numai’
dumneavoastrã sã nu vã fie frig!
(Efect sonor: uºã deschisã, viscol, apoi liniºte)
Poetul (rar, cu voce obositã, compunând): „Dragã Lica,
sunt zece ceasuri dimineaþa, abia am sosit din Izvoare
unde m-a chemat un bolnav, bineînþeles pe gratis –
chiar eu vreau sã se înveþe lumea aºa, de aceea le
spun la toþi sã nu se sfiascã a mã chema în cazuri
mai grave, cãci vin degeaba. E o zi tristã, mocnitã ºi
umedã, zãpada se topeºte repede ºi peste tot nu se
aude decât picuratul somnoros al streºinilor… nu pot
citi, mã gândesc ºi gândurile-mi alunecã din ce în ce
înapoi – la copilãrie. Caut fapte ºi cugete în mine ºi-n
afarã de mine, în oameni, în cãrþi… ºi nu gãsesc.
Simt nevoia de a face ceva pe lumea asta… De unde
nestãpânita asta dorinþã de a face ceva deosebit, mare
chiar, mãcar de nu s-ar cunoaºte toatã mãrimea decât
dupã o sutã de ani ºi mãcar de-aº suferi pentru acel
ceva – nu ºtiu ce, faptã ori cuget – mãcar de-aº suferi
întreaga mea viaþã, lipsurile, foamea, luptele (când
aº fi putut trãi sãtul ºi liniºtit)…”
(Trecere muzicalã)
Ziaristul: Din acei ani v-aþi documentat ºi pentru broºurile
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de popularizare a medicinei ºi le-aþi publicat mai târziu
în colaborare cu Gh. D. Mugur?
Poetul (la senectute): Da, exact, din acei ani. De fapt
mizeria din satele noastre o cunoaºtem încã din
copilãrie, din satul meu de pe Valea Buzãului. Acum,
însã, priveam realitãþile cu alþi ochi: cu cei ai omului
matur, ai medicului.
Ziaristul: Iatã, am aici cãrþile acelea (Foºnet) Îndreptar
cultural, Chestionar de anchetã socialã pentru monografie, chestionar folcloric, Indreptar pentru conducãtorii culturali de la sate – Cãminul cultural… (Entuziasm): Din toate se vede pasiunea, flacãra puternicã
a dorinþei dumneavoastrã de a face ceva pentru culturalizarea þãranului, pentru îmbunãtãþirea condiþiei lui!
Poetul: Sunt fiu de þãran, domnule ziarist ºi cunosc satul
românesc ca pe propriile buzunare. Am mâncat ºi eu
mãmãligã din ceaunul þãranului ºi ºtiu ce-seamnã viaþa
omului sãrac. (Critic, patetic) La noi, pânã acum, s-a
vãzut în þãran doar latura sã-i zic aºa pitoreascã ºi
etnograficã, bieþii oameni de-acolo fiind consideraþi
doar simple braþe de muncã, fãrã dreptul la carte, la
gândire, la luminã! Nu-þi mai spun cã din aceleaºi
considerente nu s-a fãcut nimic pentru îmbunãtãþirea
traiului acestor locuitori din mediul rural!
Ziaristul: Dacã nu mã înºel, prin broºurile dumneavoastrã
aþi alcãtuit un adevãrat program de propãºire a satului!
Poetul (explicându-se): Vezi, dumneata, ºi eu ºi alþi
oameni de bine am crezut – fie ºi numai pentru o
clipã – cã putem ridica satul prin culturã, prin ample
acþiuni care sã deschidã orizonturi noi în gândire
locuitorilor de acolo. De aceea preconizam reorganizarea ºcolii, înfiinþarea de muzee, de cãmine culturale
etc. Ele urmau sã formeze cadrul instituþionalizat al
unei activitãþi bogate, permanente ºi serioase.
Ziaristul: ªi care au fost piedicile în calea concretizãrii
ideilor dumneavoastrã generoase?
Poetul (trist): Multe ºi de tot felul. În primul rând obtuzitatea
oficialitãþilor, care n-aveau nici un interes sã emancipeze þãranii de teama virtualelor lor revendicãri speciale ºi economice. Apoi lipsa unor misionari dãruiþi
trup ºi suflet ideilor de culturalizare a poporului.
Ziaristul: ªi aþi dezarmat?
Poetul: Nu uita cã preconizatele noastre mãsuri nu prea
puteau prinde la numai câþiva ani de la terminarea
rãzboiului, prin anii ’25-’30 . Þãranii erau neîncrezãtori
– doar de atâtea ori în istorie li se promiseserã reforme
ºi fuseserã duºi cu vorba ºi înºelaþi. (Schimbare de
ton): Ei, dar vãd cã m-am luat cu vorba ºi mi se pare
cã am deviat…
Ziaristul: Nu-i nimic, nu-i nimic. În articolul mei voi organiza
materialul în aºa fel încât sã respect cronologia celor
povestite. Am împresia cã doriþi sã ne întoarcem la
experienþa rãzboiului!…
Poetul: Exact. Una dintre cele mai triste experienþe ale
vieþii mele. Ca s-o poþi înþelege va trebui sã mã
însoþeºti – cel puþin cu imaginaþia – în Bârladul anilor
1916-1918…
(Trecere muzicalã)
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Sylvia Plath

POEME
Numele Sylviei Plath este indisociabil legat în
conºtiinþa cititorilor de evenimente biografice tragice
precum moartea tatãlui, nebunia, cãsãtoria eºuatã cu
poetul englez Ted Hughes, sinuciderea. În dicþionare, ea
apare în general ca una dintre reprezentanþii aºa-zisei
ºcoli confesive, ai cãrei poeþi au fãcut eul psihic ºi eul
poetic sã convieþuiascã atât de strâns, încât însãºi
convenþia care le separã, în ultimã instanþã, s-a estompat
pânã la a-i face pe mulþi cititori sã confunde, în mod
eronat, viaþa ºi opera, materialul biografic ºi arta.
Existã însã destui critici care neagã apartenenþa
Sylviei Plath la grupul confesivilor, din motive destul de
bine întemeiate, unul dintre acestea fiind cã, spre
deosebire de John Berryman sau de Robert Lowell, spre
exemplu, Sylvia Plath îºi construieºte discursul nu ca
pe o mãrturisire, ci ca pe o încercare de luare în stãpânire
a minþii ºi de spargere a mecanismului melancoliei care
o þine prizonierã. Poeta americanã nu este interesatã de
traducerea poeticã a datelor existenþei personale, ci de

metamorfozarea cuvintelor în vederea transformãrii lor
în universuri de sens. Viaþa persoanei ºi viaþa cuvintelor
poetei sunt douã planuri clar diferenþiate, iar opera ei în
ansamblu demonstreazã din plin acest lucru.
Poeziile traduse mai jos aparþin atât perioadei timpurii
(poemele din volumul Colosul (1960)), cât ºi perioadei
mature (poemele scrise în 1962-63 ºi incluse, majoritatea,
în faimosul volum Ariel (1966)). În ele se vede cum, în
ciuda multiplicitãþii mãºtilor asumate de cãtre eul poetic
la diferite momente ale existenþei sale textuale, opera
poetei capãtã o coerenþã de fond, având în vedere cã
Plath nu renunþã niciodatã la anumite teme, motive,
imagini, preferând sã le lucreze obsesiv, sã le
esenþializeze, (rafinându-ºi, în acelaºi timp, ºi stilul) pânã
când, în ultimele ei sãptãmâni de viaþã, ajunge sã creeze
o poezie ermeticã, aproape hieroglificã. Este, dincolo de
acestea, o poezie în care cuvintele ce „spun” alienarea,
anxietatea, suferinþa, singurãtatea ºi moartea trãiesc
misterios ºi straniu o viaþã hipnotizantã ºi neîndoielnicã.

Ultimele cuvinte

Mã vor rãsuci în feºe, îmi vor aºeza inima
Sub picioare, într-un pachet curat.
Abia voi mai ºti de mine. Va fi întuneric,
Iar licãrul acestor lucruºoare, mai dulce ca faþa lui Iºtar.

Nu am încredere în spirit. Evadeazã, ca aburul,
În vise, prin gaura ochiului sau a gurii. Nu pot sã-l opresc.
Într-o zi n-o sã se mai întoarcã. Lucrurile nu-s aºa.
Ele rãmân, cu lustrul lor aparte,
De-atâta mânuire, încãlzite. Aproape cã torc.
Atunci când mi se vor rãci tãlpile
Ochiul albastru al peruzelei mele mã va mângâia.
Lãsaþi-mi vasele de aramã, vasele mele roºii,
Sã înfloreascã pe lângã mine, flori ale nopþii, cu bunã
mireasmã.

94

(octombrie, 1961)

Luna ºi arborele de tisã
Iatã lumina minþii, rece ºi planetarã.
Copacii minþii sunt negri. Lumina, albastrã.
Ierburile îºi descarcã durerile pe picioarele mele, parcã
aº fi Dumnezeu,
Îmi înþeapã gleznele, murmurându-ºi smerenia.
Un ºir de pietre funerare desparte casa mea de locul
Unde fumegã ceþuri distilate.
Pur ºi simplu nu vãd unde se poate merge.
Luna nu e o uºã. E o faþã în sine.
Albã ca o falangã ºi teribil de chinuitã.
Târãºte marea dupã ea ca pe o crimã întunecatã. Tace,
O gurã cãscatã de o disperare completã. Aici locuiesc
eu.
Clopotele tulburã de douã ori cerul duminica –
Opt limbi mari afirmând Învierea.
La sfârºit, sobre, îºi dãngãne numele.

PRO

Nu vreau un cufãr oarecare, vreau un sarcofag,
Dungat ca tigrul ºi, pe el, o faþã,
Rotundã ca luna, cu ochii þintã-n sus.
Vreau sã mã uit la ei când vor veni
Sã culeagã printre mineralele mute, rãdãcinile.
Îi vãd deja – feþe palide, la distanþe stelare.
Acum nu sunt nimic, nici mãcar bebeluºi.
Mi-i imaginez fãrã mamã ºi tatã, ca pe zeii dintru început.
Se vor întreba dacã am fost importantã.
Ar trebui sã-mi conserv zilele, sã le zaharisesc, ca pe
fructe!
Mi se întunecã oglinda –
Câteva suflãri ºi nu mai reflectã nimic.
Florile ºi feþele se fac pânzã albã.
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Arborele de tisã aratã în sus. Are formã goticã.
Ochii îl urmeazã ºi gãsesc luna.
Luna e mama mea. Nu e ca Maria, dulce.
Veºmintele ei albastre scuturã mici lilieci ºi bufniþe.
Cât aº vrea sã cred în tandreþe –
Faþa efigiei, muiatã de lumânãri,
Ochii blânzi cãutând dinadins înspre mine.
Am cãzut mult. Norii înfloresc
Albaºtri ºi mistici peste faþa stelelor.
Înãuntrul bisericii, sfinþii fi-vor cu toþii albaºtri,
Plutind cu picioarele lor delicate pe deasupra stranelor
reci,
Mâinile ºi chipurile lor, þepene de sfinþenie.
Luna nu le vede pe nici unele. E chealã ºi sãlbaticã.
Iar mesajul arborelui de tisã e întunericul – întunericul ºi
tãcerea.
(octombrie 1961)

Cuvinte
Securi
Ce fac lemnul sã sune.
Iar ecourile!
Ecourile cãlãtoresc
Departe de centru, asemeni cailor.
Seva
Se adunã ca lacrimile, ca
Apa strãduindu-se
Sã-ºi restabileascã oglinda
Peste piatra

The Descent from the Cross

Cãzând ºi rãsucindu-se,
Un craniu alb,
Mâncat de verniluri buruienoase.
Ani mai târziu
Mã întâlnesc cu ele pe stradã –
Cuvinte uscate, fãrã cãlãreþ,
Neobositele bocãnituri de copite.
Între timp
Din fundul iazului, stele fixe
Stãpânesc o viaþã.

Se scurge pe sulurile togii,
Picioarele
Goale par a spune:
Am venit pânã aici, gata.
Câte un copil mort e încolãcit, ºarpe alb,
La fiecare dintre
Cele douã ulcioraºe de lapte, goale acum.
I-a strâns
Înapoi în trupul ei aºa cum îºi închide
Trandafirul petalele când grãdina

(februarie 1963)
Înþepeneºte ºi miresmele sângereazã
Din gâturile dulci ºi adânci ale florii nopþii.

Capãt

Luna nu are de ce sã fie tristã,
Se uitã lung din scufia ei de oase.

Femeia asta e desãvârºitã.
Trupul ei
Mort poartã zâmbetul împlinirii,
Iluzia unei necesitãþi greceºti

E obiºnuitã cu astfel de lucruri.
Petele ei trosnesc ºi târâie.
(februarie 1963)

PRO

Traducere ºi prezentare de Elena Ciobanu
SAECULUM 3/2008

95

meridiane

David-Defi Goghibedaºvili
Goghibedaºvili*

DIN LIRICA GEORGIANÃ
Moto: „Respir poezie. Respir recunoºtinþã. Ea e urmare a dorinþei nestãvilite ca omul sã devinã
mai bun ºi sã ajungã sã-ºi creeze singur o altã lume. Noi ne-am cunoscut datoritã dragostei...”

Zãpada
Din alt tãrâm mi-aduce veºti
neaua cãzând în luminiº;
alb-dalb, un fulg ca din poveºti
gânduri mi-acoperã furiº.
Din ceruri ºtire mi-a adus,
sfânta fãcând-o sub copaci:
„Sã nu tradezi, sa-mi fii supus
si jura-mi, jura-mi c-ai sa taci”!
* * *
Mã tot gândesc... La ce? Nici eu nu ºtiu.
Vãd pescãruºul marea sãrutând,
chiar când voia sã-ºi culce trupul viu,
dezbrãcatã de valuri, sub soarele-arzând.
Mã tot gândesc. La ce? E-o-nvãlmaºealã...
De ce-am distrus ºi iar am început?
O, frumoasã-i marea-n pielea goalã!
Oare marea ce mare-i, nimeni n-a vãzut?

Un munte întâlnirea va dori.
Gemenii aveau acelaºi nume.
În poiana de-argint, pãpãdii
vin ºi pleacã de la tine-anume.
În ceaþa poienii se dezbracã somn,
vântul ºi ploaia prevestesc zãpadã.
Doar umbre culeg viºine din pom,
noaptea-n poala lor cãzu grãmadã.
Dorm dorinþa ta, mângâieri, sãrut.
A venit nãluca ºi sta împietritã,
lumea-n somnul tãu toatã-a dispãrut,
cerul picoteºte-n noaptea nedormitã.
Pâlpâie vis pe buzele calde-ncet,
zâmbetul noaptea o va desluºi,
iar în tãcere, stelele-n buchet
cu arginturi sufla spre pãpãdii.
* * *

Mi-amintesc de raiul pierdut

Gând cu gând înºir mãrgele,
suflet peste ele-am pus;
ºtiu doar un drum – ce urca la stele,
iar astrele-adevãru-au spus.

Caut clipele de timp ucis,
precum mãrgele risipite-n flori
ºi pur cleºtar rãmâne al meu vis
în cer apãsat de negri nori.

Acolo, la hotar ceresc,
stau cu sufletul deschis;
îmi dã târcoale vântul cel hoþesc
ºi spaimelor mã simt prezis.

Þin minte libertatea mea cândva
- o frescã pe peretele cojit.
Cã respiraþia îmi devenea
sufletu-n jocul sorþii-nchipuit.

Ca norii, ud sunt pân-la os,
scutur picuri jucãuº,
ca toþi muntenii sunt ºi eu fãlos
rãmas în ploaie la urcuº.

Doamne, þin minte durut chipul tãu...
N-am rezistat plin de-al dragostei crez,
totu-a rãmas ca o clipã în hãu
ºi mã strãdui acum sã o rememorez,
cu mãrgelele ei în risipã.
C-am murit chiar atunci mi-a pãrut
ºi am renãscut într-o clipa
în raiul timpului ce s-a pierdut.
* * *
*David-Defi Goghibedaºvili, nãscut la Tbilisi, 21 iunie 1968.
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* * *
Mã tulbura, dar nu ºtiu ce oare.
Cu-aceleaºi dureri ºi chinuri mã joc –
ca poiana schimbata-n culoare,
ca stelele când în ceruri se coc.
Mã bucur, dar nu ºtiu ce mi-a venit,
ce mã rãneºte, ce mã-ntristeazã,
când cerul dimineþii e-nsorit,
când mãrul peste garduri se lasã.
Când te zãresc de departe pe drum,
nici semne nu-þi fac ºi parcã-amuþesc;
nici eu nu ºtiu – e momentul acum
sã-mi fie dor, poate sã te-ndrãgesc?

În româneºte de Passionaria Stoicescu
PRO

Un luminiº de basm parcã-am aflat
cu luna de-azur,
copilãria s-a-ncãpãþânat
- piersica muºcatã jur-împrejur.
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Constantin Coroiu

CLASICII, MEREU MARII CLASICI

PRO

Au trecut aproape 125 de ani de când capodopera lui Ion
Luca Caragiale – O scrisoare pierdutã – îºi începea glorioasa
carierã scenicã, iar de atunci ºi pânã în prezent, cu formula lui
Dumitru Radu Popescu, „înfricoºãtoarea ei contemporaneitate”
frapeazã zi de zi, pentru cã zi de zi prolifereazã în þãriºoara
noastrã hoþia, laºitatea, trãdarea, demagogia, politicianismul,
lichelismul, parvenitismul, agramatismul ºi toate ismele
posibile. E drept, nu numai în spaþiul românesc, dar aici mai
abitir decât oriunde. Caragiale, ca ºi Shakespeare sau Cehov,
este un dramaturg mereu contemporan la scara umanitãþii. O
dovedeºte, între altele, interesul de care s-au bucurat
spectacolele cu O scrisoare pierdutã ori cu O noapte furtunoasã
nu doar în mediile europene, ci ºi la Tokyo ori la Beijing sau la
Hanoi (unde am avut ocazia sã o vãd reprezentatã).
Cã personajele ºi situaþiile tragicomice din dramaturgia lui
Caragiale, dincolo de identificãri localiste, sunt universale e un
truism, dar nu e mai puþin adevãrat cã ele exprimã înainte de
toate specificul nostru naþional. Existã câteva propoziþii, câteva
definiþii în critica literarã româneascã – de la Maiorescu ºi
Ibrãileanu la Mircea Iorgulescu – care constituie aºazicând
fondul principal al exegezei caragialiene oricâte grile de lecturã
ºi oricâte versiuni regizorale s-au produs ºi se vor mai produce. Una dintre ele aparþine lui Mihai Ralea: „Caragiale, cel
mai naþional scriitor, cel care a înþeles mai bine firea noastrã,
ne-a lãsat ºi acest aspect: românul care nu-ºi pierde cumpãtul
în faþa crizei” (subl. mea). În treacãt fie zis, la atâtea crize ºi
tranziþii pârjolitoare, asta i-ar mai lipsi românului: sã-ºi piardã
de tot ºi cumpãtul. Deºi existã momente când ar fi necesar,
imperios necesar sã ºi-l piardã... Fraza lui Ralea pe care am
citat-o dateazã din 1935. Dumitru Radu Popescu ,cu experienþa
ºi intuiþia sa de mare prozator ºi dramaturg, dar ºi de subtil
analist al fenomenului teatral, scrie într-un eseu al sãu intitulat
Cimitirul eroilor literari: „Tache, Mache, Ricã Venturiano, conu
Leonida au ieºit din cãrþi ºi au pãºit cu vigoare în viaþa noastrã
cea de toate zilele, adaptându-se din mers la noile sugiucuri ºi
schimbând trãsura cu elicopterul... Matusalemici, ei sunt morþii
noºtri vii, plini de idealuri tinereºti! În comediile lui Caragiale,
fireºte, nu moare nimeni, fiindcã nimeni nu se bate pentru vreo
idee...Toþi se bat doar pentru interesele þãriºoarei noastre dragi
– dragii de ei! Prefecþi, poliþai, caþavenci, farfurizi, trahanachi,
agamitzi, ei trãiesc mereu fericiþi, într-un climat electoral beat
în eternitate, ei nu mor, ei nu pot muri, ei îmbãtrânesc mereu, ei
sunt morþii noºtri vii, eterni, ei sunt doar din ce în ce mai ramoliþi
ºi mai vicleni, ºi tot mai puternici, cãci nu uitã sã adune scrisorele
pierdute, dosãrele gãsite, fiºe economice, pentru orice
eventualitate – ca sã le dea: pac! la jurnal! – ei sunt dinastiile
noastre nobiliare, dinastia Farfuridi, dinastia Brânzovenescu,
dinastia Dandanache, ei sunt nemurirea noastrã cea de toate
zilele – dragii de ei!...”
La 6 octombrie 1884, Ion Luca Caragiale citeºte O scrisoare
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pierdutã, la Iaºi, cu prilejul unei sãrbãtoriri a Junimii, în prezenþa
lui Vasile Alecsandri. Tot la un banchet al Junimii ieºene citise
la 12 noiembrie 1878, O noapte furtunoasã. În ajunul celei
dintâi reprezentaþii scenice la Teatrul Naþional din Bucureºti,
spectacol la care avea sã asiste ºi regina, în seara zilei de 13
noiembrie, citeºte Scrisoarea ºi la Palat, unde se duce însoþit
de Titu Maiorescu. La sfârºitul lecturii de la Junimea, dupã ce
Caragiale, cu enormul sãu spirit histrionic, se transpusese în
pielea fiecãrui personaj, severul P.P. Carp, care îl urmãrise
fascinat, îi face autorului poate cel mai insolit elogiu ce i s-a
fãcut vreodatã unui scriitor: „Am crezut pânã astãzi cã eu sunt
cel mai mare om din România; acuma vãd cã eºti tu!”. Premiera
de la Naþionalul bucureºtean are un succes literalmente
rãsunãtor, Caragiale fiind chemat de mai multe ori la rampã pe
valurile ropotelor de aplauze. Peste puþin timp, O scrisoare
pierdutã va fi montatã ºi pe scena Naþionalului din Iaºi unde,
deºi “cumplit de prost jucatã” dupã aprecierea lui Alexandru
Vlahuþã, place totuºi pretenþiosului ºi rafinatului public din
capitala Moldovei. Se pare cã Nenea Iancu a fost foarte interesat
de ecoul piesei la Iaºi ca o supremã probã a valorii („...ºi eu, cu
sufletul, sunt mai mult ieºean decât bucureºtean, deºi de felul

The Apostles Peter and John Healing the Sick
97

meridiane

98

The Mocking of Christ

în tranºeele latinitãþii estice cãreia îi datora întregul sãu destin
de cântãreþ al Gintei, recunoscut ºi rãsfãþat în inima Europei.
Dar, în felul ei, pânã ºi ambiþioasa ºi „franþuzita”
isprãvniceasã are „viziune” europeanã, am putea zice chiar
globalã. Primind paºaportul de la Leonaº constatã: „Sã-þi spun
drept... mare comedian ai mai fost!” Replica lui Leonaº nu
întârzie: „Apoi... nu ºtii cã lumea-i un teatru plin de comedieni?”
Dupã ce încuviinþeazã – „Bine zici!... blagoslovitã sã-þi fie
vorba!... Tocmai asta era s-o spun ºi eu d-lor sale...” – aratã
spre public ºi înainteazã spre el (este indicaþia lui Alecsandri)
intonând: „Credeþi-mi mie: cei mulþi în lume,/ Fie din Londra
sau din Focºani,/ Fie cu stare, cu rang, cu nume.../ Joc ades
roluri de comedieni./ Cela ce strigã cã þara pere / Pãn’ce apucã
vre un ciolan,/ ªi cât îl roade stã în tãcere.../ Cine nu-l ºtie cã-i
comedian?” Cât de actualã este Chiriþa ºi cât de inocentã privind
perspicacitatea noastrã de a-i identifica pe comedieni! Ne lãsãm
mereu pãcãliþi, înºelaþi de cameleoni papagali ºi demagogi...
Dar, pentru ca sã nu ne supere prea tare ºi sã plecãm cumva
de la teatru triºti, Alecsandri – „veselul Alecsandri” - îi reuneºte
în tabloul final, pe toþi eroii în jurul Chiriþoaiei. Ei cântã celebrul
cuplet care defineºte în definitiv condiþia actorului ºi creeazã,
o datã în plus, fluidul acela inefabil între lumea de pe scenã ºi
lumea „mare” din salã, iar apoi cu cea de dincolo de zidurile
acesteia: „Astfel e lumea...o comedie!/ Iar noi, artiºtii care-o
jucãm,/ N-avem dorinþã alta mai vie/ Decât aplauze sã meritãm”.
Poate cã ochii ni se umezesc de o lacrimã, dar nu într-atât
încât sã nu vedem cã nemuritoarea Chiriþã în provincie este o
lecþie de teatru în teatru, ba chiar de teatru total.
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meu sunt ploieºtean”, mãrturisise, în stilul sãu inimitabil,
sentimentalul pãrinte al „dinastiilor noastre nobiliare”).
Chiar în Anul Caragiale, al 150-lea de la naºterea genialului
Nenea Iancu, se împlineau tot atâþia ani de la premiera absolutã
a Chiriþei în provincie, ce a avut loc, la Iaºi, în aprilie 1852. Cele
douã sintagme – Chiriþa în provincie ºi O scrisoare pierdutã –
intrate în memoria colectivã – repovestesc, ele însele, istoria
teatrului românesc, deopotrivã text ºi spectacol.
Era, spun mãrturiile, o frumoasã searã de primãvarã
pogorâtã peste colinele ºi zidirile Cetãþii în care, graþie lui
Gheorghe Asachi, la 27 decembrie 1816, se rostise pentru
prima datã vorbã româneascã pe scenã - pe scena din casa
hatmanului Constantin Ghica – pastorala Mirtil ºi Hloe,
prelucrare de Florian dupã S. Gessner.
Chiriþa îºi începea atunci îndelungata ºi fulminanta carierã.
Piesa lui Alecsandri avea sã devinã un reper permanent în
repertoriul celui dintâi Teatru Naþional al României, al cãrui
patron spiritual este însuºi autorul ei, Chiriþa fiind întrupatã la
Iaºi de actori legendari ca Matei Millo ºi Miluþã Gheorghiu.
Acesta, cãruia rolul Chiriþoaiei îi fusese încredinþat, aº zice mai
degrabã hãrãzit, de Mihail Sadoveanu, pe când creatorul Crengii
de aur era directorul Naþionalului ieºean, l-a jucat în peste 1500
de spectacole, record actoricesc greu de egalat vreodatã, nu
doar la noi, ci ºi oriunde în altã parte. Personajul lui Alecsandri
ajunsese sã se identifice cu marele sãu interpret. ªi invers.
Travestiul în rolul titular din Chiriþa în provincie a fost
continuat, la Iaºi, pânã în anii noºtri, de doi actori nãscuþi
parcã (ºi) pentru ca, datoritã talentului ºi profesionalismului
lor, tradiþia sã nu se întrerupã: Petru Ciubotaru ºi Teo Gorban.
Cea mai recentã creaþie aparþine acestuia din urmã. Spectacolul,
a cãrui regie este semnatã de Ion Sapdaru, actor ºi regizor
format la marea ºcoalã de teatru rusã, a depãºit suta de
spectacole – ºi asta numai la sediu – ceea ce este cu totul
remarcabil, dacã avem în vedere cã un spectacol bun de teatru
sau de operã nu „rezistã” mai mult de 50 de reprezentaþii, decât
poate dacã este reînnoit esenþialmente, altfel spus recreat.
Interpretul îºi construieºte personajul fãrã a altera spiritul
epocii acestuia, dar „îmbogãþindu-l” prin ceea ce observã
privind comportamentul contemporanilor noºtri în diverse
situaþii ºi în locuri diferite: în magazine, pe stradã, în tramvai
etc., unde, pe lângã femei distinse, rafinate ori pur ºi simplu de
bun simþ, vede zilnic parvenite de tranziþie, îmbrãcate scump,
dar cu un desãvârºit prost gust, semidocte preþioase cu ifose
ridicole, coane Chiriþe cu telefon mobil, coborând din maºini
luxoase, însoþite de mitocani în costume Armani ºi cu degetele
pline de ghiuluri, accesorii care nu fac decât sã le releve ºi mai
mult grosolãnia ºi vidul din tãrtãcuþe. Le lipseºte însã Chiriþelor
moderne ºi postmoderne naturaleþea ºi pitorescul celei de acum
150 de ani, încât atunci când o vezi pe aceea, îþi vine sã spui,
cu vorbele lui Caragiale contemplându-ºi eroii: uite, mã, ce
drãguþã e! Paºaportul care i se aduce Chiriþei, pentru a cãlãtori,
nu-i aºa, în Europa, era pânã deunãzi fãrã vizã Schengen! Drumul
de la Bârzoieni la Paris s-a scurtat ori s-a lungit? Greu de spus.
Odinioarã, creatorul nemuritoarei comedii cu cântice, în douã
acte , pleca adeseori în lungi cãlãtorii de plãcere ºi de
documentare,dar ºi în importante misiuni diplomaticeºti, fiind
primit ca un prinþ al spiritului ºi al verbului în marile cancelarii
occidentale, în saloanele pariziene sau din alte metropole
europene. Se întorcea mereu la Mirceºtii sãi, în lunca Siretului,
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MIHAIL SEBASTIAN, MÃªTILE ªI FAÞA*
Din tihna unui orãºel subcarpatin în care timpul are rãbdare
ºi nu-l abate pe intelectual de la douã trebi esenþiale: scrisul ºi
cititul, criticul Constantin Trandafir ne oferã un epilog masiv al
Anului Internaþional Mihail Sebastian, sãrbãtorit sub patronaj
UNESCO. În Mihail Sebastian între viaþã ºi ficþiune, acesta e
titlul noii sale cãrþi, nu e vorba de o suspendare tragicã între
cele douã tãrâmuri, ci de o convergenþã, de o punte. Într-un
autograf editorial de pe ultima copertã, dl Constantin Trandafir
concede cã „Cine vrea poate spune cã încercarea aceasta
aparþine domeniului numit azi criticfiction”. Mãrturisesc cã eu,
personal, nu prea vreau. Proiectat în lacul, momentan liniºtit,
al criticii româneºti, conceptul cu muchii de rocã tare al
franþuzului americanizat Raymond Federman provoacã încã,
desigur, cercuri concentrice. Dar criticul câmpinean care
cocheteazã atât de elegant cu postmodernismul e totuºi un
scormonitor tradiþionalist exersat cu succes pe varii opere ce
þin de vârsta clasicã a literaturii române. A scris despre
Caragiale-tatãl ºi Caragiale-fiul, despre Creangã ºi ªtefan Peticã,
despre Zarifopol ºi Bacovia, preþuind documentarea ºi refuzând
speculaþia gratuitã, jurând pe sobrietate ºi bibliografie, nu pe
jerba stilisticã.
Cum se poate constata, domnia sa e un monograf implicat
în alianþe literare multiple. Despre autorul pe care l-a comentat
a citit tot ºi încã ceva pe deasupra, iar aceastã plãcere de a
naviga, uneori fãrã þel, pe valurile erudiþiei, se trãdeazã ºi în
ultima carte, în care strecoarã în paginã, cu miºcãri rapide de
prestidigitator, referinþe la (sau din) Paul Reynaud, Charles
Mauron, Hans Robert Jauss, Jean Mignot, John Ruskin, S.C.
Pepper, Klages, Worringer, Daqué, Exner, Luis Martinez,
Gadamer, Christos Yannaras ºi mulþi, mulþi alþii. Este însã,
recunosc, un exces ce se potriveºte eroului sãu, insaþiabilului
devorator de cãrþi care a fost Mihail Sebastian.
Sprijinit pe trei piloni: viaþã-trãire-naraþiune, trei termeni
favoriþi ai autorului cu „destin accidentat” pe care-l disecã
analitic, eseistul înclinã totuºi balanþa spre existenþial ºi
reflexele lui publicistice, eseistice. Mare „ficþionar” Mihail
Sebastian n-a fost ºi într-un moment de extremã luciditate a
recunoscut-o singur într-o notaþie din Jurnal pe care criticul o
reproduce: „...trebuie sã convin cã nu sunt un romancier. Pot
scrie lucruri delicate de reflecþie, de reverie interioarã, de
solilocviu – dar nu pot sã mã avânt cu uºurinþã între mai multe
personaje, pe care sã le las sã trãiascã [...] Ceea ce scriu este
puþin schematic, puþin liniar, puþin abstract, chiar când e
graþios...” Perfect adevãrat! Cu tãietura franþuzeascã a replicilor,
dramaturgul a cãrui Stea fãrã nume a fãcut sãli pline, e tot un
delicat cu o eleganþã retro databilã. Jurnalul care a stârnit atâtea
ecouri, apologetice sau resentimentare, n-a fost încã analizat
în liniºte, cu „distanþa esteticã” pe care o reclamã cu îndreptãþire
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*
Constantin Trandafir, Mihail Sebastian între viaþã ºi
ficþiune, Fundaþia Culturalã Libra, Bucureºti, 2007.
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ºi domnul Constantin Trandafir.
Sebastian a fost însã un intelectual excepþional, cu o
bogatã ºi contradictorie viaþã interioarã ºi publicã, un jurnalist
ºi un eseist de mâna întâi ce-ºi aºteaptã ediþia integralã.
Alocându-i acestuia mai mult de jumãtate din carte, noul sãu
analist confirmã opinia avansatã în 1968 de Cornelia
ªtefãnescu într-o substanþialã micromonografie. Sigur,
aparenþele sunt respectate, secþiunile operei sunt vizionate
critic succesiv, cu citate edificatoare. Constantin Trandafir are
darul, mai rar printre confraþi, de a epiciza informaþia, de a
dinamiza contextele ºi a ritma jocul oglinzilor. Într-o propoziþie
bine gãsitã, criticul mãrturiseºte chiar cã „examinarea pieselor
se face în numele maºinãriei.” Constantin Trandafir are
într-adevãr o minuþie de ceasornicar helvet ce-ºi fixeazã lentila
în orbitã pentru a vedea cum se îmbinã rotiþele dinþate, dar ºi
pentru a descoperi firul de praf ori de ruginã ce înþepeneºte
intermitent mecanismele gândirii carteziene. Aceastã opþiune
pentru fermitatea elegantã, pentru semnalarea câtimii de eroare
din argumentaþia lui Mihail Sebastian îl prinde bine pe
comentator. Dar ea se manifestã totuºi inegal, îl vizeazã
îndeosebi pe eseistul atras de subiecte literare, ºi-l ocoleºte,
tot elegant, pe gazetarul politic, pe omul public. Împrumutându-i termenii, aº spune cã portretistul e fidel, dar psihologul
face concesii delicateþii.
„Cazul” Mihail Sebastian nu e încã rezolvat. Psihologia
acestui „cartezian” ascunde zone tulburi. ªi când afirm asta,
mã refer în primul rând la opþiunile lui politice, doctrinare. Nu
cred în logica lui nici-nici, nu sunt tocmai convins când criticul
spune, în linia lui Paul Reynaud, cã „politiceºte”, Sebastian
„nu-i nici de dreapta, nici de stânga, e inteligent”. Dar cred în
logica lui ºi-ºi. Se poate detecta în privinþa lui un fenomen de
homocromie ºi de discontinuitate a personalitãþii. Autorul
Oraºului cu salcâmi adopta culorile anturajului. La Cuvântul
lui Nae Ionescu era, hotãrât, de dreapta. Într-un serial excelent
din România literarã Marta Petreu a fãcut recent o demonstraþie
irefutabilã, iar în clipa în care va apãrea Integrala publicisticii
lui Sebastian, care ar ocupa dupã mine trei-patru volume in
quarto, dovezile se vor înmulþi simþitor. Nu am în vedere doar
accentele viguroase ale „trãirismului” sãu. Nu vãd în el un
democrat în accepþia actualã a termenului. Democraþia la care
viseazã acest autenticist are culorile noocraþiei ºi nu degeaba
se simte Sebastian atât de legat de Camil Petrescu, pe care-l
considera „una din cele mai frumoase inteligenþe din
România”. Ce nu-i place acestui timid cu mari resurse de
violenþã lexicalã stilizatã? În Brãila, „portul fabulos al copilãriei”
pe care îl divinizeazã, dispreþuieºte „egalitatea dizolvantã a
atributelor locuitorilor sãi”. Detestã Rusia bolºevicã fiindcã „e
o lume fãrã rafinament”. Când „primatul colectivului trece
înaintea individului” e sincer oripilat. Dacã ar admite o egalitate
aceasta ar fi – probabil - aceea în care ar fi primus inter pares.
Pe cei de-o seamã (nu doar ca vârstã!) îi priveºte de altminteri
atent, suspicios, cu o curiozitate de zoograf. Onomastica pe
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care le-o rezervã în romanul De douã mii de ani dã de gândit.
Naratorul, intelectual fin, e înconjurat de Blidaru, Vieru, Pârlea,
Dronþu. Sub aceste nume neoaºe, de meºteºugari ºi agricultori,
se ascund – romanul e cu chei ce n-au rãmas secrete în epocã!
– Nae Ionescu, Camil Petrescu, Emil Cioran ºi G. Racoveanu. ªi
tot acest mic „dicþionar onomastic” e întocmit înainte de a citi
prefaþa scandalizantã a lui Nae Ionescu.
Sã privim ºi reversul medaliei, etapa în care „civilul” ce
urãºte uniformele e nevoit sã accepte ºapca ºi rubaºca ºi trece
lângã Pãtrãºcanu, Belu Zilber, Lena Constante, Harry Brauner,
George Macovescu ºi Alexandru Graur, pe care îl detesta sincer.
O apropiere la care l-au silit condiþia de proscris ºi o roºiaticã
febrã vindicativã. D-l Constantin Trandafir se îndoieºte, e dreptul
sãu, de afirmaþia „cel puþin ciudatã” a lui Alex Mihai Stoenescu
potrivit cãruia Sebastian s-ar fi „implicat în activitatea ilegalã a
Partidului Comunist din România”. Nici eu nu-i acord mare
credit acestui „istoric”. Dar Niculae Gheran a menþionat
contribuþia lui Sebastian la scoaterea unei ediþii clandestine a
Manifestului Partidului Comunist. ªi în calificarea profesionalã
a lui Niculae Gheran cred cu tãrie. În redacþia „terorizatã de
conformism” a României libere Sebastian se sufocã ºi tânjeºte
dupã o altã „libertate decât aceea a marilor mulþimi”. Vrea o
„libertate de intelectual care îºi apãrã singurãtatea”. Dar, aici e
tragismul de care de astã datã nu e conºtient, cade în doaga
sanguinarului Ilya Ehrenburg. Molipsitã de violenþa
persecutorului sãu, victima îi împrumutã intoleranþa ºi cere
stupefiant „exterminarea totalã a Germaniei”. Mai mult, viseazã
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neronian la incendierea Bucureºtilor. E mirat chiar cã „îngerii”
în uniformã sovieticã nu pârjolesc încã Sodoma de pe malurile
Dâmboviþei...
Acestea fiind mãºtile, extremele psihologiei, ce se poate
zice despre firea lui adâncã? Sebastian a fost, neîndoielnic, un
homo duplex. Subtil adesea, exact de ºi mai multe ori, dl
Constantin Trandafir identificã în el „un luptãtor atipic”, scindat
între „raþionalism ºi febrilitate senzitivã”, între „detaºare ºi
fervoare”. „Dualitatea – mai zice domnia sa – funcþioneazã în
complementaritate”. Rãsturnatã, afirmaþia ar câºtiga, parcã,
un plus de precizie. Sebastian e un continent al contrastelor.
„Timidul”, sfiosul, „fragilul” „scapãrã polemic”. „Leneºul” care
se plânge de lipsa de randament laudã munca. Adeptul
„eleganþei morale”, al estompei ºi al respectului pentru idei e
impulsiv, „nu-ºi þine limba în buzunar”, debordeazã de sarcasm, etaleazã (excelent zis!) „eufemisme incisive”. Sunt în
toatã gazetãria lui atât de abundentã ºi de amestecatã o mândrie
instinctivã (niciodatã ascunsã!) de coborâtor dintr-un popor
vechi ºi temperamental, un joc cu sorþi schimbãtori între rezervã
ºi impulsivitate, o vie conºtiinþã a valorii de sine ce-l apropie
de Maiorescu, despre al cãrui Jurnal a scris de altminteri pagini
memorabile. Condescendenþa, privirea aruncatã din înãlþimi,
magnificenþa, maliþia lui „amuzatã” dusã pânã la toxicitate
(niciodatã pânã la trivialitate!) sunt maioresciene. Lovinescu,
cel care a scris poate cea mai bunã monografie despre
Maiorescu, nu greºea când descoperea în el „un copil atât de
îmbãtrânit [...] plutind deasupra contemporanilor (s.n.)”.
Al patrulea dintre muºchetarii brãileni, primii trei fiind Panait
Istrati, Perpessicius, Nae Ionescu, Sebastian e un scrimeur
desãvârºit, care dã cu eleganþã lovitura fatalã. Cât a trãit, faþa
lui adevãratã a rãmas sub vizierã. Prin deschizãturile ei scrutau
ambianþa ochi aprinºi de curiozitate ºi pasiune. Dupã moarte,
zelatorii i-au compus o mascã. Cu delicateþea ºi siguranþa
unui vechi „slujitor al bãrbãtoasei muze-Critica”, dl Constantin
Trandafir i-a desprins câte-un colþ. În privinþa literatului, nu ºi
a publicistului, operaþia a reuºit. Ridicat de pe masa chirurgului,
pacientul aratã posteritãþii un chip proaspãt, întinerit. Mã
mulþumesc sã semnalez în finalul acestor notaþii, cât de fericit
evidenþiazã criticul atenþia lui Sebastian pentru „liniile
simetrice” din interiorul culturilor, recurenþa „anumitor ritmuri”
(v. eseul Pentru o geografie literarã). Voi da doar un exemplu
tulburãtor de simetrie ce-l onoreazã în posteritate pe eseistul
care opina cã, spre deosebire de cea francezã, „cultura noastrã
nu se poate plânge de a fi abuzat de inteligenþã”. Prilejuri de
„desfãtare mentalã” îi oferã Ciclul Comãneºtenilor ºi
corespondenþa lui Duiliu Zamfirescu cu Titu Maiorescu. Iatã
un caz, nu singurul, când doi scriitori vorbesc la fel, peste
timp. La ce soi de personaje viza europeanul de la începutul
veacului precedent? O spune limpede într-o scrisoare cãtre
Titu Maiorescu din 12 mai 1902: „Eu socotesc cã a venit vremea
sã lãsãm dulcegãriile artificiale ale þãranilor amorezaþi ºi blegi,
ºi sã facem oamenii vii în literaturã, dacã se poate români voinici
ºi cinstiþi, dacã nu viþioºi sau sceptici, dar vii, cu voinþã ºi
muºchi.” ªi iatã cum întrezãrea, în 1927, viitorul „genului
modern” admiratorul sãu de mai târziu: „Cu sânge ºi nervi, cu
muºchi mobili ºi flexibili pânã la vaporizare”... E mai mult decât
o simplã coincidenþã.
Mihail Sebastian între viaþã ºi ficþiune e o carte ce atrage
prin dicþiunea ideilor, prin ritmul susþinut al demonstraþiei
critice.
SAECULUM 3/2008
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RAPORTUL ÎNTRE TEXT ªI INTERPRET-APLICAÞIE
LA CRITICA LUI JEAN STAROBINSKI*
În preocuparea lui Jean Starobinski de a descrie în
modul cel mai firesc cu putinþã raportul text-interpret, nu
este întâmplãtoare inserarea sintagmei «alegerea
obiectului» de la începutul capitolului Dualitatea necesarã
(din Literatura – textul ºi interpretul). Jean Starobinski
atrage atenþia asupra faptului ca ecuaþia «idealã» interpret – text mizeazã pe o relaþie dinamicã între cei doi poli
a cãrei premisã este însãºi acþiunea de a alege. Obiectul
este ales – este vorba de intenþionalitatea cea mai purã
ºi mai puþin de hazard, de noroc. Cu alte cuvinte totul e
real, vinovat ºi nu „nevinovat”, previzibil ºi nu spontan,
dictat – ne spune chiar Starobinski – de interesul nostru
prezent ºi condiþionat de „interpretarea prealabilã” (se
refuzã ideea cã n-ar fi nimic care sã preexiste criticii; ea
presupune cel puþin o „interpretare prealabilã”, dupã cum
va demonstra în studiile dedicate lui Rousseau, Montaigne,
Corneille, Stendhal etc). Referirea imediat urmãtoare la
finalitatea actului interpretativ este la fel de sugestivã:
rezultatul nu este un dat ci un „fragment de univers”, altfel
spus o parte dintr-un întreg, un microcosmos în macrocosmos, un holomer al lumii care va conduce (dacã
demersul metodologic se va dovedi eficient) la refacerea
ºi înþelegerea întregului. De aici responsabilitatea pe care
o implicã actul interpretativ. Faptul cã rezultatul intenþiei
noastre (în termenii criticului genovez „ceea ce se delimiteazã prin intenþia noastrã”) nu e un simplu dat (marcat
temporal, perfect delimitat spaþial, faptic sau conþinutistic
– dat / datare / datã / date în sensul de informaþii – traducerea este ambiguã în acest sens) ar induce ideea mobilitãþii actului interpretativ (se poate reveni asupra acestui
fragment de univers pentru a corecta, a ajusta etc).
Constanta este instrumentul, anume e limbajul folosit
care rãmâne acelaºi de la interpretarea prealabilã pânã
la actul interpretativ ulterior. Dacã intenþia este motivatã
epistemologic (de cunoaºtere), dorinþa de „întâlnire” se
referã la menirea însãºi a privirii critice care ar fi descifrarea ºi întâlnirea sensurilor dincolo de aparenþele imediate oferite de text. Aºa se face cã, scriind despre
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* Jean Starobinski, Textul ºi interpretul, Ed. Univers,
Bucureºti, 1985.
Jean Starobinski, teoretician ºi critic literar francez. S-a
nãscut în 1920 în Elveþia. A studiat literatura la Universitatea
din Geneva (ca student al lui Marcel Raymond, unul dintre
fondatorii ªcolii de la Geneva), ºi medicina, specializându-se
în psihiatrie. Pânã în 1985 a predat literatura francezã la
Universitatea din Baltimore ºi apoi literatura francezã ºi istoria
medicinei la Universitatea din Geneva.
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Rousseau, Starobinski descoperã raportul dintre transparenþã ºi obstacol, dintre transparenþã ºi opacitate. Convins
cã se impune cu necesitate o atenþie distributivã care sã
conducã la stabilirea unei corespondenþe între temã
(obiectul) ºi procedeele, arsenalul de mijloace (limbaj
folosit, instrumente etc.) ale interpretului, în J. J. RousseauLa transparence et l’obstacle, Starobinski nu merge pe
linia confesivã pe care i-ar fi indus-o Rousseau. Este
preocupat de inaccesibilitatea transparenþei: „oricât de
atent la modelul sãu, portretistul nu va atinge modelul
interior”. Adevãratul merit al lui Rousseau este, potrivit
lui Starobinski, faptul cã recurge conºtient la o mascã în
demersul sinuos de a-ºi spune povestea de viaþã: „scriindu-ºi el însuºi viaþa, o deghizeazã”. Spre deosebire de
Rousseau, Montaigne, aratã criticul elveþian în Montaigne
en mouvement, este un duºman al mãºtilor, nu simte
nevoia sã-ºi camufleze iraþionalul din existenþa sa,
mizeazã pe coincidenþa între eu ºi lumea exterioarã, între
forul interior ºi cel public, de aceea recomanda „sã ne
jucãm sincer rolul dar ca rol al unui personaj împrumutat”.
Rousseau, dimpotrivã, este preocupat de raþionalizare,
de respectarea regulilor „bunului-simþ” („Rousseau încredinþeazã în mod constant acestui interlocutor imaginat
obiecþiile þinând de bunul-simþ ºi de convenþiile sociale”–
Relaþia criticã, p. 95). Cum interpretarea unui text precum
Confesiunile impune, aratã Starobinski, abolirea diferenþei
prin discursul confesiv ºi totalizator ºi menþinerea distanþei
„prin înþelegerea celuilalt ca celãlalt” (Relaþia criticã),
interpretul trebuie sã aibã în vedere nu doar existenþa
unei relaþii între un pas ºi celãlalt (în explorarea textului)
dar trebuie sã punã în relaþie însuºi obiectul ºi mijloacele
folosite. Aceste mijloace nu sunt neutre, sunt angajante,
vor fi adaptate în permanenþã cãci mobilitatea nu
caracterizeazã numai privirea criticã, relaþia dinamicã nu
este unilateralã. Miºcarea este dublã; ambii termeni, textul
ºi interpretul, se transformã, se transfigureazã (e o dualitate necesarã optimizãrii actului interpretativ-de aici ºi
titlul subcapitolului Dualitatea necesarã în Literatura-textul
ºi interpretul – Textul ºi interpretul).
Miºcarea nu este doar dinspre interpret (care alege,
priveºte) cãtre obiect ci ºi invers. În Largesse, analizând
anumite priviri dintr-o serie de tablouri, observã cã lucrurile
vãd, privirea lor rãspunde privirii noastre, cãci interpretul
este ºi el ales, chiar cenzurat, îngrãdit, constrâns sã-ºi
selecteze ºi adapteze mijloacele în aºa fel încât sã
transmitã aceastã convingere cã el însuºi este privit de
lucrurile pe care opera le descrie. În aceasta ar consta
proba cã ele nu sunt lucruri, obiecte.
Fiind nu doar cel care alege dar ºi cel ales, interpretul
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„viziune dindãrãt” starobinskianã nu înseamnã deviere,
abatere de la text ci considerarea operei ca un act original, ca o rupturã cu trecutul biografic, ca o deschidere
spre viitor necesarã dezvãluirii sensurilor latente. De
aceea, J. Starobinski vede în obiectul literar o rãmãºiþã
a unui „proiect înterupt”, o afirmare a discontinuitãþii ºi nu
a continuitãþii, un fel de geometrie fractalã a lui Benoit
Mandelbrot. Reluarea acestei idei (opera ca parte a unui
întreg, „ceea ce rãmâne dintr-un proiect înterupt”) nu este
întâmplãtoare. Este vorba de reafirmarea constatãrii cã
opera nu are sens decât prin raportarea ei la tot ceea ce
o înconjoarã, la « peisajul» în care se situeazã ºi în care
ea este vãzutã ca un axis mundi. Activitatea criticã nu
trebuie însã sã se rezume la studierea conexiunilor dintre
obiectul literar – autor – epocã ori a relaþiei operei cu
vecinãtãþile. Interpretul nu trebuie sã piardã nici o clipã
din vedere structurile interne ale operei (limbajul folosit,
idei, cuvinte etc.). Altminteri, opera „se ridicã deasupra
împrejurimilor” (Literatura-textul ºi interpretul, p. 48). Este
vorba de acel autor care poate sã se nege, sã se
transforme sau sã se depãºeascã prin actul de creaþie.
De aceea este de datoria criticului sã se întrebe cine
vorbeºte în operã ºi cui se adreseazã, þinând permanent
cont de implicaþiile psihologice, sociologice, istorice,
politice etc.
Aºa a procedat Starobinski însuºi în Montaigne en
mouvement. Propunându-ºi sã reducã diversitatea spiritului lui Montaigne la o unitate, exegeza starobinskianã
identificã un prim moment, în care autorul Eseurilor ar
sesiza aparenþa ºi ar respinge mãºtile pe care ea le
presupune oriunde le întâlneºte (politicã, relaþii interumane
etc), un moment secund în care se ia act de diferenþa
dintre être ºi paraître; insistã pe etapa ultimã: detaºându-se de lume ºi încercând sã se regãseascã pe sine,
Montaigne manifestã o întoarcere spre el însuºi, ceea
ce criticul genevez numeºte o reapropiere a eului în purã
existenþã de sine. Aceastã atitudine contemplativã nu
instaureazã unitatea ci fragmentarea, „spaþiul unei identitãþi care cuprinde ºi diferenþa ºi devenirea”, altfel spus
simultaneitatea ºi evoluþia deopotrivã. Pentru a evita
aceastã pierdere de sine, aceastã loviturã datã identitãþii
profunde, se produce acea rãsturnare, acea sintezã l’être
du paraître, care – aratã autorul Relaþiei critice – nu este
decât o întoarcere la aparenþã, o reconciliere cu lumea
aparenþelor.
Subliniind cã „obiectul este purtãtorul unei intenþii
proprii” (Textul ºi interpretul, p. 49), criticul din Geneva
atrage de fapt atenþia asupra existenþei unei duble
intenþionalitãþi (ceea ce rãspunde din nou semnificaþiei
subtitlului „Dualitatea necesarã”): a autorului, care-ºi poate
devia intenþia iniþialã, ºi a operei, care transmite ea însãºi
un sens; devine ea însãºi un mesager, un instrument.
Interpretului îi revine sarcina de a distinge cele douã voci
care rãzbat din text ºi de a le corela cu cea de-a treia
voce, a orizontului de aºteptare. O astfel de vigilenþã
criticã manifestã Starobinski însuºi în textele dedicate
lui Rousseau, preocupat fiind sã descopere toate pistele
false, toate cursele în care cade acesta, în ciuda efortului
sãu general de a-ºi convinge auditoriul de «veracitatea
absolutã a povestirii, precum ºi de permanenta nevinoPRO

se gãseºte pe o poziþie subordonatã operei. Ajunge sã
poarte mesajul unui centru care constrânge ºi care îi este
infinit superior, de aceea privirea criticã obligã la distanþare
(situarea iniþialã la periferie, într-o temporarã pasivitate)
ºi diferenþã (implicã plasarea criticului într-un raport de
opoziþie cu obiectul sãu). Numai distanþându-se de operã
ºi afirmându-se într-o relaþie de tensiune, de încordare,
de crispare cu aceasta, interpretul va reuºi sã vadã
lucrurile distincte de el, ascunsul prezenþei, numai aºa
obiectul i se va oferi „cu toate caracterele autonomiei”
(Literatura – textul ºi interpretul, în Textul ºi interpretul –
p. 46). Afirmând „obiectul atenþiei mele nu e în mine”
(p. 46), J. Starobinski nu face decât sã respingã critica
de identificare pentru care milita Georges Poulet. Aºadar
obiectul este dincolo de mine, distanþarea nu mai vizeazã
identitatea ci alteritatea, a lumii – în deplinã libertate,
opera acþioneazã asupra acesteia modificând-o,
alterând-o – ºi a criticului care, privind de la distanþã,
devine altul decât cel care era; privirea criticã îndeplineºte
cu alte cuvinte ºi o funcþie transformatoare, transgresivã,
faciliteazã desprinderea, enunþarea de sine, autocunoaºterea; criticul se redescoperã pe sine însuºi ºi încearcã
sã redescopere stadiul primar al operei, emoþia ei
originarã, „starea dintâi”. (Textul ºi interpretul, p. 47).
Toatã aceastã dialecticã este amplu desfãºuratã în
„L’ Oeil vivant”. Privirea, reia Starobinski, este un fel de
reper final, o formã de comunicare unind eul nu doar cu
obiecte ci mai ales cu alte euri, cu un nesfârºit sistem de
je-uri. A te distanþa pentru criticul genovez nu înseamnã
decât a percepe obiectul din afarã, a te vedea exclus din
el. Interpretul este cel care devine conºtient de sine ca
fiind despãrþit de ceea ce criticã. Activitatea sa criticã
echivaleazã cu o suprapunere temporarã cu opera fãrã
consecinþe ulterioare fãrã legãturi, fãrã obligaþii; un fel de
neutralitate reciproc asumatã care conduce cãtre zona
ascunsã a lucrurilor, spre partea lor invizibilã („opera va
apãrea în adevãrul ei, oferit plãcerii ºi interogaþiilor noastre
– Op. cit, p. 47). Din acest moment interpretul trebuie sã
aibã în vedere în ancheta sa „restitutivã” (p. 47) atât
anterioritatea operei, „întregul sãu trecut discernabil” (p.47)
(versiunile precedente, schiþele ei, sursele de inspiraþie
etc.) cât ºi prelungirea dincolo de ea. O astfel de atenþie
acordatã etapei de restituire a textului avem în eseul
„Stendhal ca pseudonim ”. Personalitatea lui Stendhal
este cercetatã ca un fenomen de anterioritate a creaþiei
sale. Numai aºa, crede Starobinski, se poate face o
analizã corectã, apropiatã de realitate privind raportul
dintre mascã(pseudonim) ºi existenþa intimã a unui scriitor.
Opacizarea continuã a universului uman trebuie sã
se producã concomitent cu transparenþa totalã a eului
scriitorului. Numai aºa lectura unui text precum Confesiunile lui Rousseau permite interpretului sã distingã o
mixturã stilisticã specificã rezultatã din prezenþa tonului
picaresc, numai aºa se poate sonda atât trecutul cu
fericirea pierdutã cât ºi prezentul în care subiectul e
traumatizat de actele cele mai diverse de persecuþie, iar
biografia ºi opera se lumineazã în mod reciproc. Aºa se
explicã de ce Starobinski insistã pe înþelegerea distanþei
ca o condiþie sine- qua-non pentru proiectarea unei lumi
noi ce nu coincide cu fluxul evenimenþial imediat. Aceastã
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vãþie a intenþiilor sale» (Stilul autobiografiei în Relaþia
criticã, p. 95). Prin urmare, Starobinski recomandã
dublarea privirii critice de atenþie. Rãspunsul pe care
„atenþia noastrã […] nu conteneºte sã-l dea unei sfidãri
persistente” (Textul ºi interpretul, p. 49) e acel du-te-vino
între intenþia identificatoare ºi distanþare, un feed-back
care se va muta în interiorul limbajului ºi care ne obligase
sã plecãm de la un grad zero al implicãrii, de la o poziþie
de neutralitate sau de expectativã, în termenii criticului
genovez „situaþie de non-identitate.” (Literatura-textul ºi
interpretul, p. 50). Dimpotrivã, dacã interpretul va prefera
„situaþiei de non-identitate” suprapunerea cu obiectul,
identificarea cu acesta, se va ajunge la anihilarea vocii
critice, la cãderea în parafrazã, iar textul sãu nu mai este
o «conciliere» între unghiul creaþiei ºi unghiul receptãrii
ci va reprezenta una dintre nenumãratele interpretãri
posibile, o fantasmã ºi nu o fiinþã cu identitate proprie
(„Riscul este ca […] interpretarea sã nu fie decât dezvoltarea unei fantasme a interpretului” – p. 50). Potrivit lui
J. Starobinski, aceastã non-identitate dintre termenii
relaþiei critice, dintre subiect ºi obiectul de interpretat,
reprezintã premisa criticii complete, singurul tip de criticã
– dupã autorul Relaþiei critice – capabil sã gãseascã,
pentru a descrie ºi surprinde ascunsul operei, „un limbaj
ce-ºi marcheazã cu vigoare diferenþa”, altfel spus un limbaj
lipsit de referinþã, opac, intranzitiv, care face ca privirea
sã cadã asupra obiectului. „Opera criticã – conchide J.
Starobinski se constituie […] docilã faþã de obiectul ei,
însã independentã prin þinta sa” (Op. cit, p. 50); cu alte
cuvinte, opera este acea unicitate care se afirmã în timp
ce opera criticã este afirmarea unei unicitãþi pentru cã
demersul critic se înfruntã mereu cu opacitatea, cu umbra. Altfel spus, privirea criticã este îmbinare între
„întâlnirea” (involuntarã), empatie ºi efort (voluntar),
„muncã”; textul nu doar cã le presupune pe amândouã
dar mai înseamnã ºi intenþie, act de voinþã ºi nu hazard,
element ludic ori – dacã ar fi sã-l parafrazãm pe
Starobinski însuºi – „ºansa de a nimeri cutare punct singular” (Op. cit, p. 50).
Criticul trebuie sã þinã cont atât de structura materialã
a operei cât ºi de faptul cã scrisul îl poate duce pe autor
mai departe sau mai aproape de intenþia lui iniþialã. De
aceea traiectul critic trebuie sã fie pe de o parte codificare
a mijloacelor critice („îndemânare instrumentalã”), pe de
altã parte un act de reflecþie asupra scopurilor urmãrite
(„însufleþire finalizatã”). Libertatea reflecþiei critice este
de fapt o libertate condiþionatã; se impune o corelare
permanentã între ansamblul de instrumente ºi specificul
operei, între „însufleþirea finalizatã a criticii „ ºi „finalitatea
operei”.
Ceea ce se cere criticului este nu doar o adecvare la
obiect dar ºi o ordine în «dezordine» cãci etapele activitãþii
critice nu se succed cel mai frecvent „în mod distinct ºi
ordonat”. Conºtiinþa este condamnatã sã nu devinã
conºtientã de obiectul sãu decât de la distanþã ,
rezumându-ºi contactul cu opera la acel tip de lecturã
atentã („lecturi avertizate”), premisã a interiorizãrii
obiectului. Autorul Relaþiei critice recunoaºte parþialitatea
sistemelor de lecturã de aceea insistã asupra conjugãrii
punctelor de vedere fundamentate teoretic în momentul
SAECULUM 3/2008

istoric dat. Se impune sã citim fiecare text prin prisma
mentalitãþii ºi a «presiunilor» socio-culturale cu care
suntem contemporani, dar folosindu-ne de instrumente
pe care ni le-a transmis istoria.
Odatã apropiate semnificaþiile conþinute de text, se
învinge distanþa istoricã dintre autor ºi interpret ºi se
creeazã premisele reintegrãrii tradiþiei în dinamica prezentã a procesului cultural. În plus, opera se proiecteazã
pe limbajul descriptiv al unei alte epoci, pe orizontul unei
istorii a literaturii, participând la complexul proces al
intertextualitãþii. Aºa se face cã, elaborându-ºi opera,
scriitorul nu intrã în dialog numai cu realitatea socialistoricã imediatã, ci cu o diversitate de fapte istorice,
livreºti etc, acceptate ori respinse. Nu este decât seducþia
unui trecut conservat lãuntric în individ cãreia criticul
trebuie sã-i prefere studierea din afarã. Numai investigat
de pe margine
margine, centrul poate fi adus în lumina înþelegerii
actuale iar interpretul ajunge sã descopere în text tot
atâtea acte de interpretare, sfârºind prin a se descoperi
pe sine însuºi ca interpret. O datã încheiatã o lucrare, ne
învaþã Starobinski, se impune revederea teoriei;
revizuirea, drumul invers, atenueazã tendinþa discursului
critic de a eluda, prin generalizare ºi abstractizare,
diferenþa specificã (ºi nu genul proxim!) a operelor. O
mostrã a unui demers pe dos ne oferã criticul elveþian
însuºi într-un alt text dedicat lui Rousseau: pleacã de la
descrierea zilei (în loc sã se serveascã de argumentaþie)
pentru ca ulterior reuºita liricã sã devinã un argument
major în pledoaria defensivã. Aºa se face cã timpul zilei
nu mai este vãzut ca pe ceva exterior eului, eul se varsã
în acest incipient al zilei, îl umple generând ceea ce
autorul Relaþiei critice numeºte „inerenþa indestructibilã
faþã de sine”.
Cu alte cuvinte, ne semnaleazã Starobinski, textul
nu mai este prizonier al tradiþiei distante; el ia atitudine,
solicitã decupaje diverse aplicate realitãþii, îºi oferã replica constructivã sau destructivã, pretinde de la celãlalt
un rãspuns „viguros”, verificare implicitã a valabilitãþii ºi
eficienþei demersului critic. Obligaþia celuilalt nu este doar
de a „umple” distanþa (un fel de non-dit al lui O. Ducrot),
de a completa mental indeterminãrile, hiatus-urile, ci de
a opera o anlizã internã”, pentru a scoate aspectele
invizibile ale textului din amorfismul lor iniþial. Aceastã
analizã internã este, desigur, dependentã de factori
externi. Rotirea privirii spre aceste „date externe” trebuie
sã se facã din centrul textului pentru a avea o viziune
clarã asupra antinomiei între experienþa interioarã a operei
ºi formele care îi sunt exterioare, între conþinutism ºi
formalism. Opera presupune o adunare, o înmãnunchere
de ecouri externe ºi de sensuri care îi sunt intrinseci.
Criticul trebuie sã genereze redistribuirea acestora printro pendulare permanentã între centru ºi periferie/vecinãtãþi.
Sub semnul acestei maxime mobilitãþi este definitã
însãºi relaþia dintre interpret ºi text
text. Miºcarea „du-tevino” între structurile de suprafaþã ºi de adâncime ale
operei, între partea interogatã ºi întregul operei asigurã
acea maximã deschidere a privirii, capabilã sã îmbogãþeascã aria descifrãrilor. Aceastã ultimã fazã a criticii
(reîntoarcerea intelectualã la text) se impune pentru
echilibrarea celor douã tentaþii, a identificãrii ºi a distanþãrii
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cunoaºtere ºi de autocunoaºtere („încolþeºte în ea un
sens care cere deopotrivã recunoaºterea noastrã” –
Literatura-textul ºi interpretul, p. 60). A fi producãtorul a
ceea ce se descoperã în text echivaleazã cu o retrãire a
textului; înseamnã a reîncepe în tine însuþi ceea ce ai
simþit ca acþiune a unui obiect extern – textul. Spiritul
interpretului se insereazã în acela al obiectului ºi invers
fiinþa textului îºi gãseºte corespondent în aceea a
criticului. Cunoaºterea obiectului criticat devine de aceeaºi
esenþã ºi se înfãptuieºte în acelaºi loc ca ºi cunoaºterea
de sine, totuºi –atrage Starobinski atenþia în «Interpretul
ºi cercul sãu», capitol din Relaþia criticã –existã un efect
modificator al fiecãrui interpret, care se impune a fi
prevenit printr-o luciditate autocriticã. E vorba de
necesitatea unei intersecþii– între un «înãutru» ºi a un
«înafarã», între lucrul contemplat ºi privirea care
contemplã – numai aºa va rezulta o fiinþã nouã, cu o
dublã substanþã pentru cã se naºte din empatie ºi
distanþare în acelaºi timp. Acþiunea de a citi nu înseamnã
numai translaþia într-o lume nouã, ci ºi într-o fiinþã nouã.
Cu alte cuvinte nu existã criticã vie decât acolo unde
empatia ºi distanþarea nu se mulþumesc sã-ºi contemple
în mod admirativ obiectul, ci îºi recreeazã, în adâncul ei,
echivalentul mental. Criticul este o fiinþã care, din momentul în care ºi-a apropriat obiectul (dupã depãºirea fazei
de empatizare cu acesta), studiindu-l de la distanþã,
începe prin a deveni o altã fiinþã care acceptã sã trãiascã
mental o viaþã diferitã de a sa.
Paradoxul este cã, în timp ce criticul înceteazã sã fie
el însuºi, obiectul „primeºte confirmarea” deplinei libertãþi
ºi, de acum înainte, subliniazã Starobinski, „face ºi el
parte din discursul nostru interpretativ” (Literatura-textul
ºi interpretul, p. 61), adicã se gãseºte nu doar în ipostaza
de obiect ci ºi de subiect, de coautor al metodei critice
aplicate asupra sieºi prin indicii gramaticale, lexicale,
semantice etc, prin semnalele de ansamblu pe care le
lanseazã criticului. Prins în acest joc de dedublãri, textul
ajunge sã traseze traiectul criticului , sã-i marcheze
direcþiile de investigaþie (textul e supraordonatul!). Critic
valoros, în accepþie starobinskianã, este acela care îºi
asumã poziþia de subordonat ºi înþelege cã numirea
obiectului ºi a vecinãtãþilor sunt posibile „fãrã a le smulge
din locul lor” (Op. cit, p. 61) – cu alte cuvinte fãrã a recurge
la alte substituiri, translaþii, supoziþii. A numi obiectele
înseamnã a suspenda activitãþile noastre de suprafaþã,
a lãsa sã se adânceascã tot mai mult aceastã privire
criticã ºi a recunoaºte acestor obiecte identitatea proprie
ºi apartenenþa lor la un anumit autor, gen literar, specie
etc. Gestul de etichetare este ºi o dovadã de inconºtienþã
pentru cã lasã obiectelor „puterea de a numi”, posibilitatea
de a-ºi oferi propria înþelegere, propria interpretare. Criticul
nu face decât sã aleagã între aceastã interpretare a
textului ºi textul ca interpretare, alegere ºi ea cenzuratã
de instrumentele ºi limbajul utilizat – care nu sunt ale
criticului, nu-i aparþin; sunt moºtenite, ºlefuite, trecute
prin istorie (istoria criticii ºi istoria literarã), printr-un numãr
infinit de interpretãri ºi de grile de lecturã. Aºa se face cã
gestul de înþelegere a obiectului nu se înscrie decât într-un
lung ºir de gesturi similare, efortul sãu de cunoaºtere nu
este decât reiterarea unui mit, a istoriei în ansamblu.
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exagerate care ar conduce la pierderea din vedere a însãºi
specificitãþii obiectului. Interpretul – dupã J. Starobinski
– pare sã caute, având el însuºi „un reper precis”, pus la
dispoziþie de text încã de la începutul demersului critic,
acele puncte unde opera este opacã cu ea însãºi,
încercând sã redea o anumitã transparenþã. Numai mizând
pe corespondenþa între diferitele niveluri ale operei
(sintactic, semantic etc.), actul critic va «atinge» structura
intimã a operei. Relaþia dinamicã interpret-text se menþine
pânã în faza ultimã a criticii: textele îi propun interpretului
obiectul cu specificitatea lui, primind în schimb „reflecþia
speculativã”, acea concluzie formulatã în forma unei
definiþii conceptuale care va încadra opera într-un anumit
curent literar, într-un gen literar, într-o specie literarã sau
alta etc. Interesant este cã interpretul are libertatea deplinã
în formularea ideilor ºi a concluziilor sale („eseistul dã
formã unei idei sau unui model”) însã gestul sãu nu este
decât o încercare (el nu e întâmplãtor numit în aceastã
fazã a criticii „eseist” de Starobinski); ulterior, dupã
detaºarea lucidã, urmeazã examenul riguros prin care
detaliul este confruntat cu ansamblul. Abia în aceastã
fazã, dupã parcurgerea unui întreg traseu „metodic”,
un sistem teoretic poate fi aplicabil unui „ansamblu foarte
larg de opere particulare” (Literatura-textul ºi interpretul,
p. 57). Abia acum interpretul este în ipostaza de teoretician ce ia în stãpânire o „combinatorie intelectualã”. Este
vorba de acel interpret care nu devine prizonier al propriului
sistem critic, care nu se lasã încorsetat de propria grilã
teoeticã. Stãpân pe concluziile sale, el îºi va permite sã
le argumenteze fãcând apel la opere emblematice sau
renunþând cu totul la exemplele livreºti („uneori, ele dispar
cu totul”). Existã însã ºi un minus în acest punct al
demersului sãu: în absenþa exemplelor practice, rezultatul
teoriei, deºi seducãtor, devine „cu neputinþã de verificat”,
iar definiþia propusã va avea un grad de generalitate mult
prea mare, ceea ce nu înseamnã cã ar anula probitatea
unei alte definiþii. În acest caz, definiþia conceptualã care
se afirmase în traseul critic ca instrument de interpretare,
trebuie sã devinã ea însãºi interpretabilã, un instrument
ce poate fi modelat, ºlefuit, adecvat obiectului. Eficacitatea sa se va dovedi o datã cu sãvârºirea drumului invers,
cu întoarcerea la text. Abia dupã ce au fost definitivate
ºi verificate conceptele-cadre ºi conceptele-unelte, ele
pot fi puse în slujba cercetãrii. Acestui scientism ºi
pozitivism al interpretãrii se adaugã interpretarea în act –
este acea interpretare a criticului care simte nevoia sã
se explice, sã se confeseze în legãturã cu propria
metodologie, cu propria criticã.
Ultimul subcapitol din «Literatura-textul ºi interpretul»
(„Interpretarea asigurã o trecere ºi o integritate”) are în
vedere ipostaza interpretului ca traducãtor. El devine
agentul unei „treceri” (de la o limbã la alta), a cãrui sarcinã
este sã recupereze sensul cuvintelor (printr-un corespondent, o perifrazã etc.) fãrã a afecta integritatea mesajului
în ansamblu. Aceastã condiþie este parþial îndeplinitã în
cazul textelor alegorice. Afirmaþia „interpretul pune ceva
de la sine” nu trebuie înþeleasã ca o falsificare a semnificaþiei textului ci ca o aderare la text, nu o transpunere a
textului ci o transpunere în text. Odatã ºterse frontierele
între subiectiv ºi obiectiv, interpretarea devine act de
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PROZÃ CARE REVIGOREAZÃ
SUFLETUL, CONªTIINÞA
Nicolae Rusu* a venit în literaturã direct din viaþã,
adicã fãrã a-ºi face un stagiu filologic, fãrã a frecventa
cenacluri literare. A venit din sfera productivã a societãþii,
muncind mai mulþi ani dupã absolvirea Politehnicii la un
Trust de construcþii. Economist fiind, a deprins sã
contabilizeze ºi gândurile, dar mai ales cuvintele, sã le
foloseascã cu mãsurã, cãutându-le locul potrivit, fãrã a
face risipã. A venit pe neaºteptate, rãvãºind prin
prospeþimea stilului ºi a frazãrii grupul nostru de
universitari-filologi, care (mulþi dintre noi) scriam o prozã
consideratã de colegul ºi prietenul Victor Prohin „poeticã”.
Se întâmpla poate din cauza cã începusem aproape toþi
cu poezia... Saturatã de metafore, multora ni se pãrea
cã o astfel de prozã are viitor. Ni se pãrea, totodatã, cã
adevãrul, pentru a fi perceput, trebuie redus la esenþã.
Fireºte, cu anii am înþeles cã viaþa, realitatea îþi sugereazã
subiectul, iar acesta, la rândul sãu, dicteazã formula,
stilul... Nicolae Rusu a risipit prin proza sa de început
„teoriile” noastre. S-a impus dintr-odatã, aducând o
mireasmã proaspãtã în tânãra literaturã de atunci
(începutul anilor ºaptezeci ai secolului trecut). Dãruit de
Providenþã, venea cu un suflu de acasã, venea nãvalnic,
luând fãrã vreun efort pulsul prozei autentice. Pãrea cã
în literatura tânãrã se revarsã o gurã de oxigen, necesarã
ºi aºteptatã, ce ne alertase pe noi, universitarii. Tânãrul
prozator scria altfel, proza lui pãrea sã deschidã geamurile
pentru a intra lumina, aerul pur al dimineþii. Am descoperit
mai târziu cã aceastã tainã, acest miracol al scrisului
sãu vine din familie, de la bunica, fiind în viaþa ei o mare
povestitoare... Pe atunci, la începutul anilor ºaptezeci,
visam cu toþii la gloria literarã, încercam mulþi dintre noi
sã inventãm, sã experimentãm, aliniindu-ne spiritul la
noile modele, moderne, de literaturã.
Ei bine, lecturându-i povestirile, am început sã mã
gândesc tot mai des la scrisul meu, la traiectoria-i de
viitor, cãutam contacte cât mai dese cu Alexandru
Cosmescu, Vladimir Beºleagã, Vasile Vasilache, pe care
îi consideram mentorii mei în ale literaturii. Pe parcurs
de ani, Nicolae Rusu nu s-a lãsat sedus de noile tendinþe
ce-ºi fãceau tot mai insistent loc în literaturã. ªi-a
continuat drumul, valorile estetice ale înaintaºilor, mai
ales ale scriitorilor ce au activat între cele douã rãzboaie,
fiindu-i permanenþa, partea de zbor. Nu s-a lãsat captivat
de succesul literaturii de consum, adicã o literaturã cu
acoperire esteticã de suprafaþã. A continuat sã scrie
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* Nicolae Rusu, Naufragiul, (roman), Bucureºti, Editura Viitorul
Românesc, 2005.
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într-un registru ce þine de tradiþia marii literaturi româneºti
ºi universale, de autentic, literaturã care vine dintr-un
„îndemn divin”...
***
Am încercat sã mã apropii de proza acestui tânãr la
îndemnul lui Alexandru Cosmescu, dar mai apoi din
nevoia de a „intra” în sistemul lui de gândire ºi concepere,
deºi nu întotdeauna un scriitor reuºeºte sã intre în acord
cu sensibilitatea altui scriitor... Oricum, chiar dacã te poþi
adecva la o operã literarã, percepþia este reflexivã, nimeni
nu izbuteºte sã se punã în pielea creatorului, cu atât mai
mult sã pãtrunzi înlãuntrul misterului... Nicolae Rusu este
unul dintre scriitorii care se respectã, mai scrie ºi criticã
literarã, credibilã, fãrã a divaga pe diferite teme estetice;
scrie, deci, ºi criticã literarã, mai ales despre opera unor
confraþi pe care îi venereazã, punând mare preþ pe cuvânt,
dar ºi pe nuanþele pe care le poate sugera o idee, o
metaforã constructivã sau miracolul, magia lui. Cuvântul
a fost ºi rãmâne pentru el coloana vertebralã a prozei
sale. În aceastã ordine de idei, Constantin Ciopraga,
întrebat într-un interviu (Pro Saeculum, anul IV, nr. 1 (15)
– ianuarie 2005) „... mai aveþi, dupã o viaþã închinatã
istoriei ºi criticii literare, aceeaºi încredere în cuvinte?
Mai cred tinerele generaþii în virtuþile magice ale
Cuvântului? În fine, într-o lume vidatã de sacralitate (cum
o vãd postmodernii), cuvântul mai este sau mai poate fi
un „miracol”?, rãspundea urmãtoarele: „Cred neabãtut în
disponibilitãþile verbului ziditor, acela care adaugã lumii
ºtiute universuri noi. Sunt încredinþat cã marii constructori
prin cuvânt dispun de puteri demiurgice transtemporale.
Acela care ignorã aspectul cognitiv al Cuvântului – se
autocondamnã la marginalizare, la eºuarea în profan.
Drama scriitorului din toate timpurile þine, printre altele,
de negãsirea cuvântului care sã ducã la transsubstanþiere, la ridicarea într-o ordine cosmicã supremã.
Drumul spre cuvântul-miraj, act de inserþie în necunoscut,
e drumul lui Harap-Alb în cãutarea „paserii mãiestre”. La
Ioan, în chiar prima frazã a Evangheliei sale, citim: „La
început era cuvântul...” – Deus erat verbum! ªi în
mentalul „blestematului” Baudelaire, cuvântul are „ceva
sacru” („quelque chose de sacre”). Actul demiurgic,
tensiunea în care se aºeazã poetul având în minte un
punct de mirum ademenitor, punct care se îndepãrteazã
perpetuu, e în fapt un act de cunoaºtere. Un mod de
gnozã în care unii vãd o co-naºtere, câtã vreme poetului
i se cere sã punã în acest act ceva din sine însuºi. Nimic
mai obiºnuit decât cuvântul, totuºi o datã investit cu
atribute ale geniului, de partea lui stã eternitatea; aºadar,
devenit viziune, reprezentare ori fulguraþii, cuvântul se
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Fireºte, este loc în literaturã ºi pentru experiment.
Nicolae Rusu e deschis atât sufleteºte, cât ºi spiritualiceºte spre noi începuturi. În proza domniei sale nu lipseºte
nici experimentul. Dar acest experiment este subordonat
aceluiaºi proces de înnoire, de racordare la realitãþile
existenþiale. Nu observãm oare particularitãþi înnoitoare
ale demersului sãu stilistic ºi filosofic în povestirile de
proporþii Rãzbunarea, Ploaia de aur? Nu sesizãm oare
trimiterea aluzivã, parabolicã aº zice, la „prezentul istoric”
de azi din Marginea lumii? Dar mai ales, dacã ne referim
la „reconstituirea criticã” a unui „trecut recent”, vorba Irinei
Petraº, din romanul Naufragiul? Nu este oare un experiment reuºit modalitatea de concepere ºi realizare a
romanului Lia?...
***
Existã în proza lui Nicolae Rusu un echilibru între
dimensiunile ce alcãtuiesc stâlpul de credinþã al artei
scrisului, adicã între sentimentul istoriei (realitãþii) ºi cel
al esteticului. Aº zice cã aceste douã particularitãþi se
completeazã, experienþa literarã, stilul, tehnica scriiturii,
viziunea, limbajul în dependenþã de timp ºi situaþie, dar
ºi de nivelul de inteligenþã al protagoniºtilor întregind
mesajul, esteticul, sincronizându-i scrisul cu cele mai
moderne modele de literaturã. Stilul este modern ºi
spontan, reflexiv, pare cã scriitorul nu depune efort, fraza
vine fluent, de la sine, împovãratã de sensuri, metafore,
parabole, conturând, împreunã cu celelalte componente,
o arhitectonicã bine armonizatã. Lecturându-i romanele,
cititorul versat sesizeazã numaidecât starea sufleteascã
ºi psihologicã a autorului. Prozatorul se contopeºte cu
contextul psihologic, se sincronizeazã, cum menþionam
ceva mai devreme, cu atmosfera, cu durerea, cu
neliniºtea, cu zbuciumul epocii ºi al personajelor.
Totodatã, sesizãm în proza acestui scriitor o corelaþie
dintre raþional ºi emoþional, o dozare suficient de
proporþionalizatã a psihologicului ºi sentimentului,
momente ce-i atribuie scrisului sfericitate, vivacitate, ritm
interior. Autorul dã dovadã de erudiþie, de intuiþie ºi o
bunã documentare, posedã un instrumentar adecvat, în
dependenþã de subiectul, mesajul estetic al fiecãrei lucrãri.
În Naufragiul (Editura Viitorul românesc, Bucureºti,
2005), de exemplu, scriitorul nu se opreºte la suprafaþa
strict socialã care abundã în lucruri ºi stãri, întâmplãri de
tot felul. Prozatorul, dotat cu spirit ºi inteligenþã, pãtrunde
în substraturile de adâncime, trece în zonele mai puþin
frecventate ale existenþei, acolo unde se dã lupta între
cinste, virtute, omenie, adevãr pe de o parte, ºi corupþia
sufleteascã ºi moralã, pe de altã. Cunoscãtor în subtilitate
a lucrurilor ºi anturajului în care se desfãºoarã acþiunea,
autorul, asemenea unui specialist de marcã în istorie,
dar ºi a unui economist, destramã „cosmosul” manipulat
cu dibãcie de acei care duc câte douã vieþi paralele, îi
impune la un exerciþiu de mãrturisire, de sinceritate, de
iluminare, mai ales cã lucrurile nu se reduc la doar
orizontul de sub pleoapã, ci avem a depãºi, odatã ºi odatã,
acest „teritoriu” al tranziþiei, avem a ne purifica, a ne
curãþa sufletul ºi raþiunea de patina comunismului, de
absurdul vieþii cu problemele ce ne depãºesc de multe
ori. Prozatorul urmãreºte pe parcurs drama, dar ºi
momentele de iluminare, de limpezire ale protagoniºtilor,
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instaleazã în Pretutindeni ºi întotdeauna.”
Cuvântul este, deci, eternul simbol al Cunoaºterii, este
acel „ceva sacru” care-l ajutã pe scriitor sã pãtrundã în
zone mai puþin frecventate altãdatã. Braþ fiind al gândului,
cuvântul ne convinge cã „gândul ºi materia” devin identice
atunci când „neliniºtea Cunoaºterii” îndeamnã Spiritul spre
adâncimile Memoriei, spre interiorul Fiinþei, spre stãrile
inimaginabile ale Eu-lui cugetãtor, spre galaxia Sinelui...
Subiectele sale sunt universale, lumeºti, adicã cele
dintotdeauna ºi toate converg spre cãutarea adevãrului
vieþii. Nu s-a jucat niciodatã „de-a cuvintele”, „de-a
frazeologizarea”. Supremaþia au avut-o mereu ideile, fapta,
detaliul, autorul infiltrându-ºi gândul în materia abordatã
pânã la limitele posibilului. Spaþiul prozei lui este spaþiul
gândirii lui, stilul, subtilitãþile de limbaj armonizeazã cu
raþiunea, cu cosmosul memoriei, cu ideile care-i
frecventeazã mereu spiritul... Aºadar, avem în proza lui
Nicolae Rusu un nou „recurs la metodã” întru a lumina
mai departe tradiþiile cele mai bune ale literaturii
româneºti, „recurs” la una din cele mai cunoscute ºi mai
luminate magii fiinþiale a limbii strãmoºeºti, care ne ajutã
sã nu ne pierdem simþirea, sã nu-i risipim strãlucirea în
apele tulburi aduse de tãvãlugul multicultural, într-un
cuvânt, ne ajutã sã nu murim... Fiindcã, aºa cum
susþineau ºi înaintaºii noºtri, metoda aceasta, sprijinitã
pe cele mai bune tradiþii ale prozei româneºti ºi universale,
presupune însãºi sãnãtatea limbii ºi scrisului nostru,
vigoarea ºi frãgezimea netrecãtoare a expresiei încãrcate
de sens, de simboluri, dar mai ales de frumuseþe ºi optimism.
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un adevãrat spectacol al bãtãliei pentru obþinerea unui
echilibru sufletesc, dar ºi moral al neamului, al cãrui
reprezentant se vrea. Trimiterea de la sfârºitul cãrþii
(romanului) la simbolul fiarei, ne face sã ne gândim cã
neamul nostru nu s-a eliberat în totalitate de imperiul rãului,
de imperiul de la rãsãrit, cã tentaculele lui mai sunt vii ºi
active ºi avem încã a lupta pentru a ne elibera cu
adevãrat, în primul rând la nivel de conºtiinþã, ºi a deveni
nu numai cetãþeni ai propriei noastre þãri, dar, mai ales,
cetãþeni ai lumii. Cu un spirit ºi o moralã a noastrã,
purificatã de toate „ismele” existente, cu o conºtiinþã
luminatã de existenþa unei libertãþi adevãrate. Cãci, „ceea
ce ne caracterizeazã în rãu e neîmpãcarea – neîmpãcarea
între noi ºi neîmpãcarea cu noi înºine...” Ori aceastã
„neîmpãcare” ne face de multe ori sã lunecãm de pe
cãrarea pe care Providenþa ne conduce spre lumina
paradisiacã...
Naufragiul, aºadar, este un roman gândit ºi echilibrat
pânã în cele mai mici detalii, pãstrându-ºi misterul chiar
ºi dupã ce l-ai terminat de lecturat. Spre deosebire de
povestirea de proporþii (sau poate roman de mici
dimensiuni) Marginea lumii, în care secvenþele sunt
aproape autonome, dar încheagã povestea cu multã
siguranþã, prozatorul gãsind pentru fiecare protagonist
caracteristici adecvate situaþiei, dar ºi intelectului,
momentului în care se desfãºoarã acþiunea, în Naufragiul
personajele sunt într-o permanentã încordare sufleteascã,
autorul încercând sã le lumineze din interior, þinând cititorul
într-o tensiune neîntreruptã, cadrul detectiv atingând, prin
psihologia, ritmul trãirilor, realismul situaþiilor descrise o
virtuozitate ºi o dimensiune neîntâlnite în proza românã
din spaþiul basarabean.
Contopindu-ºi destinul personal cu cel al neamului,
Nicolae Rusu trãieºte pe viu durerile, neîmplinirile,
suferinþele neamului aflat la o rãscruce de timp ºi într-o
confruntare diabolicã cu minciuna, rãul social, cu
slãbiciunile unor indivizi care nu se pot identifica cu propria lor conºtiinþã. Spunea Camus cu o ocazie cã rostul
omului este de a nu devia de la realitate. Fiindcã, ajuns
la absurd ºi cãutând sã trãiascã în consecinþã, un om
constatã întotdeauna cã lucrul cel mai greu de menþinut
pe lume este conºtiinþa... Spre acest obiectiv tinde
prozatorul Nicolae Rusu în scrierile sale: a-l face pe om
sã ajungã la momentul, la acea iluminare a minþii, a
raþiunii, când îºi dã seama cã viaþa þi-o trãieºti o singurã
datã ºi ar fi pãcat s-o ratezi. Trecând personal prin mai
multe încercãri, Nicolae Rusu a reuºit sã învingã
imposibilul, sã demonstreze cã oricât de grele ar fi
sinusoidele vieþii, omul poate învinge, poate gãsi forþe
pentru a se situa deasupra durerii. Acelaºi lucru îl
sugereazã ºi prin parabolicul sãu roman Naufragiul.
Povestitor redutabil, vorba lui Constantin Cubleºan,
autorul stãpâneºte cu asupra de mãsurã subtilitãþile limbii
române, racordându-se de cele mai multe ori la neîntrecuta
deocamdatã prozã interbelicã a „scafandrilor sufletului”
(Irina Petraº), urmând, deci, cele mai frumoase tradiþii
ale prozatorilor Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu,
Hortensia Papadat-Bengescu, Cezar Petrescu, Victor Ion
Popa, Liviu Rebreanu ºi alþii, prozatori care au ridicat
scrisul românesc la cotele cele mai înalte, egalându-l cu
cel al prestigioºilor prozatori din literatura europeanã ºi
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universalã. Volumele sale Pânzele babei (carte de debut
care l-a consacrat, apãrutã în 1978), Havuzul (1982), Lia
(1983), Totul se repetã (1988), Avem de trãit ºi mâine
(1992), Ploaia de aur (1997), ªobolaniada (1998), Treacã
alþii puntea (2000), Marginea lumii (2001), Naufragiul
(2005) l-au situat pe Nicolae Rusu în rândul celor mai
înzestraþi prozatori ai generaþiei ºaptezeci-optzeci,
generaþie care a impus în literatura românã din Basarabia
o nouã formulã ºi o nouã viziune, o nouã modalitate de a
scrie prozã, dar cel mai important, a încercat o sincronizare cu proza scriitorilor de peste Prut. Am accentuat
acest moment – sincronizarea – de o importanþã deosebitã
pentru întreaga literaturã românã într-un eseu publicat
acum câþiva ani în revista „Literatura ºi arta”, aprilie 2005,
(e vorba de eseul Fenomenul Iuda sau imperioasa noastrã
nevoie de suflet), atrãgând atenþia unor scriitori mai tineri,
cã sincronizarea dintre literatura scrisã pe ambele maluri
ale Prutului s-a întâmplat cu mult înainte de intrarea lor
în scenã... S-a vehiculat o vreme ideea cã sincronizarea
s-a produs abia cu intrarea în literaturã a nouãzeciºtilor,
considerându-se cã literatura începe odatã cu compunerile
lor, de multe ori nesemnificative. Ce eroare! Susþinãtorii
acestei idei uitã cã ruptura sau mai bine zis desprinderea
de scrisul „arhaic ºi cronologic” s-a produs cu mult înainte,
la sfârºitul anilor ºaptezeci ºi începutul anilor optzeci,
mai precis, cu intrarea în literaturã a unor tineri printre
care era, fireºte, ºi Nicolae Rusu. Cunoscutul scriitor
Vladimir Beºleagã afirma într-un interviu acordat criticului
literar bãlþean Nicolae Leahu (revista „Semn”, nr. 2, 2007)
cã ceea ce s-au întâmplat de bine în literatura românã
din Basarabia dupã 1991 „n-a apãrut brusc, pe un teren
viran, ci au fost pregãtite de evoluþiile literare din anii ’80
ai secolului trecut. Atunci, în acel deceniu, s-au produs
primele mutaþii ºi tendinþe de sincronizare cu scrisul ºi
scriitura modernã... Eu i-am zis atunci: proza tânãrã,
nonconformistã, rebelã... Ar fi bine dacã un tânãr critic
literar ar face investigaþii ºi paralele între ceea ce se fãcea
atunci la Chiºinãu ºi în România. A existat, în opinia mea,
o anume sincronizare între scriitorii de aici ºi cei de peste
Prut... Încã de pe atunci.. Dar au venit anii ’90 ºi ca ºi cum
s-a trecut cu buretele peste acea perioadã... Or, procesul
literar nu începe de la proclamarea independenþei...”
Nicolae Rusu s-a fixat temeinic în pleiada acelor tineri
de atunci. Chiar de la începuturi, prozatorul a ascultat
(dar mai ascultã ºi azi) de vocea sa interioarã. Nu are o
formulã preferatã. Fiecare nouã lucrare îi dicteazã formula, stilul. Probabil, Providenþa a vrut ca el sã devinã
scriitor. Pornind în viaþã pe un fãgaº destul de profitor
(mai ales astãzi), cel legat de economie, a învins în el,
pânã la urmã, arta cuvântului. Scriind, n-a intrat cu nimeni
în nici un fel de competiþie, competiþia i-a fost cu sine
însuºi, cu spiritul sãu, urcând insistent treaptã cu treaptã
spre altarul adevãratei literaturi ºi având mereu treazã
conºtiinþa valorilor estetice, liantul care uneºte întreaga
literaturã românã. Astãzi scriitorul participã activ la
spectacolul literar românesc, editându-ºi romanele,
nuvelele, povestirile atât în spaþiul prutonistrean, cât ºi
la edituri prestigioase din þarã. Cãrþile dumisale sunt citite
în primul rând, pentru adevãrul pe care îl conþin, dar ºi
pentru frumuseþea lor, pentru expresia limpede, purtãtoare
de simboluri ºi metafore. Dar mai ales pentru cã proza
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lui, ca ºi a altor scriitori din Basarabia, deþine într-o
anumitã mãsurã, un monopol sufletesc ºi spiritual faþã
de literatura scrisã în celelalte provincii româneºti. Zic
aceasta, fiindcã în proza scriitorilor basarabeni se mai
vorbeºte încã de suflet, pe care autorii noºtri îl situeazã
alãturi de spirit. În Basarabia a vorbi de suflet nu este
deocamdatã anacronic. Particularitãþi cum sunt emoþionalul, religiosul, relaþia om-naturã, baºtinã-univers ºi altele
de acest fel mai rãmân deocamdatã viabile în aceastã
parte de þarã. Românii din Basarabia au avut de înfruntat
un dublu calvar, suferinþa lor fiind mult mai puternicã,
dacã ne gândim la experimentele de tot felul pe care le-a
aplicat asupra noastrã regimul totalitar comunist: pe de o
parte, insistând a ne lipsi de identitate, de istorie, de
trecut, de limbã, de tradiþii, pe de alta, inoculându-ne în
conºtiinþa frica de a fi exterminaþi, totodatã, impunândune o nouã identitate, o nouã istorie, un nou conþinut ºi o
nouã strategie a gândirii, care sã ne lipseascã de
memorie, de istorie, de conºtiinþã naþionalã. Cu tot
arsenalul ingineriei lor sociale, cenzurã, autocenzurã,
aplicate asupra oamenilor de spirit, scriitorii din Basarabia
(cea mai mare parte din ei) nu s-au lãsat dominaþi de
complexe, ci ºi-au asumat monopolul suferinþei, urmând
calea cea mai sigurã ºi de lungã duratã – a fi alãturi de
sufletul neamului, de istoria ºi tradiþiile lui, de deschiderile
spre un nou nivel de simþire, hrãnindu-ºi scrisul din aceste
vibraþii cosmicizate, care au depãrtat întotdeauna pericolul
unei abandonãri, unei desprinderi de suflet. Circumstanþele
istorice au menþinut, aºadar, spre surprinderea unor literaþi
din dreapta Prutului, sentimentul sufletesc, al umanului,
care ne-a ajutat (dar ºi ne ajutã) sã depãrtãm de noi
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pericolul desprinderii de sine, de esenþa noastrã, de spiritul
ºi tradiþiile care ne reprezintã ca neam. Acest aºa-zis
„decalaj” între nivelul de simþire, ar trebui, probabil, sã-i
îndemne pe unii scriitori spre o mai subtilã nevoie de
suflet, spre un „emoþional superior”, întru împlinirea unei
nevoi spirituale. Mai ales astãzi, când suntem asaltaþi
de tendinþe pragmatice, sceptice, materialiste, lipsite de
vigoare sufleteascã, dar ºi esteticã ce încearcã sã inunde
literatura. Ar fi, credem, o greºealã sã abandonãm ceea
ce am cultivat de secole, adicã viziunea noastrã asupra
a ceea ce suntem, dar ºi asupra lumii, conformându-ne
unor tendinþe europene nivelatoare de culturã ºi repetând,
într-o altã ipostazã (formulã), ceea ce ne-a cultivat în
suflet regimul comunist... Mai ales cã neamul nostru a
demonstrat, prin personalitãþile sale de vârf ale culturii,
cã avem o viziune planetarã asupra lumii, mai mult chiar,
avem o perspectivã cosmicã a gândirii, o înþelepciune
creatã de propria noastrã istorie, cu toate victoriile ºi
suferinþele pe care le-am trãit, începând din timpurile
imemorabile ºi pânã în prezent... Nicolae Rusu, conºtient
de aceste posibile suplicii, cultivã o prozã de idei, o prozã
sprijinitã pe criterii naþionale, promovând o viziune
planetarã asupra lumii. Ca ºi marii scriitori care au activat
în perioada interbelicã, prozatorul are o singurã cale –
cea de a fi alãturi de sufletul neamului, de problemele,
bucuriile, suferinþele lui...
Într-un moment de confesiune, nea Serafim,
protagonistul microromanului Marginea lumii (Editura „Augusta”, Timiºoara, 2001), zice: „...nimic nu se întâmplã
fãrã vreun rost, fãrã vreo pricinã, fãrã sã aibã o semnificaþie
anumitã. Aceastã cãlãtorie a fost pentru noi un accident,
o rupere de la matcã a celor care alcãtuiesc talpa þãrii, o
intervenþie în firea noastrã þãrãneascã, dar, sunt sigur,
n-a fost întâmplãtoare, ea trebuia sã ne deschidã, nouã
ºi altora ca noi, ochii asupra Omului ºi a Vieþii, sã
înþelegem anumite lucruri...” Aceastã evadare din fiinþa
lor fireascã, pe care protagonistul o considera „un accident”, „o intervenþie”, însemna „o rupere de la matcã”, o
depãrtare, o „desprindere de sine, de esenþa noastrã”.
Dar acelaºi protagonist, nea Serafim, constatã cã centrul
universului se aflã în noi înºine. Iar cãlãtoria celor ºapte
la „marginea lumii” este o cãlãtorie spre sine, spre eul
interior, spre esenþa existenþei fiecãruia. Fiindcã „marginea
pãmântului”, a lumii adicã, e acolo unde se terminã
speranþa ºi credinþa, dar neapãrat ºi dragostea, adicã
omenia...”
Într-o altã lucrare, Ploaia de aur, deosebitã de altfel
prin intenþia autorului de a pãtrunde în tainele sufletului
uman, încercând sã dezvãluie „misterioasa ºi paradoxala
unitate a vieþii ºi a morþii”, Nicolae Rusu scrie: „Un filosof
susþinea cã orice lucru, material sau abstract, conþine în
sine o anumitã dozã de energie”. Proza lui Nicolae Rusu
este saturatã de energie. O energie beneficã, întremãtoare, fiindcã scriitorul nu a fost niciodatã dominat de
sentimentul demolator. Proza domniei sale lecuieºte,
revigoreazã sufletul, conºtiinþa. Fiindcã vine dintr-o
armonie declanºatoare de energii benefice, dintr-un
germen cu particularitãþi divine, preluate din însuºi spiritul
neamului nostru, un neam cu o vechime multimilenarã ºi
ocrotit pe parcurs de Providenþã.
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Mircea Dinutz

DE DEPARTE, „ALBUL BUCOVINEAN”
STRÃLUCIND…
Mã aflu, iatã, pentru a patra oarã în faþa unui volum* ce
poartã semnãtura prestigioasã a lui Constantin Cãlin, critic ºi
istoric literar, eseist, publicist ºi filolog, nu în ultimul rând,
profesor ºi memorialist, cu ochii vii ºi neiertãtori îndreptaþi spre
prezent, cu faþa întoarsã grav spre trecut ºi dramatic îngrijorat
de viitor. O lecturã ce te obligã la o elementarã igienã spiritualã,
spirit de observaþie, calm, seriozitate ºi… þinutã, fãrã de care
orice tentativã de a ajunge la mesaj ar fi sortitã eºecului. Nu te
poþi apropia de o asemenea carte saturat de prejudecãþi (un
conservator închis spre modernitate, un moralist acru ºi
inflexibil, un erudit somptuos ce-ºi exhibã informaþiile, un
cârcotaº doldora de carte) ºi vidat de principii, mai ales cã niciuna
dintre acuze nu rezistã în raport cu realitatea vie a textelor ºi nici
nu cred cã e de dorit sã vezi în aceastã carte o simplã „colecþie”
de articole, refuzând ansamblul coerent ºi viziunea unitarã asupra
lumii ºi oamenilor, ameninþate de o realã ºi progresivã disoluþie
moralã. Abia îndeplinind aceste minime condiþii(sugerate mai
sus), ne putem apropia – mãcar – de cititorul ideal aºteptat de
autor: „calm, asiduu, ponderat”, pentru a gusta pe îndelete
frumuseþile ºi asprimile unui text defel confortabil, mai degrabã
incitant.
Nu fac parte dintre privilegiaþii care au putut urmãri la cald
„curbele” acestei „cardiograme” (v. Puncte de sprijin), cu
excepþia câtorva articole apãrute în „Ateneu” la care am avut
acces, chiar dacã vieþuiesc într-un judeþ limitrof. Sau,
dimpotrivã, e posibil sã mã aflu într-un avantaj real, întrucât
volumul de faþã, beneficiind de o arhitecturã bine gânditã ºi
echilibratã, probeazã, încã o datã, profilul unui publicist de
atitudine, mereu substanþial, „constant în varietate” ºi în
alegerea subiectelor de maxim interes, în tratarea lor „sine ira
et studio”, dar ºi fãrã compromisuri, foarte departe de lejeritatea
ºi senzaþionalul gazetãriei de duzinã ce ne infesteazã zi de zi,
fãrã o minimã compasiune. Constantin Cãlin nu-ºi propune sã
placã, sã flateze, sã seducã, ci sã avertizeze, sã convingã sau,
cel puþin, sã declanºeze resorturile adânci ale gândirii ºi simþirii,
cu armele pe care le are la îndemânã: concizia, sobrietatea,
pertinenþa argumentelor, precum ºi o erudiþie bine controlatã,
prin eliminarea exceselor de orice fel, inclusiv cele retorice.
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* Constantin Cãlin, Gustul vieþii. Varietãþi critice, Bacãu,
Editura „Agora”, 2007, 506 pagini
erenþius Afer (c. 190 î. Hr. – c. 159 î. Hr. ),
** Publius T
Terenþius
reprezentant al comediei paliate la Roma. Citatul este din
piesa Cel care se pedepseºte singur, inspiratã de Menandru.
La poetul latin, elementul general –uman se concretizeazã
într-un ideal de unificare socialã pe plan moral
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Puþini, mult prea puþini sunt gazetarii cãrora sã li se
potriveascã atât de bine dictonul lui Terenþiu**: „Sunt om ºi
nimic din ce e omenesc nu-mi este strãin” (istorie, politicã,
religie, sport, gastronomie, lexicografie, etimologie, massmedia, moralã) cu precizarea cã reflectã – în cazul contemporanului nostru – nu numai un sentiment de solidaritate cu
semenii sãi, în numele unui autentic umanism, dar exprimã ºi
ideea cã un scriitor, în consens cu veacul sãu, trebuie sã treacã
prin toate „vãmile sufletului”, sã fie aproape sau chiar sã se
identifice cu tot ce e profund ºi curat în natura umanã, respingând vulgaritatea, abjecþia, impostura (indiferent de formele
de manifestare), identificate cu precizie de un clinician ce-ºi
þine „bolnavii” sub o severã observaþie.
Din materialul avut la dispoziþie (publicistica anilor 20012007), Constantin Cãlin a ordonat ceea ce a considerat cã
„rezistã” mai bine în trei mari secþiuni: SUBIECTE (63), PRETEXTE
(83), ºi ZIGZAGURI(74), la care a adãugat zece pagini de jurnal,
cu adevãrat emoþionante ºi memorabile în simplitatea lor adâncã:
ELEGIE ºi ELOGIU (1975). Într-o notã de avertizare, autorul
precizeazã: „Materialul a fost ordonat dupã un plan care, în
intenþiile mele, ar trebui sã sugereze o „cardiogramã”, sã creeze
rezonanþe între secþiuni ºi sã ducã la evitarea monotoniei”,
obiective atinse, în opinia mea.
„Eseu, cozerie ºi jurnal”, dar ºi valorizare permanentã,
alimentatã de o privire „cordialã, dreaptã” ce cuprinde lumea ºi
universul într-o îmbrãþiºare caldã ºi lucidã, în acelaºi timp.
Gustul vieþii poate fi dulce ºi/sau amar, în funcþie de angajamentul sufletesc ºi intelectual, de statura moralã a celui care
judecã.
Ce e un „umanist”? se întreabã criticul, amuzat în parte de
confuzia pe care o fac unii, la nivel strict lexical, între membrii
unui anumit partid ºi conceptul, atât de grav, decantat în Europa
secolelor al XIV-lea – al XVI-lea ce denumea „insul studios,
aplecat asupra cãrþilor”, având Biblia aproape ºi, mai ales,
convingerea cã OMUL este „suprema minune pe care Dumnezeu
a aºezat-o în centrul universului”. A fi uman, precizeazã autorul
bulversat de reaua înþelegere a termenului de cãtre unii dintre
concitadinii sãi, înseamnã a fi „iubitor, bun, blând, civilizat,
luminat”, animat de o vie ºi perpetuã curiozitate intelectualã
pentru tot ce îl înconjoarã, un spirit enciclopedic pãtruns de
importanþa culturii ºi educaþiei.
Evident, nu poate fi vorba de vreo potrivire cu „umaniºtii”
de partid (ba, dimpotrivã) dar mi se pare cã, într-o bunã mãsurã,
regãsesc trãsãturile acestuia proiectate în chiar autorul acestei
cãrþi, unul dintre ultimii apãrãtori ai omului în faþa „barbariei
dulci” venite de peste Ocean.
Nu e singurul loc unde se aratã revoltat de pragmatismul
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realizeazã (…) având la bazã caracterul. Pe el te sprijini, la el te
raportezi”. Evident, dacã ai la ce, am adãuga noi. Mai departe:
„…caracterul are legãturi intime cu inteligenþa. În fapt, e
inteligenþa statornicã, fermã, moralã, care se situeazã mereu
de partea adevãrului ºi, de aceea, foarte rarã”. Cititorii acestui
text se pot împãrþi în cel puþin trei categorii: prima, care se
regãseºte într-o atare judecatã, ba chiar ºi-o asumã; a doua,
care e de acord la nivel de principii, nu are nimic de obiectat,
dar nu confundã teoria cu… practica; a treia care pur ºi simplu
– nu va reþine textul, pentru cã nu are o motivaþie interioarã.
Unul din zigzaguri (o adevãratã bijuterie pe teme morale)
este, fãrã îndoialã, Zãpezile murdare . Având amintirea
consistentã a „albului bucovinean”, unde totul era curat,
odihnitor, autorul – nãscut în comuna Udeºti, judeþul Suceava
– se aratã oripilat de „zdrenþele iernii” ce îl întristeazã, întrucât
îi amintesc cã „mai devreme sau mai târziu, tot ce e alb se
maculeazã”. Mutând discuþia în plan moral, vocea acestuia se
încarcã de amãrãciune ºi mânie abia reþinutã: „Azi ni se pãteazã
inocenþa, mâine ne sunt batjocorite idealurile ºi elanurile,
poimâine ni se prãbuºesc una câte una exigenþele. Fiecare
decepþie, fiecare cedare, fiecare eºec e un strop de otravã ºi de
negreaþã”. Am lãsat citatul sã curgã în albia lui, pentru cã nici
un comentariu n-ar fi mai elocvent, ba chiar ar putea afecta
coerenþa discursului. Înnobilat de „albul bucovinean”, moralistul îºi îndreaptã privirile mustrãtoare ºi asupra altor categorii
socio-profesionale, fãrã ezitare, dar cu argumente de luat în
seamã.
Spre exemplu, reproºeazã preoþilor cã nu-ºi fac datoria de
a blama rãul de la înãlþimea misiunii pe care o au ºi se comportã
asemenea unor „funcþionari obedienþi”, de parcã n-ar vrea sã
supere autoritãþile (vremelnice, ca toate ale lumii): „Ceea ce-i
lipseºte preotului de azi e mânia: el nu criticã, nu vitupereazã,
nu protesteazã, nu anatemizeazã. Înghite toate sfidãrile, închide
ochii la toate ereziile”, ignorând lecþia prorocilor ºi apostolilor
care nu au negociat ºi nu au acceptat compromisuri. Lipsa
curajului îi face ineficienþi în faþa Rãului ce prolifereazã
monstruos.
Între multele subiecte / pretexte ce-i reþin atenþia
moralistului ar fi ºi acelea ce au în obiectiv tineretul, ostentativ
întors cu spatele spre trecut ºi bibliotecã, trãind în divertisment
ºi pentru divertisment, confuz, fãrã repere morale, fãrã idealuri.
Profesorul (de data aceasta) îºi îndeamnã studenþii cãtre sãlile
de lecturã, neuitând sã precizeze: „Frecventaþi trecutul, dar trãiþi
în prezent”, întrucât cãrþile se cer permanent confruntate cu
viaþa. Este exact ceea ce face Constantin Cãlin în cele douã
cãrþi de elevatã publicisticã.
Participând la o dezbatere despre poezie (pro ºi contra) la
unul din liceele municipiului Bacãu, unde i-a fost dat sã audã
câteva lucruri abominabile (poezia e „marfã proastã”, trãim în
„epoca faptelor, nu a vorbelor”, ea – poezia – aparþine trecutului
pentru cã „e o metodã învechitã de expunere a sentimentelor”),
autorul s-a întors acasã cu un gust foarte amar, notând în
articolul care se referã la acest trist eveniment: „Axiologia lor
ignorã valorile umaniste, culturale, spirituale”. Mai departe:
„refuzul poeziei” înseamnã, de fapt, „refuzul educaþiei, al
idealului” (2006). În altã parte, observã fãrã nicio plãcere moda
uniformizatoare dupã care se îmbracã tinerele fete, mai aproape
de caricaturã – uneori – decât de top-modelul visat. Lispa unei
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cinic ºi lucrativ, ridicat la nivelul de valoare supremã de cãtre
Occident, „deficitul de suflet” ºi „cultura minorã” de tipdivertisment (consecinþe directe) unde, poate în mod
programatic, „discursul grav se dizolvã în chicoteli”. Vocea se
încarcã de o amãrãciune neagrã: „Am evoluat ºi asta ar trebui
sã ne bucure…”, dar, din pãcate, „evoluþia ne-a rãcit, ne-a
secat”, „emoþia s-a uscat, a dispãrut”. De aici toate relele…
Cei care-l cunosc dinafarã pe autorul Dosarului Bacovia
(vol. I, 1999; vol. II, 2004) vor rãmâne foarte surprinºi sã constate
cã acesta este „un autor al inimii”, deºi- evident – nu în sensul
sentimentalismului minor, ci în sensul cel mai grav ºi responsabil
cu putinþã. E vorba de o „emoþie stãpânitã”, de un echilibru
admirabil între „minte, inimã ºi literaturã”. Pentru a fi mai
convingãtor, Constantin Cãlin îºi gãseºte un aliat cu autoritate
în persoana sociologului francez Jean Baudrillard care constata,
cu aproape 14 ani în urmã, cã existã în lumea contemporanã o
majorã „lipsã de afectivitate”, o indiferenþã ce poate glisa
oricând spre… violenþã! Alienarea, ca fenomen generalizat,
problema noncomunicãrii, urmatã /dublatã de o gravã pierdere
a alteritãþii, sunt consecinþele acestui insurmontabil deficit de
afectivitate, la nivelul individului, cel puþin.
Aparent rece ºi chiþibuºar, discursul sãu critic este al unui
îndrãgostit ce-ºi pãstreazã stãpânirea de sine, cerând ºi
aºteptând la fel de mult din partea celor din jur, pe cât îºi cere
ºi aºteaptã de la sine: „Paginile cele mai reuºite le-am scris
animat de simpatie. Asta nu înseamnã cã am trecut sub tãcere
defectele, erorile, atunci când le-am depistat”. Adept al „criticii
pozitive”, ºi-a ascultat întotdeauna îndemnurile inimii, asta
presupunând ºi demascarea celor vanitoºi, urechiºtii ºi
panglicarii ce bântuie peste tot, deci ºi în literaturã. Nu i-a
iertat ºi nu s-a iertat nici pe sine ori de câte ori ºi-a încãlcat
principiile dupã care s-a condus neabãtut întreaga viaþã. Pentru
a-i înþelege mai bine profilul moral(exemplar) vã propun sã
acordãm puþinã atenþie articolului: „Cinstea în faþa morþii”
(2006).
Materialul pleacã de la o observaþie tãios-sarcasticã: „E
ciudat cât de mulþi prieteni are un om mort ºi cât de mulþi
duºmani are un om viu”. În rarele ocazii când am participat la
înmormântarea unor confraþi-scriitori am avut ocazia sã mã
conving de adevãrul acestei observaþii. Indecenþa celor care îl
elogiazã înainte de a pleca pe ultimul drum e cu atât mai odioasã,
cu cât – evident – aceste cuvinte nu le folosesc decât lor,
pentru o cât mai bunã imagine de public. Sarcasmul moralistului merge mai departe, în sensul unei ironii nimicitoare: „Dacã
un strãin ar citi o lunã ferparele din ziarele româneºti, îndeosebi
în cele locale, ar putea crede cã trãim într-o societate a iubirii
neþãrmurite, a solidaritãþii ºi respectului reciproc”. Antifraza e
evidentã. Asemenea discursuri umflate ºi lipsite de simþul
mãsurii pot lãsa impresia (falsã) cã existãm într-o lume pe care
ne-am dori-o, dar de care ne îndepãrtãm prin tot ce facem. O
atitudine ce „diminueazã semnificaþia dramaticã a morþii”,
lãsând impresia penibilã a unui „spectacol ratat” ce adunã,
„aplauze de mântuialã, obþinute prin clacã”.
Dacã într-o altã carte a sa (Despre ºapcã ºi alte lucruri
demodate, 2001) autorul se aratã nedumerit-indignat de faptul
cã mai toatã lumea vorbeºte de mentalitate ºi aproape nimeni
de caracter, de data aceasta revine, la fel de ferm, cu o precizare,
cred eu, imbatabilã: „Orice construcþie organicã, normalã, se
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educaþii elementare (morale, estetice) se resimte din plin, aºa
cã televizorul rãmâne singurul ofertant în materie de… modã.
Consecinþele acestei proaste educaþii? „Zac înghesuiþi pe
ciment, scuipã abundent, se hârjonesc, se insultã” (2004). Aº
adãuga, dacã-mi este îngãduit: lipsa de imaginaþie, lipsa
reperelor intelectuale ºi, mai ales, jena (sau incapacitatea) de a
discuta lucruri cu adevãrat serioase! Criza de autoritate a
profesorului, în raport cu studenþii sãi, are multiple cauze, dar
rezultatele sunt aceleaºi: „se citeºte din ce în ce mai puþin”, se
apeleazã din ce în ce mai des la „profesorul Xerox” sau la
Internet, cu un respect limitat (doar) la indicaþii, nu ºi la sugestii.
Nu au spirit competitiv pentru acest tãrâm al ideilor, pentru cã
– pur ºi simplu – nu au curiozitãþi intelectuale.
Mai întotdeauna, criticul – în ipostaza de moralist – se
referã la trecut tocmai pentru a sublinia mai bine defectele
prezentului. Iatã-l, vorbind – aparent – despre perioada imediat
urmãtoare primului rãzboi mondial, când apreciazã cu toatã
dreptatea: „Iluzia înnoirii radicale a durat foarte puþin. A
compromis-o prin lãcomie, dezmãþ, grosolãnie ºi inculturã,
specia poreclitã „homo novus”, „formatã din parveniþii de la
începutul secolului”. Istoria se repetã, dupã cum bine ºtim,
dupã 1989, când ajung iarãºi pe val „drojdia ºi gunoiul
societãþii”, oameni noi (sã le spunem aºa) ai unei lumi vechi,
fãrã idei, fãrã idealuri, fãrã prea multe repere morale, ci doar cu
apetituri greu de satisfãcut. Contemporanul nostru, observã
moralistul fãrã se sã amuze, e „omul tranziþiei”, unul fãrã repere
ºi fãrã modele, strivit de prezent.
Un om politic român, bine ºi atent „sãpat” la Bruxelles, e
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nevoit sã se întoarcã la Bucureºti fãrã a obþine portofoliul mult
dorit de europarlamentar. Comentatorul atent, filolog împãtimit,
ne explicã, cu nedisimulatã voluptate, cã termenul avea acest
sens figurat încã de la începutul secolului al XVII-lea, când
Antioh Cantemir e „sãpat” cu abnegaþie la Poarta Otomanã de
cãtre neprieteni, pentru ca, mai târziu, fratele sãu, Dimitrie
Cantemir sã-l „sape” pe Constantin Brâncoveanu în tentativa
sa de a obþine tronul Þãrii Româneºti, care la rândul sãu îl
„sãpa” pe prinþul moldav cu aceeaºi tenacitate… într-o vreme
când moldovenii ºi muntenii nu se aveau chiar ca fraþii!!
Deºi trãieºte la oraº de aproape cinci decenii, terorizat –
nu o datã – de grosolãnia semenilor, de lipsa totalã de
delicateþe (încã o valoare pierdutã) în relaþiile interumane, de
zgomote, prostia agresivã a unora, „inepuizabila dictaturã a
zeflemelii”, impostura, indigestia ºi nociva confuzie între
valoare ºi nonvaloare – þara lui Hrebe, Agathon, a lui Miticã ºi
Ciuvicã, gãlãgioasã ºi insolentã, acesta se menþine cu
demnitate într-o asemenea realitate mai întâi în spaþiul magic
al bibliotecii, unde recompenseazã ºi „rãzbunã” toate nemulþumirile adunate în stradã, la masa de scris, nu în ultimul rând,
întorcându-se cu o caldã nostalgie, pe calea amintirii, în „satul
natal cu mulþimea de stele adunate deasupra sa”, cu liniºtea
ºi seninãtatea aceea sacrã de la începuturile lumii. Prin contrast, autorul noteazã cã la oraº: „adorm adesea copleºit de
imaginile jurnalelor cutãrei sau cutãrei televiziuni, înþesate
de ororile zilei care a trecut”.
Asta explicã mai bine paginile vibrânde din Elegie ºi elogiu
(1975) când fiul înfruntã, într-un scurt interval, dubla dispariþie
– atât de dureroasã- de cei doi pãrinþi. Mãrturisesc a nu fi citit
de mult timp pagini atât de emoþionante ca acestea. Marea
desprindere abia acum se produce, de data aceasta ireparabilã:
„au rãmas în urmã (…) învãluite într-o luminã crepuscularã,
satul, dealul Oadeciului”. Mai apoi noteazã cu straniul sentiment cã îmbãtrânise: „Anesteziat de obosealã, vlãguit, nu mai
simþeam decât apãsarea gândului cã, iatã, inima mea a început
sã devinã un cimitir”. Dacã e aºa, atunci trebuie sã acceptãm
cã de aici s-au înãlþat, puternice, întru totul admirabile, florile
alese ale senectuþii, aceste patru cãrþi /volume apãrute pânã în
prezent, o micã redutã în apãrarea valorilor consacrate de
tradiþie, fãrã a þine cont de conjuncturi, oportunitãþi, valuri ºi
mode. Aº spune cã, dimpotrivã, Constantin Cãlin se simte în
elementul sãu, aflându-se, de fiecare datã, de partea adevãrului
ºi nu a vorbelor care trec.
Ochiul moralistului descoperã punctele vulnerabile, mintea
le înregistreazã ºi le evalueazã consecinþele, sufletul / inima le
dã mãsura, iar cuvântul le pedepseºte. Fac excepþie portretele
concitadinilor sãi: Ioanid Romanescu, Mihai Sabin, Ion Ghelu
Destelnica, Ovidiu Genaru, Radu Cârneci, Vasile Sporici sau ale
foºtilor sãi profesori de la Universitatea din Iaºi, situaþie în
care recurge la tehnica portretelor suprapuse (prezent-trecut):
Liviu Leonte, Constantin Ciopraga, Corneliu Dimitriu, scrise cu
telent de evocator, dar ferite de exagerãri ºi edulcorãri. Nici
atunci când, evident, îºi admirã „personajele”, moralistul nu se
estompeazã, criticul nu dã un pas înapoi. Constantin Cãlin
este între puþinii gazetari din România, care beneficiind de o
culturã întinsã, bine articulatã, dar ºi de o fibrã moralã foarte
rezistentã poate constitui el însuºi un model de profesionalism
ºi rectitudine moralã.
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dicþionar (al cãrui rol, major sau minor, va fi demonstrat de/în
Timp!) au aruncat uneori în derizoriu însãºi noþiunea de lexicon, lovind nedrept ºi în activitatea trudnicã a celor care au
lucrat la ei. ªi nu e deloc uºor sã te încumeþi la o muncã titanicã,
primitã injust cu injurii, parcã pentru a-i da încã o datã dreptate
lui Budai Deleanu, când spunea cã „pe cine ar vrea zeii sã-l
pedepseascã pe aceastã lume, nu-i poate da mai mare certare
decât sã facã lexicoane!”. Aºadar, Dicþionarul acesta, esenþial
pentru o panoramã a întregii literaturi române, EXISTÃ, oricât
ar fi de atacat de unii care nu ar fi fost în stare poate niciodatã
sã se implice într-un proiect atât de vast, ce pãrea o nebunie la
începuturi. Acum, cu destul efort, instrumentul util de lucru
pentru toþi filologii noºtri se apropie de final – un sfârºit
„continuu”, pentru cã, dupã al ºaptelea volum ºi ultimul va
urma o ediþie a doua, care va completa informaþia ºi va „ºterge”
inadvertenþele, pentru a-i face fericiþi astfel ºi pe cei mai aspri
cârcotaºi. Pânã atunci, vol. VI încearcã sã-i mulþumeascã mãcar
pe aceia care înþeleg cu inteligenþã cã un astfel de demers nu
va fi niciodatã complet iar o dozã de subiectivitate se pãstreazã
oricum în cazul celor care au elaborat materialele, oricât de
intransigenþi ar fi aceºtia cu propria muncã sisificã. Apãrut la
Editura Univers Enciclopedic, DGLR (literele S–T) este, din
punctul meu de vedere, apogeul unei activitãþi grele, de peste
un deceniu, a unui colectiv de vârstnici ºi de tineri care a reuºit
sã scoatã la luminã dacã nu o piatrã filosofalã mãcar una de
temelie pentru cultura de mai târziu, când va fi sã revinã ºi la
albia-i fireascã. Adunând 750 de articole, ilustrate prin autori,
reviste, curente ºi instituþii literare, DGLR a fost elaborat de
Institutele Academiei Române de la Iaºi, Cluj ºi Bucureºti, sub
conducerea amintitã a profesorului Eugen Simion ºi cu un
colectiv de coordonare ºi revizie, adunând nume ca Mihai
Cimpoi, Iordan Datcu, Florin Faifer, Mircea Popa. Autorii
articolelor vin din generaþii diferite, de la Ov. S. Crohmãlniceanu
ºi Mircea Zaciu, la Dan Grigorescu, Dan Horia Mazilu, Lucian
Chiºu sau Dan C. Mihãilescu. Volumul de faþã mi se pare important ºi prin prisma scriitorilor care se regãsesc aici:
Sadoveanu, Slavici, Marin Sorescu, Nichita Stãnescu, ªincai,
Topârceanu, Tristan Tzara. Coperta, foarte bine gânditã de Mircia
Dumitrescu, adunã câteva din aceste nume, iar fotografiile care
apar în volumul al ºaselea aparþin fototecilor B.A.R., Muzeului
Literaturii, Editurilor Minerva ºi Humanitas ºi Ion Cucu,
ajungând la 230 ilustraþii. Dincolo de unele excepþii (minore)
ºi excese vindicative – de exemplu, articolul despre Marius
Tupan, abordãrile mi se par corecte, pertinente ºi viziunea de
ansamblu e una reuºitã. Aº aminti un fragment din textul –
„portret” al lui Nichita, omagiat recent la 75 de ani de la naºtere:
el este „un poet de graniþã între o modernitate refuzatã…
reinventatã de el ºi de alþi poeþi din generaþia ’60 ºi o
postmodernitate pe care, în fapt, o inventeazã, alãturi de Marin
Sorescu ºi Leonid Dimov”.
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Indiferent câte discuþii aprinse va mai suscita ºi de acum
înainte D.G.L.R. (Dicþionarul General al Literaturii Române),
apariþia sa rãmâne un eveniment, iar utilizarea sa, ca „ghid”
pentru viaþa ºi opera scriitorilor noºtri de la începuturi pânã în
prezent, se va face în continuare, chiar ºi de cãtre contestatari.
Ajuns la volumul cu numãrul 6 (literele S–T) DGLR nu vrea
decât sã slujeascã interesele limbii naþionale, pentru oricine
scrie „bine” în aceasta – ca sã-l (re)parafrazãm pe Camus apud
Eugen Simion (coordonatorul general al proiectului). Restul
polemicilor devin astfel inutile pentru cã, oricât ar fi de
nemulþumiþi unii sau alþii de modul în care au fost prezentaþi
aici, trebuie sã înþelegem nuanþele „subiective” ale oricãrui
demers numit „dicþionar”: înainte de a analiza calitativ opera
celor discutaþi (ºi aici intervin, ca marjã de eroare, stilul fiecãruia
dintre cei care a elaborat articole, capacitatea de a sintetiza sau
nu activitatea numelor „mari” sau „mici”, adecvarea la ceea ce
se doreºte o prezentare ºtiinþificã, de cercetare, riguros
academicã, mai mult decât pamflet în unele cazuri etc.) DGLR
trebuie perceput, fãrã mânie ºi cu discernãmânt mãcar ca un
instrument absolut necesar de informare „corectã ºi succintã”
asupra fenomenului. Orgoliile scriitoriceºti sunt foarte mari,
pretenþiile oricãrui autor de asemenea, taberele literare au divizat
enorm în ultimii ani o lume literarã care ºi-a cam pierdut
echilibrul ºi bunul simþ, tinzând sã devinã un câmp de luptã –
nu unul al disputelor intelectuale ci al vehemenþelor triste,
transformatoare a pretinsei elite într-un circ mediatic. Toate
convulsiile ºi atacurile de presã dirijate împotriva acestui
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BUNA-VESTIRE POETICÃ
Dupã ce am terminat de citit Viermele fantastic* , volumul
de versuri al Luciei Dãrãmuº, am rãmas cu impresia de joc ºi de
poetizare oarecum din alte vremuri. Poeta cocheteazã când cu
textualismul, când cu un romantism feeric. Credinþa ei ingenuã
în poeþi, poezie, poeticitate l-ar face sã jubileze pe Macedonski.
Important e refuzul acestei poezii de a se înregimenta. Nu
detaliere a viscerelor, nu filmarea cotidianului. Tot ce se doreºte
este restaurarea „stãrii de mirare a cuvintelor”, zice poeta în
„pauza de prefaþã”.
Mirarea este provocatã de starea de graþie a metaexistentului. Mai întâi sunt „fantasmele pletoase”, abordate la
modul vocativ: „Hei, hei, poezie!”. ªi aºa se pleacã în cãutarea
adevãratei poezii: prin texte uneori lungi, dar cu mãsurã scurtã,
în ton cântece de primãvarã, de joc, de coplãrie. O lizuca solarã,
îndrãgostitã de cuvintele-cheie ale poeziei petrarchiste,
asamblate dupã un tipar modernist. Cântecele acestea postreverie, însetate de inocenþã, sunt separate între ele de „grãirile”
Viermelui Fantastic (fãrã nicio legãturã cu viermii de nisip din
Dune).
Încercarea de a recompune lumea din cioburi de poet se
prezintã ca o incantaþie, ca un cântec de ademenit îngerii. Teribil
de riscant sã mai aºterni pe hârtie aºa ceva în vremea literaturii
reci! ªi totuºi, poeta se încumetã la transcrierea precipitatului
de ceaþã, de parcã numai ieri s-ar fi conversat cu ªtefan Peticã,
cu Iuliu Sãvescu: „Sunt lãptoasa halucinaþie a cerului ceaþã/
Sunt somnul lui Dumnezeu alunecat în poeme//...//Cât timpul
nu þi se face de piaþã/Tu, înger...tu, demon sihastru, închipuire
cu aripi...”. Imediat intervine confesiunea Viermelui Fantastic,
care se viseazã neapãrat ºi cât mai curând fluture: „Cât despre
mine, rosti fantasticul vierme,/vã pot spune cã m-am visat poet/
ºi ce frumos eram, ºi ce mândru,/eram atât de mândrufrumos/
cã nici stalactitele, nici stalagmitele/nu-ºi mai urmau drumul
fecunditãþii/pe via fãrã întoarcere a Cãii Lactee/atât de frumos
eram./Dupã ce a rostit acestea,/viermele fantastic s-a culcat./
Doar transformarea în stalagmitã/i-a spart deformata oglindã”
(Aºa grãit-a Viermele Fantastic). Prea datã în vileag lactaþia
aceasta stelarã, congelatã în formaþiuni sclipitoare!
Multe poete actuale au scris despre chinurile cãrnii. ªi Lucia
Dãrãmuº o face, dar la ea suferinþa este mutatã în tandreþe ºi
corcolire, pentru a nu pângãri livada minunatã: „Rana mea
suferã a ranã/o strâng la piept ca pe o rãtãcitã amantã/rãtãcita
mea ranã în tainã o iubesc”. O încredere în literaritate demnã
de Ana Blandiana sau de Constanþa Buzea. Un orfism gracil ºi
ludic ca în scrierile inspirate ale Ninei Cassian.
Departe de tranzitivitãþi poetice, scriitoarea (în)cântã pe
douã voci: una candidã ºi entuziastã (de sub care sclipesc
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*Lucia Dãrãmuº, Viermele fantastic (poezii), Cluj-Napoca,
Editura Limes,2006.
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Fecioara Maria îmbrãþiºând pe Christos
acumulãrile livreºti) ºi cea a Viermelui, mãrturisind un crez poetic
frumos ºi trist, pentru cã e tot mai puþin înþeles de cãtre iniþiaþi.
Prima voce scânceºte versuri de romanþã: „Ay, ay, mie! Glasul
de lebãdã al inimii/Ce noapte de chin ascunde?”. Cea de a
doua deplânge regimul vetust al îmbãlsãmãrii ideii în cuvinte
nobile, verzi, ecologice: „Cât despre mine, îmi spuneam mereu/
nu încerca, biet vierme fantastic/sã te caþãri pe cireºi, pe frunze/
ºi stele/ºi nu mai lupta pentru un nu sau un da/nu mai ucide
pentru idee;/mai bine taci/gândeºte-te cã nimeni nu te mai
vrea/asta-i, viaþa nu-i poezie/dupã ce a rostit acestea/
fantasticul vierme a adormit/tristeþea lui l-a transformat în
poem” (Aºa grãit-a Viermele Fantastic).
De aici resuscitarea unor simboluri: corbul, moartea,
coºciugul, aripa, zeul, viermuiala care „scuipã semantic”.
Predominã verbele de detentã: a visa, a zbura ºi cele senzitive:
a mirosi, a parfuma. Apoi tristeþea rezolvatã în joc: „gura
guriþeazã”, „ºotron cu versuri”. Identitatea volumului poate fi
concentratã într-un catren: „Eu sunt arborele poetic al lumii/
Sunt versul cu chip de om/Sunt hexametrul iubire/Sunt glas
de lirã în cer”.
Un imn înãlþat poetului ºi poeziei cu mijloacele unui
postmodernism nostalgic ºi sprinþar.
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Eugenia Gavriliu

UN BADEA CÂRÞAN DE LA CURBURA
CARPAÞILOR – ION ARISTOTEL

* Ion Aristotel, Bibliotecar ºi publicist, Ediþie alcãtuitã
deAlex. Oproescu, Biblioteca „V. Voiculescu” ºi Ed.
Omega, Buzãu, Noiembrie 2007.
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Execuþia Sfintei Caterina
publicate în periodicul „Gazeta sãteanului” între 1884 ºi
1890, care demonstreazã plaja largã de preocupãri ale
animatorului cultural care a fost învãþãtorul din Bãbeni.
Reþin atenþia îndemnurile cãtre învãþãtorii ºi ceilalþi
intelectuali ai satelor de a iniþia ºi sprijini „biblioteci
comunale de scrieri folositoare, spre a ospãta pe sãteni
cu citirea lor”. Memorabile sunt de asemenea observaþiile
critice asupra stãrii þãrãnimii ºi oferta de soluþii practice
prin „cumpãrarea ºi folosirea felinarelor” pentru iluminatul
public, prin asigurarea serviciului zilnic al „poºtelor rurale”,
prin reorganizarea sistemului de recrutare a „feciorilor de
oaste”, prin îmbunãtãþirea prestaþiilor judecãtoriilor
comunale considerate ca fiind „defectuoase”, în sfârºit,
prin denunþarea degradãrii moravurilor în rândul populaþiei
sãteºti, avertizând asupra creºterii „borfaºilor satelor” ºi
al „cartoforilor”. Nu lipsesc articolele care atrag atenþia
asupra ruinãrii lãcaºurilor bisericeºti dar ºi semnale critice
despre unele „lucruri ruºinoase „ce se petrec în interiorul
comunitãþilor monahice. Un partizan exagerat al neaoºismului se dovedeºte Aristotel atunci când cere eliminarea „vorbelor slavoneºti ºi eline” din textele religioase,
„înlocuindu-se termenii excluºi cu cuvinte neaoºe
româneºti”.
Un grup special îl constituie articolele care
PRO

Continuându-ºi activitatea de cercetãtor al moºtenirii
noastre culturale, Alex. Oproescu scoate la ivealã un nou
opus constituit din articole, mãrturisiri ºi documente
despre activitatea învãþãtorului Ion Aristotel din Bãbenii
Râmnicului Sãrat, fondatorul primei biblioteci sãteºti din
România.* Acest adevãrat apostol al înãlþãrii culturale a
neamului a reuºit sã adune, mai ales prin colectã publicã,
cele peste 200 de volume ºi 15 ziare ºi reviste ce vor
alcãtui fondul acestei prime biblioteci rurale care va fiinþa
pe parcursul anilor 1886-1887, fapt ce poate fi considerat
ca începutul instituþionalizãrii accesului la lecturã al
locuitorilor mediului sãtesc din þara noastrã.
Din informaþiile atestate documentar incluse în volum
(Vezi Anexa pp. 151-154) aflãm cã Biblioteca sãteascã a
învãþãtorului Aristotel acoperea o gamã variatã de
subiecte care trimit de la domeniul religios la cel de
jurisprudenþã practicã, de la noþiuni de popularizare a
ºtiinþei la metode de agriculturã modernã ºi precepte de
igienã ruralã, de la istorie ºi geografie, la lingvisticã ºi
literaturã. Este interesant de remarcat cã donatorii care
au rãspuns la apelurile repetate ale neobositului cãrturar
provin din toate provinciile româneºti, strãdania sa
înscriindu-se în rândul eforturilor de unificare culturalã a
românilor de dincolo ºi dincoace de Carpaþi, prefigurând
unirea politicã a tuturor provinciilor româneºti de la 1918.
Ca un alt Badea Cârþan, Ion Aristotel îºi lua cu sine
tezaurul de cãrþi prin locurile unde l-au purtat peregrinãrile
de învãþãtor rural supus arbitrariului forurilor administrative ºi ºcolare, de la Vaslui în Teleorman ºi din nou în
judeþul (pe atunci) Râmnicu-Sãrat, unde îºi va gãsi
sfârºitul în 1919, dupã o viaþã de 60 de ani, din care cea
mai bunã parte fusese închinatã realizãrii visului de ai
ridica prin învãþãturã þãrãnimea, cea mai defavorizatã
pãturã a societãþii româneºti.
Se ºtie cã în ultimii ani de viaþã s-a luptat pentru a-ºi
dobândi drepturile de pensie, nerecunoscute în lipsa unui
certificat de naºtere legal. Se mai ºtie, aºa cum aflãm
din excelent de documentata lucrare, cã fondul de carte
agonisit cu atâta trudã ºi dragoste se va risipi, distrus ºi
în mare parte ars, în timpul ocupaþiei germane în cursul
primului Rãzboi Mondial. În mod fericit s-a pãstrat peste
vremuri activitatea de publicist a lui Ion Aristotel, iar
volumul editat de Alex. Oproescu ne oferã o selecþie
generoasã, grupatã dupã criterii tematice, din articolele
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semnaleazã deficienþele sistemului sanitar de la sate a
cãrui remediere Ion Aristotel o vede prin creºterea
numãrului spitalelor rurale, „cel puþin unul de fiecare douã
plãºi” ca ºi cel al „moaºelor de plãºi”, dar mai presus de
orice, prin informarea ºi educarea sanitarã a sãtenilor,
prin rãspândirea cãrþilor de medicinã popularã. Pe aceastã
linie de preocupãri, Aristotel întreprinde o adevãratã
acþiune de propagator al unor mãsuri de modernizare a
vieþii rurale, recomandând „ gardurile vii” ºi „plantaþiunile”
de arbori, sprijinirea „industriei casnice” ca ºi a „economiei
domestice” ºi rãspândirea sericiculturii sau oferind sfaturi
practice pentru combaterea filoxerei.
Aºa cum este de aºteptat din partea unui om al ºcolii,
articolele despre starea învãþãmântului general, al celui
rural în special, sunt bine reprezentate în selecþia de faþã.
De la „starea instrucþiunii rurale în 1885-1886" la „igiena
cãrþilor ºcolare”, de la „pensionatele de fete” la „grãdinile
ºcolare”, de la „azilurile de copii” la eficienþa „conferinþelor
didactice” articolele dau seama de preocuparea îngrijoratã
cu care Ion Aristotel adresa un apel la autoritãþi ºi opinia
publicã „pentru a recunoaºte cã o asemenea stare de
lucruri este incompatibilã cu starea de astãzi a progresului

satelor ºi al omenirii ºi cã, prin urmare, ea nu mai poate
fi prelungitã cu nici un preþ”.
Nu în ultimul rând ni se dezvãluie ipostaza de etnolog
ºi folclorist a învãþãtorului Aristotel prin florilegiul de
„Istorioare ºi anecdote”, considerate de culegãtor ca „niºte
edecule literare foarte interesante, rãmase de la strãmoºii
noºtri”. Îndemnul de a pãstra portul popular, „hainele
strãmoºeºti”, de a continua practica ºezãtorilor sãteºti,
de a se revigora „teatrurile ambulante” sau „corurile de
plugari”, ca ºi avertizarea împotriva ignoranþei brutale a
devastatorilor „tezaurelor istorice (care sunt) icoana pe
care stã zugrãvitã mãreaþa glorie a strãbunilor noºtri”
completeazã în mod edificator personalitatea complexã
a acestui neobosit truditor pentru propãºirea culturalã a
neamului.
Sunt acestea temeiuri îndreptãþite de a concluziona
cã acest volum, cel mai recent alcãtuit de Alex. Oproescu
cu acelaºi profesionalism cu care ne-a obiºnuit, se
constituie într-un veritabil gest de restituire culturalã,
readucând în atenþia publicã figura luminoasã a
cãrturarului Ion Aristotel, unul din mulþii anonimi care au
contribuit la fãurirea României moderne.

Gheorghe Postelnicu

MIRELE PIETREI ÎN CÃMAªA LUI LOT
Ceea ce particularizeazã rostirea poeticã din ultimul
volum de versuri al lui Nicolae Gâlmeanu,* profesor în
localitatea Cislãu de pe „Valea poeþilor” – Valea Buzãului,
este dorinþa de insolit. Sufletul refuzã plierea pe real,
folosit ca trambulinã spre suprareal ºi oniric. Denatureazã? Nicidecum. Propriul nostru proces de denaturare
începe din copilãrie. Acum redimensioneazã realitatea,
o desfigureazã. De la primele poezii (Pasãrea, Vocativ,
Cu dosul) cititorul constatã cã sentimentul explodeazã
înainte de a se împlini. Tehnica simultaneistã împinge
departe imaginile care devin libere, iar versul autonom:
„Ce târziu s-a fãcut, nu mai gãsesc piatra s-arunc / În
credinþa c-am fost din momeala ce sunt, „Jefuit din anafura
unui templu de prunc, / Târãsc dupã mine ultimul hârb de
pãmânt”. Scriind versuri, autorul pierde ceva din ceea ce
este, dar câºtigã altceva. Pierde o lume ºi câºtigã o alta.
Pierderea este extrem de dureroasã, iar câºtigul efemer.
Tristihul „Atenþie, cã poezia mea e un incendiu” ªi vor
trebui multe ape sã curgã / Ca sã vreþi sã o stingeþi!” ,
constituie motoul volumului intitulat ºocant „CÃMAªA LUI
LOT” (apãrut la începutul anului 2008 la Andromeda-
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*Nicolae Gâlmeanu, Cãmaºa lui Lot, Bucureºti, Ed.
Andromeda Company, 2008.
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Company din Bucureºti), dupã ce într-o scrisoare
imaginarã cãtre Miron Costin, ales ca reper filozofic de
înþelegere a forþei timpului, mãrturiseºte cã „eu, Miroane
Costine, rãmân ca tine, în carte, sub vremuri...” Alt
avertisment îl gãsim pe ultima copertã exprimat într-o
frumoasã artã poeticã din care aflãm testamentar cã
autorul a fost (prea) singur, înþelept, învingãtor, revoltat,
ieftin, liber, iertat, pãmânt, însetat, Andromedã, scump,
strivit, dur. Între cele douã demersuri este un interval de
cinci zile: 2 ºi 8 noiembrie 2007.
Ca sã-l citãm pe un clasic avangardist, lui Nicolae
Gâlmeanu poezia îi este „iremediabil antipaticã”, tãrâmul
în care nu poate trãi. Nicio razã de luminã. Înstrãinarea
întunecã totul ºi alungã orice e viu: „Va trebui sã tac
într-o zi în faþa acestei catastrofe lirice,” Pentru cã totul
va deveni amnezie.” (Va trebui) Astfel de versuri nu se
scriu spontan fãrã sã semene cu vorbitul în transã ºi fãrã
sã-ºi asume riscurile epicizãrii ºi manierismului. Felul în
care stãrile poetice îºi schimbã identitatea, mãºtile
poetului, nu sunt o rinocerizare? „...o firimiturã / Din
neghina cea de toate zilele,” Urlând din treisprezece
scaune în faþa rinocerilor.” (Poem) Titlul volumului,
neargumentat de substanþa cãrþii, ºi, în general, titlurile
unor poezii pun pe gânduri pe oricine: Sodoma, îngerii,
Lot, Noe, incestul inconºtient. Ele vin dintr-un lexic
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suprarealist, dintr-un fantastic ºi magic joc al fanteziei.
Poetul a pornit pe calea lui la demitizarea câtorva certitudini
ale începutului de veac: „ Stau cu Lot în rezervã ºi tãcem
amândoi, / Mângâind patul de cer tot mai pãmântean,”
Vine doctorul din vreme în vreme ºi ne umblã prin suflete”.
(Altarul) Poemele sunt concepute sub forma unui flux
sintactic continuu, de unde ºi greutatea izolãrii unor
secvenþe lirice pentru a fi citate. Una din condiþiile poeticii
sale o constituie viteza care produce, ca ºi vibraþiile
cuantice, denivelãri, încreþituri, hotare. Unele fenomene
subatomice se petrec atât de repede, încât nu le simþim,
pe când altele atât de lent încât ne dau impresia cã nu sa schimbat nimic. „Aud în paftale de drumuri cum se
descãrneazã de oase / O isihie de melc ispititã de ceruri
þestoase” (Isihastã). Poetul trãieºte sub presiunea tendinþei universale de instabilitate. Se confirmã teoria potrivit
cãreia, cu cât imaginea artisticã se abstractizeazã ºi
spaþiul poetic se goleºte, cu atât ele se încarcã de ficþiuni
stranii, groteºti: „Efemerizez pe aceastã imagine, îngrijorat
sã nu cad,” levitaþie,D Pânã sã mi se reveleze ensul,”
‹Tat twam asi›(Sufletul meu este eu), D ªi descoperind
antinomia dintr-o lume” Atât de murdarã ºi sacrã n-am
dreptul sã judecD Cum eu se exclude pe tu, iar tu se
cautã pe eu...” Câtã vreme, samsar, între o glaciaþiune
geologicã / ªi o zavere istoricã,” Eu nu sunt decât o
cunoaºtere incendiatã de timp” (Incendiata cunoaºtere).
Deocamdatã, pornirea poetului de a nega este prea
generalã. De unde ºi un pericol al glisãrii în nihilism ºi în
poezia- pretext. Gâlmeanu cel autentic trebuie cãutat în
temele teoriei sale reluate cu fiecare volum: dualitatea
iubirii, transformarea iubirii în urã, cruzimea sentimentelor,
prãbuºirea, ipocrizia, dogmatismul. Stilul îmbinã termeni
din mitologie cu artificii lexicale, neologismul cu arhaismul.
Instabilul este integrat în reþeaua unui univers lingvistic
bizar, forþând chiar limita imaginaþiei. Cuvinte protejate:
litotã, crisalidã, odelete, jujãu, fatume, sfârc, obelisc,
verbinã, manutanþã, brezoaie, vulvã, mesalinã, imolat,
tantrã, zurgã, sineitate. De ce? Pentru cã autorul joacã
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Peisaj în drumul spre Egipt

„cel mai dramatic dans din cuvânt” ºi „dacã pun, dacã
spun dupã o formulã magicã/ Toate acestea ºi elimin
misterul,/ Astfel, eu îl vede pe eu în felul diferit de a fi.”
(Cu nimeni altul) Foloseºte cu plãcere paradoxul lexical,
asocierile inedite, metafora complexã. Impresionând prin
simbolisticã, el oferã cititorului performant senzaþii intense, îl învârte într-o bulboanã ameþitoare. Ca orice
poezie a absurdului, ea îºi ascunde bine sentimentele,
aducând în faþã o semanticã a ororilor, fabulând neîncetat,
proiectând ficþiuni. Jocurile sale preferate sunt cele logice
ºi verbale. Niciun termen nu are propria constituþie, nu
este luat în serios. De aici o mare disponibilitate ludicã,
sarcasmul.
Unele poezii suferã de dilataþie lexicalã. Limbajul
metaforic este excesiv neologic. (Dulce Românie, Poem,
Fugitã din har, Judecata de apoi). Þesãtura retoricã ºi
imagistica se bazeazã pe raporturi gramaticale inedite,
care tulburã simþul comun: isihie de melc, viclene vezuvii
de cearcãn, litanii de ceruri, academicã breaslã de
cameleonic furou civil. Compoziþii ca Fãrã vise, Vã rog
sã duhniþi, Poem se susþin prin imaginea descompunerii
într-o ecuaþie hiperbolicã. Aceste cântece ale fetidului
„din negrul negrului” se degajã din „dulceaþa fiecãrui rahat”
într-o „primãvarã paraliticã”. În astfel de circumstanþe
autorul manevreazã cruzimea paroxisticã ºi grotescul în
veritabile descãrcãri organice: „S-a constipat în þâþe lapte
mioritic, înfundând canale / Urdori de sfârcuri mângâie
fecioare iubite în pripor.” (Golul) Un poem ca Scrisoare
stã sub semnul unor efecte ºi mai tari. Ca recenzent e
imposibil sã nu încerci mai multe stãri, de la negare la
acceptare. Sã culegi în fiecare noapte rosto-pascã,
sunãtoare, ºi muºeþel ne-nflorit, sperând sã faci bine unei
lumi care „se vede în cliºee radioscopice tot mai negativã”
e o misiune de vindecãtor. Poetul declanºeazã iluzii în
lungi naraþiuni onirice ca Diminutive, Week-end, Peste
þeastã ºi Dulce Românie, dupã o regie infernalã. În
eºantionul sãu de viaþã îl bântuie fantome ale unei
ontologii apocaliptice.
Cele mai multe poeme sunt un fel de elegii care
rãstoarnã instrumentele confesiunii, niºte antipoeme care
neagã ordinea ºi convenþia. Ideea de experiment este
împinsã mai departe decât în volumele anterioare,
(Alarmã în christale, 1999 ºi Mirele pietrei, 2006 ) neavând
echivalent decât în radicalismul textualiºtilor. În Un fel
de spovedanie din 1999, autorul afirma: „se cuvine sã
spunem cã, în parte sau integral, poezia aceasta, oarecum
neconformistã anumitor principii dupã care este gânditã
trãirea, nu comploteazã la aceasta, dar îºi pãstrezã
rezervele în a le accepta ºi derâderea lor mineralã”.
Nicolae Gâlmeanu cunoaºte secretele poeziei ºi, în
consecinþã, se poate deplasa de la o atitudine la alta fãrã
probleme. El este un autor cultivat, care, încercând sã
epateze ºi cu acest volum, ia în serios arta scrisului. O
reflecþie mai veche considerã creaþia ca o trecere de la
un insucces la altul, starea creatorului fiind de epuizare
(Lev ªestov). În momentul în care a dobândit o tehnicã
proprie, el începe sã se repete, ceea ce cititorul o ia ca
un merit. Poetul este îndemnat sã scrie , iar cititorul sã
citeascã. Pentru un poet, consolidarea unei maniere proprii
poate însemna însã începutul sfârºitului.
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Ionel Popa

RESURECÞIA ESEULUI ªI POMUL LÃUDAT
fler în alegerea decupajului ºi ºtiinþa punerii lor în relaþie
comparatisticã. Dincolo de bibliografia criticã indicatã, ghid
major, catalitic, i-a fost filosoful Albert Camus.
Dupã atâtea elogii (vezi ºi fila cu referinþe critice din finalul
cãrþii semnate de nume de prestigiu) pare o obrãznicie gestul
de a veni cu observaþii critice ,observaþiile cronicarului sunt în
primul rând strict personale cu valoare de inventar.
Romanele trecute prin grila ºi metoda enunþãrii prin titlul
n-au fost citite azi noapte, iar dis-de-dimineaþã a fost redactat
eseul. Aºa cã era suficient timp ºi loc (în eseu) ºi pentru romanul
românesc cu titluri de loc neglijabile în raport cu mitemul
pãmânt. Cele mai neconvingãtoare pagini (p. 157-162) sunt
cele consacrate Pãdurii Spânzuraþilor, romanul lui Liviu
Rebreanu. Mai grav, nici amintite nu sunt Ion ºi Rãscoala. Cã
tot suntem la capitolul Romanul românesc mã întreb de ce
Marin Preda e doar amintit, iar alþii lipsesc. În schimb, de atenþie
se bucurã Petre Dumitriu cu Drum fãrã pulbere. Analiza criticãdemascatoare (din partea eseistei) a ideologiei criminale care
irigã paginile romanului nu e suficientã pentru justificare.
Autoarea eseului are tendinþa de cuprindere eshaustivã ºi

*Liliana Ivan-Ghilia, Revenirile Pãmântului , în romanul
secolului 20. Decupaj comparatistic, Iaºi, Ed. Junimea, 2005.

Fecioara Maria – Regina Raiului.
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Prin cartea sa Liliana Ivan-Ghilia* sãvârºeºte resurecþia
eseului, întorcându-l la originile sale. ’’Revenirile Pãmântului’’
în romanul secolului 20, decupaj comparatistic
comparatistic. Ed. Junimea,
2005; se citeºte cu interes ºi plãcere.Dar mai ales cu folos.
Eseul îi permite autoarei cele mai neaºteptate «decupaje
comparatistice» ºi nu e obligat sã te tragã de mânecã atunci
când pândeºte pericolul rãtãcirii în labirintul eseistic. Eseista
face un adevãrat slalom printre romanele sec. 20, fãrã încordãri
crispate. Sub dezinvoltura scriiturii descoperim profunzimea
analiticã.
Punerea în tema se face în cap. 1 “Teluricul, metaforã a
lumii în romanul sec. 20”, prin identificarea marilor ipostaze
sub care apare pãmântul în romanul sex. XX, ipostaze ce vor fi
urmãrite analitic în douã capitole care constituie centrul de
Pãmântul fãgãduinþei ºii izgonirea de pe
greutate al eseului: “Pãmântul
pãmânturi “. Chiar prima frazã a eseului induce bogãþia ºi
complexitatea de ipostaze ºi semnificaþiile temei. Din fraza de
o jumãtate de paginã se degajã imaginea umanismului sec. 20
atât de contradictorie. Sigurã pe condei, autoarea traseazã
dimensiunea antropo-psiho-socio-metafazicã a secolului nu
de mult încheiat, dimensiune jalonatã de câteva cupluri
opozitive, dar complementare în acelaºi timp :natural/
artificial ;arhaitate / civilizaþie ; raþional/iraþional; rural/urban.
Tot în acest capitol gãsim un rezumat al imaginii pãmântului în
romanul sfârºitului sec. al XIX-lea, care trecând în romanul
veacului urmãtor va suferi metamorfoze ce vor depãºi sensurile
realist-naturaliste anterioare ,deschizându-se spre noi orizonturi
estetice, filozofice, existenþiale pentru a îmbrãþiºa în
profunzime condiþia umanã
umanã. Prin urmare nu întâmplãtor în cap.
“Izgonirea de pe pãmânturi” autoarea acordã atenþie mitemului
în relaþie cu Rãzboiul care atenteazã la fundamentul FIINÞEI.
Prin multitudinea de motive sub care se manifestã, tema
pãmântului a impus romanului sec. XX o adevãratã “rizoma”
de conflicte, situaþii, ideologie, tipologie, marcând în acelaºi
timp scriitura ºi tehnicile româneºti. Rezultatul: romanul a
devenit odiseea condiþiei umane în coordonatele ei profunde
istorice, sociale, morale, spirituale ºi axiologice. În fapt aceastã
condiþie umanã e tragicul fiinþãrii în triunghiul destin-libertatenecesitate, triunghiul în care Pãmântul este simultan sau
alternativ zeitate ºi unealtã, iluzie ºi certitudine, valoare ºi
nonvaloare. Cele douã capitole care formeazã materia eseului
sunt flancate de o “introducere” ºi de o “încheiere”. Eseul are
construcþia unei elipse în care un focar (cap. Pãmântul
fãgãduinþei) e centriped, iar celãlalt (cap. Izgonirea de pe
pãmânturi) e centrifug, în raport cu mitemul pãmânt. Cele doua
capitole analitice au o scriiturã fluentã, expresivã. Autoarea are
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de suprasolicitare a temei încat în unele cazuri (vezi p. 55-80)
se lasã furatã de disertaþie. Sunt pagini de subtilã analizã, dar
în care tema pãmântului e copleºitã de alte aspecte tematice.
De exemplu motivul insulei chiar dacã derivã din marea temã a
pãmântului va evolua independent dezvoltând alte semnificaþii.
Astfel, în romanele lui Eco (un exemplu doar) «revenirile
pãmântului» sunt absorbite de altã „ideologie literarã”. Vrãjitã
de cântecul de sirenã, eseista îmbarcatã pe corabia Pãmânt, ca
un nou Noe,ia câte o pereche din toate cele care existã în
polifonia romanului secolului XX care par a avea la origine cât
de cât o legãturã cu mitemul pãmânt. Încã o observaþie de
„ordonare”: în decupajul comparatist Llosa-Kazantzakis ordinea
(cronologia) a celor doi scriitori ar trebui inversatã.
Unele romane sunt suprasolicitate, încãrcându-le cu
speculaþii ºi semnificaþii peste puterile lor. Aºa este cazul
romanelor lui Jean Giono, dar mai ales cazul romanului Focul
al lui Barbusse sau al Soarelui Orb de Malaparte ºi de nu cumva
chiar a romanului lui Remarque, Pe frontul de vest nimic nou.
Sã fim bine înþeleºi. Nu negãm valoarea în sine a acestor romane,
dar în raport cu altele (prezente sau absente din eseul Lilianei
Ivan-Ghilia) nu sunt toate chiar «de raftul întâi». Dupã cum se
speculeazã pe relaþia tematicã Pãmânt-Rãzboi în operele
autorilor amintiþi anterior foarte bine (ºi necesar) se putea
insista (mai profund) pe Pãdurea Spânzuraþilor romanul lui
Rebreanu sau pe „[…] Întâia noapte de rãzboi” din romanul lui
Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de
rãzboi.
Materia din cap. Izgonirea de pe pãmânturi îºi are punctul
originar în Vechiul Testament, iar cea din cap. Pãmântul
fãgãduinþei are mai multe legãturi cu Noul Testament. Întrebare:
ordinea celor douã capitole n-ar trebui inversatã?
Eseul se incheie cu un capitol de „consideraþii finale”-de
fapt o justificare a temei. Iarãºi mã întreb dacã ideile, de altfel
excelente, n-ar fi trebuit ordonate altfel încat unele din ele sã

Fuga în Egipt
figureze pe post de argument, în fruntea eseului, iar altele drept
concluzie. În lista bibliograficã a romanelor folosite era bine
dacã, alãturi de anul apariþiei în limba românã se indica ºi anul
ediþiei princes.
Pentru meritele deosebite sper [chiar doresc] ca eseul Lilianei
Ivan-Ghilia sã fie tradus într-o limbã dinspre partea Atlanticului.
Dar mãrturisesc cã bucuria împlinirii dorinþei va fi umbritã de
amãrãciunea cã literatura românã mai pierde o ºansã de
universalizare, deoarece romanul românesc interbelic ºi postbelic
lipseºte din eseul Lilianei Ivan-Ghilia.

Neagu Perianu

VOCAÞIA PRIETENIEI

* Aurel M. Buricea, Vocaþia prieteniei, Brãila, Editura
Danubiu, 2007.
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evenimente culturale, politice, sociale etc. ºi pentru a
preciza, în limita posibilitãþilor, locul lor într-un anumit
context valoric prin relaþiile cu personalitãþi reprezentative.
Autorul cãrþii în discuþie procedeazã cu totul altfel,
încercând sã aducã unele contribuþii la configurarea
profilului, ca om ºi scriitor, al scriitorului Fãnuº Neagu,
insistând, cu toatã forþa artei sale asupra binefacerii de
care a avut parte, prin apropierea de acest scriitor clasic
al literaturii române.
Îndelungata practicã de a se exprima metaforic în
poeziile sale l-a ajutat pe A. M. Buricea sã experimenteze
în unele fragmente stilul maestrului sãu, deºi este
cunoscut cã reuºita nu poate fi decât parþialã. Pânã ºi
micile cronici sportive ale lui Fãnuº Neagu, publicate cu
PRO

Prin penultima sa carte, a treisprezecea, intitulatã
Vocaþia prieteniei *, Aurel M. Buricea adaugã operei sale
o nouã componentã, memorialistica. Lirismul, care nu
poate lipsi din poezie, îºi face simþitã prezenþa ºi în
derularea amintirilor poetului, ca altãdatã în Cartea cu
prieteni de Fãnuº Neagu. De altfel, marele prozator al
literaturii actuale se aflã în prim-planul amintirilor lui A.
M. Buricea.
De obicei, autorii unor astfel de cãrþi focalizeazã
relatarea evenimentelor, majore sau minore, asupra
propriei persoane, pentru a-ºi defini rolul în tot felul de
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foarte mulþi ani în urmã în pagina finalã a ’’României
literare’’ , ca susþinãtor al echipei Rapid, erau adevãrate
bijuterii literare. Povestirile, nuvelele ºi romanele lui Fãnuº
Neagu au intrat de vreo patru decenii în conºtiinþa cititorilor
români, autorul lor fiind considerat în mod indiscutabil
un clasic al literaturii române.
În încercarea de a contura profilul fiinþei celei de toate
zilele ºi al celei spiritual-creatoare, ale maestrului sãu,
A. M. Buricea abordeazã, cel puþin parþial, fenomenul
politic, mai mult pe cel anterior anului 1989 ºi mai puþin
pe cel postdecembrist. Se înþelege cã o astfel de
preocupare nu putea sã fie decât colateralã, deºi la
contextul social-politic s-au raportat operele tuturor
scriitorilor. Se insistã asupra modului în care Fãnuº Neagu
ºi alþi scriitori au strãbãtut o perioadã de restricþii
ideologice, reuºind sã publice opere remarcabile.
Universul rural, spaþiu uman preferat de mulþi prozatori
din literatura actualã, constituie în prezent un prilej de
întrebãri ºi neliniºti care se extind asupra viitorului
poporului român:’’Dumnezeu pipãie spiritul cu gândurile
lui Fãnuº, mereu rãscolit de soarta strãbunilor sãi, þãrani,
o lume pe cale de dispariþie. ªi, pe când împreunã
rememorãm istoria câmpiei, þãranii se retrag tãcuþi ºi
resemnaþi, unul câte unul, în pãmânt, numele lor intrã în
cãrþi ºi literele se fac fluturi, colindând basmele. Ultima
generaþie de þãrani populeazã legendele cu viaþa lor asprã,
sãracã, bãtuþi de ploi, viscole ºi ger, umilinþe existenþiale
de tot felul, uitaþi de guvernanþi ca-ntr-o garã pustie peste
care creºte iarba nepãsãrii’’(p. 6).
Textul este delimitat de un numãr de titluri, dar
ordonarea materialului este oarecum spontanã ºi lectura
devine astfel mai captivantã. Amintiri, descrieri de locuri
ºi întâmplãri, pagini de interviu, fragmente de poem în
prozã etc. se succedã pe neobservate ºi chipuri de
oameni de valoare din preajma lui Fãnuº Neagu se reþin
prin vorbe sau gesturi care îi individualizeazã. Se ºtie cã
spaþiul predilect al unora dintre operele lui Fãnuº Neagu
este cel al câmpiei din zona Brãilei ºi, despre acest oraº
ºi despre mentalitatea oamenilor de aici, se discutã din
perspectiva reflectãrii lor în proza scriitorului.
Autorul cãrþii îl poartã pe cititor, cu ajutorul imaginaþiei,
bineînþeles, în satul de unde a pornit în lume prozatorul,
Grãdiºtea, judeþul Brãila, prin alte locuri din Bãrãgan, unde,
folosind pretextul întâlnirilor cu diferiþi prieteni, se
documenta pentru operele sale, la Bucureºti, în familia
scriitorului unde îl vizitau Ion Bãieºu, Mircea Micu, Mihai
Ungheanu, Marian Popa, Cornel Popescu, Romul
Munteanu, Gheorghe Pituþ, Mircea Dinescu, pictorul
Piliuþã ºi foarte mulþi alþii.
Memorabile sunt afirmaþiile lui Fãnuº Neagu,
reproduse în paginile cãrþii, notate sub forma unui
interviu:’’În momentul de faþã, dupã ce am fãcut fiºe dupã
8000 de pagini din ziarele vremii la Academia Românã,
scriu împreunã cu prietenul meu Lucian Chiºu un scenariu
de 70 de pagini despre viaþa lui ªtefan Terente, regele
bãlþilor. Separat de asta, eu citesc o carte pe zi sau cel
puþin trei sferturi dintr-o carte, scriu trei articole pe
sãptãmânã ºi-n cel mai rãu caz, 5 pagini de prozã(p. 35).
Prozatorul îºi aminteºte cu afecþiune cã oraºul Galaþi
se aflã la începutul destinului sãu literar:’’Fãrã Galaþi, eu
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poate n-aº fi ieºit în lume. De la Galaþi eu am plecat la
ªcoala de Literaturã, unde m-am întâlnit cu toþi marii
scriitori de azi, marii mei prieteni, marile mele bucurii’’
(p. 29). De aici a fost dat afarã ca fiu de chiabur, dar,
nu peste multã vreme, Petru Dumitriu ºi Mihai Beniuc
(care i-a dat ºi un împrumut de 10000 lei de la Uniunea
Scriitorilor, sumã enormã pe atunci)
l-au ajutat sã revinã între foºtii colegi de la ªcoala de
Literaturã.
De reþinut sunt ºi dezamãgirile provocate de viaþa
politicã din vremea noastrã:’’Aceastã revoluþie pe care o
iubesc mi-a furat toate credinþele, nu mi-a dat niciun
adevãr, m-a smuls de la masa de lucru ºi m-a împins în
duºmãnie cu toþi oamenii:Marea mea bucurie ar fi sã mã
regãsesc cu mine însumi… Tânjesc din suflet sã fiu din
nou copilul din Câmpia Brãilei ºi elevul din podul ªcolii
normale…Dacã nu voi ajunge acolo unde visa sã ajungã
elevul Fãnuº Neagu de la ªcoala Normalã din Galaþi,
înseamnã cã m-am nãscut mediocru ºi merit sã caut
potcoave de cai morþi’’(p. 36).
Într-un spaþiu tipografic restrâns, prin pagini de jurnal,
de interviu, de crez artistic, politic, moral etc. , Aurel M.
Buricea aduce respectuoase omagii celui care i-a fost ºi
îi este îndrumãtor spiritual, prozatorului clasic Fãnuº
Neagu.
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dat ºi nu mã dau în vânt dupã scrierile oniricilor ºi dupã
onirism (termenul însuºi mi-a sunat întotdeauna bizar ºi
urât, în total contrast cu sensul lui... visãtor). Prin anii
’70, la o întâlnire a unui grup de scriitori cu salariaþii dintro uzinã atunci emblematicã (acum, nu s-ar mai putea
întâmpla aºa ceva, cãci nu prea mai sunt fabrici, iar
patronii celor care or mai fi ar accepta cel mult un recital
de manele), un important poet ºi mare gazetar, care
modera acea emisiune literarã cu public, o emisiune TV,
iritat cã muncitorii adunaþi în imensa halã industrialã erau
cam gãlãgioºi, i-a dojenit cu vocea-i tunãtoare: „Ce, nu
vã plac scriitorii?! Ei, aflaþi cã nici nouã nu ne plac uzinele,
ne plac infinit mai mult munþii!” Parafrazând, aº putea
spune ºi eu, cu referire la arta ºi literatura secolului XX,
cã nu-mi place onirismul, ci mult mai mult alte curente
estetice, de exemplu neorealismul. Ceea ce nu înseamnã
cã neg valoarea, atâta câtã este, sau rolul novator al
onirismului ºi cã nu-i respect pe oniriºti, în primul rând pe
cel mai rebel ºi mai reprezentativ lider al lor – Dumitru
Þepeneag. Mã gândesc, totuºi, cã, dacã Þepeneag nu ar
fi fost un disident autentic ºi chiar un caz, având în vedere
expulzarea sa din þarã ºi deposedarea abuzivã, prin decret
semnat de ºeful statului, de calitatea de cetãþean al
acesteia, era (doar) un scriitor oniric, mai mult sau mai
puþin citit, studiat, poate chiar intrat în canon. Dar ne-ar fi
mai interesat oare jurnalul sãu intim atât de tare,
presupunând cã l-ar fi mai þinut? Ar fi mai fost mãrturia
sa atât de dramaticã? Sunt întrebãri la care e greu de dat
un rãspuns. De fapt, nici nu e nevoie de un rãspuns. ªi
asta pentru cã mãrturia, adicã jurnalul sãu intim – Un
român la Paris –, existã, l-am citit, ba l-am recitit acum
într-o nouã ediþie, a treia, definitivã, publicatã la „Cartea
Româneascã”.
Prin anii ’90, lui Dumitru Þepeneag îi apãrea la Editura
Institutului European, din Iaºi, condusã la acea vreme
de Silviu Lupescu, o carte de confesiuni ºi memorialisticã
despre care am scris un comentariu elogios în „Adevãrul
literar ºi artistic”. Cartea se intitula Reîntoarcerea fiului
risipitor la sânul mamei rãtãcite. Era ºi aceea tot o mãrturie
dramaticã a „reacþionarului apocaliptic, nihilist ºi
exhibiþionist”, cum se autocaracterizeazã Dumitru
Þepeneag. Plonjam prin intermediul ei într-o realitate
despre care ºtiam infinit mai puþin decât ºtim astãzi: exilul
românesc, dar ºi mediile intelectuale, scriitoriceºti
occidentale. Fãrã patetisme, cu o cuceritoare sinceritate,
cu ironie amarã, oniricul Þepeneag ne „chema” la o privire
lucidã ºi mãsuratã a lumii exilului, pe care noi, cei de
dincoace de cortinã, necunoscându-i avatarurile,
frustrãrile, mizeriile, o mitizasem, o proiectasem pe o
PRO

Nu mã numãr printre cei cãrora le plac demitizãrile,
cu atât mai puþin cele la care trudesc diverºi „cominterniºti
mutanþi” sau „corecþi politic”, sub masca perversã, nu o
datã grotescã, a revitalizãrii valorilor. Nu e deloc fecundã
sau mãcar reconfortantã scoaterea lui Eminescu din nu
ºtiu ce pretinsã încremenire ºi trimiterea sa „la produs”,
ca brend comercial de tipul „prezervativul Eminescu” ori,
ceva mai suav, „ceaiul Eminescu”, aºa cum lansa nu
demult, pe Internet, la adãpostul anonimatului, un
descreierat, iar un cotidian, altãdatã cel mai puternic ºi
mai prestigios din aceastã þarã, îi prelua mesajul
rezervându-i chiar prima paginã. Dar îi stimez în mod
deosebit pe criticii ºi jurnaliºtii culturali care au onestitatea,
ca sã nu zic curajul, de a spune, atunci când e cazul,
simplu ºi direct, cã nu le place cutare roman sau poem,
cutare scriitor, cutare formã, ºcoalã sau curent literar etc.,
oricât de „mari”, de intrate în canon, de mitizate ar fi
acestea. În consecinþã, voi mãrturisi ºi eu cã nu m-am
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planetã a celei mai bune dintre lumi. Or, în Reîntoarcerea..., Þepeneag, care, la Paris, nu fusese doar un
simplu figurant, ci unul dintre protagoniºti, care a continuat
sã-ºi scrie opera ºi s-a manifestat ca un „agent” al
literaturii române pe scena exilului, ne lumina: „ Emigraþia
e un microcosmos care reflectã în mod firesc þara de
origine: calitãþile ºi defectele celor de acolo. Din pãcate,
dezrãdãcinarea duce la accentuarea defectelor.
Dezrãdãcinatul se de-moralizeazã. Pierde punctele de
referinþã, în primul rând cele morale. Dacã are ambiþii
politice, îi lipseºte instanþa fireascã – poporul. ªi, atunci,
ambiþia politicã îl împinge la o luptã sterilã ºi urâtã în
timpul cãreia i se poate întâmpla sã recurgã la procedee
înrudite sau identice cu cele dintr-o dictaturã: de la bârfã
ºi pânã la denunþ. Emigrantul român se aflã în regim de
libertate ºi se comportã ca într-un regim de dictaturã. Ce
poate fi mai trist?” Într-o astfel de lume tristã ºi întristãtoare fusese integrat fatalmente ºi Þepeneag, unul dintre
cei care se pusese, cu propria-i expresie, „în slujba
cauzei”, contribuind, între altele, la construirea aurei lui
Paul Goma: „Ce-mi reproºez cel mai mult e cã am cãzut
în capcana CAUZEI. Mi se pãrea cã pentru cauzã îmi
este permis sã mint. De pildã, când am fãcut referate
entuziaste pentru primul roman al lui Goma, la editurile
germane ºi franceze, credeam cã lansez o acþiune politicã
de anvergurã. Când i-am lãudat cartea în „Le Monde”,
subliniindu-i valoarea esteticã, îmi ziceam cã aceastã
minciunã pioasã e rãscumpãratã de însãºi utilitatea ei
pe plan politic.” ªi noi, în naivitatea, ca sã nu zic în
nemernicia noastrã, credeam cã numai comuniºtii
minþiserã pentru cauzã! Apropo de minciunã ºi de mizeriile
nu doar ale exilului ci ºi ale presei occidentale. Titlul
„Imposibila întoarcere” (împrumutat de Þepeneag de la
Marin Preda) al unui articol cerut de „New York Times”
devine „România, o þarã unde a gândi este o crimã”, iar
un alt articol privind cenzura în regimurile totalitare apare
în „Le Monde”... cenzurat! Dar sã mai reamintesc douã
scene relatate de Dumitru Þepeneag. Prima. La Paris,
într-o zi, scriitorul asistã consternat, alãturi de alþi trecãtori
printr-o binecunoscutã piaþã, la bãtaia pe care doi poliþiºti
i-o administreazã unui chitarist pletos ºi inofensiv.
Indignat, povesteºte apoi ce i-a fost dat sã vadã cuplului
Virgil Ierunca - Monica Lovinescu: „Foarte bine, a izbucnit
estetul subþire, aºa trebuie. Ascultã-mã pe mine, dacã
un poliþist îþi dã în cap cu bastonul de cauciuc, nici sã nu
crâcneºti, ba sã-i pupi ºi mâna. El ne apãrã de comunism”.
Efectul asupra celui venit din România anilor ’70: „Am
rãmas cu gura cãscatã, pe loc nici n-am ºtiut ce sã-i
rãspund”. A doua. Dupã un articol publicat în „Le Monde”,
Þepeneag este taxat stângist. Participând la o searã
dedicatã lui Eliade, nimereºte într-un conclav pe care îl
descoperã, cu stupoare, a-i fi total ostil:” M-au luat toþi în
tãrbacã. Nici mãcar Cioran nu m-a apãrat (Ionescu nu
venise, nu prea venea la asemenea ocazii). Uitaserã
(Eliade, Cuºa) cã mai înainte cu câþiva ani îmi ziceau cu
admiraþie: „Eºti curajos ca un legionar!” Nu le trecea prin
cap cã aº putea sã fiu curajos ca un anarhist sau ca un
stângist”. Ba, „curajosul legionar” mai are ºi nefericita
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inspiraþie de a le vorbi celor de faþã „despre toleranþã (în
idei) care pentru mine e baza libertãþii, a democraþiei
adevãrate. Ioan Cuºa mi-a râs în nas – „Toleranþã? Pentru
asta existã case special amenajate”. Jocul de cuvinte
nici mãcar nu era al lui,ci al lui Claudel”. Acum, ca sã fiu
ºi eu sincer, nu ºtiu prea bine cine este sau era Cuºa, ce
hram purta el. Dupã cum nu ºtiu nimic sau aproape nimic
despre alte personaje care populeazã jurnalul lui
Þepeneag: de exemplu, Piþurcã. Cunoºtinþele mele privind
acest nume nu merg mai departe de selecþionerul echipei
de fotbal a României. Un altul, binecunoscut, RobbeGrillet, scriitor gonflat, cãruia în România, prin anii ‘70 ia apãrut una din cãrþi într-un tiraj mai mare decât toate
cele editate în Franþa sau în alte pãrþi la un loc
(provincialismul dâmboviþean nu se dezminte!) este
evocat ºi invocat obsesiv de D.Þepeneag. Importante
pentru mine ori pentru cititorul mai tânãr sunt alte figuri,
unele celebre cu care ne (re)întâlnim în notaþiile din jurnalul
intim þinut la finele deceniului 7, precum ºi în trei perioade
din deceniul al optulea al secolului trecut (1970 - 1972;
1973 - 1974; 1977 - 1978). Valoarea cãrþii este datã de
concizia notaþiilor, de sinceritatea pentru nu puþini
incomodã, aº spune neiertãtoare, a diaristului care, am
vãzut, la puþin timp dupã evenimentele din ’89, nu ezita
sã-ºi mãrturiseascã nu doar erorile, ci ºi minciunile „pentru
cauzã”. Rareori am citit o „scriere subiectivã” atât de
obiectivã ºi total „nedeghizatã” în care este consemnatã
o experienþã demnã de un tratat privind ceea ce numeºte
Þepeneag: „pedagogia curajului”. Personalitate puternicã,
de o remarcabilã rectitudine nonconformistã (a se vedea,
de exemplu, interviul dat Monicãi Lovinescu, la Europa
Liberã, în septembrie, 1973), Þepeneag nu se minte mai
înainte de toate pe sine, nici când trece prin momente
extrem de dificile, nici când are motive de (relativã) bucurie
ºi satisfacþie. Mi s-a pãrut, de pildã, mult mai tare, mai
rezistent la dezamãgiri ºi mai ales la ºocul dezrãdãcinãrii
decât, sã zicem, prietenul sãu Nicolae Breban (pe care îl
analizeazã fãrã menajamente). Cine a citit ºi
memorialistica acestuia din urmã se poate convinge. Nu
face nici o clipã literaturã sau filosofie, ci noteazã în
carnetele personale ceea ce trãieºte, observã, simte ºi
gândeºte într-un moment sau altul. Dacã ar fi renunþat,
mãcar în aceastã ediþie definitivã a jurnalului, la
conspectele de lecturã, neinteresante pentru cititor, cum
îi reproºeazã pe bunã dreptate acad. Eugen Simion,
lectura cãrþii ar câºtiga în tensiune. Asemenea pagini o
încarcã inutil, o dilueazã uneori, ºi-i atenueazã impactul
asupra cititorului. Pe scurt, am parcurs aceastã
„cãrãmidã” de aproape 550 de pagini, cronica unei
experienþe singulare, cu sentimente contradictorii, în special faþã de istoria perioadelor în care a fost scrisã:
nostalgie, revoltã, dezgust pentru multe dintre tipurile ºi
moravurile vremii, admiraþie pentru autorul ei, un scriitor
ºi un intelectual despre care numai cã nu este original nu
se poate spune. Cel mai important, mai imprevizibil ºi,
totodatã, cel mai consecvent ºi, nici vorbã, cel mai
memorabil personaj al lui Dumitru Þepeneag este
Þepeneag însuºi.
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atitudini

Mircea Radu Iacoban

LIMBA DE LEMN
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divorþeazã de realitate”. Iatã un exemplu de la noi: nu de
mult a fost pusã în circulaþie sintagma „mapã
profesionalã”, cãreia i se atribuie o funcþionare înainte de
’89. Imediat, politologii au luat „mapa profesionalã” în
custodie ºi termenul (fals) circulã acum fãrã rezerve în
talk-show-uri ºi-n paginile presei. Cei de vârsta mea prea
bine ºtiu cã, în România ceauºistã, n-a existat niciodatã
altceva decât „dosarul de cadre”. Dau un regat celui ce-mi
va arãta oriunde, fie ºi-ntr-un (z)graffiti, menþionatã
titulatura „mapã profesionalã”! Interesul politic imediat era
primejduit, dacã se utiliza sintagma „dosarul de cadre”,
de neplãcute rezonanþe, speculaþii ºi asocieri cu politica
dosarului ºi „cadrismului” ceauºist, aºa cã „limba a
divorþat de realitate”, cuvintele fiind private voit de înþelesul
pe care-l au. Stricto senso, avem de a face cu o comunicare ratatã în plan ideal, dar utilã pentru manipulare,
împlinindu-se astfel ºi a treia condiþie din definiþia limbii
de lemn: puterea manipuleazã indivizii prin intermediul
limbii. „Este evident cã cei care aveau acces integral la
formularea discursului public în statele totalitare au
încercat impunerea unor termeni în defavoarea altora” –
scrie C.M. Vulcu. În cazul nostru, „mapã profesionalã” în
loc de „dosar de cadre”.
Dar câtã vreme România (încã) nu-i un stat totalitar,
nu ne rãmâne decât sã bãnuim o eroare a cercetãtorului
clujean...

Popas în fuga în Egipt
PRO

Cei care cred cã „limba de lemn” e-o floricicã metaforicã
din ierbarul anticomunismului românesc se înºalã. Ne
aflã în faþa unui concept cu solidã fundamentare ºtiinþificã,
cercetat de autori demni de toatã stima. Pentru definirea
„limbii de lemn” sunt aduse în discuþie numele unor
Arendt, Friedrich, Brzezinski, asociate cu literatura lui
Orwell ºi, ca finalizare, cu inspiraþia Françoisei Thom,
inventatoarea sintagmei. Dupã cum afirmã Cãlin MorarVulcu, autorul unei teze de doctorat (susþinutã la Cluj ºi
publicatã recent la Editura „Eikon”) sub-intitulatã
„Construcþia identitãþilor politice în discursul oficial în
România, 1948-1965" limba de lemn ar avea trei caracteristici principale. Prima: distorsioneazã realitatea prin
manipularea cuvintelor. A doua: limba de lemn este o
comunicare ratatã. A treia: puterea manipuleazã indivizii
prin intermediul limbii. Cea dintâi tezã (nu este transmis
adevãrul, realitatea fiind distorsionatã) este susþinutã fãrã
rezerve de lunga listã a unor nume stimabile – Alain
Besançon, Michel Heller, Jiri Pehe, John Wesley Young,
Cheng-chih Wang, în care se includ ºi cercetãtori români:
Valeria Guþu-Romalo, Tatiana Slama-Cazacu, Rodica
Zafiu, Lavinia Betea º.a. A doua tezã, aceea a comunicãrii
ratate (nu se mai transmite nimic semnificativ) am validato cu toþii prin experienþa proprie din timpul ceauºismului,
când vorbitorul urcat la oricare tribunã n-avea, programatic, nimic de spus în afara odelor închinate „tovarãºului”
ºi „tovarãºei”. Am asistat, în adormitoarea atmosferã de
la Marea Adunare Naþionalã, la zeci ºi zeci de astfel de
discursuri, în care deputatul X nu fãcea nici o referire la
Legea aflatã pe ordinea de zi a Sesiunii, ci informa cã...
secþia lui a depãºit planul cu 1,7%, dupã care, trecând în
tonalitate patetico- entuziastã, începea sã toarne elogii
la adresa „eroului între eroi” ºi „savantei de largã
recunoaºtere internaþionalã.” În fine, a treia caracteristicã
(puterea manipuleazã oamenii prin intermediul limbii) nu
reprezintã altceva decât consecinþa logicã a celorlalte
douã – un soi de circumstanþialã de scop. Toate bune,
frumoase, isteþe ºi exacte. Teza de doctorat a clujeanului,
redactatã cu seriozitate ardeleneascã dusã pânã-n exces,
induce însã ideea cã „limba de lemn” ar fi uzitatã (ºi ar
caracteriza) doar statele totalitare, cu precãdere
comuniste. Nici o umbrã de referire nu-ºi îngãduie sã
sugereze cã respectivul tip de limbã (funcþionând parazitar
în interiorul aceleiaºi limbi!) ar putea fi uzitat ºi ar rodi în
afara sistemului comunist. Îmi îngãdui sã nu fiu de acord.
Politicianismul de oriunde ºi de oricând a recurs ºi recurge
la rudimente ale limbii de lemn, care, însuºite cu obedienþã de cei interesaþi, ajung sã se ordoneze într-un sistem
rãspunzând perfect celor trei caracteristici evocate mai
sus. C.M. Vulcu subliniazã, cu perfectã îndreptãþire:
„cuvintele sunt definite de cei care deþin puterea, aceºtia
le priveazã voit de sensul pe care îl au, iar limba
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cartonaºul roºu

Roxana Ioanid

AUREL M. BURICEA: „MI-E VERSUL
GUªÃ DE PRIVIGHETOARE…”

PRO

Un domn (cu mustãþi ºi plete în vânt,de corsar) a scris
o carte de versuri, botezatã pompos ºi filosoficVama din
rod’’, Editura Danubiu, Brãila, 2007. Alt domn (fãrã
mustaþã, de data asta), pre numele sãu,Victor Sterom
(decanul veleitarilor ºi grafomanilor din România) a scris
o cronicã pompoasã ºi tembelã despre volumul amintit –
un volum modest din punct de vedere artistic.Iatã ce zice
acest domn Sterom: „«Trãiri ale clipei în care cuvântul e
personalizat, aº putea numi întreg universul acestui volum
de poeme. Gândire vorbitã sã-l parafrazeze pe André
Breton sau metodã spontanã a unui raport de cunoaºtere
între poet ºi lume,cum observa Salvador Dali.Poemele
scrise de Aurel M.Buricea vibreazã orfic ºi ontologic.
Autorul se înalþã la un diapazon al trãirii calde, interioare,
la o privire atotcuprinzãtoare ºi lucidã.Logica paradoxului
axiomatic este prezentã…»”.Sã vedem ºi noi cum
„vibreazã orfic ºi ontologic” versificãrile lui Aurel
M.Buricea: „«Mari fâºii de cer din cuvinte se rup /
antimateria se naºte-n mine / cum dospeºte veninul în
albine / aºa cloceºte noaptea în al meu trup / am carnea
unui þãrm sãrat de valuri / aripi de albatros îmbibat în
tâmple / aºtept vestea rea sã mi se-ntâmple / când
noaptea nopþii mã smulge din maluri / zidit în sonet pentru
mântuire / mi-e versul guºã de privighetoare / ºi gândul
negândit plin de uimire/ mi-a fost viaþa asta amarnic regret…» sau: «Eu cânt la nunþi tu plângi în cimitire / la
mine-i iarna grea la tine varã / se-nchide ciclul orb ultima
oarã / când viitorul doarme-n amintire / se-adunã timpul
în cercuri de copac / când roteºte-n inima mea compasul
/ ºi-mi mãsoarã azi cu toamnele pasul /de ninge cu
cenuºa din rug de veac / înzãpezit de vreme stau visãtor
/ºi-aºtept un vestitor strãin la vamã…» sau: «Eu aud
toamna cum plânge în arbori / cum se strâng cercurile la
ceas de-amurg / ºi sevele de tainã în fraze curg / iar tu
iubito în amintiri cobori / cine soarbe zorii din cer nevãzut
/ izvoare verticale de fac luminã / simfonii de vis ascult
în grãdinã / nu-i nimeni sã mã scoatã din duh de lut / aº
vrea sã fiu cocorul din vârf de unghi…» sau: «Peisaj de
iarnã câtã uimire / înzãpezit de timp ca un urs polar /
de-atâta rugã mi-e inima altar / ºi-am scris prin ger poeme
de iubire / clipa din aripi de îngeri mã doare…» sau: «Un
deal musteºte de miere / zboarã albina din zori pânã-n
searã / în stup sã depunã un strop de cearã/ cel ce culege
cer uneori piere / miroase viaþa fân proaspãt cosit / ºi nu
pot uita iubirea mea dintâi / un înger îmi spune ºi-n inimã
rãmâi / oricâte veºti primeºti din alt infinit.» Cred cã orice
continuare ar fi inutilã: versificãri fade, puerile, fãrã prea
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multe pretenþii. Rimele sunt ºi ele uºoare, previzibile, iar
deseori forþate: «Port cu mine imaginea naturii / o voi
duce dincolo ca pe-o pozã / din deºertul nopþii voi face
oazã / sã-mi dorm somnul lin în umbra pãdurii / când voi
sângera de luminã ºi dor / însingurat de-atâta veºnicie /
rãsfoiere albumul cu amnezie / cine-i acest copil pe care-l
ador / în acel bãtrân orb ºi cu barbã rarã…». Cred cã ºi
un copil de clasa a II-a ºtie cã „pozã” nu poate rima cu
„oazã” ºi nici „veºnicie” cu „amnezie”! Sã închei tot cu o
„prostioarã” marca V.Sterom: «Sensibilitatea poetului este
raportatã la starea poeticã,din provocarea ºi contemplarea
cãrora îºi creeazã totodatã în perimetrul posibilului,
posibilitatea de a se implica…» Pentru toate astea ºi
pentru alte „versuri» împrãºtiate prin diverse reviste,
domnul Aurel M. Buricea primeºte CARTONAªUL ROªU.
Ca ºi omniprezentul Victor Sterom…

Masacrul inocenþilor
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info-cultural

Lucia Dãrãmuº

CULTURÃ, ÎN DATE ªI CUVINTE

Latinist de profesie, om de culturã din vocaþie, Vasile Rus
realizeazã o reaºezare a faptelor în ordinea lor fireascã, în privinþa
ºcolilor iezuite din Cluj, sec. XVI – XVIII.
În comentarea datelor, el porneºte de la inscripþiile în limba
latinã, aflate încã pe clãdirile oraºului, sau de la documentele
în limba de origine, existente în arhive.
Interpretarea filologicã urmãreºte paºii caracteristici acestui
domeniu, tratându-se problema „Cavaleriei” din punct de
vedere istoric, arheologic.
De la textul inscripþiei aºezatã pe frontispiciul capelei se
ajunge la problemele de fond: conjunctura, datele istorice
legate de istoria Bisericii Romano-Catolice în Transilvania.
Sunt evidenþiate douã aspecte importante.
„În 1818, în timpul domniei împãratului Francisc, care era
în acelaºi timp ºi mare principe al Transilvaniei, pe când era
guvernator al Transilvaniei Gheorghe Bánffy, liber baron de
Lasoncz, iar episcop romano-catolic al Transilvaniei precum ºi
director al ºcolilor catolice din principat era Rudnay Sándor de
Rudna ºi de Divék Ujfalu, cea mai mare parte a navei bisericii
Calvaria (fostã cândva a abaþiei benedictine ºi apoi a ordinului
iezuit) a fost folositã pentru construirea liceului romano-catolic
(probabil, cu aprobarea ultimelor douã autoritãþi pomenite,
mai ales a episcopului ºi a directorului ºcolilor catolice)”.
Alt aspect important desprins din inscripþie, aºa cum
observã Vasile Rus, pune în evidenþã sanctuarul, pãstrat încã
din prima fazã a bisericii, datând cu aproximaþie din secolul al
XV -lea.
Conform V. Monumenta Comitalia Regni Transylvaniae
XV/3 Edit Szilágyi Sándor, peste care se apleacã V.Rus, în
vederea tãlmãcirii datelor, se pare cã Mãnãºturul, punct zonal
important pentru Transilvania, devine „adevãratul centru spiritual catolic ºi de rezistenþã întreþinut de iezuiþi în Transilvania,
mai ales în secolul al XVII lea, sub principii calvini.”
Studiul valorificã douã ipoteze de lucru, prima urmãrind
datele inscripþiei corelate cu faza ante-iezuitã; a doua referindu-se la prezenþa iezuiþilor.
Opinia istoricilor aratã cã tradiþia vie a bisericii catolice nu
a încetat indiferent de timp ºi conjuncturã, chiar dacã datele
istorice, pe alocuri, au fost evidenþiate în anumite studii cu
inexactitate, acestea datorându-se tocmai ambiguitãþii textului
latin. Indiferent de comentariile istoricilor, de amfiboliile sau
inexactitãþi, Vasile Rus atrage atenþia asupra elementelor
comune, primul aspect fiind prezenþa regelui Ladislau I, deºi
nu ca întemeietor al mãnãstirii, ci ca reper cronologic, al doilea
þinând de anul 1579 ca moment în care regele Báthory István
doneazã clãdirea abaþiei ºcolilor iezuite.
În acest pas al stadiului istoric, Vasile Rus inventariazã
cronologic evoluþia abaþiei, conjuncturile, lãrgindu-se zona de
studiu, de la interpretarea informaþiilor istorice ajungându-se
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la procesarea datelor lingvistice care vin în sprijinul demersului
urmãrit.
„(...) Abaþia a avut procese îndelungate cu episcopii
Ardealului, a cãror jurisdicþie refuzã s-o recunoascã. Benedictinii
au avut mai multe proprietãþi, constând din sate aflate în
împrejurimile Clujului. Ei au dat numele comunei Apahida, adicã
Podul Abatelui.”
Aceastã interpretare etimologicã, expusã de Vasile Rus în
studiul de faþã, aparþine lui Kelemen, însã, mai apropiatã de
datele ºtiinþei lingvisticii este etimologia româneascã,
desemnând „o deformare a microtoponimului Apa Hâdã, cu
referire la un pãrâu tulbure care curgea în teritoriu.”
Tratarea problemei bisericii Calvaria din punctul de vedere
al studiilor arheologice evidenþiazã nivelurile de locuire, în
perspectivã cronologicã, primul nivel atingând fazele târzii de
construcþie.
Pro Scientiarum Academia, autor Vasile Rus, pe baza bãncii
de documente pe care o gãsim ºi în carte ca anexã documentarã,
reconstituie întreg parcursul filologic al temei, reuºind sã atragã
atenþia asupra urmãtoarelor aspecte:
- împrejurãrile în care iezuiþii au sosit la Cluj
- situaþia abaþiei în secolele XVII, XVIII
- reonstituirea caracterului ºcolilor iezuite
- documentele în limba latinã fiind pentru prima datã oferite
atât în limba de origine, dar ºi în traducere, însoþite de
comentariile aferente.
Datele adunate în volumul Pro Scientiarum Academia –
Cavaleria ºi ºcolile iezuite, autor Vasile Rus, nu sunt strict de
ordin istoric, sociologic, filologic, ele reprezentând în primul
rând, prin forma lor tipãritã, un act autentic de culturã.

Paradigma poeziei vizionare
Despre poezia vizionarã s-a scris atât în spaþiul cultural
românesc, precum ºi în cel occidental, însã o anamnezã
riguroasã a acesteia, pânã la Cãtãlin Ghiþã, nu s-a fãcut.
Lumile lui Argus, autor Cãtãlin Ghiþã, Editura Paralela 45,
îºi înscrie în structura internã trei secþiuni.
În prima secþiune – Morfologia – avem imagistica viziunii.
În vederea exhaustivitãþii studiului, chiar în introducere, suntem
familiarizaþi cu excursul cultural al termenului, reconstruindui-se traseul etimologic: „conceptul de viziune – spune autorul
cãrþii – provine din rãdãcina arianã WID, care înseamnã a vedea,
a observa, ulterior, prin extensiune, a ºti.”
Sursele bibliografice sunt multiple, de la Walter W. Skeat,
The Concise Dictionary of English Etymology, Wordsworth
Editions; Larousse; Princenton Encyclopedia of Poetry and
Poetics.....
Viziunea, pe baza surselor, desemneazã:
– percepþia realitãþii
– proiecþia, prin capacitatea imaginativã
Trei sunt temele primei secþiuni – Morfologia – „eul
PRO

Pro Scientiarum Academia – Cavaleria ºi ºcolile
iezuite
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tablete de duminicã
producãtor”, „factorii inductori”, „viziunea propriu-zisã”. Tot
în cadrul tipologiei morfologice, pentru decriptarea textului
vizionar, întâlnim dezbãtute lumile imaginare ca „produs al unor
forþe ideale sau empirice”, precum ºi „viziunea ca percepþie
totalã a lumii reale, fenomenale”.
Radiografia figurilor vizionare alese se realizeazã prin clivajul
între eul producãtor ºi eul biografic, o astfel de scindare
fãcându-se ºi între eul producãtor ºi eul vizionar.
Cea de a doua secþiune – Tipologia I , Paradigma poeziei
vizionare – William Blake – urmãreºte douã modalitãþi de
interpretare din punct de vedere al apprehendãrii realului ºi al
transgresãrii lui, valorificând imagistica artei ºi religiosul din
poziþia lui W.Blake. Capital pentru poetica lui Blake, i se pare lui
Cãtãlin Ghiþã, este modalitatea acestuia de a percepe condiþia
creºtinã în manierã reducþionistã. Ideile ºi le susþine prin
bibliografia copleºitoare, note acribice, bine inserate în
demersul propus, extrem de bine articulate ºi comentate, cum
este ºi cazul punerii în paginã a unei fraze de o importanþã
capitalã din studiul lui David Jasper asupra poeticii lui Blake,
în care subliniazã mutaþia hermeneuticã pe care o produce
poetul vizionar: „ca scripturã, în interiorul tradiþiei particulare a

venerãrii creºtine, Biblia era vãzutã de Blake ca discreditatã,
coruptã ºi, mai degrabã, ca poezie, deoarece ea se adreseazã
geniului creativ al poetului, astfel încât percepþia poeticã a
unitãþii canonice genereazã distrugerea limitelor canonului în
viaþã, aflatã în plinã desfãºurare, a viziunii profetice.”
Studiul fãcut de Cãtãlin Ghiþã nu se opreºte doar la
vizionarismul lui Blake, foarte adesea trimiþând, prin cele douã
tipologii vizionare – mitic ºi religios –, spre poetica miticã
eminescianã sau spre poetica religioasã arghezianã.
Între cele douã tipuri de viziuni, conform hermeneutului, ar
mai fi laicul, justificându-se prin invenþii: „complementar,
modelul blakean devine reprezentativ pentru cele douã tipuri
de vizionarism, cel mitic ºi cel religios, prezente în literatura
românã... Astfel, laicul se pliazã pe inventarea sau, mai corect
spus, pe redimensionarea unei mitologii, în vreme ce religiosul
se pliazã pe percepþia sacrului.”
Pentru a treia secþiune – Tipologie II, Instanþe vizionare în
poezia româneascã , autorul îºi alege ca sistem referenþial
pleiada vizionarã Heliade-Rãdulescu, Eminescu, Arghezi,
Macedonski, Goga, fãrã a-i insera, însã, pe Tristan Tzara, Lucian
Blaga, Gellu Naum etc.

Mircea Dinutz

PE O RAZÃ DE SOARE…

PRO

Eleva Margareta T. Bârsan venea, ca în fiecare zi, la ºcoalã
cu un entuziasm, e adevãrat, reþinut, dar venea… Zâmbea,
poate pentru cã pe chipul ei poposise blând-mângâietor o razã
de soare ce parcã se lipise de obrazul proaspãt, neted, alunecând
peste frunte, ochi… revenind insistent!… Afarã era o toamnã
ruginitã, un bairam de culori, lumini ºi umbre rãsturnate generos
peste parcul din curtea ºcolii!!…
– Ce faci, Bârsane, cugeþi la nemurirea sufletului ºi la pãtratul
ipotenuzei?! Era aceeaºi glumã(de strepezit dinþii) pe care elevii
clasei a XII-a B o auzeau de peste trei ani de la profesorul lor de
ºtiinþe exacte, un individ sever, mãsurat în gesturi ºi cuvinte,
uscat ºi ascetic, autoritar prin chiar felul sãu de a merge ºi de
a se adresa elevilor sãi, cãrora le pierea cheful de orice incident
când îi vedeau ochii împinºi în fundul capului, aproape stinºi
de mulþimea algoritmilor ºi fracþiilor rãsturnate!
– Eu mã zdrobesc(?!!), mã dau de ceasul morþii (asta da,
hiperbolã!!) ca sã vã fac sã înþelegeþi!!…
Clasa nu reacþionã în niciun fel.
– …ºi Bârsan a alunecat pe-o razã de soare…uite-o, nu-i!
încheie acesta foarte încântat de sine ºi parcã eliberat de o
greutate uriaºã…Deja îi trecuse supãrarea. Reuºise sã
glumeascã, ceea ce nu i se mai întâmplase, cu toate cã – în
secret – îºi dorise sã fie volubil, comunicativ, charismatic!!…
Elevii îl priveau foarte nedumeriþi!!…E greu de acceptat cã
un om îºi poate ieºi, pe neaºteptate, din comportamentul
stereotip ºi limbajul decolorat, previzibil, pentru a face o
asemenea apreciere „trãsnitã”:
„Se întâmplã o datã la o sutã sau la o mie de ani!” aprecie
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Robert uºor amuzat. „Ciudat”, se gândi altul, „parcã ar fi o altã
persoanã!”
Profesorul se chestionã ºi el încruntat: „Ce m-o fi apucat?!
Ce-or sã creadã domniºoarele ºi domnii elevi despre mine??!
Am distrus… o imagine construitã cu atâta greutate, ºi în atâta
amar de ani! Trebuie sã-mi revin!”
Se opri în mijlocul clasei: de aceastã datã, înspãimântat!
Locul ocupat (!?) de eleva Margareta T. Bârsan era gol! Trecuserã
câteva zeci de secunde de când îi fãcuse observaþie, nimeni nu
se miºcase de la locul lui . Nimeni nu sesizase vreo miºcare,
gânduri, doar gânduri! Nicio miºcare!! Aproape simultan, elevii
remarcarã panica profesorului, motivul acesteia ºi… încremeniserã! Minþile se goliserã dintr-o datã; nici mãcar vreun loc
pentru întrebãri nu mai exista.
…ªi pentru cã tot ceea ce ne depãºeºte puterile slabei
noastre raþiuni ne îngrozeºte, aceºtia se priveau pe furiº, cu
teamã, unul pe celãlalt.
De departe, eleva Margareta T. Bârsan, îndrãgostitã peste
poate de acea razã de soare pe care o întâlnise întâmplãtor,
într-o dimineaþã, pe când se îndrepta spre ºcoalã, surâdea!!
Era fercitã! Locuia acum într-o altã dimensiune, scãldatã în
luminã ºi culoare, iubire ºi tandreþe, frumuseþe fãrã de
moarte!!… Surâzând, îºi întoarse privirile spre pãmânt – era
atât de departe, atât de mic ºi atât de întunecat!!…
– Doamnelor ºi Domnilor, peste ºase minute cosmice veþi
asista – live – la decesul Planetei Pãmânt care va pieri într-o
explozie nuclearã!! Ne revedem în sala de ºedinþe a Marelui
Consiliu al Luminii!
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Virgil Panait
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ROMÂNEASCÃ,, NR. 1-2, 2008
VIAÞA ROMÂNEASCÃ
Printre multe lucruri demne de toatã atenþia, se
numãrã ºi Revizuirile semnate de Marian Victor Buciu –
care face un act de dreptate (literarã) readucându-l în
actualitate pe excelentul prozator care a fost Laurenþiu
Fulga, mai ales cã nu se prea mai vorbeºte despre creaþia
sa, care cuprinde cel puþin trei romane foarte bine scrise:
Alexandra ºi infernul (1966), Moartea lui Orfeu (1970) ºi
E frig ºi e noapte, seniori (1983). Iatã ce spune M. V.
Buciu despre acest ultim volum: „Este un roman confesiv
integral, o sintezã realistã ºi poeticã de o largã
sugestivitate, un roman al concepþiei, proiecþiei ºi

Bunavestire
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execuþiei unei existenþe spirituale, morale ºi artistice.
Autenticitatea este sporitã, convingãtoate, uneori
memorabilã. Este accentuatã perspectiva artistului care
îºi asumã destinul tragic, izbãvitor. Spovedanie vie,
marcatã de febrele rememorãrii ºi analizei, din perspectiva
unui punct de vedere liber, ajunge la limita entropiei,
obscuritãþii ºi cutremurului spiritual”. O re-editare a
romanului E frig ºi e noapte, seniori semnat de Laurenþiu
Fulga, i-ar bucura, sunt sigur, pe iubitorii de literaturã bunã.
Dar un film?

ORIZONT,, NR. 1, 2008
ORIZONT
Comentând o carte (Refuzul de a uita, Ed. Curtea
Veche, Bucureºti, 2007) semnatã de discutabilul domn
Vladimir Tismãneanu, Smaranda Vultur scrie, printre
altele: „Refuzul de a uita e o carte diagnostic, prin care
V. T. încearcã sã pãstreze un dialog cu cei care îl citesc
în þarã. E o carte extrem de vie, plinã de informaþii ºi o
excelentã incursiune în lumea postcomunistã; este un
cosmos social tensionat în care coexistã nostalgii
colectiviste ºi instituþii pluraliste…” Nu o contrazic cu
nimic pe doamna Smaranda Vultur. Aº ruga-o, totuºi, sã
meargã la Biblioteca Centralã Universitarã din Timiºoara
ºi sã caute colecþiile revistelor „Amfiteatru” ºi „Viaþa
Studenþeascã” de prin anii 1980 ºi sã lectureze articolele
pro-comuniste ºi pro-ceauºiste semnate de… Vladimir
Tismãneanu.
Ruºinos, josnic, jalnic. Chiar refuzãm sã uitãm nu-i
aºa, domnule Tismãneanu?
ACOLADA, NR. 4, 2008
O interesantã anchetã având ca temã Jurnalul de
scriitor ne propune Dora Pavel. Rãspund prezent: Angela Marinescu, ªerban Foarþã, Sanda Cordoº, Gabriel
Dimisianu, Gheorghe Grigurcu, Emil Brumaru ºi Livius
Ciocârlie. Iatã ce spune dl. Livius Ciocârlie: «…despre
rostul jurnalului meu pot sã rãspund fãrã sã ezit: în sine,
nici un rost. Este o replicã la tot ce, de-a lungul vremii,
am fost silit sã scriu. Folosind cuvinte mari, aº spune cã
jurnalul e spaþiul meu de libertate.
Psihologic însã, e probabil cã rostul jurnalului este
sã-mi dea sentimentul cã am un rost. Fac ºi eu ceva.
Semãnând aidoma cu oamenii de pe stradã, am vanitatea
de a fi, în felul ãsta, mai altfel decât ei…» Decente ºi
interesante, opiniile distinsului cãrturar. Ce ne facem, însã,
cu unele afirmaþii ale lui Emil Brumaru, ce nu pot fi
reproduse aici? Simplu: le citim ºi ne minunãm. Cruce
sã ne facem, este prea târziu…
TOMIS, NR. 2, 2008
Cu titluri de rubrici rebusistice, fumate demult
(ARThiva, ARTelier, LiterART, ARTistocrat, BazART, etc.)
PRO

nr.. 2, 2008
ATENEU, nr
Distinsul critic literar ºi cãrturar Constantin Cãlin are
curajul – rar – de a se lua „la trântã” cu Bucureºtiul! Curajul,
adicã, de a polemiza cu intelectualii din Capitalã – caz
unic în ultimii zece ani, dacã nu mã înºel. Exact:oare de
ce le-o fi teamã scriitorilor din provincie sã polemizeze
cu bucureºtenii? iatã ce spune (bine) domnul C. Cãlin:
„El (H. R. Patapievici) e, nu numai aici, radical ºi exclusivist: ca ºi Vitner & Co. în anii 40-50 – condiþioneazã
progresul de ruperea legãturilor cu trecutul, de eliberarea
de acesta. Ideea pe care vrea s-o impunã (îndeosebi în
minþile tinerilor) e cã nu putem parveni la titlul de
„progresiºti” decât dacã ne despãrþim de Eminescu,
„fostul poet naþional” ºi trebuie s-o facem cât mai repede,
deoarece e „incorect politic” ºi „exasperant de învechit”.
Persistenþa în aceastã idee atestã, cert, un blocaj
intelectual, ca sã nu zic obsesic. Dacã ea ar fi însuºitã,
ar trebui sã ne debarasãm (alt verb frecvent în vocabularul
proletcultiºtilor) de aproape toþi scriitorii noºtri capitali…”
Excelent spus! ªi cu bun simþ întreb: o debarasare de H.
R. Patapievici, nu s-ar putea? Mãcar temporarã…
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noul TOMIS aratã ca un adevãrat Almanah. Dar, cine a
spus cã vremea „Almanahelor” a trecut? De accea,
vãzând un articol în care sunt. Pomeniþi (pomenite):
Biblia, Goethe, Dumnezeu, Oracus, Pantheon-ul, Iov,
Vattimo, Nietzsche, Noica, Toma din Aquino, Nichita
Stãnescu, nu m-am abþinut sã nu-l citesc cu atenþie.
Articolul cu pricina se numeºte Mingea de pãr a vieþii,
este semnat de ªtefania Plopeanu (Bucureºti) ºi ne
vorbeºte despre poezia lui Paul Daian – omul cu trompeta:
«Poezia lui Daian este insolitã. Textele sale pun în
miºcare un fel de dezlãnþuire a cuvintelor în afara
sensului… E o transcendenþã nevorbitoare… în locul
metaforei, parcã asistãm la un limbaj alegoric abscons…»
Vorbe, vorbe mari pentru versuri modeste: «I-am spus
Zguduitorului:între mine ºi tine existã o apã / ºi în apã
existã peºti: cine îi va prinde?» sau: «Când întreb, mã
întreb pe mine însumi? Te întreb pe tine însuþi? / te întreb
eu pe tine? mã întrebi tu pe mine? / sau se întreabã?»
Da, se întreabã ce legãturã au aceste bazaconii cu
poezia…

MEANDRE, NR. 1-2, 2008
Într-un sobru Editorial , dl. Stan V. Cristea ne vorbeºte
despre „Cultura scrisã, azi, mâine…”:
„O strategie în domeniul culturii scrise ar trebui sã
aibã în vedere nu doar sprijinirea, în fiecare an, a apariþiei
unui numãr limitat de cãrþi ºi a unui numãr limitat de
reviste, ci , ºi faptul cã o seamã de cãrþi ºi publicaþii,
dimpreunã cu o seamã de produse digitalizate, de un
interes absolut real pentru cultura româneascã de azi ºi
de mâine, ar trebui sã se regãseascã dupã acest nivel
de interes, ºi în fondurile Bibliotecilor publice. ªi cã , de
fapt, un astfel de mecanism ar trebui sã funcþioneze nu
doar la nivel naþional, ci ºi la nivel judeþean. Abia atunci,
cu siguranþã, bibliotecile noastre ar arãta altfel. „Un lucru
lãudabil: în revistã gãsim nu mai puþin de 28 de cronici
de carte – cred cã am numãrat bine. Dar, când semneazã
poezie ºi 20 (douãzeci) de autori într-un singur numãr de
revistã, asta nu sunã a bine, mai ales când citim: „Gluga
de iarbã le cade peste ochi. Ca un marsupiu. / Distinse
domniºoare i-au alãptat pe îndelete (pe cosaºi)…”
Plec mamã de la oraº / la þarã sã mã fac cosaº…

PRO

11/2008
PLUMB, NR. 1
1/2008
De citit: Poezie ºi poliþie politicã de Romulus Dan
Busnea, Geneticã ºi culturã de Dumitru Brãneanu,
Farmecul ºi înþelepciunea cãrþilor vechi din Bucovina de
Grigore Codrescu, poeme de Emilian Marcu ºi prozã de
Gheorghe Mocanu. Prof. dr. Adrian Botezne vorbeºte pe
douã pagini despre poetul Alexandru Dumitru („ofiþer de
poliþie în cadrul Miliþiei judeþului Bacãu…”!?!) ºi despre
poezia lui. În stilul sãu entuziasmant –pãgubos, A. B.
încheie pompos ºi irelevant: «Cine este poetul Alexandru
Dumitru? S-ar putea sã fie nu doar Taumaturg
conjunctural, ci chiar un ales, cel care sã ne vesteascã
faptul cã, da, am încercat dureri, tulburãri ºi suferinþe, cã
aºa-i cutuma / obiceiul cosmic de la Facerea Primã
încoace, dar ca sã se apropie, fãrã pic de îndoialã, o a
doua Facere a lumii întru totul solarã ºi desãvârºitã în
armonie, mireasmã ºi luminã, Lume a lui Dumnezeu –
SAECULUM 3/2008

Iisus, deplin izbânditorul asupra neliniºtilor, spaimelor ºi
suferinþelor…» Cuvinte, cuvinte, cuvinte. Goale…

CUVÂNTUL, NR. 3, 2008
O excelentã ºi exactã radiografie a vieþii literare de
la noi face Cosmin Perþa:”Gãºtile, bisericuþele, dispreþul
unora faþã de ceilalþi, ura ºi invidia, rãutatea gratuitã,
râderile la cerere, bârfele, atacurile nefondate, atacurile
la persoanã, promovarea criticii care vizeazã sau atacã
autorul ºi nu opera, toate aceste tone de scârbã care se
varsã încontinuu ºi împroaºcã în toate direcþiile, mult
mai numeroase decât literatura propriu-zisã, mi se par a
fi cele mai nefaste lucruri care se întâmplã în momentul
de faþã: „Dar, oare, se mai poate face ceva? În acelaºi
numãr, Andrei Simuþ comite o enormitate ºi un neadevãr:
„Marele paradox al acestor ani este cã scriitorii basarabeni
au gãsit în România secretul succesului la public… Pe
plan cultural, România a fost cuceritã ºi colonizatã de
valul de tineri din Basarabia, scriitori ai generaþiei 2000,
care pot fi consideraþi parte din vârful ei de lance: Dumitru
Crudu, fraþii Vokubuski, Oleg Garaz, Iulian Ciocan, ªtefan
Baºtovoi au ajuns nume de referinþã înaintea scriitorilor
basarabeni din generaþiile anterioare, cvasi-necunoscuþi
la noi (Arcadie Suceveanu, Ion Druþã)”. Prostioare…
CULTURA,
CUL
TURA, NR. 6, 2008-03-30
„Condamnarea comunismului” , alcãtuitã de
comunistul Vladimir Tismãneanu, face subiectul unei
dezbateri interesante la care participã:Dan Ungureanu,
Ciprian ªiulea, Ilarian Þin ºi Alexandru Bogdan Duca.
Concluziile s-ar putea rezuma la cele spuse de Ilarian
Þin: „Raportul Tismãneanu, cu pretenþii de „manual asupra
epocii” , nu a corectat nici mãcar erorile punctuale
semnalate de istorici ºi criticii sãi…” Dl. C. Stãnescu îi
face un portret corect lui Paul Goma: „Din nefericire sau
din fericire – depinde dinspre ce parte privim –, opera
literarã a lui P. G. este foarte subþire, cât singura ºi
adevãrata lui capodoperã, anume „Dur Calidor”. Restul

Christos predicând la Lacul Gennesaret
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operei este compus din mãrturii, literaturã-colportaj, eseuri
dezlânate, nenumãrate replici la replici ºi, vai, dezvãluiri
la graniþa delaþiunilor ori a bârfelor purtate de la o ureche
la alta, multe neverificate ºi neverificabile. Baºca
înjurãturile – la care nu-i dau dreptul meritele din trecut…”
Paul Goma rãmâne un personaj… mai întâi de toate…

LITERARÃ,, NR. 1, 2008
DACIA LITERARÃ
Cãlin Ciobotari realizeazã un bun interviu cu poetul
Liviu Antonesei care se aratã a fi foarte abil, sincer ºi
critic. Iatã ce spune L. A. despre unii tineri scriitori (mai
mult sexoºi decât talentaþi!): „Li se pot reproºa unele
excese care, iatã, provin tocmai din absenþa cenzurii.
Pentru noi optzeciºtii, era foarte greu sã numim cuvintele
care denumeau organele sexuale sau actul sexual. Pentru
ei e mai simplu. Nu neapãrat cã e bunã aceastã numire
directã, în orice caz, nu nu e suficient sã ai sex. Sex are
toatã lumea, conteazã cum îl foloseºti. Trebuie mai multã
abilitate. Ce vreau sã spun? Uzul este normal, abuzul
este deranjant. Literatura de genul acesta poate fi salvatã
numai de virgine. Dacã nu existã viziune, totul devine
pornografie. Cred cã asta face distincþie între scriitorul
adevãrat ºi scrib – existenþa unei viziuni proprii. „Corect.
Dar cine poate face distincþia dintre viziune ºi pornografie?
O distincþie obiectivã, se înþelege… Criticii literari sau
psihiatrii? Aceasta-i întrebarea… Sau, poate, ºi rãspunsul.
nr.. 1, 2008
LITERE, nr
Revista realizeazã un adevãrat DOSAR Mircea Horia
Simionescu, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de cãtre
distinsul prozator. Semneazã: Al. George (un articol cam
încâlcit ºi… neterminat), Barbu Cioculescu, Dumitru
Ungureanu, Liviu Grãsoiu, Daniela Olguþa Iordache,

Nicolae Scurtu, George Toma Veseliu, Victor Petrescu,
George Coandã, Mihai Stan ºi Tudor Cristea care spune
exact ºi convingãtor: „M. H. Simionescu este o naturã
borgesianã. Pentru el viaþa e o aventurã într-un labirint
livresc, iar modelul lumii este Biblioteca. Spiritul borgesian
se grefeazã însã pe un substrat caragialesc, urmuzian ºi
balcanic, comic, grotesc ºi chiar tragic, grav, fantezist ºi
tentat de a face abuz de înscenare ºi de mistificaþie.
Astfel, autorul devine la un moment dat, nu doar arhitect,
dar ºi prizonier al pânzei în care îºi prinde prada”. ªi o
nedumerire: ce cautã semnãtura lui Nicolae Dragoº într-un
numãr de revistã dedicat, totuºi, lui M. H. Simionescu?

nr.. 1-4, 2008
JURNALUL LITERAR, nr
O scrisoare (cât un mic roman) îi adreseazã acelaºi
Paul Goma, lui Gheorghe Grigurcu. Am spus „acelaºi”
deoarece, ºi aici, Goma rãmâne acelaºi copil de grãdiniþã
care se supãrã pe toatã lumea. Ce aflãm, printre altele?
Aflãm cã Paul Goma a intrat în P.C.R. la 22 august
1968 împreunã cu Adrian Pãunescu, Aurel Dragoº
Munteanu, Mariana Costescu ºi Al. Ivasiuc; aflãm cã
Nicolae Breban, care-i era ºef lui Goma la „România
literarã” ar fi spus (atunci când a fost rugat sã intervinã
la C.C. pentru ridicarea interdicþiei totale de semnãturã
a marelui disident): „Dacã aºa au hotãrât tovarãºii,
înseamnã cã au dreptate sã hotãrascã aºa…” Ce mai
aflãm? Cã, dupã vreo 3 luni de la primire, în P.C.R. ,
Comitetul de partid de la Uniunea Scriitorilor (cei mai
activi fiind: G. Dimisianu, C. Þoiu, Fãnuº Neagu, Nichita
Stãnescu, Ion Horea, C. Chiriþã) a prins a mã chema
periodic ºi a-mi cere sã predau carnetul de partid, fiindcã
în august 1968 nu fusesem legal primit –, un viciu de
procedurã”. Telenovelã curatã!
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