editorial

Mircea Dinutz

UN BILANÞ NECESAR
Cincizeci nu e o cifrã impresionantã, pentru cã nu se
referã la o longevitate comparabilã cu a revistei
„Luceafãrul”, de exemplu, nu a avut ºi nu are anvergura
acesteia ºi nici audienþa pe care ºi-ar dori-o. E vorba de
numãrul 50 în al ºaptelea an al existenþei sale, ºi nimic
mai mult! O atare aniversare presupune luciditate, nu
entuziasm, o privire evaluativã ºi nu o vedere furatã de
strãlucirea efemerã a momentului. Ce am fãcut? Cât am
fãcut? Ce mai e de fãcut? Cui se datoreazã scãderile?
Fãrã a supradimensiona importanþa elementului statistic, credem cã nu e un argument de neglijat. Cine a lucrat
vreodatã la un ziar, la o revistã cu profil cultural (regretatul
Al. Deºliu ºtia prea bine lucrurile astea) înþelege cât de
greu se întemeiazã ºi, cu deosebire, supravieþuieºte o
asemenea revistã, ce dificil e sã-þi formezi ºi sã întreþii
un cerc de colaboratori (de marcã), în condiþiile în care
nu existã mijloace pentru a-i recompensa dupã ostenealã
ºi merite. E, de cele mai multe ori, jenant, sã ceri cuiva o
colaborare, întrucât te aºtepþi – oricând – sã þi se punã
întrebarea atât de fireascã: «cât plãtiþi?» Abia apoi urmeazã
amãnuntele.
Voi spune de la început cã numerele apãrute pânã în
prezent însumeazã 4496 de pagini A4, dintre care –
atenþie! – 1118 aparþin condeierilor vrânceni, nãscuþi aici
sau împãmânteniþi, afirmaþi pe alte meleaguri sau –
dimpotrivã – învestiþi ca poeþi, prozatori dupã sosirea lor
pe pãmântul Vrancei – la apa tulbure a Milcovului, cavalerii
Melancoliei! ªi pentru mine a fost o foarte plãcutã surprizã
sã constat cã 1 din 4 semnatari e aborigen. O cifrã, mai
bine zis, un procent care aruncã în derizoriu multele
speculaþii rãutãcioase care s-au fãcut în timp.

Aniversãri
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Depinzând în bunã mãsurã de reacþia naturalã a
colaboratorilor noºtri, dar care s-au lãsat – în unele situaþii
– ºi provocaþi, colectivul de redacþie a reuºit sã creeze o
revistã sensibilã la cele mai importante momente
aniversare, deºi, e adevãrat, unele au fost ignorate sau
tratate superficial. Bunãvoinþã, multã bunãvoinþã ºi,
uneori, întâmplarea ne-au ajutat sã þinem totuºi pasul cu
marile reviste.
Astfel, la asemenea ocazii (ianuarie, iunie) au scris
despre Eminescu colaboratorii noºtri de elitã: Eugen
Simion, Mihai Cimpoi, Fãnuº Neagu, Ion Murgeanu, M.
R. Iacoban, Constantin Coroiu, George Coandã, Florin
Paraschiv, Adrian Botez, Valeriu Filimon. În anul
Caragiale (2002) au semnat texte deferent argumentate:
Valeriu Anghel, Mihai Cimpoi, M. R. Iacoban, Constantin
Coroiu, Adrian Silvan Ionescu, dupã cum – în anul urmãtor
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– Nichita Stãnescu s-a aflat în atenþia lui Eugen Simion
ºi Fãnuº Neagu (2003). Centenarul MIHAIL STERIADE
(nãscut în 1904 la Focºani) a fost omagiat în nr. 9 / aprilie
2004 de cãtre C. Ciopraga, Al. Deºliu, Florentin Popescu
ºi Lazãr Bãciucu. Al. Sãndulescu ºi Pavel Chihaia au
prãznuit centenarul Vladimir Streinu (2002), pe când
Toader Aioanei, un eseist prob ºi substanþial, a marcat
generos împlinirea a 110 ani de la naºterea lui Camil
Petrescu (2004), iar, mai apoi, 20 de ani de la publicarea
Doctrinei substanþei (1988).
Eugen Simion ºi N. Iliescu s-au aliniat pentru a aduce
un elogiu pe deplin meritat marelui scriitor D. R. Popescu
la împlinirea a 70 de ani, Constantin Coroiu ºi Andrei
Milca au consemnat împlinirea a 80 de ani de la naºterea
lui O. Paler
Paler,, Gheorghe Istrate ºi Andrei Milca au punctat
cei 105 ani de la naºterea lui Geo Dumitrescu, dupã
cum D. R. Popescu n-a scãpat prilejul de a-l gratula pe
prietenul sãu, G. Bãlãiþã, la împlinirea a 70 de ani. De
asemenea, când Eugen Simion, autorul unei opere critice
impresionante, a împlinit 75 de ani Florentin Popescu ºi
Ana Dobre l-au elogiat, în douã discursuri pertinente,
pentru faptele sale culturale ºi harul sãu de magister
magister.. Sã
mai notãm cã Al Deºliu a avut un cuvânt de recunoºtinþã
pentru eminentul cãrturar care a fost Virgil Cândea (75
de ani), iar, ceva mai târziu, Titi Damian ne-a readus
aminte cã Marin Preda ar fi împlinit 85 de ani (2005).
Se mai cer consemnate gesturile de preþuire faþã de
alþi colaboratori ai revistei, la fel de diligenþi ºi eficienþi în
plan cultural: Mihai Cimpoi – 60 de ani (Gh. Istrate),
Ioan Adam – 60 de ani (Horia Bãdescu, Mircea
Ghiþulescu, Titus Vâjeu), Gheorghiþã Geanã – 60 de
ani (Valeriu Anghel), Florentin Popescu – 60 de ani (Al.
Deºliu). Au fost omagiate mari personalitãþi ale istoriei
noastre, precum ºi evenimente de anvergurã naþionalã:
ªtefan cel Mare, evocat de Mihai Cimpoi, Mircea
Pãcurariu, ªtefan ªtefãnescu, Petru Ursache, Ionuþ
Iliescu, iar Unirea Principatelor a constituit obiect de
analizã ºi consideraþii persuasive pentru Dan Berindei,
Al. Zub, Horia Dumitrescu ºi D. Huþanu. În sfârºit, au
mai fost comemoraþi Mircea Eliade, M. Sebastian
(scriitori), dar ºi Viorel Cozma
Cozma, muzicolog (Al. Deºliu),
George Enescu, dirijor, compozitor, interpret (E. Simion,
Gh. Istrate), Florin Piersic (Aurel Rãu), Dan Hatmanu
Hatmanu,
pictor (Gr. Ilisei, E. Simion, C. Ciopraga, Constantin
Coroiu).

Istorie literarã
Între cele 14 studii, eseuri, exegeze dedicate lui
Eminescu se remarcã cele semnate de Ana Dobre
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* George Popa, L. Blaga – metafora misterului a apãrut în „Pro
Saeculum”, an V nr. 4 (26) – iunie 2006, pp. 46 – 47.
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Documente. Restituiri
Jurnalist prin formaþie, regretatul Al. Deºliu fãcea
eforturi deosebite de a asigura revistei cât mai multe texte
inedite, documente, pagini epistolare ºi de jurnal cu o
dublã finalitate: creºterea cotei de „audienþã”, dar – mai
ales – dorinþa de a îmbogãþi fondul documentar ºi a facilita,
pe cât posibil, realizarea unor viitoare studii ºi sinteze.
De aceea n-a ezitat niciodatã sã publice un text inedit,
un document de realã valoare ºi utilitate, cu motivaþii
foarte serioase din partea transmiþãtorului.
Astfel au apãrut, în douã numere, 12 texte inedite ale
Iuliei Haºdeu, transmise ºi comentate de Crina Bocºa
Decusearã, 3 texte inedite ale lui N. Labiº transmise de
istoricul D. Huþanu, 7 texte aparþinând lui Gheorghe Pituþ
în interpretarea colegului sãu de generaþie, Ghoerghe
Istrate, 1 text sub semnãtura lui Leonid Dimov, iar acelaºi
Gh. Istrate, un statornic prieten al Vrancei literare, dã
publicitãþii 3 texte inedite ale lui Ion Baciu. Doamna
Ecaterina Þarãlungã ne-a încredinþat spre publicare 7
poeme, un articol despre poezia arghezianã ºi un text în
prozã (Parfumul iubirii) sub semnãtura lui Petru Dumitriu.
O Rememorare emoþionantã a lui Al. Cãlinescu (un scriitor
vrâncean pe nedrept uitat) aparþinând lui Pavel Nedelcu,
colegul sãu de generaþie, a fost publicatã ºi comentatã
de cãtre D. Huþanu. În sfârºit, Emil Manu, statornic
colaborator al revistei, ne-a încredinþat o Mãrturisire ºi o
Scrisoare cãtre Virgil Ierunca sub semnãtura lui Ion
Caraion.
Nu mai puþin bogat este fondul epistolar oferit cititorilor
revistei „Pro Saeculum”: schimbul de scrisori între Vintilã
Horia ºi Ion Caraion (Emil Manu), scrisori adresate de
Ion Diaconu lui Dumitru ªandru (Ion. C. Rogojanu), poetul
I. M. Raºcu în scrisori (D. Huþanu), o parte a corespondenþei lui Ion Mincu (Horia Dumitrescu), scrisori cãtre
Ion Caraion transmise ºi comentate de Fl. Popescu,
dialogul epistolar G. Cãlinescu – Al. Rosetti (C. Coroiu),
un schimb de scrisori între H. P. Bengescu ºi Savel
Rãdulescu (Horia Dumitrescu) sau între poetul Cezar
Cristea ºi M. Eliade (Ionel Necula). Precizãm cã, între
numele întâlnite la aceastã secþiune, Al. Cãlinescu, Pavel
Nedelcu, Ion Baciu, Ion Diaconu, D. Huþanu ºi Horia
Dumitrescu sunt vrânceni „pur sânge”, nicio îndoialã.
Au fost resuscitate texte ºi interviuri luate unor
personalitãþi în perioada antedecembristã, publicate parþial
sau deloc la acea vreme, cum ar fi acela acordat de Eugen
Barbu lui Florentin Popescu în 1982, cel obþinut de
Gheorghe Filip de la Florin Mugur în acelaºi an sau acela
realizat de Constantin Coroiu care l-a intervievat pe Eugen
Coºeriu în 1992. Las deoparte interviul (parþial) ratat
realizat de subsemnatul în dialog cu Angela Croitoru
(Elveþia), dar atrag atenþia asupra unei poete afirmate în
anii ‘70 care nu dezamãgeºte nici astãzi (în acest scop
am publicat o microantologie liricã).
Nu lipsesc paginile de jurnal (inedite), cum ar fi acelea
ale lui Petru Dumitriu (Ecaterina Þarãlungã), la care adaug
comentariile avizate ale lui M. Handoca pe marginea
Jurnalului eliadesc, la acea orã nepublicat (2005). Dacã
toate celelalte inedite au atras foarte puþin atenþia, paginile
de jurnal transmise de Marga Barbu lui Al. Deºliu ºi
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(M. Eminescu – limbã ºi naþionalitate, Eminescu ºi spiritul
religios, Icoane de luminã), Dan Mãnucã (Despre Geniu
pustiu) ºi Rodica Marian (Proza lui Eminescu ºi Georges
Rodenbach). De o atenþie deosebitã, din partea colaboratorilor revistei, a beneficiat autorul Poemelor luminii cu
12 texte, în majoritate demersuri eseistice, între care
remarcãm pe aceeaºi Rodica Marian (Armonia melancoliei blagiene), George Popa (L. Blaga – metafora misterului*), Vasile Andru (Cunoaºterea revelatorie), Lucian
Bâgiu (cu excursurile sale eseistice asupra Meºterului
Manole), Mihai Cimpoi (Sensibilitatea existenþialã
blagianã) ºi Lucia Dãrãmuº (Creaþie de sens la Blaga).
I. L. Caragiale a provocat privirea scrutãtoare a lui
Andrei Milca (Nenea Anghelache ºi de ce), a Valeriei
Manta Tãicuþu (Asimilare ºi acomodare) ºi a Mãriucãi
Oana Constantin (Caragiale – contemporanul nostru ).
Texte critice substanþiale au semnat Eugen Simion
despre I. Slavici, Mihai Cimpoi despre G. Bacovia,
Florentin Popescu despre Al. Macedonscki
Macedonscki, iar Victoria
Jumbei a scris despre Poveºtile lui Creangã. Strãlucitor
de-a dreptul este demersul eseistic al lui Eugen Simion
Simion:
O fabulã swiftianã (T. Arghezi). George Buzatu ºi Dan
Brudaºcu sunt interesaþi sã deconspire culisele vieþii
social – politice a lui O. Goga
Goga, pe când Al. Sãndulescu
se apropie mai mult de opera sa. În sfârºit, Ion Pachia
Tatomirescu scrie aplicat despre Alexandru Philippide
Philippide,
iar Florentin Popescu (de ce ne-am mira?) despre Vasile
Voiculescu.
Prozatorii cei mai „vizitaþi” ºi „revizitaþi” au fost Barbu
ª t e f ã n e s c u D e l a v r a n c e a (Valeriu Anghel, Al.
Sãndulescu), D. Zamfirescu (Ioan Adam, Dan Mãnucã),
M. Sebastian (Lucian Bâgiu, Ioan Adam, Gelu Negrea),
Mircea Eliade (D. Matalã, Andrei Milca, M. Handoca,
Adrian Botez, Teodora Fântânaru), M. Sadoveanu (C.
Ciopraga, Petru Ursache, Constantin Coroiu) ºi L.
Rebreanu (Al. Sãndulescu, Emil Manu, Ionel Popa,
Corneliu Lupeº).
Între poeþii contemporani, la loc de cinste se aflã
Nichita Stãnescu cu texte semnate de D. R. Popescu
(Ave, Nichita!), Constantin Ciopraga (Nichita Stãnescu
– un gladiator tandru), Paul Dugneanu, Andrei Milea,
Ion Murgeanu ºi Florentin Popescu. Urmeazã – fãrã
vreo intenþie din partea mea de a ierarhiza – Marin
Sorescu (E. Simion), Ana Blandiana (Georgeta Adam),
Leonid Dimov (C. Ciopraga), Ioan Alexandru (Zoe D.
Buºulenga), Cezar Ivãnescu (Petru Ursache), Miron
Radu Paraschivescu (Ana Dobre), Carolina Ilica
(Georgeta Adam, C. Ciopraga). Spre iritarea mereu
crescândã (bãnuiesc) a lui Alex ªtefãnescu apare –
discutat în partea rezistentã a creaþiei sale, cu
discernãmânt ºi obiectivitate – Mihai Beniuc (Ioan Adam
ºi Constantin Coroiu) de la a cãrui naºtere s-au împlinit
100 de ani (1907 – 2007). Cu aceeaºi aleasã reverenþã
au fost comentaþi, în paginile revistei, M. Ursachi
(C. Ciopraga) ºi Radu Cârneci (Florentin Popescu).
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publicate sporadic în 14 numere ale revistei în perioada
2004 – 2006 au provocat destule nemulþumiri în cercurile
„României literare” care au gãsit de cuviinþã sã conteste
autenticitatea acestora. Asta nu intrã în discuþie, ci doar
oportunitatea publicãrii acestor pagini de jurnal (1968,
1970, 1972, 1973, 1974, 1982). De ce n-ar fi?! Cu toate
pãcatele sale, chiar luând în calcul plagiatul dovedit ºi
comportamentul reprobabil faþã de confraþi, Eugen Barbu
rãmâne un mare scriitor. Una la mânã. Dacã e un mare
scriitor ne intereseazã orice paginã semnatã de acesta.
Douã la mânã. Dacã autorul Gropii ºi al Principelui era
nedrept, abject în destule cazuri, asta nu înseamnã cã
noi gândim la fel. Textul îl reprezintã pe Eugen Barbu, nu
pe cei care au gãzduit paginile de jurnal. Cu asta ar fi trei
la mânã.

Amintiri. Evocãri
Amintirile ºi interviurile pot fi „sarea ºi piperul” unui
numãr de revistã, dacã sunt fãcute cu talent ºi dragoste
pentru adevãr, incitante ºi rãscolitoare. Dintr-o perspectivã
reconfortantã, la peste 120 de ani distanþã, Constantin
Coroiu comenteazã amintirile lui Th. V. Stefanelli despre
prietenul sãu, Eminescu. Într-un alt loc, Alice Voinescu
rememoreazã puþinele momente în care s-a aflat în
intimitatea lui Maiorescu. Emil Manu îºi aminteºte: Cum
l-am cunoscut pe T. Arghezi, iar Barbu Brezianu construieºte un portret insolit al poetului de la Mãrþiºor: „ºantajat
ca pãrinte”. Gh. Cristescu îl rememoreazã pe L. Rebreanu
într-o ipostazã pur umanã. În stilul sãu colorat ºi spectacular, Fãnuº Neagu evocã figura lui Mon – cher (Marin
Preda ar fi împlinit 80 de ani) în 2002 ºi a lui N. Stãnescu
(E greu în parc fãrã Nichita) în 2003, iar Emil Manu ne
citeºte Pagini dintr-un caiet uitat. Mihail Sevastos ºi Victor Eftimiu sunt evocaþi de cãtre Gh. Buzatu (ªapte cãtre
unu). Mai înveselind puþin istoria literaturii, prea rece ºi
inaccesibilã unora, Fl. Popescu ne povesteºte amuzat:
De-ale scriitorilor.
Nu lipsesc din aceastã serie amintirile ºi evocãrile
unor personalitãþi autohtone: N. Petraºcu – D. Zamfirescu
în amintirea contemporanilor, dupã care Fl. Popescu îl
evocã pe recent dispãrutul Florin Muscalu (2001), iar –
mult mai aproape de noi – Aurel Anghel, Ion Panait ºi M.
Dinutz gloseazã grav, având în vedere opera ºi
personalitatea celui care a fost D. Pricop, probabil cel
mai talentat poet al Vrancei pânã în momentul de faþã,
iar Florentin Popescu, Maria Niþu ºi M. Dinutz, în formule
narative sensibil diferite, îl evocã pe Al. Deºliu, publicist
experimentat ºi un mare iubitor de culturã.

Inteviuri
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Punctul forte al gazetarului Al. Deºliu, dincolo de
vocaþia sa de constructor ºi manager cultural a fost
interviul. În cele 39 de numere ale revistei pe care a
coordonat-o a publicat 300 – 400 de pagini de interviu
luate unor personalitãþi culturale de certã anvergurã
naþionalã: Irina Mavrodin, Irina Petraº, Liviu Ioan Stoiciu,
Magda Ursache, Constantin Ciopraga, Zoe Dumitrescu –
Buºulenga, Radu Cârneci, Florentin Popescu, Leo
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Butnaru, Gheorghe Istrate (scriitori), dar ºi unor
personalitãþi aparþinând altor domenii ale spiritului: Virgil
Cândea (istoric al culturii, nãscut la Focºani), Valeriu D.
Cotea (oenolog ºi memorialist), Gheorghe Buzatu, Dan
Hatmanu (pictor), Ion Irimescu (sculptor) ºi Dan Berindei
(istoric)… Sã notãm cã în 2004, rod al unei colaborãri
îndelungate ºi rodnice, a apãrut cartea de interviuri
acordate de Irina Mavrodin lui Al. Deºliu, pentru ca – doi
ani mai târziu – sã publice Miezul lucrurilor. Convorbiri cu
Irina Petraº (2006), amândouã apãrute la Editura Pallas
din Focºani. Numãrul foarte mare de cronici ºi comentarii
colectate de aceste douã apariþii editoriale (aproape 30)
constituie o dovadã a interesului general, buna apreciere
a cititorilor de calitate, semn al valorii indubitabile.
Convorbiri în cumpãnã, apãrutã la aceeaºi editurã (Pallas)
în acelaºi an (2006), adunã interviurile realizate (câteva
sunt reproduse parþial) cu aproape toate personalitãþile
enumerate mai sus, mai puþin Leo Butnaru ºi Magda
Ursache.
Pe lângã acestea au mai apãrut 13 interviuri, de real
interes cultural, între care se remarcã acela realizat (ºi
publicat postum) de Irina Mavrodin ºi Irina Tãbãrâc Izverna
care l-au intervievat pe Alexandru Vona, interviul acordat
de Aura Christi Dorei Pavel, cele trei interviuri semnate
de Lucia Dãrãmuº (Rodica Binder, Marcel Mureºeanu,
Ruxandra Cesereanu), interviul pe care i-l ia Maria Niþu
poetului ºi cronicarului dramatic Ion Cocora, substanþialul
dialog dintre Florin Mugur ºi Gheorghe Filip (publicat abia
acum), dialogul elevat ºi eficient dintre Eugen Simion ºi
Andrei Gligor; în sfârºit, mai aproape de noi, Ion Necula
în dialog cu Virgil Panait ºi Ioan D. Denciu în dialog cu
Mircea Dinutz. Lucia Dãrãmuº, personalitate dotatã cu
uimitoare disponibilitãþi culturale ºi creative, se
confeseazã lui Petre Fluieraº, inclus – de curând – în
rândul colaboratorilor noºtri cu toatã dragostea ºi
încrederea. Oricând doreºte, oricare dintre noi poate reciti aceste interviuri fãrã sã riºte vreo dezamãgire.

A. Creaþia artisticã
(poeþi, prozatori, eseiºti, dramaturgi
din afara judeþului Vrancea)
Între cei mai activi poeþi – colaboratori ai revistei – se
numãrã Gheorghe Istrate cu 7 cicluri poetice, Passionaria
Stoicescu ºi Lucia Dãrãmuº cu câte 6 cicluri poetice
publicate, mai apoi Iuliana Palade Popescu cu 5 cicluri
poetice, Radu Cârneci cu 4 apariþii în tot acest timp, Ion
Roºioru, Florentin Popescu, Anghel Dumbrãveanu ºi Ion
Gheorgeh Pricop cu câte 3 apariþii. Regretatul Cezar
Ivãnescu, concitadinii sãi, Nichita Danilov, Daniel Corbu,
Emilian Marcu, mai apoi, Vicenþia Vara au publicat de
câte 2 ori în paginile revistei. De aici încolo, surprizele
(plãcute) nu lipsesc, în sensul cã întâlnim texte sub
semnãturile Annei Elisabeth de Noailles (în traducerea ºi
cu prezentarea lui Pan Izverna), Gabrielei Melinescu
(Suedia), Monicãi Pillat (Bucureºti), Ion Tudor Iovian
(Bacãu), Valeriu Bârgãu (Deva), ªerban Codrin (Ialomiþa),
Viorel Dinescu (Galaþi), Marin Codreanu (Bucureºti),
Florea Burtan (Teleorman), Angela Baciu (Brãila), Adrian
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Suciu (Cluj – Napoca), George L. Nimigeanu (Mediaº),
Silvia Miler (Bacãu), Magda Cârneci, Griºa Gherghei,
Teodor Pâcã… Nu lipsesc poeþii basarabeni: Anatol
Ciobanu, Leo Butnaru (mult mai prezent ca eseist) ºi
Arcadie Suceveanu.
Ne-a onorat cu prezenþa, în mai multe rânduri, marele
povestitor contemporan Fãnuº Neagu (4 texte), dar ºi
Maria Niþu (Timiºoara), Lucia Dãrãmuº (Cluj – Napoca),
Daniel Dincã (Teleorman), între cei mai efervescenþi
colaboratori. Mai apoi, Magda Ursache (Iaºi), Mãdãlin
Roºioru, Gheorghe Stroe, ºi Gheorghe Filip (Teleorman),
Florentin Popescu, Nicolae Iliescu, Ecaterina Þarãlungã,
Al. Sãndulescu (Bucureºti), Nik Sava (Neamþ), Ion
Gheorghe Pricop (Vaslui), Lucian Bâgiu (Sebeº, Alba),
Mihai Stan (Târgoviºte), Titi Damian (Buzãu) care a
debutat aici, Emanuel Ciocu (Timiºoara), Horia Gârbea,
Eugen Uricaru, Aura Christi, Vasile Andru, C. Turturicã,
Adrian Grãmescu, dar ºi basarabenii Leo Butnaru ºi Liliana
Coropca.
Aºa cum era de aºteptat, eseiºtii de toate calibrele
au invadat spaþiul tipografic, cel mai adesea, cu reale
foloase intelectuale. E foarte greu sã laºi pe cineva
deoparte, deºi e inevitabil. Între cei mai merituoºi ºi
constanþi colaboratori ai noºtri la categoria ESEU sunt
Eugen Simion, C. Ciopraga, D. R. Popescu, M. Cimpoi,
Constantin Coroiu, Virgil Cândea (cu un singur material
publicat în nr. 2/2002), Petru Ursache, Al. Sãndulescu,
Cassian Maria Spiridon, Paula Romanescu, Dumitru
Baron, Theodor Codreanu, Ana Dobre, Ion Roºioru, Leo
Butnaru, D. Matalã, Irina Petraº, Ioan Holban, Lucian
Bâgiu, Rodica Marian, Lucia Dãrãmuº, Al. Zub sau Vasile
Andru. Oricând se pot citi / re-citi substanþialele texte

semnate de E. Simion, D. R. Popescu sau Dumitra Baron,
putem reflecta asupra lui E. Cioran împreunã cu C. Coroiu,
putem avea vii emoþii intelectuale citind Acum este ora
sã ne despãrþim de D. Matalã, Despre drum ºi rãtãcire
sub semnãtura Irinei Petraº, excursurile atât de
argumentate ºi lucide ale lui Lucian Bâgiu legate de opera lui L. Blaga ºi M. Sebastian, Zborul lui Icar, Muzeul
de relicve (Lucia Dãrãmuº), Sadoveanu – dincolo de
operã de C. Ciopraga sau Practica celor 9 fericiri: terapie
ºi iluminare (Vasile Andru). E destul sã precizãm cã în
cele 49 de numere au fost publicate 258 de eseuri, ceea
ce reprezintã aproximativ 35% din totalul spaþiului
tipografic aflat la dispoziþie.
Tot previzibilã era prezenþa mult mai modestã
(cantitativ) a dramaturgilor: D. R. Popescu – Pielea de
tigru în nr. 8 / martie 2004, Gheorghe Istrate – Omul
întrerupt în nr. 8 (22) – decembrie 2005, Emanuel Ciocu
– A sunat Mari în nr. 2 (24) – martie 2006, Tamara
Andrucovici – Foaie verde, râu stingher în nr. 3 (25) –
aprilie 2006, Lucian Bâgiu – Neliniºtit. O dramã a fiinþei
(I, II) în nr. 5 (37) – mai 2007 ºi nr. 6–7 (38 – 39) – mai –
iulie 2007, Laurenþiu Mihãileanu – Ce dacã, Simo? în nr.
2 (46) – martie 2008, Florentin Popescu – Cheia de aur
sau interviul de la senectute (I, II, III), scenariu radiofonic,
publicat în nr. 2–3–4 / 2008, la care se adaugã fragmentul
dramatic apãrut recent sub semnãtura lui Viorel Savin.
Un total de 9 (nouã) texte, ceea ce nu-i nici mult, nici
puþin. Un semn al preocupãrilor noastre pentru fenomenul
teatral l-ar constitui ºi masa rotundã sub genericul Teatrul
– azi, la care au participat Basarab Nicolescu, Andrei
ªerban, Ion Pop, Lucia Dãrãmuº. Textul transmis de
colega noastrã a avut ca punct de plecare piesa Purificare
de Sarah Kane, regizatã de Andrei ªerban, un bun prilej
de clarificãri teoretice („Pro Saeculum” nr. 5 / mai 2007).
Consider cã se pot trage câteva concluzii: o
preocupare constantã pentru cultivarea valorilor naþionale,
cu gust pentru proza de idei, poezia ca spaþiu de reflecþie
ºi terapeuticã a spiritului, teatrul – experiment fãrã
ignorarea brutalã ºi iraþionalã a tradiþiei; au fost
reprezentaþi creatori din toate provinciile româneºti ºi
nimeni, dacã a avut cu adevãrat ceva de spus, nu a fost
marginalizat; în mod inevitabil, colaboratorii noºtri cei mai
apropiaþi apar mai frecvent, dar asta nu înseamnã decât
un singur lucru: textele aveau o certã valoare, dar nou –
veniþii se pot impune ºi pot schimba oricând ierarhia
opþionalã.

Cronica de întâmpinare
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Statistica spune cã – în paginile revistei – s-au exersat
38 de condeie critice care au comentat 386 de cãrþi
(poezie, prozã scurtã, roman, memorialisticã, eseu, istorie
ºi criticã literarã), ceea ce e infim faþã de mulþimea
paralizantã a apariþiilor editoriale, chiar dacã nu ne-am
referi la întreg spaþiul naþional. Nu a existat ºi nu poate
exista o colaborare la acest nivel ºi nici nu garantãm cã
prin „sita criticã” n-au trecut cãrþi ce nu meritau o atât de
mare atenþie din partea revistei, aºa cum probabil destul
de multe cãrþi bune cu adevãrat n-au fost (din varii motive) împinse în spaþiul necesar al reflecþiei critice. Nu
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întotdeauna suntem vigilenþi, nu întotdeauna facem faþã
invaziei de titluri ºi autori, nu întotdeauna suntem suficient
de lucizi pentru a ne feri de greºealã.
În mod surprinzãtor, campioana absolutã este Ana
Dobre care, deºi nu a colaborat numãr de numãr, are la
activ 28 de cãrþi comentate, subsemnatul – 25, Andrei
Milca – 23, Florentin Popescu – 20, Ioan Adam – 18, Ion
Roºioru – 15, Maria Niþu ºi Adrian Botez câte 14, Lucia
Dãrãmuº – 12, fãrã a-l uita pe Florin Paraschiv cu savuroasele sale comentarii (reviste ºi cãrþi, autori ºi opere)
în formula foarte concentratã ºi picantã a Jurnalului de
Infern (I – IX). Dupã cum se poate uºor observa,
colaboratorii noºtri sunt din toate zonele þãrii: IAªI (C.
Ciopraga, I. Holban, D. Matalã), BACÃU (Grigore
Codrescu, Cornel Galben), TIMIªOARA (Maria Niþu),
TELEORMAN (Ana Dobre), CLUJ – NAPOCA (Lucia
Dãrãmuº), BUCUREªTI (Florentin Popescu, Ioan Adam),
TECUCI (Ionel Necula), BUZÃU (Valentina Manta
Tãicuþu), dupã cum ºi scriitorii comentaþi aparþin tuturor
zonelor geografice: HUNEDOARA (Eugen Evu), SATU
MARE (Aurel Pop), DEVA (Mariana Pândaru, Valeriu
Bârgãu), TIMIªOARA (Emanuel Ciocu, Maria Niþu),
TELEORMAN (Florea Burtan, Gheorghe Stroe, Gheorghe
Filip, Stan V. Cristea), IAªI (Petru Ursache, Emil Brumaru,
Emilian Marcu, M. R. Iacoban), BUZÃU (Dumitru I. Dincã,
Vicenþa Vara, Titi Damian, Marin Ifrim), CLUJ – NAPOCA
(Irina Petraº, Mircea Popa, Aurel Sasu), BACÃU (Gh.
Izbãºescu, C. Cãlin, Raluca Neagu, Ion Tudor Iovian),
VASLUI (Th. Codreanu, Ion Gheorghe Pricop),
BUCUREªTI (Alex ªtefãnescu, Daniel Cristea Enache,
Traian T. Coºovei, M. Cãrtãrescu), BRÃILA (Aurel M.
Buricea), GALAÞI (Viorel Dinescu), TÂRGOVIªTE
(Marian Ruscu, George Coandã) º.a.m.d.
De cele mai multe ori, cãrþile au fost citite ºi evaluate
cu toatã onestitatea, iar punctele de vedere au fost
argumentate cu pertinenþã, fãrã ca vreun comentator sã
se piardã în ditirambi (de altfel, inutili). S-a spus ºi NU în
aceastã revistã, s-au exprimat rezerve critice, în numele
adevãrului ºi nu în slujba unor factori extra-literari. A greºi
e omeneºte, dar nu cu intenþie. Din pãcate, suntem nevoiþi
sã recunoaºtem cã în câteva cazuri comentatorii ºi-au
fãcut servicii reciproce – la bunã vedere –, situaþie jenantã,
pe care ne strãduim sã o eliminãm.

B. Creaþia artisticã autohtonã
(poeþi, prozatori, eseiºti, dramaturgi)
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În Vrancea se scrie ºi bine, uneori chiar foarte bine,
cu nimic mai prejos de alte judeþe. Deloc la întâmplare:
un poet rafinat, cu gustul formelor cizelate îndelung,
încercate de purpura nopþii ºi înfiorate de gândul morþii
(Florin Muscalu), un altul poziþionat între imagismul
esenian, însoþit de o varietate ameþitoare a tonurilor
afective ºi mãreþia tragicã a lui Oedip – ispãºitorul a toate
(Dumitru Pricop), aprigul cavaler al melancoliei, viscolit
de fluturi ºi culpe abia ghicite în curgerea anilor, cerând
ºi aºteptând de la poezie salvarea sa ºi a lumii prin iubire
– zidit în metaforã ºi întrupat în cuvânt (Ion Panait), un
altul cãutãtor al Graalului pierdut, nedezminþit luptãtor
împotriva indiferenþei monstruoase a celor din jur (Adrian
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Botez), îmblânzitorul destinului pe umãrul edenului pierdut
(Ion D. Denciu), bardul blând ºi curtenitor, iubitor de
oameni ºi de Dumnezeu, rãtãcindu-ºi privirile în culoarea
adâncã a visului de toamnã ºi-n apele rãvãºite ale timpului
(Paul Spirescu), evanghelistul de Mãrãºeºti, rostogolinduºi vorbele spre Muntele Mãslinilor, cu încredere
nedezminþitã în puterea terapeuticã a logosului
(Constantin Ghiniþã). Nu avem cum sã trecem cu vederea
pe Virgil Panait, o voce liricã maturã ºi personalã,
Constantin Duºcã, Ala Murafa… asta ca sã nu mai
insistãm asupra poeþilor ce beneficiazã de o (meritatã)
recunoaºtere la nivel naþional: Liviu Ioan Stoiciu, Irina
Mavrodin, George Popa.
Proza este mai bine reprezentatã decât pare la prima
vedere: I. D. Denciu, autorul a douã romane istorice
apreciate în perioada ante – decembristã (1983, 1985) a
trecut la romanul de actualitate, în dimensiune metafizicã
(1998), dupã care a pãrãsit proza (cel puþin, aparent) în
favoarea eseului ºi poeziei. O a doua forþã realã este
Doina Popa, promiþãtoare la Apelul de searã (1985) ºi
decisivã în Dragostea vine de-a valma (2001). Doar
neºansa face ca reputaþia poetului Liviu Ioan Stoiciu
(nefisuratã nici mãcar de atitudinea contestatarã a lui Alex
ªtefãnescu) sã estompeze pe autorul Romanului / basm
ºi al Grijaniei. Prozatorul se aflã, într-un mod nemeritat,
în umbra poetului. Sã adãugãm acestora, ca promisiuni
– deocamdatã – pe Irimia Bãlescu, ªtefania Oproescu,
Gheorghe Mocanu!!
Eseistica – am mai spus-o ºi altãdatã – este, în
momentul de faþã, punctul forte al Vrancei, fãrã ca acest
lucru sã impieteze numele ºi valoarea poeþilor Vrancei:
D. Pricop, Ion Panait, Adrian Botez, Virgil Panait, ca sãi numesc doar pe cei mai reprezentativi. Eseistica e
altceva, un alt mod de expresie, elementul surprizã în
orizontul spiritual vrâncenesc predestinat – parcã –
poeziei. Asta e valabil ºi dacã-i avem în vedere pe
Constantin Frosin, nu numai un poet de sensibilitate
livrescã (16 volume, cele mai multe publicate în
strãinãtate), nu numai un traducãtor performant, cu o
activitate impresionantã, dar ºi un eseist apreciat (v.
Schimbarea limbii nu înseamnã schimbarea la faþã, B.
2000) sau pe Irina Mavrodin pe care unii comentatori o
elogiazã, în afara strãlucitei activitãþi de traducãtor, în
calitate de eseistã (de la Spaþiul continuu, 1972, la Mâna
care scrie, 1994, sau Despre traducere…, 2006). Nu
trebuie sã-i uitãm pe Constantin Amãriuþei afirmat, ca
atâþia alþi intelectuali români, în Franþa, autorul unor eseuri
strãlucitoare: Oul (1998) ºi Eminescu sau Lumea ca
substanþã poeticã (2000), nici pe George Popa, nu numai
un poet interesant, dar ºi un eseist substanþial, dupã cum
o dovedesc: Însemnãrile unui oaspete al luminii (1998),
Aporii ale tragicului (2001) sau Spiritul hyperionic sau
sublimul eminescian (2003).
Revenind la cei care scriu în imediata noastrã
vecinãtate, fãrã sã-i vedem ºi sã-i preþuim dupã cum
meritã, sã notãm cã în revistã au apãrut eseuri semnate
de Florin Paraschiv (10), Florinel Agafiþei (7), Ana Maria
Cornilã (9), Ion Dumitru Denciu (3), Carmen Sãpunaru
(6), Diana Pavel (6), Adrian Botez (12), dar ºi Irina
Mavrodin (14), Constantin Frosin (5) ºi George Popa (8).
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Scriitori vrânceni comentaþi
E foarte dificil sã faci faþã ritmului editorial impus de
creatorii dezlãnþuiþi dintr-un judeþ sau altul, în condiþiile
în care se scrie din ce în ce mai mult, fãrã discernãmânt,
fãrã mustrãri de conºtiinþã, fãrã vreo urmã de cenzurã /
autocenzurã, la nivel etic ºi estetic, din partea autorilor,
iar criticii (profesioniºti sau nu) ºi-au pierdut autoritatea
din vremurile edenice ale literaturii române. De aici vine
amestecul dezgustãtor de valoare ºi nonvaloare, de
frivolitate, obscenitate ºi gravitate controlatã. De aici vin
toþi „uºureii” pãmântului sã-ºi etaleze stupiditatea arogantã
ºi erudiþia pomãdatã cu mãtreaþã abundentã.
Pe de altã parte, o revistã care se respectã trebuie sã
aibã reacþii critice faþã de cãrþile apãrute în orice parte a
þãrii, sã simtã pulsul, sã punã diagnostice (întotdeauna
riscante, cât timp nu poþi citi, din varii motive, mai mult
de 10 % din ceea ce apare într-un an), sã ajute la procesul
general al decantãrilor valorice; „Pro Saeculum” nu are o
echipã proprie de critici ºi, de aceea, mizeazã pe aportul
colaboratorilor (de marcã) în cea mai mare parte. Dintre
aborigeni, se detaºeazã totuºi Valeriu Anghel care îi
comenteazã (mai pe la începuturi) pe A. Botez, D.
Zamfirescu, N. Danþiº, I. D. Denciu ce ºi-a notat
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impresiile de lecturã pe marginea cãrþilor lui Paul Spirescu
ºi Valeriu Anghel, Gheorghe Zaharia care a glosat pe
marginea cãrþilor lui Ion Panait, George Grigore, A. Botez
ºi Roxanei Sorescu, în timp ce A. Botez
Botez, în ipostaza de
critic literar, a comentat pe Paul Spirescu, Ana Maria
Cornilã, M. Dinutz ºi Al. Deºliu. În sfârºit, Mircea Dinutz
a comentat nu mai puþin de 24 de cãrþi aparþinând autorilor
vrânceni: Ion Larian Postolache, Florin Muscalu, L. I.
Stoiciu, A. Botez, Fl. Agafiþei, I. D. Denciu, Doina Popa,
Ion Panait, Valeriu Anghel, Virgil Panait, Irina Mavrodin,
Paul Spirescu, Florin Paraschiv, Aniºoara Piþu, George
Cornilã, Ion Micheci, Viorel Munteanu.
Din afara judeþului, Gheorghe Istrate a comentat pe
Varlaam, Emil Botta, I. D. Denciu, Al. G. Croitoru, Marin
Moscu, Ion Roºioru pe L. I. Stoiciu ºi M. Dinutz, Maria
Niþu pe Irina Mavrodin (3 articole) ºi Al. Deºliu, Ana Dobre
ºi Dan Stuparu pe L. I. Stoiciu, Theodor Codreanu pe
M. Dinutz, Florentin Popescu ºi Lucia Dãrãmuº au
comentat pe Al. Deºliu, Liviu Antonesei ºi Ionel Necula
au glosat pe marginea cãrþilor scrise de Florin Paraschiv
º.a.m.d. E la fel de adevãrat cã unele cãrþi apãrute în
Vrancea (nu neapãrat cele mai reprezentative) au primit
note bune în „Convorbiri literare” (Iaºi), „Ateneu”, „Vitraliu”
(Bacãu), „Viaþa româneascã”, „Luceafãrul” (Bucureºti) ºi
„Steaua” (Cluj – Napoca) dar insuficient pentru a asigura
o bunã circulaþie a numelor ºi a operei lor. Nu putem decât
sã sperãm cã vom reuºi ºi acest lucru.

Limba românã
În ciuda bunelor intenþii nu am reuºit sã asigurãm
constant un comentariu competent pe tema atât de
fierbinte ºi de disputatã a limbii române care se zbate,
de vreo douã decenii, dupã expresia colegului nostru,
Valeriu Anghel „între înnoire ºi degradare”. Cu ochii peste
Prut, atent la agresivitatea mereu sporitã a neprietenilor
limbii române, acelaºi Valeriu Anghel atrãgea atenþia
asupra unei „înºelãtorii lingvistice de proporþii ” prin
acreditarea (falsã, ºtiinþific) a unei limbi moldoveneºti (nr.
8 / martie 2004).
Situaþia cea mai fastã pentru revistã, din acest punct
de vedere, a fost atunci când d-l academician Marius
Sala a asigurat o rubricã permanentã între iunie 2005 –
mai 2007 (nu mai puþin de 15 numere) cu o substanþialã
ºi instructivã Istorie a cuvintelor. Aproximativ în aceeaºi
perioadã, Marcel Ferrand a comentat în 4 numere consecutive Etimologii româneºti (martie – august 2006).
Demersurile ºtiinþifice ale celor doi au avut ca pandant
efuziunile lirice ale lui Grigore Vieru: O inimã în afara
pieptului ei sau ale lui Ion Miloº: Limba românã m-a
nãscut, nu voi pleca niciodatã din ea. Concluzia se aflã
bine articulatã într-un interviu pe care Irina Petraº l-a
acordat lui Al. Deºliu în iulie – august 2005: Limba românã
este pentru scriitorul român patria sa definitivã… Iatã-l,
încã o datã confirmat pe Nichita Stãnescu.

Memoria arhivelor
În mod firesc, o parte dintre documentele valorificate
în revistã se referã la Vrancea. Astfel, istoricul D. Huþanu
PRO

Între cei afirmaþi în ultimele douã decenii în aceastã
ipostazã, atragem atenþia asupra cãrþilor de eseuri
semnate de Florin Paraschiv: Trei Europe… în rosturi ºi
rostire (1998), România în disperare temperatã (2001),
Eseuri anabasice (2003) ºi Euthanasia (2007), Ioan
Dumitru Denciu cu douã volume de Rãtãciri esenþiale
apãrute în 2002 ºi 2005 sau asupra consistentului debut
eseistic: Reverii critice (2006) semnat de Ana Maria
Cornilã.
În ciuda suspiciunilor alimentate de neprietenii revistei,
n-au lipsit tinerii din aceastã aventurã a spiritului: Diana
Sava care a publicat un ciclu poetic în ianuarie 2006, Ala
Murafa în decembrie 2004, Georgel Mocanu (2006), la
numai 18 ani, Ioana Alexandru ºi Ioan Sandu (2006),
aceºtia din urmã având la data debutului 14–15 ani. Dintre
foarte tinerii prozatori publicaþi aici am enumera pe Mihaela
Prodan (a debutat în Revista noastrã, 2005), George Alex
Cornilã ºi, mai recent, Anda Bejan (în momentul de faþã,
toþi trei sunt studenþi). Fireºte, nu putem prevedea în ce
sens vor evolua aceºtia ºi nici mãcar nu putem garanta
dacã vor rãmâne credincioºi literaturii în anii ce vor urma.
Dar, în fiecare caz, talent existã, ceea ce – evident – nui suficient.
În ceea ce-i priveºte pe eseiºti, subliniez faptul cã
Diana Pavel, Teodora Zaharia – Bentz ºi Teodora
Fântânaru se pregãtesc pentru a susþine doctoratul în
Litere la Bucureºti, iar Carmen Sãpunaru – originarã din
Odobeºti – se aflã în curs de finalizare a doctoratului la
Osaka (Japonia). Dacã adãugãm acestora pe talentata
eseistã Ana Maria Cornilã, putem afirma cu responsabilã
mândrie cã eseiºtii tineri (între 28 – 40 de ani) au gãsit
înþelegere ºi spaþiu tipografic în paginile revistei „Pro
Saeculum”, lucru de care oricine se poate convinge.
Împreunã, cele 4 tinere condeiere au publicat 28 de eseuri
la un nivel cel puþin onorabil.
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publicã ºi comenteazã Testamentul (1928) maiorului Gh.
Pastia, generosul ctitor de lãcaºe destinate artelor ºi
culturii, Valeriu D. Cotea aduce la lumina zilei amãnunte
cutremurãtoare din „Procesul cel mare al vrâncenilor”
(1932), Horia Dumitrescu ºi D. Huþanu ne informeazã, pe
baza documentelor, cum s-a petrecut unificarea
administrativã a oraºului Focºani la 10 iulie 1862, Al.
Temciuc prezintã Focºanii în documente statistice , iar
D. Huþanu (din nou): Focºanii ºi Unirea. Neaºteptat de
patetic, Valeriu D. Cotea comemoreazã cei 85 de ani de
la trecerea în nefiinþã a unor eroi vrânceni, pentru ca Ioan
Holban sã ne prezinte: Vidra – Poarta Vrancei.
Excepþional studiul lui Virgil Cândea, regretatul om
de ºtiinþã, despre Muntenia Rãsãriteanã în scrierile
cãlãtorilor strãini (nr. 3 / ianuarie 2003), de un real interes
textele date publicitãþii, atât sub aspect ºtiinþific, cât ºi
literar, de Gheorge Buzatu: Corespondenþa politicã ºi
literarã (1907–1944), Junimiºti în documente inedite,
August 1916. România în rãzboi sau într-o altã
dimensiune: G. Enescu la Moscova. Rãmânând în
aceeaºi sferã culturalã, reþinem aici ºi comunicarea
muzicologului Viorel Cozma despre Nae Leonard.
Secvenþe pentru un viitor scenariu radiofonic. Pasionante
sunt ºi ineditele comunicate de Ecaterina Þarãlungã: mici
comentarii acide ºi amestecate (Titu Maiorescu, Ion
Creangã) oferite spre studiu ºi comentariu istoricilor literari.
Aº mai adãuga la acestea noutãþile întru totul
surprinzãtoare oferite de Dan Brudaºcu despre existenþa
politicã a lui O. Goga, asasinat, conform documentelor,
din ordinul lui Carol al II-lea. Mai aproape de noi, Liviu
Papuc ne oferã, cu generozitate, documente tulburãtoare
despre Max Hacman publicate (recent) sub genericul: În
refugiu . Nu ne rãmâne decât sã le mulþumim
colaboratorilor noºtri ºi sã-i asigurãm cã vom gãzdui
oricând documente inedite ce pot aduce limpeziri atât
pentru istoria noastrã mai apropiatã sau mai depãrtatã,
cât ºi pentru istoria literaturii.

Meridiane literare
A. Traduceri
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Revista a avut, de la primele numere, deschidere spre
alte meridiane literare. Relevanþa autorilor traduºi ºi, mai
ales, calitatea traducerilor pot fi apreciate de cãtre cititorii
avizaþi. Dreptul lor de a decide. Sentimentul pe care-l
am, în faþa acestor texte, este de amplã deschidere spre
culturile europene, în primul rând, mai puþin spre zona
africanã, aproape deloc spre cea asiaticã. Sã ne
convingem: SPANIA Atrage atenþia traducerea Marelui
Cântec aparþinând lui Juan de la Cruz, cãlugãr carmelit,
autorul unei poezii de puternicã fervoare contemplativã
din secolul al XVI-lea (traducerea aparþine lui Dan Verona);
FRANÞA Aºa cum era de aºteptat, avem aici o avalanºã
de traduceri: Maurice Blanchot cu douã texte (Irina
Mavrodin), Louis Delorme (C. Frosin), Etienne Pivert de
Senancour (I. D. Denciu), Paul Valéry (Ion Roºioru),
Jacques Chessex (Radu Cârneci), Alain Bosquet (Elena
Roºioru), Paul Eluard, Pierre de Marboeuf, Clement
Marot, Louis Labé, Pierre de Ronsard (Paula Romanescu)
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ºi Daniel Pennac cu O declaraþie de dragoste (Mãdãlin
Roºioru).
ANGLIA În primul rând, W. Shakespeare cu 8 sonete
în traducerea aceluiaºi neobosit poet al iubirii, Radu
Cârneci; mai aproape de momentul nostru aniversar,
Sylvia Plath (Elena Ciobanu) ºi Adrian Green (Mariana
Zavati Gardner).
GERMANIA Au apãrut aici Câteva scrisori ale lui
Wilhelm von Humboldt ºi o preþioasã convorbire Elias
Canetti – Andrei Müller (în traducerea lui Dan Stuparu).
AUSTRIA Acelaºi Dan Stuparu, demonstrând
uimitoare disponibilitãþi eseistice ºi creative, ne-a pus la
dispoziþie câteva „istorioare” de Franz Kafka.
BELGIA Philippe Jones cu Proze (în traducerea ºi
prezentarea Irinei Petraº)
RUSIA „Maica Rusie” continuã sã ne uimeascã. De
data aceasta e prezentã în paginile revistei, cu poezii ale
Marinei Þvetaeva (Ion Ianoºi) ºi ale lui Adolf P. Medcikov
(Nadia Cella Pop ºi Dragoº Barbu). Ne-am reamintit, cu
aceastã ocazie, cã traducãtoarea de acum, Nadia Cella
Pop, a publicat în „Pro Saeculum” un ciclu de poezii în
martie 2006. POLONIA Au apãrut în paginile revistei
Leszek Szaruga, Anton Pawlek ºi Wislawa Szymborska
în traducerea lui Nicolae Mareº. Reamintim cititorilor
noºtri cã W. Szymborska a primit Premiul Nobel pentru
literaturã în 1996.
ITALIA Nume cunoscute cu texte necunoscute: Luigi
Pirandello ºi Dino Buzzati, dar ºi un nume practic
necunoscut cititorilor din România – Alberto Savinio, prin
eforturile încununate de succes ale colegului nostru, Ioan
D. Denciu.
CEHIA Doar un fragment dintr-o scriere a lui Milan
Kundera, în traducerea lui Dan Stuparu.
GEORGIA Au fost traduºi Besiki Gabaºvili (Dumitru
M. Ion) ºi David – Devi Goghibedaºvili (Passionaria
Stoicescu).
TURCIA Üzeyir Lokman Cayci apare cu trei texte
poetice în limbile românã (traducere – Elena Micu –
Iliescu), în francezã (traducere – Yakup Yurt) ºi, fireºte,
în limba turcã.
SENEGAL Leopold Séddar Senghor, fostul preºedinte
al Republicii Senegal, în traducerea lui Radu Cârneci.
LIBAN Kahlid Gibran, în traducerea aceluiaºi Radu
Cârneci, prezent oriunde se cultivã iubirea ºi încrederea
în oameni.
COREEA Oh Tae-Sok cu o piesã de teatru: Bicicleta
în traducerea lui Dan Brudaºcu.
CHINA Poetul Tu Fu în traducerea lui Petru Dumitriu.
Textele au fost recuperate din arhivele Securitãþii ºi
transmise nouã spre publicare de Ecaterina Þarãlungã.

B. Perspective critice
Am numãrat nu mai puþin de 59 de texte consacrate
capodoperelor literaturii universale, cele mai multe
aparþinând, ºi de aceastã datã, spaþiului european, lucru
ce nu ne poate mira. Fãrã sã epuizãm lista studiilor,
eseurilor, comentariilor aplicate, paralelelor sau tentativelor
de sintezã, vom oferi – totuºi – suficiente dovezi
convingãtoare ale interesului constant pentru circuitul
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Alte arte
Cel puþin în prima parte a existenþei revistei (2002 –
2005) ºi-au gãsit locul aici articole, evocãri, comemorãri,
aniversãri consacrate unor oameni de teatru, film,
sculptori, pictori, sau muzicieni. Fenomenul artistic, în
toatã complexitatea sa, era reflectat atât de cãtre
condeieri autohtoni, cât – mai ales – de colaboratori
îndrãgostiþi de forme, culori, dansul fascinant al sunetelor.
Al. Deºliu, el însuºi mare amator de artã, a semnat
mai multe comentarii pe marginea expoziþiilor de picturã
care l-au impresionat: Chemarea acuarelelor (Iulia
Hãlãucescu), Sunet ºi culoare (Silvia Maria Grigore) sau
Imperiul culorilor. Dintre colaboratori reþinem pe Ruxandra
Garofeanu care a comentat o expoziþie a lui Marcel
Chirnoagã (2002) sau Ion Murgeanu ce a comentat cu un
ochi uimit ºi proaspãt retrospectiva criticã a Margaretei
Sterian (2003). Valentin Ciucã a elogiat-o pe Elena
Stoiciu, statornica noastrã colaboratoare, sub titlul
Amprentele fragile ale realitãþii, Florentin Popescu a
comentat pe Ion Puiu Stoicescu, iar Fãnuº Neagu pe
Vespasian Lungu (Pictor de fantasme). Cu fineþea analiticã
recunoscutã, elegant ca întotdeauna, Eugen Simion
„picteazã” cuvinte despre Al. Ciucurencu ( A picta
transparenþa), pe când D. R. Popescu îºi demonstreazã
competenþa comentând picturile lui Viorel Mãrginean. O
prezentare sinteticã face Ana Maria Harþuche – Salonul
de primãvarã al artelor plastice (2003). La împlinirea a 80
de ani, DAN HATMANU a fost evocat ºi comentat de
Lipa Natanson, C. Coroiu, M. R. Iacoban ºi Fl. Popescu.
Emoþionant ºi astãzi la lecturã – necrologul semnat de
Ion Murgeanu: Meºterul Aliuþã s-a mutat în cer.
Centenarul sculptorului Ion Irimescu (1903 – 2003) a
fost marcat de Valentin Ciucã – Ion Irimescu – un veac
de singurãtate ºi Al. Deºliu – Ion Irimescu când îl elogiazã
pentru capacitatea de a surprinde în linii sugestive viaþa
interioarã a modelelor sale. Gheorghe Istrate comenteazã,
în stilul sãu avântat, lucrãrile unui sculptor vrâncean –
Florin Cristea, pe când D. Huþanu ºi Lelia Pavel prezintã
– spre informare – Opere ale unor sculptori cunoscuþi în
patrimoniul creat la Focºan Sã mai reþinem interviul
acordat de Liana Axinte, sculptor român stabilit în
Germania, lui Cornel Galben.
Puþin spaþiu acordã filmului prin semnãtura lui Andrei
Milca care comenteazã De ce iubim Parisul (un film
eclatant) ºi Luciei Dãrãmuº – A venit TIFF-ul cu Palme
d’Or. Ne mai oferã portrete vii ºi convingãtoare ale unor
regizori români: D. R. Popescu – Tatos ºi Geo Saizescu,
Valeriu Anghel prezentându-l pe Al. G. Croitoru în dublã
ipostazã de poet ºi regizor sau Elena Abrudan
prezentându-l pe mai tânãrul Corneliu Porumboiu. Cele
mai multe materiale dedicate muzicii sunt semnate de
cunoscutul muzicolog Viorel Cosma: Cum compunea
George Enescu, L-am cunoscut pe George Enescu . La
80 de ani de la naºterea cunoscutului muzicolog (2003),
Al. Deºliu i-a consacrat un articol ce conþine elogii pe
deplin meritate Viorel Cosma – o viaþã dedicatã muzicii .
În sfârºit, teatrul
teatrul, din motive binecunoscute (Vrancea
a dat þãrii actori dintre cei mai buni, existenþa unui Teatru
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valorilor în universalitate. Astfel, pentru aria culturalã
francezã vom reþine, în primul rând, eseurile magistrale
ale Irinei Mavrodin: V. Hugo – dramaturgul, Jules Verne
ºi lumile posibile, Obsesia numitã Balzac, Maeterlinck
(poet simbolist), Poezia ca mod de existenþã (A.
Rimbaud). O urmeazã îndeaproape, în tentativa onestã
de a descifra sensurile ºi semnificaþiile unei literaturi
practic inepuizabile în valori, Ion Roºioru: Sonetele lui
Arthur Rimbaud, Chateaubriand ºi textul luminii, Himerele
lui Gerard de Nerval, Ipostaze feminine la Baudelaire.
Eseuri substanþiale au oferit Dumitra Baron – Despre
absenþã ºi tãcere în opera poeticã a Margueritei
Yourcenar, Mircea Popa – Cazul Pierre Ronsard, I. D.
Denciu glosând elegant despre Oberman de Senancour,
Elena Roºioru despre Alain Bosquet ºi Diana Pavel cu
Relaþia text – interpret la Jean Starobinski.
În ordinea preferinþelor colaboratorilor noºtri se aflã
literatura rusã, dupã cum se va vedea imediat: C. Coroiu
– S. Esenin ºi marele sãu tãlmãcitor, Ioana Cozman –
Reflectarea ideologiei anarhiste a secolului al XIX-lea (Lev
Tolstoi), Theodor Codreanu – Erezia lui Tolstoi, C. Coroiu
cu douã materiale ce l-au avut în vedere pe marele
prozator ºi dramaturg A. P. Cehov; în sfârºit, Janina Ianoºi
ºi Ion Ianoºi cu referire la Marina Þvetaeva. Trecând la
Germania, reþinem doar douã eseuri semnate de A. Milca:
Eros ºi Thanatos în viziunea lui Patrik Süskind ºi C.
Coroiu: Recurs la memorie (Günter Grass). Literatura
italianã a provocat, de asemenea, douã reacþii concretizate
în studiul lui M. Cimpoi – Leopardi, poet al tranzitivului ºi
eseul lui Ioan D. Denciu – Tragism ºi magie în spaþiu –
timp pãmântesc (D. Buzzati – Kafka).
Nu putea lipsi de aici Jose Saramago, deþinãtorul
Premiului Nobel pe anul 1998, comentat de D. Matalã în
douã rânduri: Viaþa cu vedere spre centru ºi Romanul
care nu-ºi gãseºte locul. Dintre romancierii americani,
doar William Faulkner este obiect de studiu pentru acelaºi
diligent comentator: Blestemul moºtenit din tatã-n fiu ºi
Concurenþa cu divinitatea. Urmeazã un text evaluativ
despre Samuel Below semnat de acelaºi D. Matalã. Din
spaþiul latino – american se impun atenþiei columbianul
G. G. Marquez cãruia i se consacrã 3 studii / eseuri: A.
Milca – G. G. Marquez, Const. Coroiu – Note în jurnalul
unui nostalgic ºi D. Matalã – Condamnarea la singurãtate,
dar ºi peruvianul Mario Vargas Llosa comentat în douã
rânduri de D. Matalã. Parcã pentru a contraria orizontul
de aºteptare al cititorilor, Ioan Holban publicã Pãpuºa de
cârpã (v. nr. 12 (44) – decembrie 2007) ce relateazã o
secvenþã incredibilã petrecutã între cei doi prozatori ai
secolului al XX-lea, despãrþiþi de o femeie ºi de o urã ce
nu are nimic în comun cu opera lor, dãruitã semenilor.
Mica istorie literarã devine, în cazul de faþã, un punct de
plecare pentru un spaþiu al reflecþiilor morale.
Sã mai adãugãm acestora de mai sus câteva texte
remarcabile, oricând folositoare în plan intelectual ºi
moral: D. Baron – Memoriile lui Hadrian, C. Coroiu –
Spovedania unui învingãtor (Nikos Kazantzakis), Radu
Cârneci – Senghor în timp ºi spaþiu, D. Matalã –
Ascensiune cãtre nicãieri (Amos Oz, Israel) sau Grigore
Codrescu – O capodoperã persanã (Bufniþa oarbã de
Sâdegh Hedâyat).
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semnãtura Magdei Ursache se citesc cu bucuria neagrã
a celui care n-a ºtiut, n-a avut timp, har, rãbdare, s-a
temut pentru sine, neavând voinþa ºi puterea de a se
opune rãului în toate manifestãrile sale ºi care – iatã –
gãseºte pe cineva sã le spunã pe ºleau, aºa cum ºi-ar fi
dorit-o el.
M. R. Iacoban a publicat în revistã 35 de tablete, dintre
care cel puþin 20 trãiesc prin tãiºul lor satiric. Sunt proze
de atitudine (civicã), în primul rând, dar lucrate cu
rãbdarea unui bijutier experimentat, adevãrate modele de
concizie ºi ironie stãpânitã (nu jigneºte, nu alunecã în
pamflet), cu efecte calculate ºi garantate: Nihil sine
celular, Prea multã ºtiinþã stricã, Limba de lemn, Intrãm
în Europa, Idiotul Eminescu, Nu plec fãrã sã te frec,
Intelectualii º. a. m. d. Bucuria românilor de pretutindeni
nu are margini, pentru cã – nu-i aºa?! – s-au deschis
arhivele!
Fireºte, într-un alt registru, dar cu aceeaºi demnitate
mai semneazã asemenea articole de atitudine Irina
Mavrodin – Retragerea dreptului la semnãturã, Ana
Dobre – Responsabilitate ºi moralã, Ioan Holban –
Minunile vechi ºi noi, Grigore Ilisei – Preþuitori ºi risipitori,
Ion Gheorghe Pricop – Scriitorul în provincie – iluzii ºi
realitate, D. Matalã – De la starea cãrþii la starea naþiunii,
Florentin Popescu – Profesii care dispar, erori în
extindere º.a.m.d. Noi scriem, noi citim. Oare cine ia act
de ATITUDINEA NOASTRÃ?!

Vrancea – poartã spre
eternitate
municipal) beneficiazã de un spaþiu mult sporit faþã de
alte arte. Reþinem articolele semnate de Oltiþa Cântec:
Cristina Modreanu dã mat la regizor, spre exemplu. Andrei
Milca comenteazã o autobiografie spectaculoasã ºi
cuceritoare (Marlon Brando). Doi actori români importanþi
(de teatru ºi de film) sunt prezentaþi de C. Ghiniþã (Emanoil
Petruþ) ºi D. R. Popescu (Mircea Albulescu), iar
Constantin Coroiu re-constituie – în pagini vibrante – o
viaþã în sute de roluri (o mare tragedianã – Margareta
Baciu) . Nu în ultimul rând conteazã Sorin Francu, în
calitate de comentator avizat (ºi implicat): Zilele Thaliei
la Focºani ºi Teatrul Municipal Focºani (stagiunea 2002)
. Singura întrebare care s-ar pune este de ce n-am relua
aceste bune obiceiuri.

Atitudini
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De multe ori m-am gândit, în ultimii doi – trei ani, cã
fãrã Magda Ursache ºi M. R. Iacoban revista ar fi lipsitã
de mirodenii ºi primenealã. Amândoi au dinþii bine ascuþiþi,
strunjiþi pe dreapta, ºtiinþa punerii în paginã, simþul
cuvântului aprig, neiertãtor (Magda Ursache, îndeosebi),
stãpânesc bine ironia ºi sarcasmul, având rara capacitate de a-ºi concentra loviturile nimicitoare pe fiecare
centimetru pãtrat de ºubrezealã... moralã!! Au ºarm, au
charismã ºi sunt extrem de eficienþi. Ce ne-am mai putea
dori?!
La o lecturã chiar grãbitã, Linia fierbinte a prozei,
Adaptaþii ºi neadaptaþii sau Marile manevre ce poartã
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Când evocãm Pastorala sau porþile sculptate ale
Vrancei, când recitim cu inima netulburatã poeziile lui
Emil Botta sau Dumitru Pricop, când îngânãm, în fapt de
searã – vorba lui Ion Panait – un cântec al frunzei sau
ascultãm înfioraþi un strigãt de pasãre lunarã, când ne
plecãm frunþile, cu recunoºtinþã, în faþa bustului maiorului
Gh. Pastia pentru fapta sa apostoleascã (terfelitã acum
de puþina simþire a contemporanilor) nu facem decât sã
desenãm harta spiritualã a judeþului nostru, investiþie de
suflet, minte ºi voinþa de a ctitori, sintezã nimbatã a vrerii
celor ce au fost ºi mai sunt. De aproape se mai aud paºii
wagnerianului Duiliu Zamfirescu, ai inginerului ºi
inventatorului Ion Basgan, ai geografului, pedagogului ºi
marelui iubitor de culturã Simion Mehedinþi, ai folcloristului
Ion Diaconu, fãuritorul revistei „Etnos” ºi autorul unei opere
impresionante. Urmeazã apoi Irina Mavrodin, ce-ºi poartã
eleganta erudiþie în contemporaneitate, Liviu Ioan Stoiciu,
apãrãtorul de neînduplecat al moralitãþii în toate planurile,
poet, prozator, dramaturg, publicist, cu profilul sãu apãsat
ºi dãtãtor de speranþe, Ion Panait, ultimul mare preot al
melancoliei într-un veac ce-ºi refuzã visarea!!
Când spunem Vrancea, avem în minte – de ce oare?
– o scenã mult luminatã pe care se aflã laolaltã Emanoil
Petruþ, Cornel Coman, Leopoldina Bãlãnuþã, Margareta
Baciu ºi, de ce nu, Angela Gheorghiu! Pe aceeaºi scenã
s-ar afla adunaþi eroii Vrancei, personalitãþi monastice,
oameni cu har ºi dãruire, împãcaþi cu veºnicia ºi mântuiþi
de toate ispitele neamului omenesc! Trebuia doar sã spui
Vrancea ºi sã crezi în ea cu toatã tãria.
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PRO SAECULUM – 50 DE NUMERE

CONST
ANTIN CIOPRAGA
CONSTANTIN
1. Antrenantã, deschisã larg problematizãrii, revista
,,Pro Saeculum” (mã refer la recentele ºase numere)
depãºeºte vizibil cadrul regional, angajându-se
programatic în dezbateri de amploare, tentatã în special
de fenomenul cultural. Semnificatice sunt, în acest sens,
discuþiile de ordin umanist,textele de filozofia culturii,
relaþionãrile pluriobiectuale istorico-sociale, contribuþiile
hermeneutice; retrospecþiile alterneazã cu actualismul de
orizont larg. Atrag atenþia exegeze pe teme de artã,
resemantizãri estetice, iar, în context, interviuri; sinteze
critice ºi micro-antologii lirice au partea lor în marcarea
identitãþii revistei. Jubileul de cincizeci de numere e prilej
de estimãri, inclusiv de încredere în disponibilitãþile
grupãrii.
2. Pe lângã colaborãri din toate unghiurile, s-ar cere o
mai vie prezenþã a tinerilor. Pe de altã parte, mã întreb
de ce denumirile reproducerilor iconice din nr.2/2008 se
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dau în francezã? De ce Statue de Laurent de Mèdicis
ºi nu Lorenzo de Medicis de Michelangelo!
3. Profilul revistei probeazã cã ,,Pro Saeculum” se
aflã în mâini bune. Din când în când, ar fi binevenit câte
un numãr tematic. Ar spori interesul unele texte
memorialistice, fragmente din toate direcþiile umanismului;
arhivele personale evocând momente din viaþa unor mari
dispãruþi se vor investigate. Utile s-ar dovedi unele
anchete pe teme ardente ale epocii în mers.

LIVIU IOAN STOICIU
Nu vã aºteptaþi la recunoºtinþã
ªapte ani de apariþie neîntreruptã, în condiþii de lux:
Pro Saeculum „de la Focºani”, care, benefic, supravieþuieºte ºi fondatorului ei (publicistul Alexandru Deºliu,
prãpãdit acum un an, atât de nedreptãþit: posteritatea lui
are legãturã ºi cu aceastã revistã de suflet) – iatã un
miracol cultural. Sincere felicitãri la împlinirea celor 50
de numere (în format A 4, cu pagini de numere duble de
revistã; chiar sunt intrigat cã revista nu e numerotatã
lunar, ci la douã luni, azi ºi-ar fi serbat 100 de numere).
Nu cunosc povestea iniþierii acestei reviste, ar fi fost
extraordinar sã fi þinut un jurnal al ei Alexandru Deºliu, sã
fie publicat – fiindcã e o aventurã de vis… O asemenea
revistã defineºte opera (biobibliografia) celui ce o conduce. „Oamenii de culturã” ai României de azi au norocul
cã se nasc asemenea „proiecte ale identitãþii scrise”,
susþinute financiar de autoritãþile judeþene. Pro Saeculum
e o revistã alternativã, independentã, care se respectã.
Personal, admir ºi susþin în primul rând acest gen de
reviste serioase, dovedite în timp o „nucã tare” în faþa
scepticilor din cultura românã, care nu cred în viabilitatea
moralã a publicaþiilor particulare.
Cultura din Vrancea avea nevoie de Pro Saeculum,
de o revistã originalã, deschisã, „de nivel naþional”,
necenzuratã de umorile „oficioºilor” (mã refer ºi la Uniunea
Scriitorilor, care se comportã discriminant; la fel, Ministerul
Culturii ºi Cultelor, neimplicat în asemenea proiecte de
bun simþ ale promovãrii culturii scrise), înainte de toate
scriitorii care scriu ºi trãiesc, prin destin, în „provincie”.
Pur ºi simplu revista Pro Saeculum s-a aºezat firesc în
presa literarã scrisã „de limbã românã”, are deja albia ei,
devenind credibilã de la numãr la numãr. Azi, cu sprijinul
doamnei Nina Deºliu (de o neobiºnuitã generozitate ºi
bunãvoinþã) ºi condusã de criticul Mircea Dinutz (care-i
asigurã profesionalismul), ajutaþi de un colectiv de
redacþie entuziast, reprezentat de scriitori din întreaga
þarã ºi de colaboratori de toate orientãrile ºi credinþele,
PRO

În iulie 2002, cu sprijinul financiar al Consiliului
Judeþean Vrancea ºi al Primãriei municipiului Focºani,
din iniþiativa ºi cu eforturile susþinute ale lui Alexandru
Deºliu, apãrea primul numãr al revistei „Saeculum”/„Pro
Saeculum”. Revista a crescut, ca voinicul din poveste,
de la numãr la numãr, sporindu-ºi suma colaboratorilor
(de marcã), ajungând de la 60 la 120 de pagini A4,uimind
prin ritmicitate ºi anvergurã, absorbind condeie din toate
zonele þãrii, dar ºi din Vrancea, îndrãznind sã fie mai
mult decât „o simplã revistã de provincie”, fie ea ºi
onorabilã.
Nr. 39, apãrut în iulie 2007, a fost ultimul realizat sub
coordonarea Ctitorului, dispãrut prematur dintre noi. Nu
ºi-ar fi dorit, în nici un chip, moartea revistei. La îndemnul
ºi cu sprijinul necondiþionat al soþiei sale, doamna Nina
Deºliu, colectivul de redacþie alcãtuit din Valeriu Anghel,
Constantin Coroiu, Lucia Dãrãmuº, Horia Dumitrescu,
Andrei Milca, Maria Niþu, Florentin Popescu, Mircea
Dinutz, cãrora li s-a alãturat, la scurt timp, Virgil Panait,
a strâns rândurile ºi a încercat sã asigure revistei o
structurã stabilã, cu rubrici permanente, bine întreþinute,
sã îmbunãtãþeascã procentajul colaboratorilor din
Vrancea, sã menþinã – obiectiv major – o cotã valoricã
cât mai ridicatã. Un numãr rotund ca acesta (50) e un
bun prilej sã ne punem întrebãri, dar ºi sã punem întrebãri
celor mai prestigioºi colaboratori ai noºtri:
1. Cum apreciaþi activitatea revistei?
2. Care vi se par a fi punctele slabe?
3. Ce credeþi cã ar trebui sã mai facem pentru a creºte
prestigiul acesteia?
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Pro Saeculum – 50
fãrã prejudecãþi, Pro Saeculum îºi continuã cursul ascendent, promovând valori ale acestor vremuri. Îi urez
sã reziste pe baricadele ridicate ºi sã devinã un reper în
cultura românã.
Puncte slabe ale revistei? Sunt puncte slabe ale
întregii prese literare româneºti: o receptare publicã
minimã, prin „specializare”(boalã veche, revistele de
culturã nu ies din tiparul „elitist”, mai mult sau mai puþin
accesibil) ºi impresia de relativizare a est-eticului dincolo
de orice limitã. Eu mi-aº dori de la Pro Saeculum sã aibã
o direcþie polemicã literarã. Pentru creºterea prestigiului
ei, dacã tot e dispusã sã se sacrifice pe un altar
neexclusivist, n-ar strica sã încerce redacþia Pro
Saeculum sã acopere tot spectrul literaturii române în
paginile sale, nu numai o parte a lui, sã apeleze ºi la
scriitorii cu pretenþii, care vor drepturi de autor înainte de
a scrie… ªtiu din proprie experienþã de redactor de revistã
de culturã cã e stresant sã deranjezi „somitãþile din
literaturã” ºi sã þii o „cronicã literarã” incomodã, sã zicem,
dar nu disperaþi: textele cu adevãrat de valoare le puteþi
gãsiþi la scriitori care n-au „imagine”, n-au o „cotã ridicatã
între colegi”, sunt þinuþi „cu capul la cutie” de lumea literarã.
Important e sã publicaþi texte literare de valoare (semnate
fie ºi de nume „anonime”). Altfel, nu vã aºteptaþi la
recunoºtinþã, scriitorul român rãmâne un geniu neînþeles,
nu-i cãutaþi degeaba în coarne, el crede cã totul i se cuvine
de la sine.
31 iulie 2008,
Bucureºti

CARMEN MIHALACHE (Bacãu)
redactor-ºef al revistei „Ateneu”
În atenþia lui Mircea Dinutz
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În primul rând, te salut cu mare cãldurã ºi prietenie,
dorindu-þi mult succes în tot ceea ce faci. ªi, desigur, în
ipostaza de redactor-ºef.
Iatã câteva rânduleþe de la mine, cu ocazia sãrbãtoririi
a 50 de numere. Încã o datã, te îmbrãþiºez, Carmen della
Bacãu
Citesc revista „Pro Saeculum” cu interes, de fiecare
datã, ea fiind o prezenþã familiarã în redacþia Ateneului.
Facem schimb de publicaþii ºi ne mai transmitem gânduri,
pãreri, ba chiar cîte-o benignã ciupiturã la rubrica de
„revista revistelor”. Cred cã suntem într-o normalã relaþie
confraternã. Apreciez pe mulþi dintre colaboratorii
„Saeculum-ului”, nici nu aveam cum sã n-o fac, din moment ce sunt nume de primã mãrime ale vieþii noastre
culturale, ºi am numai cuvinte de laudã pentru þinuta
graficã a revistei, sobrã, elegantã. Cred cã se face treabã
bunã în redacþia revistei focºãnene, drept pentru care îi
felicit pe colegii noºtri.
Sunteþi la o frumoasã aniversarã, aºa cã nu vãd decât
lucrurile care-mi plac, nicidecum „punctele slabe”. Oricum,
existã destui specialiºti în asta, mediul literar de la noi
fiind unul umoral, locuit de un gen extrem de iritabil, care
sare una-douã la atac. Or, eu sunt o persoanã fundamenSAECULUM 6/2008

tal pacifistã, am nevoie de armonie ca sã pot trãi fãrã sã
mã sufoc din cauza urii, prostiei, invidiei ºi rãutãþii.
Nu am reþete de creºterea prestigiului unei publicaþii,
dar sunt convinsã cã redactorii de la „Pro Saeculum” nu
s-au apucat sã „bucãtãriseascã” la întâmplare o revistã
de culturã, ci au ºtiut ce vor, ce urmãresc, aveau, carevasãzicã, idee de ingredientele trebuincioase reuºitei,
ceea ce au ºi probat în anii scurºi de la apariþia primului
numãr. Le doresc sã-ºi continue drumul, sã aibã încredere
ºi curaj, sã pãstreze strâns rândurile, pentru cã au
dobândit o identitate culturalã ºi au ce spune. Vã trimit
un gând bun din partea mea ºi a revistei „Ateneu”,
dorindu-vã un viitor cu împliniri ºi succese. La mulþi ani,
rodnici ºi senini!

MIHAI ST
AN (Târgoviºte)
STAN
redactor-ºef al revistei ’’Litere’’
Jubileul „Pro Saeculum”, într-o vreme când efemere
publicaþii literare sucombã dupã 2-3 numere, este cu atât
mai respectabil - dovedind ca proiectul vizionarului
Alexandru Deºliu, continuat de Nina Deºliu si colectivul
de redacþie ce reuneºte personalitãþi din lumea presei
literare – cu cât defetiºtii i-au dat puþine ºanse de reuºitã.
O politicã editorialã inteligentã, cooptarea unor
colaboratori de marcã din toate colþurile tarii, ritmicitatea
apariþiei, o þinutã graficã europeana au fãcut ca „Pro
Saeculum” sã depãºeascã zona Vrancei, devenind o
prezenþã apreciatã ºi doritã între revistele literare cu vechi
state.
De altfel, de-a lungul celor 50 de numere a crescut ºi
colaborarea cu „Litere”, Revistã a Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni”, ajunsã ºi aceasta la nr.100, adesea aceleaºi
nume putând fi întâlnite în ambele reviste: Lucia Dãrãmuº,
Florentin Popescu, Iuliana Paloda Popescu, Ioan Adam,
Radu Cârneci, Acad. Mihai Cimpoi, Mihai Stan, George
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Pro Saeculum – 50
E de vãzut sau de urmãrit dacã numitul deziderat devine
ºi eficient. (Comercial vorbind, desigur…).
2 – 3. De altfel întrebãrile sau solicitãrile dv. sunt mult
restrânse, ceea ce mã determinã sã încerc a nu depãºi
(conform cerinþei formulate) cota enunþatã pentru
rãspunsurile în cauzã; mai ales cã ancheta în care neam implicat e în deplinã relaþie cu împlinirea unui anume
numãr de apariþii.
Prin urmare, revenind la ceea ce enunþam anterior, aº
adãuga doar o sugestie: sã fie extinsã ilustrarea fiecãrui
numãr. Altfel spus, consider cã prin aºa ceva revista ar
avea numai de câºtigat, cum se zice. Pentru cã „Pro
Saeculum” are nevoie de o asemenea susþinere (graficã),
adicã de corelarea coloanelor de text cu posibile imagini
(preluate sau solicitate unor specialiºti).

GEORGE POP
A (Iaºi)
POPA

ION BELDEANU (Suceava)
redactor ºef al revistei „Bucovina literarã”
1.Nu-i o distanþã prea mare în timp (2002 – 2008),
dacã avem în vedere momentul plecãrii, deci momentul
de intrare pe piaþa literarã a revistei „Pro Saeculum”. ªi
aceasta pentru cã în prezent ofertele în cauzã numãrã
zeci ºi zeci de tentative de ieºire în arenã, cei mai mulþi
dintre iniþiatori voind cu orice preþ sã atragã atenþia; numai
cã nu prea au argumente solide, notabile.
Totuºi importantã rãmâne oferta pe care orice
publicaþie o poate susþine. Din acest punct de vedere
„Pro Saeculum” dispune de suficiente rezultate sau
reuºite. Altfel spus, revista dv. se vrea ºi constituie un
punct de interes demn de reþinut cu colaboratori prea bine
cunoscuþi ºi nu numai.
N-are rost sã insist.
Nu vã doresc decât sã vã menþineþi la aceastã cotã
valoricã atrãgând desigur ºi alte semnãturi prestigioase.
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25 mai 2008

ANDREI MILCA (Bucureºti)
1. La sfârºitul anului 2002 regretatul Alexandru Deºliu,
întemeietorul revistei, mi-a propus o colaborare la o „tânãrã”
publicaþie, care se numea atunci, simplu, Saeculum.
Pentru cã ºi eu eram un tânãr absolvent al facultãþii de
Litere – Universitatea din Bucureºti (lansat literar în
PRO

Coandã, Tudor Cristea s.a.
Cred, ºi nu o spun de complezenþã, cã „Pro Saeculum”
dã semnele unei longevitãþi ce ii stã bine.
2. Chiar cârcotaºilor de vocaþie le este greu sã-i
identifice punctele slabe ale revistei. Poate lipsa unei
prezentãri mai directe a Programului revistei (ceea ce-i
dã identitatea între zecile de reviste literare
contemporane) ar fi unul din „puntele slabe”. Desigur,
cãutând nod în papura.
3. O semnalare mai agresivã a existenþei acestei
excelenta „Pro Saeculum” într-o vreme când reviste de o
valoare cel puþin îndoielnicã, aflate la primele numere
sunt promovate sufocant în mass-media.
La 50 de numere dorim revistei „Pro Saeculum” ºi
excelenþilor colaboratori viaþã lungã.

În contextul prolific al publicaþiilor actuale, este foarte
dificil ca o revistã sã poatã atrage atenþia, sã se impunã,
sã fie cititã ºi nu sã stea nerãsfoitã, ºi doar autorii îºi
citesc produsul apãrut. Din acest motiv, este necesarã o
selectare foarte riguroasã a materialelor în funcþie de
valoarea lor intrinsecã, ºi nu, de exemplu, dupã
mondenitatea numelor. Unele articole la cerere pot suferi
valoric, în ideea autorului cã se adreseazã unei reviste
din provincie, cãrora numele sãu, mai circulat, i-ar da un
anumit prestigiu. De sigur, existã ºi un fenomen social al
idolilor de moment, dar un cititor avizat, refuzã sã accepte
orice scris, ºi va judeca revista atare.
Ierarhizarea materialelor sã se facã, în profundã
cunoºtinþã de cauzã. Pe primele pagini trebuie sã aparã
eseuri de viziune, privind probleme fundamentale ale
culturii, ºi nici într-un caz articole unde autorii gãsesc
locul ºi prilejul, de pildã, sã denigreze, câte odatã
elementar. Dacã se fac totuºi concesii, din diverse
inevitabile cauze, autorii respectivi pot fi incluºi în partea
a doua a revistei.
Sugerez cã o programare a numerelor – cel puþin a
primei pãrþi a revistei – pe anumite teme, idei, probleme,
ar fi deosebit de utilã ºi ar trezi un mult mai larg interes.
Amintesc faptul cã Revista „V” a fost un excelent
exemplu de publicaþie literarã. Este de urmat acel model.
Ca vrâncean, m-am bucurat de þinuta intelectualã a
paginilor sale, precum ºi de o idealã colaborare.
Urez revistei „Pro-Saeculum” o ascensiune spiritualã
continuã, în conºtiinþa mereu vie a altitudinii de neatins a
uneia din cele mai frumoase poezii metafizice universale,
nãscutã în matricea sublimã a munþilor Vrancei – Mioriþa.
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eseu
paginile „Caietelor Critice”, revista de prestigiu condusã
de profesorul Eugen Simion) am acceptat provocarea.
Am debutat, din câte mi-aduc aminte, în numãrul din
februarie 2003, cu un articol despre romanul periferic
(„mahalaua” literarã, ca mod de existenþã), text legat de
lucrarea mea de doctorat – în desfãºurare –, care-l vizeazã
pe Eugen Barbu. Iatã, acum, dupã mai bine de 5 ani,
sunt încã un colaborator constant al revistei, care merge
mai departe, sub numele de „Pro Saeculum” ºi, din
nefericire, fãrã ctitorul ei, domnul Deºliu. Un om minunat,
pe care l-a respectat din toatã inima ºi l-am apreciat
pentru hotãrârea de a scoate publicaþia chiar trecând prin
cele mai grele momente – financiare ºi apoi personale,
din cauza problemelor de sãnãtate. Dânsul ºi-ar fi dorit
însã ca „spectacolul sã continue”, chiar ºi dupã dispariþia
sa prematurã. ªi asta vom încerca ºi sã facem, spre,
mai departe: sã pãstrãm „Pro Saeculum” la standardele
care au consacrat-o. Nu am spus-o doar eu, promovândo, de câte ori am avut ocazia, în paginile cotidianului
„Cronica Românã”. Au lãudat-o ºi mulþi alþii, chiar ºi cei
fãcând parte din taberele opuse” – în sensul „elitist”,
cârtitor. În aceºtia ani cred cã revista a primit o
recunoaºtere deplinã. De aceea nu pot aprecia decât
pozitiv activitatea tuturor celor care au muncit pentru
menþinerea ei, de la începuturi ºi pânã la acest aniversar
numãr 50. Iar cei care au contestat pe parcurs ajutorul
(benefic!) al Consiliului Judeþean Vrancea sau al primãriei
din Focºani sã se mai gândeascã o datã: literatura ºi
cultura nu au nimic de-a face cu politica ºi e salutabil
când oamenii politici, indiferent de „culoare”, sprijinã un
fapt civilizator. Pro Saeculum a „trãit” prin TOÞI cei care

au luptat pentru ea.
2. De felul meu sunt un „cârcotaº” dar, fiind poate
într-un moment oarecum nostalgic – privind de la primul
numãr cãtre al cincizecilea – nu gãsesc acum puncte
realmente „slabe”. Fiecare colaborator ºi-a adus contribuþia
beneficã, prin experienþã ori idealism expansiv. „Pro
Saeculum” ºi-a depãºit demult stadiul de „banalã” revistã
de provincie, devenind un concurent serios, prin prisma
semnãturilor din paginile celei mai bune publicaþii
moldave, chiar pentru apariþiile bucureºtene. Pentru cã
adunând oameni de valoare din generaþii diferite, din toate
colþurile þãrii, fãrã part-i-pris-uri ori idiosincrazii, etalonul
vrâncean, condus de Al. Deºliu, a mai demonstrat ceva
„gãºcuþelor” literare din Bucureºti: poþi scoate o revistã
literarã ºi unind, nu doar agitând apele. Adicã, nu e nevoie
mereu de scandal, de polemicã, de inutile atacuri ºi
pamflete sordide, pentru a realiza ºi impune un fenomen.
Oricum, aº vrea sã numesc un punct „tare”, forte al revistei
– pentru cã la cele „slabe” aº fi, poate, subiectiv. Citesc
cu mare plãcere, numãr de numãr, textele-eseu ale
doamnei Magda Ursache.
3. Fãrã alte vorbe mari, m-aº mulþumi sã pãstrãm
nivelul revistei mãcar la cel valoric impus de mentorul
Al. Deºliu. Omul care ne „soma” sã scriem bine ºi ne
motiva – chiar ºi pe cei ca mine, care blazaþi deja la 30
de ani, îºi puneau întrebãri despre (in)utilitatea criticii
literare. Dânsul mã grãbea sã scriu, sã nu mã las furat
de vrajbele iernilor noastre – ºi ne întâlneam, între douã
trenuri, la Gara de Nord, sã-i predau articole. Dacã pentru
dl Deºliu Timpul nu a mai avut rãbdare, sper ca mãcar
pentru „copilul” sãu sã fie generos.

D.R. Popescu

CONTINENTUL ANGHEL
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Anghel Dumbrãveanu a descoperit un continent al
istoriei cotidiene în care iubirea, moartea ºi moartea iubirii
îi oferã fiecãrui ins, fãrã sã opereze mistificãri ale vieþii
interioare, ºansa de a fi el însuºi, chit cã uneori fiinþa
umanã, din preaplinul iubirii, trece printr-o distrugere a
propriei existenþe, sub umbra rece sau tandrã a morþii ce
se înºiruiazã în toate cu o precizie didacticã, fãrã
amânare.
Anghel Dumbrãveanu a iubit marea, n-a dispreþuit un
pahar cu vin roºu, n-a supraestimat libertatea lipsitã de
raþiune – deºi a scris nenumãrate poeme în vers liber! –
ºi nu s-a dat în lãturi, sub cerul înstelat, în faþa faptelor
de purã contingenþã umanã (vezi, bunãoarã ºi „Belgradul
în cinci prieteni”, pe care l-a transcris).
Suferinþele în trepte necruþãtoare prin care poetul
SAECULUM 6/2008

Anghel Dumbrãveanu a trecut în ultimii ani ne duc uºor
cu gândul la viziunea domnului Pascal asupra omului:
omul, trestia gânditoare cea atât de vulnerabilã în
neþãrmuritul univers ºi cea atât de sublimã prin conºtiinþa
ce-i face înþeleasã tragica sa vulnerabilitate.
Anghel Dumbrãveanu a avut foarte mulþi prieteni, din
Reºiþa pânã la Dorohoi, de la Iaºi pânã la Oradea,
Constanþa, Turnu-Severin!… Nichita Stãnescu, Petre
Stoica, Mircea Tomuº nu l-au trãdat niciodatã!!! Spunem
asta fiindcã n-au fost puþini prietenii sãi de nãdejde care
l-au trãdat din oportunism.
În ultimii ani poemele lui Anghel Dumbrãveanu s-au
îmbogãþit – devenind mai nobile, da! – prin revelaþia unui
fior mitologic în palpitul firii ºi prin chemarea tragicã a
viitorului, ca o posibilã evadare utopicã din faþa morþii.
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încercare

Irina Mavrofin

„RAPORTUL’’

Azi dimineaþã am gãsit în computer urmãtorul mesaj:
„Aºa cum am promis, am scris un «raport» a ceea ce a
fost fãcut.
Cu cele mai bune gânduri,
Cãtãlin”.
Iatã „raportul”:
La ºcoala (office) am gãsit un laptop, un numãr destul
de mare de cãrþi de lingvisticã, un numãr mare de articole
copiate din jurnale sau cãrþi, câteva cãrþi fotocopiate în
întregime. Am separat articolele ºi capitolele de carte
care nu aparþineau Irinei ºi le-am lãsat la office (probabil
cã acestea nu vor mai fi folosite în continuare). Între
acestea erau multe caiete ºi câteva print-out-uri ale
referatelor scrise de Irina pentru cursuri. Am luat tot ce
am gãsit de acest fel. Am luat cãrþile, mai puþin 3
dicþionare, 4 sau 5 numere dintr-o revistã de lingvisticã
la care ea era abonatã ºi aprox. 3 cãrþi de conference
proceedings (colecþii de referate prezentate la o
conferinþã).
Din office s-au strâns 2 cutii de carton puls laptop-ul
ºi geanta lui. Cutiile vor fi trimise împreunã cu celelalte
lucruri din camerã. Laptopul l-am luat eu ºi va fi adus de
mama. În cutia poºtalã de la ºcoalã nu am gãsit nimic.
În cutia poºtalã de la apartament am gãsit mai multã
corespondenþã majoritatea total irelevantã (reclame,
anunþuri primite de la compania de asigurãri de sãnãtate
etc.). Printre acestea am gãsit ºi ultimele 2 rapoarte de
cont bancar. Acestea au fost puse împreunã cu celelalte
rapoarte de cont pe care le-am gãsit camerã ºi vor fi
aduse de mama. Lucrurile din apartament au fost puse
în 7 cutii de carton cu: haine, câteva lucruri personale ºi
cãrþi, 3 cutii mari dintre aceste 7 sunt cu cãrþi (foarte
grele). Am eliminat urmãtoarele (care vor fi donate):
– mâncare ºi veselã + obiecte de bucãtãrie;
– lenjerie de pat, inclusiv plapuma;
– aparaturã electronicã: 2 uscãtoare de pãr, un
televizor, un radio cu ceas, un radiator electric, cabluri, 2
sau 3 lãmpi. Am luat un CD player portabil (gen walkman)
pe care îl va aduce mama;
– o parte din încãlþãminte; cealaltã parte am luat-o cu
mine în valiza cea mare a Irinei (împreunã cu o parte din
haine);
– o parte (micã) din hainele care nu au mai intrat în
cutiile respective (reprezentând probabil 10% din toate
hainele);
– majoritatea obiectelor mici de genul cutii cu pioneze,
creioane, capsatoare, hârtie nefolositã sau de împachetat,
multe cosmetice (am luat câteva flacoane de parfum, în
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timp ce creme ºi alte cosmetice le-am aruncat),
medicamente etc.
Cele 9 (7 de acasã + 2 din office) cutii se aflã acum în
apartament. Managerul cu care am lucrat se ocupã de
gãsirea unei firme care sã trimitã totul cu vaporul. Încã
mai cãutãm o companie care sã facã aceastã mutare la
un preþ rezonabil. În momentul în care am câteva preþuri
vom vorbi la telefon pentru a hotãrî cum acþionãm.
Valiza cea mare am luat-o eu aºa cum am scris mai
sus. Am pus în ea multe obiecte care nu puteau fi trimise
prin poºtã cum ar fi fotografii ºi acte + haine ºi câteva
perechi de încãlþãminte. Aceastã valizã împreunã cu cele
2 laptopuri (al doilea a fost gãsit în apartament) vor fi
aduse de mama.
Poºta care ar mai putea veni în departament sau la
cãmin va fi automat direcþionatã cãtre Bucureºti pe adresa
pãrinþilor.
Toate conturile Irinei din universitate au fost închise,
iar balanþa de plãþi a fost adusã la zero.
Cheile ºi cardul de student au fost trimise prin poºtã
cãtre Sandra Brennan, secretara de la departament.
Studenþii nu primesc automat o asigurare de viaþã (mam interesat), deci Irina nu avea aºa ceva.
Am donat departamentului un numãr de cãrþi fotocopiate în limba românã sau în englezã despre limba
românã ºi/sau aromânã. Ei s-au angajat cã acestea vor
fi etichetate corespunzãtor cu numele Irinei ºi vor fi puse
în biblioteca depart.
În bancã se mai aflã aprox. 1030 $ la care nimeni nu
are acces în acest moment. Pãrinþii vor trebui sã obþinã
o hârtie oficialã, sã contacteze banca ºi sã facã un transfer
interbancar.
Contul din sistemul de calcul al univ. (se pare cã a
existat aºa ceva, dar probabil cã Irina nu l-a folosit prea
mult) a fost închis ºi tot ce era acolo (dacã era ceva) s-a
pierdut.
Cred cã aceasta este tot ce pot spune acum. Rãmâne
sã vedem cum decurge procedura de trimitere a celor 9
cutii.
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registrul LIS

Liviu Ioan Stoiciu

JURNALUL POEMELOR
Joi, 19 februarie 1987
Azi împlinesc 37 de ani – ce tristeþe… Focºani, la
bloc: Strada Bucegi Nr. 17, apartament 5, etaj 2. Sunt în
zi liberã, recuperez ziua de serviciu din 2 ianuarie 1987.
O zi ca oricare alta, „moartã în coteþ”. Voi dormita pânã
la plecarea lui Laurenþiu, fiul, la ºcoalã, dupã ora 12: trezit
continuu de câte ceva ºi adormit la loc. La ora 8:30 urlu
la telefon la copiii familiei Chiriþoiu, de deasupra
apartamentului, care-ºi fac iar de cap, se liniºtesc. La
9:45 îl trezesc pe Laurenþiu sã înveþe, are mâncare lãsatã
pe masã. Soþia e de la ora 8 plecatã la serviciu (la Liceul
industrial 1, la contabilitate). Pus pe picioare, beau ceai
cu unt. Mãtur pe holuri ºi în bucãtãrie ºi ºterg cu buretele
ud, inclusiv plintele, pervazurile ºi pe unde ºtiu cã rãmâne
neºters. Iau iar seama cã Doina e tot mai sâcâitã, distratã,
„cu gândul în altã parte, plecatã”, n-o mai intereseazã
decât soarta cãrþilor ei, scrisul ºi cititul. Spun cã e distratã,
fiindcã de o lunã de zile o tot rog sã coase ciorapii ºi
hãinãria copilului, unde e cazul, degeaba! Dã din cap
evazivã ºi nu coase. Cos eu. Tot de o lunã o rog sã spele
perdeaua din camera copilului, inutil: e absentã. Mã refer
doar la ce e legat de copil, de care ea face atâta caz cãl iubeºte… Doina e disperatã chiar, ºi mã tem cã are
dreptate sã fie: în dimineaþa asta, de-a dreptul îngrozitã,
mi-a transmis cã a visat-o pe Herta Spuhn (redactorul de
carte de la Editura Albatros) nãscând o fetiþã la Focºani!
Semn rãu… Ce nenorocire ar putea fi, îmi va povesti mai
apoi: a fost vizitatã la birou de securistul ce rãspunde de
Liceul 1, care zilnic aproape o salutã, dar nu-i vorbeºte
decât în doi peri. Azi, însã, securistul a venit la ea în
birou ºi a cerut amãnunte despre noua ei carte! „Ce
tematicã are”: de dragoste, i-a rãspuns Doina. Îmi va
povesti totul la ora 17, venitã acasã cu inima în gât: nu e
speriatã de altceva decât de faptul cã ar putea fi introdus
„dosarul” la edituri: dacã ai „dosar la Securitate”, dacã nu
eºti membru PCR sau eºti fiicã de legionar, nu mai poþi
sã apari cu o carte! Batem amândoi în lemn. Dacã se va
introduce „dosarul” la apariþia unei cãrþi originale, e clar, e
sfârºitul pentru noi… Abia la ora 14 termin curãþenia în
apartament în amãnunt. Îmi place curãþenia, mã ajutã,
am impresia, sã-mi organizez gândurile. Fix la ora 14 mã
aºez în sufragerie la biroul meu ºi scriu un poem!

O patã scânteietoare, rostogolitã de vânt:
una
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din aceea care înalþã flacãra
candelei. Ca mine.
Asta sunt eu, o patã? O nemulþumire faþã
de ceea
SAECULUM 6/2008

ce-mi e dat. O patã
scânteietoare. Auzi? Îþi faci urechea pâlnie.
Auzi ºi tu un zgomot de bãtãi de aripi ale
morþii: în timp
ce camarazii
noºtri de închisoare, acasã la ei, sforãiau
pe
întuneric, printre
ciuperci. Culcaþi nefericiþi ºi
mânioºi. Printre ciuperci crescute pe
pardosealã. Aici,
unde nimeni nu
are dreptul sã stãpâneascã decât câini ºi
mãgari. Nici sã
nu se gândeascã la altceva! Câini ºi
mãgari pe
care trebuie sã-i loveºti cu
o nuia de rãchitã ºi sã strigi sã se audã
pânã la a ºaptea
casã: „Afarã
cu foametea!” Sã-i loveºti cu mâini
vrãjmaºe… Câini ºi mãgari, aºa se simte
fiecare în parte,
de fapt, oameni în toatã firea. Altminteri,
roºind:
oameni lipsiþi de libertate, deºi nu-i þine
nimeni în lanþ.
ªtiu cã sunt trecãtori – ºi ce mai
conteazã? Dar
nu sunt indiferenþi. În orele libere
reflecteazã un pic la
lucrurile
acestea: cu un ochi care priveºte pe
cer ºi
un ochi care priveºte pe
pãmânt! O
patã scânteietoare, rostogolitã de vânt: o
reprezentare
în mic a forþelor naturii,
dominante…
Azi, de ziua de naºtere ar trebui sã fac o reevaluare
„la masa de scris” a anului care a trecut, 36-LIS (19
februarie 1986 – 18 februarie 1987)… Dupã ce termin de
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nici un scriitor local nu are habar de ziua mea de naºtere!
Nu va fi normal sã rãspund la fel, prin tãcere? Pãcat cã e
atmosfera asta de scârbã între cei ce nu se numãrã nici
pe degetele de la o mânã, din Focºani, în literatura
românã! Nu mai pomenesc de cei din þarã: doar Aurel
Dumitraºcu a þinut minte! Dragul de el… O surprizã:
Laurenþiu, fiul (la nici 12 ani), þine sã-mi dãruiascã din
banii lui (îi dãm zilnic bani, sã-ºi cumpere ce doreºte) pe
diferite cadouri speciale, plus creioane, pix, sãpun fin ºi
pastã de ras, pastã de dinþi, alese de el, cele mai scumpe,
sau… autografele unor steliºti (fotbaliºti bucureºteni,
afacere de 10 lei, el ºtie cum a pus-o la cale)… Mã vor
sãruta ºi copilul ºi soþia la „masa festivã, modestã, de
ziua mea de naºtere” (fripturã de pui ºi „limbi de pisicã”,
drajeuri de ciocolatã). Doina îmi dã cadou pulovãrul „en
coeur” împletit de ea, maro. La televizor, Jean Gabin,
profil. Cinã, la 22:30. Continui sã citesc din cãrþi de istorie
ºi geografie (viaþa de fiecare zi din Grecia anticã ºi
fenomenul carstic). Dupã 12 noaptea se culcã Laurenþiu,
îl dau cu Bioxiteracor iar pe buza crãpatã. Mã reaºez
apoi la biroul meu din sufragerie ºi scriu aici. Afarã, acelaºi
început de primãvarã, la 4 grade Celsius. Mã culc dupã
ora 1, golit.
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scris poemul (orele 14 - 14:45), încep sã-mi fac ordine
între hârtiile adunate: fac un plic de „diverse”, un plic de
„critice”, un plic de ”adrese”. Leg plicul Anului 36-LIS (cel
mai subþire din ultimii ani!) ºi, separat, leg scrisorile primite
din 1985, de dupã apariþia volumului Când memoria va
reveni
reveni, pânã în 1987: le depun în „dulap”, în bibliotecã,
jos. Pe fundul biroului, la care scriu acum, pun poemele
transcrise ale celei de-a doua jumãtãþi a Anului 36-LIS,
iar în bibliotecã, în spaþiul închis de la mijloc, pun plicul
cu poemele scrise „la prima mânã”… Trece timpul. La
ora 17 vine Doina de la serviciu: „dc”, ne întrerupe
Laurenþiu, sosit de la ºcoalã, îl trimitem sã cumpere pâine,
terminãm ce am început, încãlzim apã la aragaz. E
inadmisibil, dimineaþã ºi dupã-amiazã nu a fost nici azi
apã rece (pãstrãm cada plinã cu apã rece, din acest
motiv). Doina întârzie cu baia, Laurenþiu îºi face tema la
matematicã împreunã cu „Sorin”. Mã doare ochiul stâng
tot mai rãu. ªi cãlcâiul piciorului drept mi se pare a fi tot
mai încãrcat cu puroi, abia mai calc în el, habar nu am
de la ce mi se trage. Totodatã, mãselele… veche poveste,
nu mi-au trecut durerile, sã tot trãieºti! Primesc de ziua
de naºtere telefoane de la câteva colege de serviciu, de
la Biblioteca Judeþeanã Vrancea, de la Rodica Elefteriadis
(în concediu medical din septembrie 1986, acasã acum,
va veni din martie la serviciu, mã anunþã fericitã… ce
înseamnã singurãtatea, o fi având agendã cu zilele de
naºtere ale tuturor colegilor de serviciu?), Maria Zainea
ºi Lucia Teodoru (care mã anunþã cã am primit o
telegramã de felicitare de la Buzãu ºi mã pãcãleºte cã
trebuie sã merg la reciclare de sãptãmâna viitoare… ceea
ce probabil se va întâmpla într-o zi, cã sunt amânat de
atâþia ani; dar acum nu am chef sã plec). Plus Alina
Gavrilã, nepoþica (din partea sorei mele Ita Fãnica), în
numele tatãlui ºi mamei ei… În rest, pagubã în ciuperci:

Aºadar, special de ziua de naºtere am scris un poem
de la orele 14 la 14.45 – un poem neliniºtit, scris de la
sine, neforþat, primul poem al Anului 37-LIS! Poem scris
înainte de a hotãrî un plan de bãtaie în sensul creaþiei…
Ce voi mai scrie anul acesta, de la 19 februarie 1987 la
18 februarie 1988? Voi mai scrie, oare? Fãrã sã vreau
descopãr în hârtiile mele, în care am fãcut azi ordine, o
consemnare pe o filã: „an fatidic 1988"! Consemnare
fãcutã dupã niºte calcule luate nu ºtiu de unde: alt an
fatidic, de cumpãnã, fiind anul 1969, pe bunã dreptate,
atunci era gata sã omor nevinovaþi sau sã mã sinucid din
greºealã, la poarta unitãþii militare din Bârlad, pe înserate,
unde intrasem de gardã (eram caporal la radiotelegrafie)
ºi nu putusem sã stãpânesc automatul, la încãrcarea lui,
la un moment dat gloanþele de rãzboi au plecat pe þeavã
fãrã voia mea, gloanþe care au trecut prin masã ºi s-au
îngropat în duºumea, norocul meu cã s-a blocat
automatul, totul având sã fie muºamalizat de micii ºefi
de frica marilor ºefi (automatul a fost însã retras din uz,
era defect)… Mai bine nu descopeream foaia asta: 1988
va fi deci sfârºitul? Înþeleg, deci, cã în 1988 voi fi bãgat
în puºcãrie politicã, în cel mai bun caz, Doamne fereºte,
dacã nu voi avea parte de un accident fatal provocat de
aceeaºi Securitate sau voi fi divorþat de Doina ºi pus la
stâlpul infamiei ca golan fãrã cãpãtâi… Sã public o carte
în 1988 nici nu mã gândesc, se pare cã s-a încheiat
„cariera mea de poet” o datã cu volumul Când memoria
va reveni (care spune totul din titlu) ºi cã o altã carte (fie
ea ºi de prozã) nu voi mai putea sã public! Anul 1988:
încã un an de agonie… Cum sã fac sã profit de el? Am
scris azi un poem… Cine ºtie dacã voi mai scrie vreodatã
vreun rând de prozã (dar eu culeg „material documentar”).
Ce va mai fi, Dumnezeule mare, cu mine? Tare nu mã
mai vãd bine! Trebuie sã mã învãþ cu gândul cã viaþa
mea se va schimba esenþial, dramatic: o simt de anul
ãsta, e ceva care mã împinge în râpã cu orice preþ – e
ceva necunoscut din mine? E ceva necunoscut din afarã?
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Magda Ursache

TEMÃ LA CONªTIINÞÃ
„Uneori, în eroare, în înþelegerea erorii rezidã
mai mult adevãr decât într-o sutã de maxime”.
N. Breban, Vinovaþi fãrã vinã

PRO

Cartea lui Nicolae Breban, având ca subtitlu Vinovãþia
româneascã, eseu inteligent despre inocenþã ºi vinã, e de
revãzut. Cu experienþa existenþei într-o orânduire fãrã dialecticã
ºi fãrã opoziþie, dar ºi a schimbãrii – cu risc – a meridianului, N.
Breban e obsedat de marile întrebãri privind culpa colectivã ºi
individualã; se teme de generalitãþi ºi de generalizãri ºi are
dreptate. Adevãrul, cum s-a tot observat, nu vrea sã fie nici pur,
nici simplu; e victimã de lux (umblã cu capul spart), el însuºi
vinovat fãrã vinã. Iar ºirul nevinovaþilor fãrã vinã este enorm.
Ca Alice Voinescu, „epuratã” din Catedra de Istoria literaturii
dramatice a Conservatorului, prin ordinul lui Ion Pas, Ministrul
Artelor. Arestatã în aprilie ’51 pentru cã participase la o conferinþã
a lui Petru Manoliu. Expediatã 12 luni la Ghencea, în colonie de
muncã, apoi în DO, lângã Tg. Frumos. Avea 68 de ani ºi tensiune
26. Memoriul trimis lui Iosif Chiºinevski a fost remis lui
Nicolschii (da, cu doi i!) ºi torþionarul a rãspuns: „Consider cã
s’a procedat just anulându-i se pensia”. Am ales acest caz
pentru cã eminenta profesoarã n-a fost defel implicatã politic;
vina (fãrã vinã) i-a fost impusã de un regim opresiv, aºa cum
rudele condamnaþilor politici erau ºi ele internate în lagãre,
Faustrecht, Dreptul Pumnului, fiind mai tare decât Justiþia.
În Jurnalul fericirii, N. Steinhardt scrie despre demenþa
arestãrilor: lotul celor care jucau bridge, lotul Patriarhiei, lotul
ascultãtorilor de Vocea Americii, lotul spiritiºtilor, lotul
filateliºtilor (pe unul dintre timbrele schimbate de colecþionari,
se afla – grozãvie! – chipul mareºalului Antonescu). S-a murit
în puºcãrie pentru un titlu interzis, pentru un comentariu negativ
despre un film sovietic, la coada pentru pâine (neagrã). În
Labirintul exilului, Aura Christi menþioneazã cã mãtuºa ei,
Anastasia Juºkov, a fãcut Siberie, sub Stalin, pentru o carte
româneascã. Alt fapt autentic, intrat într-un roman al meu: un
þãran a fost aruncat în temniþã pentru cã i s-au gãsit la
percheziþie cãrþi prohibite. Erau ale fiului sãu, mort pe front.
Þãranul era analfabet, a învãþat sã citeascã în puºcãrie.
Douãzeci ºi cinci de ani muncã silnicã a primit Dinu Pillat
(ºi) pentru romanul Aºteptând ceasul de apoi, manuscris
dispãrut. Colega de institut, Cornelia ªtefãnescu, a fost arestatã
pentru cã îi pãstra ascuns un exemplar din dactilogramã,
pierdut ºi el. Iatã de ce adevãrul trebuie spus nu din când în
când sau când ºi când. Rememorarea epocii comuniste, în cât
mai multe cãrþi, e hiperutilã pentru a înþelege ce pare unora de
neînþeles, iar altora – poveºti de demult, complet inactuale.
Altfel, „va exista numai ce vor ei”, cum avertizeazã Petru
Cimpoeºu în Christina Domestica ºi Vânzãtorii de suflete.
Am strigat cu disperare, în Piaþa Universitãþii, la „golani”:
„Vinovaþii fãrã vinã
vor sã se facã luminã”.
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Nu s-a fãcut. Au avut parte, la noi, torþionarii de declasare
socialã? Niet. Vinovãþia lor a fost clasificatã. S-a creat chiar o
psihologie a resentimentului. Nu faþã de vinovat, ci faþã de victimã,
care trebuie sã fie iertãtoare din inimã ca Marcu Ascetul. Dacã nu
poate fi, dã dovadã de slãbiciune moralã sau de intoleranþã. Or,
cu intoleranþa nu-i de glumit. E incorect politic sã fii intolerant,
sã ceri pedeapsã pe mãsura crimei ºi nu iertare pentru crimã.
Oana Orlea, în Les années volées, Paris, Seuil, 1992, scrie
cã medicul unei închisori prin care a trecut, Kahane, aviza
suplimentele de torturã. Întrebat dacã insul mai rezistã, dãdea
aviz bestiilor sã continue: „Da, desigur, însã cu puþinã atenþie”.
ªi bãtãile la tãlpi, bãtãile pe ranã, bãtãile în cap, bãtãile în ochiul
scos continuau. Dar ce mai conteazã Patimile, dupã Piteºti,
Jilava, Aiud, Gherla, Canal, unde cei demascaþi mureau în
chinuri?
Istoria României a ajuns, în liceu, dexteritate, ca lucrul
manual. Noi trebuie sã ne cultivãm pacea sufleteascã într-o
Românie desmemoriada ºi sã ne ocupãm de îngerologie,
întorcând spre cãlãu ºi celãlalt obraz, deºi vinovãþiile lor sunt
imprescriptibile. Resentimentul pare inuman. Dement chiar.
Ura, la fel. Întunecã suflet ºi minte. Aºa o fi, dar ura asta e în
primul rînd tragicã. În formularea eseistului Breban, „farsa
socialã ca formã a tragicului”.
Cu vocea-i de pe altã lume, de dincolo, Pacepa acuzã, periodic, crimele comunismului, ca ºi cum n-ar fi luat parte la ele,
iar Pleºiþã face haz, la televizor, pe seama loviturilor date lui
Paul Goma. Cei care au încurajat ºi slujit la greu paranoia
dictatorului îºi cautã alibiuri, tot la televizor, pe seama
„eramaibinelui” ceuaºesc.
Eu, una, nu-l pot judeca blând ºi cumpãtat pe torþionar. Nu
mã pot ruga pentru „fratele Alexandru” ciomãgarul, care bãtea
deþinutul dacã se uita spre fereastrã, chiar când fereastra era
oblonitã, pentru „fratele Alexandru” gardianul, care uda încã ºi
încã noroiul de fecale de pe podeaua beciului, pentru „fratele
Alexandru” care-ºi turna colegul de celulã pe motiv cã þinea
ascuns sub saltea un fascicul din Biblie. Nici nu cred cã heriniile
funcþioneazã ca-n antichitate. În transmodernitatea noastrã, li
s-au tocit ghearele ºi ciocurile. Nu cred cã i-au sfâºiat conºtiinþa
lui Nicolschy.
Ni se spune, consolator, cã Dumnezeu mai iartã, Conºtiinþa
nu. Dar avea Nicolschy conºtiinþa încãrcatã când le-a trântit
uºa-n nas reporterilor, grãbit sã-ºi facã bagajele spre Ungaria,
sã cearã azil politic?
Marii vinovaþi nu se aratã, postsocialist, dispuºi sã-ºi facã
procese de conºtiinþã, sã se mãrturiseascã, sã-ºi cearã iertare,
sã se autolustreze. Cel mult, justificã vina (nu personalã, ci
colectivã!).
Cu sloganul liberal, Alungaþi lupii! sunt în acord. Mai ales cã
lupilor tare le place s-o facã pe mieii Domnului, sã joace rol de
agnus Dei ºi sã intoneze tropare. Citez din Vinovaþi fãrã vinã:
„A da vina pe alþii este folositor, uneori, pentru a-þi pãstra
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dupã pohta ce-o pohteau, sunt invitaþi în emisiuni TV, ca surse
de autoritate ºi de prestigiu ºi-ºi ºlefuiesc biografiile ca pe
lentile.
Sursele de confuzie sunt multiple. Memoriile unui dac
ambiþios, aºa se intituleazã o recenzie la re-memorãrile lui Petru
Groza. Dupã relatarea lui Pamfil ªeicaru, singurul gazetar
condamnat la moarte în contumacie de Tribunalul Poporului,
cinicul Groza, internat o lunã în lagãrul de la Tg. Jiu pentru
trãdare de þarã, s-a apãrat:
„Cum mã acuzaþi de vânzare, când toatã viaþa n-am fãcut
altceva decât sã cumpãr?”.
Mai ales conºtiinþe, ca ºef de guvern.
Mihai ªora crede cã procesul (24/26 februarie 60) lotului
Noica a fost „opera” lui Leonte Rãutu; ca ºi „demascarea” din
Aula Facultãþii de drept contra Miliþei Petraºcu, soþilor Marius
Nasta etc. Scenariul ºi regia: Rãutu. Imediat dupã sentinþa datã
în 28 februarie, „Scînteia” îl omagia la 50 de ani. Zbirul ideologic absolut primise ca mãrþiºor ordinul Steaua RPR. Iar noi,
postsocialist, îl ocãrâm pe Noica, îi judecãm „structura
stalinistã”. Leonte Rãutu doarme-n pace („Trãiascã lupta pentru
pace!”) lângã Ana Pauker, re-brandizatã în Scufiþa-Roºie
inocentã, mîncatã de lupul Dej; lîngã Iosif Chiºinevshi,
luptãtorul cu „ghiarii ºi cu dinþile” contra marilor nume ale
culturii româneºti. În pãtucul lor ºi-au dat duhul ºi Rãutu, ºi
Nicolsky, dinostalinozaurii carnivori.
Adriana Georgescu, ºefa de cabinet a prim-ministrului
Rãdescu, a fost torturatã de acest Nicolschi, sau cum i s-o fi
scriind numele, cu y ori nu, mascã onomasticã pentru Boris
Grünberg. În procesul de la Berna (unde Ambasada României
i-a dat în judecatã pe „torþionarii anticomuniºti”), Adriana
Georgescu ºi-a scos în faþa judecãtorului (care o ironiza cã
aratã bine dupã schingiuirea la care a supus-o Securitatea)
placa dentarã. A dovedit cã nu mai avea un dinte. Ca profetolog
ºi-a dat duhul ºi Brucan, complet deculpabilizat pentru cã a
ºtiut sã-ºi cumpere indulgenþe ºi de la Rusia ºi de la America.
„Fraþilor, avertiza nea Petrache Þuþea, licheaua nu
evolueazã”. Alþi vechi staliniºti îºi mãnâncã în liniºte
indemnizaþiile de merit, re-compunînd jurnale cu „efect de real”
ca sã se auto-eroizeze.
ªi pentru cã noi preferãm monologul (ca sã ne minimalizãm
greºelile proprii, dar ºi ca sã le scoatem în evidenþã pe-ale
celorlalþi), eseul-eveniment, Vinovaþi fãrã vinã, a rãmas fãrã
ecoul pe care ar fi trebuit sã-l aibã. Însuºi autorul lui s-a îndoit
de impactul cu mediul intelectual-literar, ºtiind bine de ce. ªi
câte n-ar fi de discutat (ºi de clarificat) pe temele propuse de N.
Breban, mereu actuale ca: transferul de la vina de origine, de
rasã la vina de clasã, de la grupul de vinovaþi din conducerea
statului totalitar la vina colectivã de a nu reacþiona la frig, foame,
întuneric; „teatrul victimizãrii româneºti”, altfel spus, al
autovictimizãrii etnice.
Romancierul de talie înaltã „descrie” vinovãþia ca „obiect
aºezat în spaþiu”, nu în vid. O face cu condeiul de prozator al
descrierii, îndemnându-ne sã deosebim binele din rãu ºi rãul
din bine. Ce-i repugnã e insul care se crede exemplar intelectual
ºi moral, lins-prelins ºi absolvit de orice vinã. Ca actorul
Rebengiuc, oferind hârtie igienicã pentru o gurã mai curatã.
Iar soluþia o dã Nicolae Breban ferm (ºi-l citez tel quel, fãrã alt
comentariu): asumarea „vinei trecutului”. Cu riscul ca aceastã
asumare „sã «conþinã» eventual mai multã vinã (sublinierea îi
aparþine lui N. Breban) decât mai puþinã!”.
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încrederea în tine – ºi, uneori, e chiar adevãrat! – dar, à la
longue, ne împinge nu numai într-o profundã ºi labirinticã
eroare, dar ne stricã puterea de a judeca, de a percepe
realitatea”.
Scuze-s destule: contextul socio-politic alterând individul,
ukazul sovietic, ideologizarea ca fatalism, doctrina comunistã
ca utopie aplicatã, nedreptãþile istoriei etc. Numai cã autorii de
texte oficiale erau ºi un fel de autori de acte oficiale. Un
exemplu? Articolul lui Radu Popescu, din „Gazeta literarã” de
septembrie ’57, contra lui Cioran, unde Cioran era numit
pitecantrop, hotentot tatuat cu formule universitare, Don Juan
pentru bucãtãrii ºi bucãtãrese. Acest articol a fost folosit în
anchetã ca argument imbatabil contra acuzatului, iar Radu
Popescu a depus la proces ca martor al acuzãrii.
Compromisurile (marile) ºi adaptãrile (micile) la ancien
régim sunt puse-n aceeaºi oalã. „Toþi am fost vinovaþi”, se tot
aude dinspre beneficiarii regimului roºu, dinspre cei cãrora le
convine sã punã problema în termeni colectivi. „Vinovaþi mai
mult sau mai puþin”. Ei, aici e aici! Mai mult sau mai puþin. Unul
a fost în postura de a decide, altul – de a se conforma deciziei.
Sau nu, în rare cazuri! Poziþia de dominare ºi de control nu-i
totuna cu poziþia de dominat ºi de controlat. Iar acest amestec
al victimelor reale cu foºtii aparatciki trecuþi în rândul doi de
Ceauºescu l-a surprins bine N. Breban: e vorba de cei care
acuzã, dupã vechi ºabloane cominterniste, cu gâtlejul încã
rãguºit de ordinele urlate.
Expus la zidul infamiei pentru colaboraþionism cu
Securitatea este Ion Caraion. Nu cel care l-a împins la asta, nu
cel care l-a lovit cu bara de fier în piept, nu cel care l-a condamnat
la moarte. „Avem, spunea Octavian Paler, nefericita capacitate
de a pune un grãtar cu mititei pe orice Golgotã”. Lui Paler,
disident PCR autentic (redactor-ºef la România Liberã” din 70
pânã în august 87, deputat MAN între 80-84), unul dintre puþinii
care ºi-au fãcut probleme de conºtiinþã pentru cedãri (Dixi et
salvavi animam meam) ºi s-a recunoscut a fi fost „martor speriat
ºi tãcut” al sistemului, ei bine, lui Paler i-a arãtat drumul spre
Canossa (varianta post-comunistã pentru criticã ºi autocriticã)
un ºtefangheorghist. Ne îndemna, anþãrþ, nu spre Mormântul
Sfânt, ci spre mausoleul lui Lenin. Iar autorul Polemicilor
cordiale, calomniat ºi insult, ºi-a demonstrat mereu adevãrul
pânã-n moarte.
În interviul-testament cu Paler, Daniel Cristea-Enache
întreba cine sã fie judecãtorii epocilor trecute?
Tinerii? Nu cã n-au trãit traiul de „lagãr” socialist. Bãtrânii?
Nu cã n-ar putea fi obiectivi, imparþiali, cã ar face pledoarie pro
domo, cum i s-a reproºat lui Paler însuºi. Conaþionalii? Nu, cã
n-au protestat, n-au reacþionat, deci sunt acuzabili ca pasivi.
Strãinii? Nu, cã n-au mâncat salam cu soia. Aºa, ca sã ajungem
sã spunem ca Regele Lear: „eu cred cã nu-i nimeni, nu-i nimeni
vinovat”. De vinã e – global – comunismul recent împuºcat ºi
îngropat. Aºadar, cine sã fie judecãtorii? Rãspund: sã fie cei
umiliþi de temniþã, nu ºi zdrobiþi de ea; cei umiliþi, dar nu învinºi
de orînduirea roºie.
În democraþia noastrã second hand, în libertatea la mîna a
doua (mulþumesc, Nicolae Breban!), ºi culpabilizarea se face
pe alese. Vina e, la noi, ca ºi minciuna: prin omisiune, prin
diversiune, prin distorsiune. Activiºti PCR activi (ºi nu-i
tautologie!) care ne dirijau gândirea, ne pãzeau sã nu ieºim din
rând(uri), se ocupau cu „repartizarea judicioasã a cadrelor”,
adicã ne debarcau sau ne avansau dupã criteriile lor strâmbe,
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PRO SAECULUM – 50 DE NUMERE

LUCIAN BÂGIU

(Sebeº-Alba)

PRO

Cu permisiunea redacþiei voi oferi ca rãspuns cumulat
(ºi pe deplin edificator) al celor trei întrebãri adresate o
scurtã rememorare a istoriei mele ca „unul dintre cei mai
prestigioºi colaboratori” ai revistei (epitet flatant care
mãguleºte orgoliul oricãrui condeier, chiar dacã adeseori
este relativ). Totul se datoreazã unei bune prietene ºi
minunate fiinþe pe nume Lucia Dãrãmuº, pe care o
cunoscusem nu de multã vreme din purã întâmplare prin
intermediul reþelei yahoomail (ºi în bunã mãsurã
yahoomessenger a rãmas „toposul” întâlnirilor noastre
intelectuale). Lucia m-a anunþat cu seriozitatea sa
caracteristic ludicã despre intenþia de a mã publica
frecvent în paginile unei reviste din Focºani („de un
indubitabil prestigiu naþional”) al cãrei redactor era ea în
Cluj-Napoca. Derutat i-am trimis în timp o bibliotecã de
articole, unele rãtãcite, altele publicate de douã ori,
urmãrind cu amuzament ºi curiozitate care dintre acestea
aveau sã vadã (sau nu) lumina tiparului ºi în ce ordine
(perfect brownianã).
Este oportun sã numesc aici „debutul” cu Bogoiu,
maestrul de ceremonie sau falsul personaj secundar al
dramaturgiei lui Mihail Sebastian (Anul V, nr. 3 (25), aprilie
2006, pp. 38-43), pe care îl citeam cu încântare, narcisic,
în cadrul Festivalului Lucian Blaga de la Cluj-Napoca din
luna mai (odatã studiul apãrut într-un volum colectiv,
ªtefan Oprea avea sã consemneze în „Dacia literarã” din
ianuarie 2008 cã „polemizez” cu Mircea Tomuº în privinþa
grilei de interpretare a personajului. Oare aceasta sã fi o
determinat pe Lucia sã republice neschimbat articolul?...
ªi pe Mircea Tomuº sã îmi ofere, alãturi de magna cum
laude la doctorat, ºi o „deosebitã” consideraþie adiacentã?...). O soartã mai puþin spectaculoasã a avut-o un
studiu comparativ dedicat traducerilor succesive, urmând
Septuaginta, în culturã românã, ale Cântãrii Cântãrilor,
Cãrþii lui Iov ºi Ecclesiastului, muncã intelectualã care a
entuziasmat ca o revelaþie redacþia revistei „Dacia
Literarã”, studiu pe care însã l-am retras de la amintita
revistã (oare m-o fi iertat vreodatã Cãlin Ciobotari?), fiind
dorit ardent de Lucia Dãrãmuº care, candid, a rãtãcit
articolul undeva în podul casei unde îºi exilase vechiul
computer (eu am iertat-o imediat…).
Însã poate cea mai caldã amintire o datorez unei proze,
Salatã boeuf cu universitari închipuiþi (fragment de roman, cap. I: Ingredientele, Anul V, nr. 7-8 (29-30), septembrie-octombrie 2006, pp. 76-81). Ulterior apariþiei
acesteia ºeful meu de Catedrã a aflat, finalmente, despre
existenþa revistei precum ºi a îndeletnicirilor mele
extracuriculare ºi, dupã o discuþie (neprofesionalã) cu
subsemnatul, s-a arãtat teribil de doritor sã devinã la
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rându-i colaborator. Între timp „universitarii închipuiþi” au
devenit însã roman un publicat de Cartea Româneascã,
eveniment oarecum senzaþional pentru un asistent
domiciliat în micuþul burg transilvan Mûhlbach (a se citi
Sebeº, jud. Alba) ºi care a avut loc în bunã mãsurã
întrucât un necunoscut (mie, pe atunci) numit Felix Nicolau
pare-se cã citise ºi el cu atenþie „ProSaeculum” ºi ca
urmare a consemnat în presã (Mãºti bârfe ºi tristeþi
universitare , recenzie la Javier Marias, Romanului
Oxfordului, în „Luceafãrul”, 2007) cum cã aº fi reprezentantul romanului universitar pe meleaguri valahe (întro galerie universalã locuitã de David Lodge sau Martin
Walser). Cumulând reacþiile (verbale sau mut încruntate)
ale colegilor universitari (neînchipuiþi) precum ºi cele
(scriptice) ale unui critic universitar „de la centru”, am
urmat temerile primilor ºi îndemnul entuziast al lui Felix
spre a înainta manuscrisul colosului editorial („elitist”…)
numit Cartea Româneascã (Lucia mi-a spus cã Alexandru
Deºliu, pe care vremurile nu au avut rãbdare sã îl cunosc
personal, a râs cu poftã citind, la rându-i, capitolele de
roman...). Restul e istorie, dar dacã nu ar fi existat
„ProSaeculum”, multe din acestea ar fi rãmas doar
închipuiri…
Ce ar mai fi de spus? Poate faptul cã urmãrind revista
presei (pe internet) nu o datã m-am regãsit pomenit, în
cele mai diverse colþuri ale þãrii, ca autor al unor studii
apãrute în… „ProSaeculum”, unde numãrul colaborãrilor
a ajuns sã îl egaleze, în doar doi ani, pe cel de la revista
ºtiinþificã a Catedrei (acreditatã CNCSIS, categoria C,
cu apariþie sporadicã…) unde profesez de ºase ani… Prin
urmare iatã-mã parte a unei familii, fiecare rãtãciþi în propria noastrã lume, dar cu toþii mereu aºezaþi cuminþi între
aceleaºi coperþi a cãror esteticã vizualã impecabilã e fãrã
greº egalatã de estetica de conþinut a paginilor. La mulþi
ani, ProSaeculum, întru numãrul 100, dupã care urmeazã
un nou început!…
25 mai 2008,
Mûhlbach, Transilvania

VLAD ZBÂRCIOG

(Chiºinãu)

Cred cu toatã certitudinea cã n-a fost deloc simplu pe
atunci, la începuturi (iulie 2002), sã fie gânditã revista
care, din iniþiativa ºi cu eforturile susþinute ale domnului
Alexandru Deºliu, a devenit, pe parcurs de ani, o
publicaþie serioasã, depãºind cadrul unei tipãrituri locale.
Zic acestea, fiindcã PRO-SAECULUM a fãcut loc în
paginile ei nu numai scriitorilor din Þara Vrancei, dar a
„absorbit” condeie valoroase din mai multe zone ale þãrii,
inclusiv din spaþiul basarabean ºi bucovinean.
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14 iulie 2008
Chiºinãu

MAT
DUMITRU MA
TALÃ (Bucureºti)
Cerinþe pentru mai târziu
Când, în urmã cu vreo trei ani, mi-a dat un telefon ca
sã-mi solicite colaborarea, Alexandru Deºliu m-a ºi
întrebat, între altele, dacã îi cunoºteam revista.
Bineînþeles, o vãzusem ºi pânã atunci, pe standuri sau
pe la chioºcuri, o ºi rãsfoisem uneori, cu plãcere, cu
interes. Îmi plãceau nu numai albul ei pur, de pe coperte,
ºi nu numai formatul ei, de bibliotecã, ci ºi paginile din
interior, unde gãseam adeseori nume de mare greutate ºi
pentru mine. Dar asta nu înseamnã cã o cunoºteam! Aºa
cã, tot atunci, Alexandru Deºliu mi-a promis: „O sã vã
trimit câteva numere, ca sã o cunoaºteþi ºi pe dinãuntru”.
ªi mi-a trimis, într-adevãr, adicã s-a þinut de promisiune
tot aºa cum, abia mai târziu aveam sã-mi dau seama, îºi
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respecta de obicei promisiunile, ca pe un angajament.
Aºa se face cã am început colaborarea la 2Pro
Saeculum” odatã cu numãrul din ianuarie 2005, prin urmare
de la numãrul ei 15 din cele 50 pe care le sãrbãtoreºte
acum. Un calcul elementar ar da la ivealã cã am semnat
în revistã vreme de cel puþin 30 de numere din aceleaºi
50 – numai cã nu numai despre calcule de felul acesta
vreau sã vorbesc astãzi. Mult mai important este cã acum
abia pot afirma cã revista îmi este cu adevãrat cunoscutã,
pe dinlãuntrul ei. Pot invoca numeroase titluri ºi teme, de
dezbateri – de articole – de studii, care probeazã prin
simpla lor enunþare þinuta la care s-a pãstrat în permanenþã
revista. Pot aduce în instanþã tot atâtea nume, de
rezonanþã – de prestigiu – de greutate, care i-au menþinut
mereu ridicatã ºtacheta, la înãlþimea ce-i fusese gânditã
de la cele dintâi numere. Nume – ºi titluri – ºi teme ce
situeazã revista, definitiv, alãturi de publicaþiile de frunte
ale þãrii. Singurul meu regret este acela cã nu le mai pot
enumera într-o convorbire, fie ºi telefonicã, cu cel care a
fondat-o.
Cã, pe de altã parte, mai sunt, iarãºi, destule de fãcut,
este ºi lucrul acesta foarte adevãrat. Însã, cu siguranþã,
tot atâtea vor fi, dacã nu cumva ºi mai multe, ºi când îºi
va sãrbãtori alte 50 de apariþii. Oricâte sfaturi ºi
recomandãri, oricât ar fi de bine intenþionate, nu pot
acoperi cerinþele de lungã duratã, cele pe care le pretinde
neîncetat lupta pentru supravieþuire. Fie-mi permis, în
modesta mea calitate de colaborator credincios, sã le
punctez aici, fãrã sã insist asupra lor: – o ritmicitate
neabãtutã, lunarã, singura capabilã sã pãstreze neîntrerupt
atenþia cititorilor; - o consolidare tot aºa, numãr de numãr,
a celor trei tronsoane ce-i marcheazã ºi acum activitatea:
literatura, filosofia, istoria; – menþinerea la cât mai mare
distanþã, neapãrat întotdeauna, de mizeria pe care o
botezãm, cu prea multã pudoare, politicã. „Pro Saeculum”
a izbutit sã le facã faþã ºi pânã acum, într-o mãsurã mai
mare sau mai micã. Dacã o va face ºi de acum încolo,
pot avansa, la rândul meu, o promisiune la care mai mult
ca sigur ar subscrie ºi Alexandru Deºliu: supravieþuirea
nu numai pentru viitoarele 50 de numere, ci ºi pentru
viitorii 50 de ani.

CORNEL GALBEN (Bacãu)
1. Sunt, de exact patru decenii, un devorator de reviste.
Deºi azi e tot mai greu sã þii pasul cu ritmul apariþiei
zecilor de publicaþii ivite în sate ºi oraºe, mã bucur ori de
câte ori descopãr una nouã. Aºa s-a întâmplat ºi cu
Saeculum
Saeculum, devenitã între timp o revistã cu un timbru
distinct, ce se detaºeazã net de celelalte surate vrâncene
ºi nu numai. Prin strãdania regretatului Alexandru Deºliu
ºi, de la dispariþia sa, prin sârguinþa doamnei Nina Deºliu,
Pro Saeculum a crescut sub toate aspectele de la numãr
la numãr, atingând acum pragul unei cifre greu de imaginat
în aceastã interminabilã epocã de tranziþie. Personal,
sumarul ei mã satisface de fiecare datã ºi nu neapãrat
pentru cã, din când în când, în cuprinsul lui sunt incluse
ºi textele mele. Sunt încântat mai ales de dialoguri ºi îmi
place echilibrul gãsit în promovarea scriitorilor din toate
generaþiile.
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Sentimentul provocat de apariþia numãrului cincizeci
al revistei este pentru mine deosebit. În primul rând, fiindcã
PRO-SAECULUM este revista care mi-a publicat câteva
eseuri ºi portrete literare despre scriitori de pe ambele
maluri ale Prutului. În al doilea rând, port un sentiment
aparte pentru inteligenþa, modestia, valoarea umanã ºi
literarã a iniþiatorului acestei reviste, Alexandru Deºliu.
Am avut prilejul sã-l vizitez, împreunã cu domnul academician Mihai Cimpoi, în ultimele sãptãmâni ale vieþii sale.
Ne deplasam la Buzãu, la un festival de epigramã, ºi am
intrat ºi pe la domnia sa. Grav bolnav fiind, s-a bucurat
de vizita noastrã, am discutat despre revistã, despre alte
probleme literare. Ne-a înmânat atunci cu generozitate
corespondenþa lui Alexandru Donici, pe care o obþinuse
de la niºte persoane cunoscute. Mulþumindu-i pentru
gestu-i prietenesc, l-am încredinþat cã scrisorile, care sunt
extrem de valoroase pentru completarea biografiei literare
a clasicului scriitor moldovean, au nimerit pe mâini bune
ºi, ajungând în Fondurile de bazã ale Muzeului Literaturii
Române „M. Kogãlniceanu” din Chiºinãu, vor fi publicate,
comentate, devenind cunoscute oamenilor de litere,
cercetãtorilor literari…
PRO-SAECULUM întruneºte toate exigenþele unei
reviste de elitã. Autorii ei, personalitãþi de seamã din
spaþiul literar românesc, cultivã un spirit de solidaritate,
sentiment care uneºte, consolideazã, înalþã, ne face mai
puternici, mai generoºi. Aspectul poligrafic, dar mai ales
bogata ºi variata materie literarã impune, în formatul
încetãþenit deja, un model original de revistã, care trebuie,
dupã pãrerea mai multor scriitori, pãstrat ºi pentru mai
departe. Proza, poezia, critica literarã, opiniile culturale,
dialogurile… oferã revistei prestigiu, calitate, situând-o
alãturi de revistele de succes, cum ar fi Vatra, Convorbiri
literare, Poesis, Steaua, Oglinda literarã ºi altele.
Consider echipa de colaboratori în frunte cu Mircea
Dinutz capabilã sã asigure revistei ºi de acum înainte o
structurã stabilã, un nivel artistic ºi estetic pe potriva
cititorului cultivat.
Urez revistei ºi colaboratorilor ei mulþi ani înainte, multe
numere tot atât de consistente, încât sã polarizeze în
continuare energii ºi talente literare.
La mulþi ani!
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2. Fiind o revistã de culturã, literaturã ºi artã, resimt
absenþa cronicii teatrale, muzicale ºi de film, precum ºi
existenþa unei rubrici permanente de revista presei. Sunt,
apoi, artiºti plastici valoroºi la Focºani, care ar putea
ilustra cu operele lor paginile revistei ºi despre creaþia
cãrora s-ar putea scrie. Aproape inexistent e dialogul cu
tinerele talente ºi poate gãsirea unui poºtaº dispus sã-ºi
sacrifice timpul ar fi binevenitã.
3. Diversificarea în continuare a tematicii, atragerea
unor colaboratori din diaspora, gãsirea unei proporþii
echilibrate între prozã, poezie ºi eseu, neocolirea
polemicii, promovarea valorilor autentice. Felicitându-vã
pentru cele 50 de numere, nu pot decât sã vã doresc sã
atingeþi de încã 50 de ori pe atâtea!

ECATERINA
ECA
TERINA ÞARÃLUNGÃ

(Bucureºti)

„Pro Saeculum” este o revistã excelentã, care se
ocupã de culturã ºi, mai ales, de cultura scrisã a României
contemporane. Îi doresc sã descopere talente noi, sã se
extindã prin secþiuni permanente la toate domeniile
creaþiei, sã se compare, mereu ºi mereu, nu doar cu presa
de culturã (româneascã ori nu), ci cu orice fel de creaþie
majorã de oriunde ºi de oricând, pentru a pãstra
standardele înalte pe care le meritã nu doar judeþul
Vrancea, zona de hotar ºi spaþiu de sintezã pentru
provinciile româneºti, ci þi cititorii revistei. Nucleului de
colaboratori vrânceni ai revistei îi doresc sã formeze o
filialã a Uniunii Scriitorilor care sã poatã atrage mereu
condeie noi, fiindcã nu existã generaþii fãrã visãtori, iar
acesta e motorul cel mai de seama al creaþiei.

GHEORGHE STROE (Teleorman)

PRO

1. Nu ºtiu cum arãta „Saeculum” / „Pro Saeculum” la
începuturile sale, ca sã pot vorbi de o evoluþie, deci voi
crede pur ºi simplu cã „a crescut, ca voinicul din poveste,
de la numãr la numãr”. Când am luat cunoºtinþã de revistã,
lucrurile se aºezaserã, aºa cã pot aprecia înainte de toate
constanþa la care a ajuns, ceea ce pentru realizatorii ei
este extraordinar. M-a impresionat ºi încã mã impresioneazã ambiþia realizatorilor sãi, redactori ºi colaboratori,
de a face o revistã naþionalã, ºi o spun fãrã nici o
exagerare, deºi apare în provincie, însã nu la Iaºi sau la
Cluj, ci la Focºani, nici centru universitar consacrat, nici
centru cultural cu vechime.
2. Revista, aºa cum este acum, cred cã a atins acea
stabilitate la care ajunge o revistã la maturitate. În situaþia
aceasta, calitatea de la un numãr la altul este datã de
calitatea textelor tipãrite. Se înþelege cã o revistã mereu
egalã cu ea însãºi este o imposibilitate.
3. Circulaþie. Cunoscutã, revista impune respect, are
toate datele pentru aceasta: colaboratori de calitate, þinutã
graficã. Dar asta e o problemã a tuturor revistelor literare
din România. Aºadar, pentru a creºte prestigiul revistei,
trebuie sã continuaþi, în pofida tuturor greutãþilor cu care
vã confruntaþi.
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Colegial ºi vãratic,

LUCIAN V
ASILIU
VASILIU
ºi echipa „Dacia literarã“ IAªI
1. Remarcabile îmi par: þinuta graficã, respectarea
ritmului de apariþie, sobrietatea discursului cultural,
diversitatea semnãturilor ºi a opiniilor, amprenta
specificului local în context naþional…
2. Ar fi de menþionat chestiuni care privesc, în general, presa noastrã (serioasã) de astãzi: difuzarea,
mediatizarea, (in)consistenþa drepturilor de autor,
dezinteresul (mai mult sau mai puþin mascat sau
„justificat“ al publicului cititor, al ºcolilor, al autoritãþilor)…
3. Sã vã pãstraþi idealismul, robusteþea, „paºoptismul“
evropenesc.
Mulþi ani, adãugiri (iar nu scãderi), sãnãtate ºi
inspiraþie!
8 iulie 2008,
Iaºi

ION HANGIU (BUCUREªTI)
Cãtre redacþia revistei „Pro Saeculum”
Doamnei Nina Deºliu
Am primit ultimul numãr al revistei fondate de
regretatul Alexandru Deºliu ºi scrisoarea la care rãspund
urmãtoarele:
1. Am apreciat din primul moment înfiinþarea, la
Focºani, a revistei „Pro Saeculum”, care, prin strãdania
colectivului de redacþie ºi în special a Doamnei Nina
Deºliu, a ajuns la jubileul de 50 de numere. Dovada
aprecierii mele o constituie faptul cã, în ediþia a III-a a
Dicþionarului presei literare româneºti din 2004, revista,
„Saeculum” a fost introdusã pe baza exemplarelor trimise
de fondator (Alexandru Deºliu). Am primit toate numerele
de la 1 pânã la 49. Întrucât, în colecþiile Bibliotecii
Academiei, nu au existat exemplare, le-am predat pânã
la ultimul numãr, dupã lectura lor.
Sper ca generaþiile viitoare sã aibã posibilitatea sã
cerceteze aceastã interesantã revistã, care
supravieþuieºte fondatorului datoritã eforturilor redacþiei
ºi a sponsorilor. Este una dintre revistele de prestigiu
apãrute, cu regularitate, în ultimul deceniu.
2. Puncte slabe au aproape toate revistele actuale,
care nu folosesc îndeajuns tradiþiile locale. Revista „Pro
Saeculum” face o excepþie. Din ultimul numãr am aflat
despre trei reviste înfiinþate de Isac Peltz; una inclusã în
Dicþionar (Zodiac, 1930, 1931) ºi încã douã, pe care leam inclus în Presa româneascã de la începuturi pânã în
prezent. Dicþionar cronologic (1790-2007), în patru volume, care sper sã aparã pânã la sfârºitul acestui an.
3. Pentru a creºte prestigiul revistei este necesar sã
continuaºi eforturile anterioare ºi sã vã gândiþi la noi teme
ce ar interesa cititorii.
4. Vã doresc, din toatã inima, succese depline, care
sã-l mulþumeascã pe cel plecat în ceruri ºi pe noi cei
rãmaºi sã ne îndeplinim datoria faþã de generaþiile viitoare.
Cu deosebitã stimã ºi consideraþie!
Un Gând pios pentru cel ce a fost Alexandru Deºliu.
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Vasile Andru*

„CÂND MOR PÃRINÞII, FACI PRIMA REPETIÞIE
GENERALÃ A PROPRIEI TALE MORÞI”
Interviu realizat de Dumi Brad

*Vasile Andru, nãscut la 22 mai 1942 pe plaiuri
bucovinene, este autorul unei opere impresionante ºi – prin
câteva titluri – fascinante. Enumerãm doar câteva: Arheologia
dorinþelor (1977), Viaþã ºi semn (1989), Terapia destinului
(1994;1997), Mistici din Carpaþi ºi alþi oameni slãviþi din istoria
mântuirii (1998; 2000), Isihasmul sau meºteºugul liniºtirii
(2002).
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– Este pe daruri, nu pe merit. De altfel, ea nu ne
întreabã, ci trece prin noi. Acum a venit, acum s-a dus.
Este un rãsfãþ paideic sã te întrebi dacã meritã sã fii
ridicat de la stadiul piatrã la stadiul om. Mintea liniºtitã
spune cã meritã cu prisosinþã, chiar dacã suntem într-o
tainã întreitã: de unde venim, spre ce mergem ºi de ce a
fost creat omul. Cãci noi nu ºtim. Deocamdatã nu ºtim.
Pot afirma cã materia a generat omul ca sã se
povesteascã pe sine însuºi. Adicã deocamdatã ºtim cã
omul a fost generat sã se exprime ºi sã se mântuiascã.
Dar nu ºtim de ce a fost creat sã se mântuiascã. Nu ºtim
acest lucru. Chiar ºi-n aceste condiþii, când nu ºtim încã
rostul definitiv, meritã. Este adevãrat, ºtim cã pe
„secþiunea” aceasta de viaþã vãzutã, încarnatã, palpabilã
ºi vârtoasã, rostul este bucuria ºi comuniunea.
– Vãz pe chipul tãu surâsul buddhic!
– Aºa-i. Cred cã-mi vine de la pãrinþi, cred cã-i genetic. Mama în pragul trecerii, mai gãsea tãrie ºi surâs
sã spunã vorbe de duh.

Normalitatea suferinþei
– Vãz, mai peste toate mediile, chipuri în suferinþã. Lipsã
de bani, lipsã de nãdejde ºi sens, lipsã de umor
umor.. ªi pãmântul
(pãmânt alcãtuit el doar din þãrânã!) disputat aprig prin
tribunale, de cãtre fârtaþi. Unde-i de cãutat ?
– Suferinþa este o stare normalã, ºi statistic ea
cuprinde majoritatea. ªi se acceptã cã „normalitatea” o
dã majoritatea, statistic. Aºa zicând, am spune cã suntem
în normalitate, iar aceastã normalitate este suferinþa. Iar
pentru cei mai norocoºi, vindecarea, ar însemna: sã
dobândeascã înþelegerea suferinþei. Un prim ajutor pe
care-l poþi da unui nefericit, este sã-l faci sã-ºi înþeleagã
nefericirea. L-ai fãcut alt om! Psihologul zice: într-o
terapie, maximum ce se poate obþine din tratarea unei
nevroze, este sã obþii o nevrozã normalã. Din una devastatoare, una normalã! Mai existã ºi soluþii metanoice,
pentru cei care vor într-adevãr o soluþie.
– Un înþelept este mai preþios decât o mulþime de inºi
fãrã credinþã ºi ataºaþi de lume, zice filosofia tibetanã. Ce sã
priceapã cãutãtorul?
– Sã priceapã îndemnul la cunoaºtere, îndemnul de a
descoperi, fiecare, cã poate fi înþelept. În fiecare din mulþime. Iar pe cãutãtori îi trimitem nu doar în Tibet, ci ºi la
Pildele lui Solomon, capitolul „Strigarea înþelepciunii”. ªi
fiecare poate deveni mai preþios decât toþi împreunã.

PRO

Dumi Brad: Cum e omul fãrã pãrinþi? Care, ai tãi pãrinþi,
s-au petrecut la Domnul dupã 90 de ani fiecare…
Vasile Andru: Când mor pãrinþii, faci prima repetiþie
generalã a propriei tale morþi. Pânã atunci, moartea este
o realitate impersonalã, este ceva ce se petrece altora.
Prima datã când resimþi moartea ca pe ceva personal,
ca pe o repetiþie a propriei morþi, este la petrecerea
pãrinþilor. Este o repetiþie teribilã, este neant palpabil.
Cum mutarea lor la Domnul s-a petrecut târziu, dupã
o viaþã nonagenarã (tatãl avea spre 94 de ani, mama
spre 90 de ani) stingerea lor a fost ºi o mirare la taina
longevitãþii. Mirarea cã ei, care parcã ºtiau un secret al
pãstrãrii vieþii în trup, totuºi s-au dus. Când un om moare
la 50 de ani, se spune: „I-a venit vremea”. Când altul
moare la 90 de ani, se spune: „Putea sã mai trãiascã!”
ªi tot atunci, lângã pãrinþii ca sursã a fiinþei tale,
conºtientizând cã ei sunt sursã a fiinþei tale, ai o ultimã
învãþãturã despre continuitatea viului peste limitele trupului
trecãtor. Primeºti ultima învãþãturã despre relativitatea
sfârºitului. Conºtiinþa lor se continuã în tine. Nici nu ºtim,
de altfel, dacã conºtiinþa ni se formeazã în minte, sau
este exterioarã omului, ºi doar trece prin noi. Întrebãri
despre continuitate se nasc frapant, în acest context.
Continuitate (de gând , de conºtiinþã), între tine ºi ei, ºi,
mai departe, între generaþii…
Existã ºi ispita ca, în acest context, sã te gândeºti
cã viaþa este o iluzie, un mare scenariu al iluziilor. Ai de
ales între douã semne. Întâi, te ispiteºte aceastã perspectivã (cã viaþa este o iluzie) când vezi inerþi niºte oameni
care au fost atât de vii, intens vii, au traversat tot secolul
XX cu viaþa lor! ªi totuºi s-au dus! Prima miºcare a minþii
este sã spunã: totul este o iluzie!
Dar a doua miºcare a minþii – ºi poate cea adevãratã,
adicã pe potriva firii, este sã spun cã ei au fost o conductã
de elan vital, o albie a râului genetic, un potir al
duhului…Viaþa are o continuitate dramaticã, pe care numai
aºa o simþim.
–M
eritã?
Meritã?
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Tinereþea este o exagerare
– Cum ºade treaba cu tineretul?
– Tinereþea este o exagerare… De aceea pe terenul
ei se poate naºte ºi idealul, ºi caricatura idealului. Dar
tinereþea fizicã este o arvunã pentru tinereþea în duh.
Oricum, tinereþea este o exagerare a vieþii, a elanului
vital, a voinþei. cele ºapte pãcate capitale nu le pot
închipui fãptuite de bãtrâni; dar nici cele ºapte virtuþi nu
le putem ciopli pe lemnul uscat al bãtrâneþii. Aºadar aº
zice cã tinereþea fizicã este o arvunã pentru tinereþea în
duh. Acum, generaþia asta tânãrã nu îmbãtrâneºte, ci se
trezeºte. ªi aura se primeneºte… Este însã acutã nevoie
de o „culturã a duhului”… Maturizarea poate începe din
leagãn… adicã mai precis începe cu citirea Bibliei, sau
cu ascultarea ei, când eºti mai mic… Asta se ºi petrece,
încã, la o doime din poporul nostru…

Taina longevitãþii este în „phronesis”
– Poporul acesta este sortit eºecului, cum zice Cioran?
Poporul acesta e numai „tu-i neamu’ nevoii”, cum spune
Eminescu?
– Eºecul este ultima consecinþã a unui ideal împlinit.
Cioran vede dramatic, vede pânã la ultima consecinþã.
ªi profeþeºte în termeni de dezastru, cã altfel nu te ascultã
nimeni. Ca sã mã exprim acum direct, spune cã poporul
acesta are o longevitate vãditã, ºi o înaintare cuminte.
Zic „longevitate” , din citirea trecutului ºi din întrezãrirea
viitorului. Baza longevitãþii sale este calmul ºi prudenþa.
Dintre cele trei înþelepciuni (sophia, phronesis ºi synesis
adicã: cunoaºtere divinã, prudenþã ºi judecatã), românului
i s-a dat (cu paharul, nu cu carul) raþia de prudenþã, adicã
delãsare chibzuitã, lentoare fronimã. „Fronim” este un
cuvânt aromân, însemnând „cuminte”.
Acuma vom fi incluºi în Statele Unite ale Europei,
sau Uniunea Europeanã, megaformaþiune care are
tendinþa sã ºteargã identitãþi etnice. Cred cã noi românii,
din comoditate geneticã ºi inerþie ne vom pãstra trãsãturi
de identitate mai bine decât dinamicii occidentali,
pierzãtori în nevãzut. Lentoarea noastrã este o inhibiþie
de apãrare. Un dar. Comparativ cu megieºii de pe continent, noi avem un procent mai mic de colerici, de mânioºi,
de spadasini, de schizotimi. Avem o lene de a evolua,
care e valabilã numai dublatã de un indice de
deºteptãciune…

Dumnezeu are umor

PRO

– De ce omul tre’ sã râzã? Cum vãz c-o faci tu însuþi…
– Umorul este un aspect al toleranþei; este o
acceptare a diferenþelor. Este puntea de la jertfã la milã…
Numai prin umor putem înfia absurdul, putem include
absurdul în familie. Credem cã ºi Dumnezeu are umor.
Vãzând multe paradoxuri în Biblie ºi-n trãirile vizionarilor,
spunem cã inteligenþa divinã se sprijinã pe umor, ºi cã
Dumnezeu chiar are umor. Aºa înþelegem noi unele lucrãri
ale lui Dumnezeu în istorie, în naturã. S-a spus ºi aceasta:
Dacã Dumnezeu n-ar fi avut umor, nu ne-ar fi creat pe
noi, oamenii.
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Bãrbaþii sunt somnoroºi
– Da’ femeile de ce trebuie sã fie frumoase?
– Femeile sunt frumoase pentru cã perechea primordialã a fost creat frumos! Îþi voi zice o parabolã din vremea
Creaþiunii. Se spune cã în rai, în plinã zi, Adam dormea –
cãci bãrbaþii sunt mai somnoroºi decât femeile, de la
Creaþiune ºi pânã astãzi. Femeia este hãrnicuþã, ea face
esenþialul, dã viaþã ºi întreþine viaþã. Bãrbaþii sunt
somnoroºi, dorm ºi-n Parlament, ºi-n tranºee; participã
ºi ei la viaþã, au ºi ei un rost, da’ sunt somnoroºi! – În
timp ce Adam dormea, Eva ºi cu Dumnezeu stãteau de
vorbã. ªi Eva întreabã, arãtând spre Adam: „Doamne,
de ce l-ai fãcut aºa de frumos?” (Eva era topitã dupã
Adam, deducem noi din poveºtile patristice.) Dumnezeu
rãspunde: „Ca sã-l poþi suporta! Cã altfel e greu de suportat
un bãrbat!” Eva îl mai contemplã pe omul ei ºi spune:
„Da de ce l-ai fãcut aºa de proporþionat, aºa de armonios,
aºa de bine clãdit?” Dumnezeu rãspunde: „Ca sã-l poþi
suporta”. ªi Eva, pierdutã în admirare, întreabã totuºi:
„Dumnezeule, dar de ce l-ai fãcut aºa imatur ºi prostuþ?”
Iar Dumnezeu rãspunde: „Ca sã te suporte ºi el pe tine!”
Reþinem cã amândoi erau frumoºi, în cuplul primordial, nu numai femeia. Nu frumuseþea este calitatea mare
a femeii, ci gingãºia, catifelarea ºi netezimea ei; ba chiar
darul de a netezi stridenþele produse de bãrbat. Tu crezi
cã femeia este mai frumoasã pentru cã o vezi cu ochii
dorinþei ºi a jinduirii tale. Iar femeia va spune cã bãrbatul
este frumos când îl vede prin energiile rolului ei (rolul
femeii fiind, fireºte, sã scoatã un bãrbat din pustnicia
peºterii ºi sã-l aducã în pustnicia familiei, a casei).

Scrisul, o prelungire a ochiului
– De scris, mai scriem?
– Scriem ºi la masa cea de brad, dar ºi din mers, pe
genunchi, cãlãtorind. Scrisul este un însoþitor de drum.
Scriu ca sã vãd mai bine. Este o prelungire a ochiului,
scrisul. O prelungire a privirii. Ochiul însuºi este o
prelungire a creierului: este creier dezvelit de os. Iar scrisul
este o prelungire a ochiului. Scriind, se vede pânã departe.
– Iar eu nu te mai întreb nimic. Cã vãz cã le ºtii pe toate.
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Valeriu Anghel

LA MULÞI ANI, MIRCEA DINUTZ!
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(inteligent ilustratã) pe meleagurile Adjudului Vechi, îi prevede
„o existenþã îndelungatã, pentru cã este unul dintre acei creatori
ce vãd în scris un mod de a exista demn în lume, mereu de
partea moralitãþii ºi a puritãþii originare”. La trecerea poetului
Dumitru Pricop în eternitate aminteºte de armonia sonoritãþilor
seducãtoare ºi modernitatea celui care a intrat în poezie cu
umbra ºi rãcoarea pãdurilor, ameþit de înãlþimi, cu talpa grea de
pãmânt ºi vocea curatã a sângelui prin care aleargã nestingherit
Mãria Sa Muntele”.
Nu are cuvinte de laudã pentru Istoria literaturii române
contemporane. 1941–2000 de Alex. ªtefãnescu, luâdu-l în
coarnele criticii pentru lacunele de informaþie sau tratarea
sumarã ºi inadecvatã a unor scriitori vrânceni consacraþi de
mult pe câmpul literelor româneºti. Poate de aceea a început
cu Al. Deºliu colecþia „Scriitori vrânceni contemporani”, din
care au apãrut trei volume dedicate lui Virgil Huzum, Ion Larian
Postolache ºi Florin Muscalu.
Detaºat de rãutãþile înserate de ultimul într-un aºa-zis
dicþionar al scriitorilor ºi publiciºtilor vrânceni, iatã cât de
aproape este de lirica celui ce a fost Florin Muscalu: „Unitarã
tematic ºi stilistic de parcã am avea în faþã nu 11 volume, ci o
carte cu peste 460 de texte, cu denivelãri valorice, e adevãrat,
cu suprafeþe sufocate de monotonia mijloacelor folosite, poezia
sa se organizeazã pe câteva obsesii fundamentale, într-un
discurs liric când patetic, când uºor reþinut”.
Atent „la tot ºi la toate”, vorba unui poet, Mircea Dinutz nu
rezistã sã nu apostrofeze, ca profesor, „tineretul plezirist” din
faþa ºi din jurul lui, reproºându-i „lipsa de imaginaþie,
pragmatismul îngust ºi suficient, atrofierea sentimentului patriotic”, pentru care lumea este doar ceea ce se vede ºi se
consumã.
La mulþi ani, domnule Mircea Dinutz, sãnãtate ºi puterea
de muncã ºi creaþie pe care vi le doriþi!

PRO

Venit pe lume într-un septembrie bacovian al rãscrucilor
de lumi din 1948 în chiar oraºul amurgurilor violete, profesorul
de românã Mircea Dinutz ajunge în Vrancea dupã ce schimbã
alte câteva îndeletniciri pe meleaguri gorjene ºi moldave. Titular al catedrei de românã de la Colegiul Naþional „Al. I. Cuza”
din 1990, iar din 1997 al celei de la Colegiul Naþional „Unirea”,
s-a dedicat de la început criticii literare ºi publicisticii, semnând
mai multe cãrþi ºi peste 200 de eseuri, cronici de carte ºi de
film, recenzii, articole politice, note ºi însemnãri în toate
publicaþiile culturale focºãnene ºi în altele din Bucureºti, Iaºi,
Bacãu, Râmnicu-Sãrat.
Critic literar autentic, Mircea Dinutz emite judecãþi de valoare
pertinente nu numai atunci când îi reciteºte pe clasici (cf. „Marin
Preda – Patosul interogaþiei”, premiatã în 1998 la festivalul de
la Siliºtea – Gumeºti), ci ºi în cazul mai tinerilor sãi confraþi.
Alimentat de energiile seducãtoare ale lecturii, criticul cautã în
operele literare supuse analizei nu numai ideile (este un duºman
înrãit al jocului românesc al paradoxurilor, unde virtuþile devin
lesne vicii ºi invers), ci ºi expresia artisticã sub care autorii îºi
lanseazã creaþiile pe piaþã. Prietenii ºi adversarii literari (atunci
când se iscã vreunul din senin) îl ºtiu de bonom, capabil sã
câºtige orice luptã de idei nu lovindu-ºi bezmetic preopinenþii,
ci preluând forþa ofensivã a celor care îl atacã, în mãnuºi de
catifea.
Venirea sa în redacþia revistei „Pro Saeculum” (dupã
dispariþia regretatului Al. Deºliu este redactor-ºef) a conferit
publicaþiei substanþã ºi culoare, nu de puþine ori pigmentate
cu aluzii ºi ironii care nu rãnesc, ci te pun pe gânduri. Vocea
omului de culturã devine însã uneori categoricã, aºa cum s-a
întâmplat în intervenþia pe tema mitului eminescian aruncat în
derizoriu de „dilematici”: „Dacã am încerca sã ne imaginãm o
lume fãrã Eminescu, ar fi un exerciþiu steril. Cui foloseºte sã-ºi
închipuie cã e mult mai sãrac decât este! Am fi mult prea naivi
sã ne imaginãm cã occidentalii vor avea înþelepciunea ºi
rãbdarea sã identifice valorile culturale ºi ºtiinþifice ale fiecãrei
etnii, sã le recunoascã ºi sã le respecte ca parte constituentã a
panteonului cultural european. Întoarcem spatele trecutului,
ne pustiim rãdãcinile, ne lãsãm hipnotizaþi de strãlucirea
ucigaºã a unei vieþi îndestulate, renunþând la valorile spirituale
ºi morale, la ceea ce strãbunii noºtri aveau mai sfânt”.
În aceste vremuri de confuzie, „când asistãm, odatã cu
stingerea vremelnicã a lumii divine, la surparea temeliilor lumii”,
Mircea Dinutz cautã ºi gãseºte semnele sacralitãþii camuflate
în lucrurile obiºnuite din cele „70 de sonete cruciate” ale lui
Adrian Botez, pe care îl mai supãrã cu nepublicarea unor
materiale mai puþin consistente. La fel observã natura dualã a
indianistului ºi prozatorului Florinel Agafiþei – „om de ºtiinþã
înclinat spre certitudini ºi artist fascinat de misterul proiectat
într-un spaþiu aflat la interferenþa imaginarului cu realitatea”.
Lui Liviu Ioan Stoiciu, reîntors într-o carte de poezie

SAECULUM 6/2008

contemporanii noºtri

contemporanii noºtri

Lucia Cherciu

„ÎNVÃÞÃMÂNTUL ROMÂNESC DE STAT DE LA FACULTÃÞILE
MARI RECUNOSCUTE LA NOI ESTE EXCELENT’’
Interviu realizat de Mircea Dinutz

Lucia Cherciu s-a nãscut în satul Pãuleºti-Vrancea în
1972. A manifestat apetenþã ºi aptitudini pentru literaturã
de timpuriu. A scris poezii încã din timpul anilor de
gimnaziu ºi liceu, a obþinut rezultate remarcabile la
literatura românã (etapa naþionalã) sub îndrumarea
Domnului Profesor Gheorghe Zaharia, a citit enorm, ºi-a
fãcut din propria bibliotecã o locuinþã confortabilã.
Absolventã a Liceului Economic din Focºani, profilul
filologie, promoþia 1990. Absolventã a Universitãþii
Bucureºti, Facultatea de Limbã Englezã, unde a obþinut
ºi Masteratul în 1995.
În anul 2000, a obþinut doctoratul în Teorie ºi Criticã
Literarã/ Literaturã Americanã la Indiana University of
Pennsylvania cu teza ‘Ludicrous Scribbling Women’: The
Politics of Laugther and Nineteenth-Century American
Women Writers. În limba englezã, a publicat în „American Transcendental Quarterly”, „Study of the Short Story
in English”, „Studies in the Humanities”, „The Literature
of Nature: An International Handbook”, „Gypsies in European Literature”, „Riverine: An Anthology of Hudson Valley Writers”. În româneºte, a publicat frecvent în „Oglinda
Literarã”.
Din anul 1995, locuieºte în Statele Unite ºi este

conferenþiar universitar titular la Universitatea de Stat din
New York din oraºul Poughkeepsie, New York, unde predã
cursuri de literaturã americanã, creaþie literarã (poezie),
precum ºi cursuri de gramatica limbii engleze, referate ºi
compoziþie.
Scrie, în continuare, poezie (atât în englezã cât ºi în
românã) ºi þine legãtura cu cei dragi prin Internet. Din
toate aceste motive, i-am adresat domniºoarei profesor
Lucia Cherciu urmãtoarele întrebãri:

– Bine ai revenit acasã, Lucia! Chiar dacã pentru foarte
scurt timp. Cum þi se pare oraºul prin comparaþie cu ceea
ce tu ai pãstrat în memoria ta afectivã?
– Mã bucur sã vã reîntâlnesc. Focºaniul mi se pare de
fiecare datã mai frumos. Eu vin acasã în fiecare an, ºi deºi
stau ºi la Bucureºti, prefer sã vin la Focºani pentru cã oamenii
nu sunt atât de stresaþi ca la Bucureºti. De data asta, tinerii
par mai plini de speranþã ºi mai optimiºti, iar lumea cãlãtoreºte
mai mult acum cã facem parte din UE. Nu mai este deprimarea
ºi disperarea aceea din anii 90.
– Propun sã o luãm mai de la început. Când ai devenit
conºtientã cã literatura a devenit o pasiune, cã ai devenit
dependentã de ea? A existat cineva anume care a contribuit
în acest sens?

O sutã de ani de singurãtate odatã cu mine ºi i-a plãcut. Apoi,
am avut noroc de profesori de mare clasã: la ºcoala generalã
am fãcut româna cu Doamna Cristina Mazilu, de care am rãmas
legatã ºi astãzi, ºi care mi-a fost cãlãuzã de suflet. La liceu, am
avut binecuvântarea sã învãþ cu Domnul Gheorghe Zaharia,
care avea clase întregi de filologie în care elevii se ºtiau unii pe
alþii ºi, într-un fel, ne creºteam unii pe alþii, ne încurajam prin
competiþie ºi ne împãrþeam cãrþile. De exemplu, în clasa a noua,
noi citeam Proust, Kafka, Thomas Mann ºi Dostoievski. Practic,
Domnul Zaharia ne-a format. Apoi, bineînþeles, mai þineþi minte
orele dumneavoastrã de latinã? Mai þineþi minte cãrþile pe care
ni le-aþi împrumutat? De fapt, totul se rezuma la cãrþi. De aceea,
am avut mare respect pentru biblioteci ºi am fost întotdeauna
aproape de Biblioteca Judeþeanã. Atunci cãrþile nu se gãseau,
iar acum sunt scumpe de nu þi le poþi permite. De aceea, cred
cã dacã cineva vrea sã îmbunãtãþeascã viaþa culturalã a
Focºaniului, sau a oricãrui oraº, trebuie sã investeascã în
biblioteci, sã dea fonduri de carte nouã, pentru cã se scriu cãrþi
de mare valoare în þarã, se traduc cele mai bune sau cele mai
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– Da, iubesc literatura de micã, ºi tot respectul pentru carte
vine de la pãrinþi, care ne-au încurajat, ne-au þinut pe toþi trei la
facultate, ºi s-au mândrit sã ne vadã studenþi pentru cã ei nu
au avut posibilitatea sã meargã la ºcoli. Þin minte cã tata a citit
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recente cãrþi din lume; totuºi, librãriile din oraº sunt foarte slab
dotate ºi preþurile prohibitive, aºa cã toatã speranþa cade pe
biblioteci.
– Noi ne-am cunoscut prin 1987-1989 sub auspicii nu
tocmai favorabile (mie) unei prestaþii intelectuale cum mi-aº
fi dorit în faþa unor elevi atât de dotaþi, aºa cum erau unii
dintre voi. În plus, eu eram dezavantajat: tu erai elevã titularã
a unul liceu de bun renume, eu—profesor suplinitor pe limba
latinã, nesigur pe ziua urmãtoare. Ce-þi mai aduci aminte
din acei ani? Care au fost lucrurile frumoase pe care le-ai
pãstrat în sufletul tãu? Cã despre celelalte…
– Îmi amintesc de entuziasmul profesorilor care erau extrem
de exigenþi. De la cei slabi care nu ne cereau nimic nici n-am
învãþat nimic. Dimpotrivã, am învãþat de la cei care au avut
încredere în noi, care aveau mari aºteptãri de la noi, care ºtiau
de ce eram în stare fiecare. Domnul Zaharia avea o metodã
foarte originalã de predare ºi era foarte sever (nici nu mai ºtiu
dacã avea cineva media zece de la el), dar ne fãcea sã gândim
ºi nu se mulþumea cu lucruri fãcute de mântuialã. Dar, mai ales,
colaborarea cu celelalte clase de filologie era la bazã: am rãmas
pânã astãzi aproape cu unii dintre elevii de atunci. Cã… despre
celelalte? Tocmai acele poveºti ar fi un material excelent pentru
un scriitor!
– În 1989 ai ajuns studentã la Bucureºti unde bãnuiesc
a te fi impus dupã o muncã fãcutã cu paasiune ºi tenacitate.
De ce ne-am mira? Apoi ai devenit studentã la Indiana
Univesity of Pennsylvania. Cum s-a întâmplat? În care
circumstanþe? Care sunt deosebirile (contextuale) între un
student român (la Bucureºti, sã zicem) ºi un student român
în SUA? Poþi încerca o comparaþie între cele douã sisteme
de învãþãmânt din perspectiva fostului student ºi a actualului
cadru universitar?
– Învãþãmântul românesc de stat de la facultãþile mari
recunoscute la noi este excelent. Am avut profesori foarte buni,
precum Monica Sãulescu-Pillat, Radu Surdulescu, Ioana
Gogeanu, Ioana Zirra, ºi mai ales facultatea a fost gratuitã,
ceea ce a fost o mare ºansã. În Statele Unite am plecat la studii:
în anul 1995 am fost admisã la un al doilea masterat, în Studii
Americane, la Universitatea din Colorado. În Colorado mi-am
fãcut prieteni pe viaþã, deºi am locuit acolo doar un an ºi de
obicei mã duc acolo în fiecare an de Crãciun. Înainte de a
termina masteratul, am fost admisã la doctorat în Pennsylvania, o universitate de stat pe care am ales-o pentru cã eram
foarte interesatã de teoria literarã.
Cât despre o comparaþie dintre cele douã sisteme de
învãþãmânt, iatã punctul meu de vedere. De fapt, depinde
despre ce facultate este vorba. În România, facultãþile de stat
gratuite se pot întrece cu orice universitãþi din lume. Pe de altã
parte, multe dintre facultãþile particulare sau cu frecvenþã
redusã sunt doar un simulacru, atâta doar cã studenþii nici
mãcar nu se mai prefac, nici mãcar nu pretind cã învaþã, ºi vom
suporta consecinþele acestui învãþãmânt iresponsabil în spitale,
în instituþii publice ºi în ºcoli.
Învãþãmântul american are ºi el multe probleme, dar din
nou depinde despre ce facultate este vorba. De exemplu, în
oraºul meu, este o facultate de renume care se respectã, dar
costã 40.000 de dolari pe an! Prin urmare, dupã patru ani,
pãrinþii rãmân datori pe viaþã ºi de multe ori studenþii înºiºi fac
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credite pe viaþã. Un prieten, care terminase medicina, avea datorii
doar pentru ºcoalã de 200.000 de dolari.
Sã vedem: în America se pune mai mult accent pe
originalitate, iniþiativã, practicã, responsabilitate, pe cuvântul
scris mai degrabã decât pe examene orale, pe colaborarea dintre
studenþi, pe sintezã ºi pe rezolvarea unei probleme, pe respectul
faþã de cultura localã. În România, la facultate se învaþã multã
teorie, un sistem mai mult exhaustiv decât intensiv ºi specializat.
Sunt mai puþine cursuri opþionale. În România, se pune mare
accent pe gramaticã ºi limbi strãine; în America, mai puþin.
Dar, ºi aici ºi acolo, existã fenomenul studentului acestui
mileniu, care are pretenþii: vrea sã fie manager, sã-ºi deschidã
propria firmã, sã vinã la birou la 9 ºi sã plece când vrea, sã aibã
salarii de nivel mondial, maºini ºi vile; dar el nu ºtie sã scrie în
limba maternã, ar dori sã nu vinã la cursuri, ºi nu citeºte. Se
crede un consumator care cumpãrã un brand de produs, ºi
vrea totul acum, pe loc, cum ai trage un curs la xerox ºi gata.
– Cunoºti foarte temeinic literatura americanã (perioadele
modernã ºi contemporanã). Cum þi se pare, valoric, faþã de
literatura europeanã? Cât îi datoreazã acesteia ºi ce anume
are numai el ei?
– O întrebare prea generalã. Din punctul meu de vedere,
literatura americanã începe cu Emily Dickinson, Walt Whitman,
Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoureau ºi Herman
Melville ºi mare parte din literatura americanã modernã încearcã
sã prindã pasul cu cei doi mari poeþi pe care adesea îi rescrie
doar. Edgar Allan Poe a oferit sãmânþa simbolismului. Literatura
de astãzi îi rescrie pe T.S. Eliot din „Waste Land,” pe Zora Neale
Hurston din „Their Eyes Were Watching God”, pe F. Scott
Fitzgerald din „The Great Gatsby.”
– La noi s-a vorbit mult (pro ºi contra) despre poezia
postmodernã, mai ales dupã 1986, când acest concept,
frumos ambalat ºi cu fundiþã roz-bombon, a fost lansat ºi
susþinut într-un numãr dublu al Caietelor critice. Mai în anii
din urmã, conceptul s-a mai veºtejit, a devenit mai puþin
operaþional, chiar privit cu suspiciune, având în vedere cã
societatea româneascã nu se aflã în postmodernitate ºi, deci,
postmodernismul nu poate exista ca un reflex firesc al
planului social. Unii spun cã „a murit,” alþii – cã n-a existat
niciodatã, dar existã ºi destui partizani al acestui tip de poezie.
Mai toþi aratã cu degetul spre SUA, de unde ne-ar fi venit
postmodernismul. Care este pãrerea unui om care priveºte
aceastã realitate de dincolo de Ocean, cu luciditate ºi, fireºte,
mult fair-play?
– Ca toate etichetele generice, conceptul de postmodernism este prin chiar natura sa menit sã exagereze, sã
limiteze, sã reducã la definiþii ºi la ºabloane. Totuºi, aº spune
cã postmodernism a existat ºi la noi, numai cã într-un mod
mult mai fascinant. Chiar ºi în timpul comunismului, se citea
cu foame, cu pasiune. Aº spune chiar cã exista patima lecturii
ca fruct oprit. În primii ani de dupã revoluþie, s-a tradus enorm,
iar în facultate cei mai buni profesori ne-au fost aceea care ne
împrumutau cãrþi ºi ne þineau la curent cu ultimele apariþii
editoriale. Cu alte cuvinte, la noi s-a citit dintotdeauna foarte
mult ºi scriitorii noi se foloseau de limbajul postmodernist.
Aº vrea sã nu generalizez. Mi-am scris lucrarea de licenþã
despre Deconstrucþie ºi pe cea de masterat despre
postmodernismul lui John Barth. Postmodernismul, din
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punctul meu de vedere, a fãcut o mare favoare literaturii: ne-a
eliberat de prejudecata centrului, a valorilor unice, a marilor
istorii. El a fãcut loc literaturii scrise de femei, de americanii de
culoare, de Latino-Americani, de minoritãþi etnice; a fãcut loc
istoriilor ascunse, uitate, ignorate. La urma urmei, mulþi
americani considerã cã unul dintre cei mai mari scriitori
americani în viaþã este Toni Morrison, care, prin romanele ei, a
împrospãtat literatura ºi a reuºit performanþa de a scrie pentru
universitari ºi pentru cititorul de toatã mâna, care o venereazã
ºi o iubeºte.
– Înþeleg cã susþii acolo un curs de creaþie literarã (poezie).
Ai mai explicat asta, e adevãrat, in “Oglinda Literarã.” Am sa
te rog sã explici cititorilor noºtri dacã… ºi cum e posibil
acest lucru. TTee poate învãþa cineva sã faci poezie?! ªi dacã
da, care ar fi valoarea acestor texte? Dupã ce criterii putem
judeca? Mãrturisesc, de bunã voie ºi nesilit de nimeni: eu
am chiar foarte serioase îndoieli cã te poate învãþa cineva…
sã citeºti poezie! E un act prea intim, ca rugãciunea sau
dragostea pentru o floare! Cel mult, poate sã te ajute! Nimic
mai mult!
L.C. Desigur, la început am avut ºi eu multe îndoieli. Dar mã
gândesc la faþa bunã a lucrurilor. În primul rând, ºi în Statele
Unite ca peste tot, scriitorul este condamnat la singurãtate.
Dupã pãrerea mea, sã fii scriitor e sã fii ocnaº la masa de scris,
sã te încui în casã în faþa paginii, sã nu ridici receptorul ºi sã
ignori invitaþiile prietenilor ºi rugãminþile familiei. La urma urmei,
cu cât eºti mai adaptabil, extrovertit, ºi cu lipici la oameni, ca
sã spun aºa, cu atât mai greu e sã te rupi de toate ºi sã te supui
disciplinei zilnice de a scrie. În acest sens, facultãþile de creaþie
literarã oferã o comunitate în care oameni cu aceleaºi preocupãri
se adunã, împãrtãºesc aceleaºi interese, aceleaºi pasiuni. La
urma urmei, dacã aº spune eu unui neavizat cã am petrecut
patru ore lucrând la o poezie, nu ar înþelege sau ar râde.
În al doilea rând, facultãþile de creaþie literarã sunt organizate
pe principiul atelierului sau studioului. Asta înseamnã cã în
fiecare zi, un student/scriitor aduce un material (poezie sau
prozã) ºi dã fiecãrui membru o copie, dupã care îl citeºte cu
voce tare sau cere altcuiva sã-l citeascã. Pânã aici pare o
structurã tipicã pentru cenaclu. Diferenþa este cã profesorul
are rol de coordonatar ºi regulile sunt foarte exacte: nu ai voie
sã faci atac la persoanã, sã te angajezi într-o criticã de rea
voinþã prin care sã îþi exprimi de fapt propriile frustrãri ºi obsesii;
toate rãspunsurile trebuie sã se aplice direct pe text. În afarã
de acest ritual al reacþiilor din workshop, se citeºte foarte multã
literaturã, cu mare atenþie, existã întâlniri cu scriitori
contemporani atât locali cât ºi naþionali sau internaþionali
(depinde de cât de bogatã este facultatea). Pe de altã parte, cu
cât facultatea este mai de prestigiu, cu atât ºi profesorii ºi
studenþii sunt mai impresionanþi. De exemplu, la marea ºcoalã
de la Iowa, unde au fost Marin Sorescu, Mircea Cãrtãrescu ºi
Ana Blandiana, este o binecuvântare doar sã te numeri printre
oaspeþi. Apoi, la terminarea acestui Master of Fine Arts, care de
obicei dureazã trei ani, evident dupã cei patru de Batchelor, în
loc de tezã predai o carte (de poezie, prozã sau creative nonfiction) pe care mai apoi încerci sã o publici.
Problema este cã nu poþi trãi din literaturã, din scris, aºa cã
aceste ºcoli oferã o ºansã scriitorilor. Cu un MFA, te poþi angaja
ca profesor la facultate, unde poþi preda creaþie literarã,
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compoziþie, referate, sau literaturã. Totuºi, deoarece sunt tot
mai multe asemenea MFA în creaþie literarã, piaþa este plinã de
absolvenþi, ºi puþini gãsesc posturi de creaþie literarã. Pentru
celelalte discipline tradiþionale, se preferã de obicei specialiºti
cu doctorate în literaturã mai degrabã decât cu MFA.
În ceea ce mã priveºte, în timpul studenþiei la Bucureºti,
deºi am avut bucuria sã mã duc la seminarii de literaturã românã
la facultate în Pitar Moº cu Mircea Cãrtãrescu ºi cu Simona
Popescu, privind înapoi, tare m-aº fi bucurat sã fi fãcut mai
degrabã seminarii de creaþie literarã cu ei! Ce încântare ar mai
fi fost… Dar nu mã plâng: au fost savuroºi ºi când vorbeau de
literatura veche sau de paºoptiºti…
– Pentru moment, aº mai avea douã întrebãri: cum e
privitã literatura românã în SUA? Mã gândesc la colegii tãi,
specialiºti în teorie, criticã, istorie literarã, nu la fermierii
americani. Cât e de cunoscutã? Ce reacþii au? În ce mãsurã
suntem luaþi în serios pe dimensiune culturalã?
– Americanii îl divinizeazã pe Brâncuºi, îl citesc mult pe
Eliade, pe Ionescu, pe Emil Cioran. Toþi colegii mei îl ascultã în
fiecare zi pe Andrei Codrescu pe National Public Radio în maºinã
spre facultate ºi îmi povestesc ce mai spune. Norman Manea e
þinut la mare cinste la Bard College, unde oferã conferinþe de
mare rãsunet (Bard e foarte aproape de mine ºi am fost cu
colegii sã-l auzim). Totuºi, mi se pare cã în America nu se traduc
destule cãrþi româneºti sau nu se gãsesc. De exemplu, mi-am
fãcut obicei sã dãruiesc prietenilor mei americani cãrþi
româneºti în traducere englezã, dar se gãsesc cu greu. Amicii
mei au auzit de Saviana Stãnescu de la trupa La MaMa, de
Matei Cãlinescu.
– A doua întrebare: în calitate de creatoare, în ce mãsurã
te influenþeazã poezia americanã pe care – presupun – o
cunoºti foarte bine? Cât îi datorezi? În ce raport se aflã
aceastã influenþã (presupusã de mine) cu rãdãcinile tale
adânc înfipte în poezia neamului cãruia îi apariþii? (Spun
asta fãrã nicio nuanþã patrioticã ºi patriotardã).
– Citesc multã poezie americanã contemporanã ºi mã duc
la conferinþe unde îmi place sã-i recunosc pe poeþii îndrãgiþi ºi
sã-i ascult citindu-ºi versurile. În America sunt mai multe
întâlniri cu scriitorii, lecturi publice ºi lansãri de carte. De
exemplu, în afarã de facultãþi, librãriile, bibliotecile ºi galeriile
de artã care se respectã organizeazã asemenea invitaþii care
sunt deschise tuturor. În ceea ce mã priveºte, sunt foarte
interesatã de ecologie ºi de literatura care încearcã sã atragã
atenþia asupra crizelor legate de mediul înconjurãtor. Citesc
mult din ceea ce se numeºte ecocriticism ºi ecofeminism.
Printre poeþii favoriþi i-aº include pe Billy Collins ºi Li-Young
Lee. Dintre clasici, îi recitesc mereu pe Emily Dickinson ºi Walt
Whitman. O admir foarte mult pe prozatoarea Jhumpa Lahiri.
În româneºte, îi recitesc pe Eminescu, Blaga, Ion Barbu,
Bacovia, Arghezi ºi, cu foarte multã plãcere, recitesc poezia
popularã. Desigur, de câte ori vin acasã, prietenii ºi, mai ales,
cumnatul meu mã þin la curent cu noile apariþii, ºi mã desfatã
cu titlurile noi ale lui Cãrtãrescu sau Bogdan Ghiu.
– Nu-mi rãmâne decât sã-þi mulþumesc ºi… la bunã
vedere!
– Mi-a fãcut mare plãcere ºi sper sã colaborãm în viitor.
Focºani, iulie 2008
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1. E de remarcat, cu realã plãcere, strãdania onestã
ºi consecventã a revistei de a se situa ideatic, ca atitudine
civicã ºi þinutã artisticã ºi graficã, la un nivel al
onorabilitãþii, ceea ce nu-i puþin lucru într-o vreme când
scrisul nu-i rãsplãtit pecuniar, iar onorariile, dacã nu
lipsesc, sunt umilitoare prin microscopica lor mãrime.
Revista ºi-a þinut firea ºi nu a fãcut concesii de nici un fel
pentru a câºtiga, cred eu iluzoriu, o mânã de cititori, ci a
rãmas credincioasã idealurilor cu care a plecat la drum.
S-a reuºit performanþa, nu uºoarã, de a reuni condeie
prestigioase. Acestea au acceptat sã colaboreze, îmi
place sã cred, deoarece au preþuit ceea ce se face la
Focºani în publicistica literarã prin aceastã revistã. „Pro
Saeculum” a întreprins un demers demn de toatã lauda
ºi care sper cã n-a rãmas neobservat, acela al
recuperãrilor fãrã prejudecaþi a literaturii perioadei
anterioare. Un efort necesar ºi bine venit, cu atât mai
meritoriu, cu cât s-a petrecut într-o vreme când pasiunile
încã dogoresc ºi limpezimea judecãþilor critice este de
multe ori în suferinþã.
2. Poate s-ar impune o prezenþã mai amplã a
beletristicii, cu pagini consacrate unor autori reprezentativi
din toate generaþiile ºi curentele.
3. Afirmarea cu mai multã vigoare a revistei ca o
instanþã criticã. Ar putea astfel contribui la reaºezarea,
pe criterii estetice, a scãri de valori din literatura
româneascã în integralitatea ei, cu exilul ºi cu scriitorii
din teritoriile locuite de românii de dincolo de fruntariile
þãrii. De la Focsani, prin aceastã revistã, au fost
dezbãtute teme incitante, dar condeiele critice ale
publicaþiei nu s-au dovedit întotdeauna alergãtori de cursã
lungã.

ION GHEORGHE PRICOP (Vaslui)
Un fapt cu adevãrat benefic în plan spiritual, care s-a
petrecut dupã Decembrie ’89 în România, a fost apariþia
unei adevãrate constelaþii de reviste literare ºi de culturã,
dorinþa lor de afirmare irupând peste vechile bariere
ideologice ºi de cenzurã, ºi, alãturi de mai vechile surate,
ca „Luceafãrul”, „Convorbiri Literare”, „Contemporanul”,
„Ateneu”, „Ramuri”, „Tomis” etc, impunându-se în peisajul
poeziei, prozei ºi esteticii româneºti ca prezenþe autentice
ºi demne de luat în seamã. Chiar dacã unele dintre ele
fiinþeazã în provincie, la Satu-Mare, la Botoºani ºi chiar
la Bolintinii din Vale, aceste reviste nu sunt cât de cât
provinciale,, dimpotrivã, dobândesc, deseori, cote valorice
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considerabile, coopteazã colaborãri de marcã ºi impun
certe talente în domeniul creaþiei literare ºi artistice.
Admiraþia mea, de o vreme încoace, se îndreaptã,
însã, cãtre fenomenul cultural care se naºte la Vrancea,
unde existã multã dorinþã de afirmare ºi de originalitate
în rândul creatorilor zonei, existã oameni de bine dispuºi
sã susþinã financiar actul de culturã, ºi, drept consecinþã,
Focºanii se pot lãuda în momentul de faþã cu câteva
reviste literare, una ºi una.
Între acestea, strãluceºte de departe „Pro Saeculum”,
revista scoasã în iulie 2002 de regretatul Alexandru
Deºliu, continuatã astãzi de un colectiv inimos în frunte
cu Doamna Nina Deºliu, soþia ctitorului, ºi cu ferventul ºi
talentatul Mircea Dinutz.
1. Apreciez aceastã minunatã revistã pentru
urmãtoarele fapte:
– Este deschisã unei palete diverse de creatori, nu
numai din zona Vrancei, ci ºi de pe întreg teritoriul
românesc;
– Este competentã în tratarea ºi abordarea
principalelor probleme care vizeazã destinele literaturii
româneºti contemporane, ale creaþiei în general, ºi-ale
creaþiei literare în special:
– Este diversã, abordând în egalã mãsurã genurile
literare, poezie, prozã, criticã, eseu, memorialisticã,
interviu, istorie literarã ºi documentarã, evenimente,
atitudini etc.
– Cum stã bine oricãrei reviste literare, se preocupã
în egalã mãsurã de creaþia scriitorilor consacraþi, din zonã
ºi din þarã, dar ºi de aceea a debutanþilor;
– Nu face rabat de valoare, mostrele prezentate în
corpul revistei reprezentând exemple de creaþie autenticã;
– Apreciez ideologia revistei, care dã gir întregii
activitãþi de selecþionare ºi publicare a textelor: este vorba
de acele linii de forþã care izvorãsc din echilibrul
antitezelor, din realism, din bunul simþ, din dorinþa de lucru
bine fãcut, din ardoarea pentru adevãr;
– În problematica abordatã, revista depãºeºte deseori
câmpul strict literar-creativ, vizând coordonate ce þin ce
cultura, morala, comportamentul ºi idealul de viaþã al
cititorilor, invitând, astfel, la un dialog permanent al omului
obiºnuit cu modul de gândire ºi simþire al unui nucleu de
creatori. Din acest punct de vedere apreciem editorialele
lui Mircea Dinutz, precum ºi interviurile lui Liviu Ion Stoiciu
ºi cele ale Magdei Ursache (evident, nu numai).
2. Fiind o revistã de suflet, nu prea mã cramponez de
nesemnificativele ei neajunsuri. Poate unele mici
neglijenþe de redactare, poate nevoia unui echilibru mai
pronunþat între compartimente, rubrici ºi problematici;
poate…
3. Desigur cã loc de mai bine ºi mai mult existã
PRO

GRIGORE ILISEI (Iaºi)
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oricând. Revista „Pro Saeculum”, ca, de altfel, toate
revistele literare din þarã, ne prezintã scriitorul cum este
pe dinafarã, ca produs finit. Prin urmare, forma încheiatã
fie a operei, fie a vieþii lui. Ar fi foarte interesant ca o
revistã sã se ocupe ºi de interiorul (existenþei) scriitorului,
de atelierul lui de creaþie, de mediul lui de viaþã, de raportul
cu societatea, cu familia, de starea lui de om ºi de
personalitate în devenire, de starea materialã ºi cea de
sãnãtate, de zbateri, de reuºite ºi nereuºite, de drumul
cãrþilor lui pânã la fiinþare etc. Abordând ºi asemenea
lucruri, cu francheþea ºi cu obiectivitatea necesare, revista
ar fi cãutatã de un public cititor mai larg, cãrþile scriitorului
ar putea sã intereseze cu adevãrat pe cineva ºi n-ar mai
zace în librãrii ani ºi ani. Am putea face, astfel, ca scriitorul
sã devinã un personaj viu, credibil ºi necesar celor din
preajmã ºi nu doar un nume la întâmplare grafiat pe
coperþile unui volum, cãruia nu-i acordã prea mare
importanþã.

GHEORGHE POSTELNICU (Buzãu)
1. Revista PRO SAECULUM a creat un spaþiu potrivit
generozitãþii sale ºi a gãsit mai mereu unghiuri favorabile
pentru a exprima tematica urmãritã. Pe un perimetru
geografic strict determinat, un numãr însemnat de autori
îºi pot afirma originalitatea ºi personalitatea, cu urmãri
asupra dezvoltãrii culturii naþionale. Fiecare îºi exercitã,
în mãsurã mai micã sau mai mare, propria capacitate de
iradiere. Chiar dacã temperatura unora oscileazã, iar
lungimea de undã a altora este de ordinul microundelor.
2. Revista nu are o zonã vulnerabilã, dar calitatea ei
s-ar întãri prin creºterea ponderii segmentului de ficþiune.
În prezent linia o imprimã lucrãrile de istorie literarã ºi
eseurile în mãsura în care acestea nu sunt numai
succesiuni de operaþii tehnice, ba chiar au caracterul unei
meditaþii. Comentariul literar angajeazã resursele
intelectuale ale criticului, pretinzând fineþe ºi profunzime,
mãsurã bine temperatã, totuºi experienþa interioarã este
una singurã, cea a artistului. Critica suferã de boala
autoadmirãrii în oglinda lacului, inventând mereu alte
antene ºi capacitãþi de sensibilitate, însã starea de
sãnãtate a unei literaturi o dau poezia, proza, teatrul.
3. În cercul mai mic sau mai larg în care se miºcã,
revista rãmâne vizibilã prin vârfurile care rãzbesc la
suprafaþã dincolo de mode ºi de rutinã. În ciuda fatalitãþii
care bântuie în ele, amprenta înzestrãrii nu se ºterge
atât de uºor din conºtiinþa cititorilor din curbura carpaticã.
16 iunie 2008

PAUL SPIRESCU (Adjud)

PRO

1. Apreciatã de mulþi, în termeni superlativi, criticatã
de unii, din binecunoscutul motiv al vulpii care nu ajunge
la struguri, revista „Pro Saeculum” reuºeºte sã-ºi continue parcursul de excepþie început încã din anul 2002.
În ciuda tuturor intemperiilor lumii acesteia în care, vai,
trãim. Cu mari probleme financiare, cu prematura dispariþie
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a ctitorului ei, cu guturalele vociferãri ale unor cârcotaºi
de profesie, revista care a avut generozitatea de a gãzdui,
în repetate rânduri, ºi o bunã parte din creaþiile mele, a
reuºit, nu ºtiu prin ce miracol, sã se menþinã la un înalt
nivel cultural, drept cea mai valoroasã publicaþie culturalã
din Vrancea ºi drept una dintre cele mai apreciate din
þarã.
2. Neavând nicidecum vocaþia cãutãtorilor de noduri
în papurã, nu pot totuºi sã nu constat cã, dintr-o fireascã
dorinþã de a asigura un echilibru cât mai perfect între
aportul autohton ºi cel al celorlalþi prestigioºi colaboratori
din þarã, uneori se mai strecoarã ºi creaþii de valoare
îndoielnicã, numai pe motivul cã autorii lor sunt vrânceni
sadea. Nu pot sã cred cã diluarea discernãmântului este
o cale veridicã de apãrare a prestigiului valorilor culturale
ale Vrancei.
3. În primul ºi în primul rând, va trebui sã vã strãduiþi
sã trãiþi, pentru cã existenþa voastrã este condiþia
necesarã, deºi nu suficientã, a prestigiului acestei reviste.
Apoi, va trebui sã faceþi pe dracul în patru pentru a obþine
ºi în continuare fondurile necesare permanentizãrii ei. ªi
nu în ultimul rând, va trebui sã luptãm cu toþii împotriva
indiferenþei, a nepãsãrii trufaºe ºi a invidiilor autosuficiente
a celor care au ochi ºi nu vãd.

GRIGORE CODRESCU (Bacãu)
Vã felicit pentru Vechime, Calitate ºi Decizia fortificãrii
Memoriei. Prin unele componente, „Pro Saeculum” se
situeazã printre cele mai bune reviste de ,,culturã,
literaturã ºi artã” ce apar acum. Iatã câteva opinii ca
rãspunsuri la întrebãrile ce ni le-aþi adresat:
1. Situarea în actualitate e „oxigenul” unei publicaþii ºi
e asigurat prin rubricile „Contemporanii noºtri”,
,,Eveniment”, „Interviuri”, „Revista revistelor”.
– Nervul polemic necruþãtor al Magdei Ursache,
Florentin Popescu ºi al altora asigurã revistei un dinamism
al ideilor necesar într-o epocã asediatã încã de confuzia
valorilor.
– Genul satiric susþinut de Mircea Dinutz, Virgil Panait
ºi alþii învioreazã ºi delecteazã.
– Colaborãrile unor personalitãþi recunoscute conferã
prestigiu ºi credibilitate unei publicaþii tinere; ne referim
la Irina Mavrodin, D.R.Popescu, Liviu Ioan Stoiciu ºi alþii.
– Rubrica „Meridiane” deschide ferestre spre
personalitãþi europene mai ales în ipostaza lor generalumanã.
– Apreciem ºi eleganþa profilului, þinuta atractivã a
paginii, expresivitatea ºi calitatea iconografiei în mai toate
numerele.
2. Literatura originalã nu e reprezentatã totdeauna de
texte de valoare; mai ales poezia, dar uneori ºi proza.
– În unele scrieri se strecoarã – din vina autorilor –
cliºee ce þin de „patologia limbii” din registrul oral (ex.
pentru evitarea cacofoniei „ca ºi copil fiind”).
– Sumarul nu reflectã mai vizibil rubricile (existente
dealtfel în revistã).
– Cititorul mai puþin informat nu ºtie nimic despre unii
29
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IONE NECULA

(Tecuci)

Mãrturie de gând aniversar
Am devenit colaborator al revistei „Pro Saeculum”
târziu, dupã o lungã tatonare ca cititor ºi dupã ce m-am
convins cã publicaþia este serioasã, eliberatã de povara
complexului provincial ºi dispusã la o sporitoare
deschidere problematicã. Apreciez râvna micului colectiv
redacþional ºi aptitudinea pentru lucru bine gândit, bine
fãcut ºi bine perspectivat. Îi dorim ºi noi viaþã lungã ºi un
loc privilegiat în rafturile spiritului românesc.

TOADER AIOANEI (Focºani)
Non multa, sed multum!
Tot mai greu pãtrunde în casele românilor/vrâncenilor
cultura autenticã de bunã calitate. Audio-video sunt
devastatoare de suflet (naþional). Focosul ignoranþei,
biblioteca! Puþinele – prea puþinele! – „posturi” RTV de
culturã coboarã adesea în zodia manelismului
telenovelist, în mocirla ratting. Presa culturalã (de calitate)
– rara avis! Compromisurile cu prostul gust, impostura,
bãdãrãnia, incultura, deºi penibile, se fac cu seninãtate.
Una din frumoasele din pãdurea adormitã, din frumoasele
fantasme donquijoteºti, e „Pro Saeculum”, ce apare,
paradoxal, într-un târg de… provincie. O revistã fãrã
complexe nu e puþin lucru! Îi mai trebuie ceva: zvâcul,
clic-ul, scânteia de geniu! Am în faþã (aproape) toatã
colecþia revistei –minus cinci numere – un munte de
luminã! O comoarã tãinuitã, asta e „Pro Saeculum”, cãci
tragedie! – mai mult de 90% dintre vrânceni nu ºtiu de
existenþa acesteia, ºi sub un procent vor fi citind-o! Mie
însumi mi-a luat o zi întreagã rãsfoirea colecþiei, în ciuda
acutei crize de timp, furat de valoarea unor articole recitite
sau… abia acum descoperite!
Se impune o popularizare a ei în mass media audiovideo, o variantã electronicã, o rãspândire în ºcoli ºi-n
alte foruri de culturã, pentru a fi cunoscutã. Pãcat, e mare
pãcat de-a deveni relicvã, înainte de a strãluci plenar în
sufletele însetate de culturã! De provincie, nu provincialã!
Priveºte cu admiraþie spre marile citadele culturale ale
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þãrii, dar fãrã complexe, dimpotrivã. Amintind izbitor de
„Steaua” de la Cluj, „Convorbiri Literare” sau „Dacia
Literarã” de la Iaºi… Nu numai formal. O colecþie cu atâtea
valenþe, încât oricine îºi poate satisface setea ºi gusturile,
oricât de exigente, de pretenþioase ar fi. Deºi… e loc de
mai bine! E impresionantã varietatea ºi calitatea, bogãþia
materialelor, amploarea lor (multe studii docte, academice
de primã mãrime). Câte centre universitare se pot mândri
cu ceva similar?! Câteva nume de prestigiu, câþiva
vrânceni nesperat de buni, câteva nume de femei de-o
rafinatã intelectualitate. Despre concesiile fãcute unor
persoane contestabile, à bon attendeur, salut! N-aº fi
primul sã le semnalez. Vagi nostalgii proletcultiste ce
„adie” dinspre Barbu ºi-ai lui „haiduci”!
Cât priveºte ctitorii, în unele mãnãstiri li se acoperã
chipul nedemn, de ruºine! „Colbul provincial” îi dã o
anumitã patinã, nobleþe, cu condiþia sã nu sufoce prin
exces sau prin compromisul fãcut imposturii, mistificãrii,
snobismului demiurgomaniacal, „autorlâcul”, cum îi
spunea venerabilul, de eternã cinstire, Petrache Dima! O
selecþie atentã a creatorilor de tinichea, a numelor ce
intrã în acest forum de culturã. Multe, prea multe nume
ce nu „spun” mai nimic, inclusiv, cu modestie, al
subsemnatului! Pericolul calculatorului de-a intra cu
bocanci-„Blog” în vitrina de cristale a culturii este enorm
, existã o inflaþie de autorlâc, încât orice coafezã sau
adolescent ajunge „uºurel” autor. Blogoliteratura este
infinit mai prolificã decât literatura de sertar. Ideea alcãtuirii
unei lapidare prezentãri (profil, CV-cultural) este excelentã,
chiar o pozã, cât mai actualã! E bine sã se pãstreze
marile nume, la care sã se adauge ºi altele, cãci acestea
îi dau greutate. Axa Chiºinãu–Iaºi–Bucureºti, cu „târcoale”
prin „restul þãrii” culturale, ar fi bine sã se extindã ºi peste
fruntariile acesteia. O revistã academicã cu mai mulþi
academicieni, deºi are nesperat de mulþi. Þinutã, înaltã
þinutã! Mai mare atenþie la calitatea beletristicii publicate.
Non multa, sed multum.
Deºi o revistã solidã, un miracol în Vrancea, sunt ºi
numere inegale: du sublime au ridicule n’y a qu’un pas!
Uriaºa responsabilitate postumã a lui Al. Deºliu nu trebuie
sã se transforme numaidecât în reformare cu orice preþ,
ci în ameliorãri necesare. Mereu de la capãt, dar… nu
oricum! Rubricaþia este atât de sobrã, inspiratã ºi…
necesarã, acoperind exigenþele revistei, încât puþine s-ar
mai putea adãuga. Am fost adesea „furat” de splendida
ilustrare, deºi doar alb/negru, însã mã simt „legat la ochi”
în privinþa lipsei informaþiilor la zi din celelalte arte,
domenii ale spiritului uman, din celelalte centre culturale,
din lume, un fel de „telegraf/internet-cultural” din þarã ºi
din lume. N-ar strica sã fie cultivate ºi urmãrite expres
debuturile valoroase din revistã. Nimic nu-i mai puternic
decât o idee coaptã! Numai atenþie la menirea fructului
copt: margaritas ante porcos?! În nici un caz! Revista a
ajuns rapid la maturizare, s-a copt ºi, ajunsã pe culmi,
trebuie menþinutã acolo sus, deºi se ºtie cât de greu e
sã dãinui pe vârfuri! Nu i-ar strica un editorial solid de
fiecare numãr, eventual fiecare sã fie un numãr omagial.
Lapidaritate, discernere criticã, filtrãri necesare ale iluºtrilor
„nimeni”. ªi, din nou, non multa, sed multum! La trecutu-i
strãlucit, ilustru viitor! Auguri, excelsior!
PRO

colaboratori: (profil, scrieri, notorietate).
– Permanentizarea unei rubrici, într-o formã sau alta,
consacrate culturii ºi spiritului din arealul vrâncean ar
marca ºi mai bine personalitatea revistei.
3. Sã se continue, chiar mai tranºant, atitudinea criticã
faþã de anchilozarea, convenþionalismul ºi spiritul oficios
din unele publicaþii centrale, sau mai vechi.
– Prin varii modalitãþi, mai des, sã se imprime
numerelor de revistã individualitate (tematicã, rubricaþie
etc.); ca în nr. din iunie.
– Rubricile, cvasi-permanentizate, sã fie susþinute,
succesiv, de douã-trei condeie atractive, incitante, atrase
ºi prin plata colaboratorilor.
– Asigurarea unui filtru mai exigent pentru literatura
originalã ºi eseuri. Cu deosebitã consideraþie.

SAECULUM 6/2008

remember

Florinel Agafiþei

UN SAVANT ROMÂN,
APROAPE UITAT: ARION ROªU

PRO

N-are rost sã mai discut despre ingratitudinea
neamului românesc, aceea care duce la uitare, nepãsare,
lipsã de considerare privind valorile sale spirituale. ªtiu:
veþi spune, cã naþia are ºi pãrþi bune; pe acelea le lãsãm,
deocamdatã, în seama altora, cãci doar rãul este acela
ce ne poate dãuna, iar noi, pe acesta îl avem în vizor.
S-a stins, la Paris, ca savant recunoscut pe plan
mondial, Arion Roºu. În þarã nu s-a suflat nici o vorbã,
nu s-a fãcut nici o emisiune televizatã sau radiodifuzatã,
n-a existat nici mãcar o ºtire, cât de subþire, la postul
t.v., care are înscrisã sigla „Cultural” despre acest trist
eveniment. În schimb, l-au omagiat alþii, l-au apreciat în
consecinþã. Nu ºtim dacã prezentarea sa tardivã, în
paginile acestei reviste, va îndrepta ceva din nedreptatea
fãcutã, însã ne facem o datorie de onoare în a spune
câteva lucruri, atâtea câte le-am aflat ºi noi cu mare
greutate de la Mircea Itu, ºi din eforturile livreºti ale lui
Eugen Ciurtin, savanþi tineri, ambii cu serioase preocupãri
privind spiritualitatea orientalã, în general, cea indianã,
în mod special.
Arion Roºu a plecat din þarã în 1965 ºi s-a oprit tocmai
la Paris, suficient de aproape, totuºi, pentru a rãmâne,
ani buni, în vizorul Securitãþii române. Apropiat al
indianistului de talie universalã, Sergiu Al-George, cu
care va conlucra cât va fi fost în þarã, Arion Roºu se va
remarca repede la scarã mondialã prin lucrãrile
ºtiinþifice ºi comunicãrile referitoare la cultura ºi
civilizaþia indianã. Multe dintre intervenþiile sale au fost
remarcate la congresele internaþionale, în cadrul cãrora
îºi susþinea dizertaþiile, mai ales pe teme de medicinã
a yurvedicã .
Dacã ar fi sã rezumãm activitatea lui profesionalã,
am puncta urmãtoarele momente; obþinerea licenþei cu
„Magna cum laude”, în cadrul Universitãþii din Bucureºti,
la doi ani dupã terminarea celui de-al doilea rãzboi
mondial; în acelaºi an, dobândeºte certificatul de
absolvire, devenind, totodatã, bursier al ªcolii de Arhive
din Bucureºti. În 1948 se certificã valoarea sa de
cunoscãtor al limbilor clasice, latinã ºi greacã, prin
obþinerea altui certificat, tot în Bucureºti.
Ruptura de þarã se petrece în 1965, moment favorabil
consumat prin decesul lui Dej ºi venirea la putere a lui
Ceauºescu, o anumitã deschidere cãtre Occident fãcând
posibile deplasãrile românilor mai uºoare dincolo de
cortina de fier. La Paris va intra în circuitul marilor valori,
dupã ce urmeazã cursurile instituþiei l’Ecole pratique
des hautes études, din 1966, pentru ca doctoratul sã-l
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dobândeascã susþinându-l la Sorbona în 1974.
În afara Europei, cunoºtinþele sale de indianisticã sunt
recunoscute de cãtre Universitatea din Benares
Benares, acolo
unde-ºi va completa studiile în medicinã hindusã. De-a
lungul carierei va dobândi mai multe premii, certificate,
distincþii de recunoaºtere a meritelor sale profesionale;
dintre acestea, amintim doar premiul obþinut în anul 1992,
oferit de Academia de ºtiinþe ºi arte, Besançon et de
Franche-Comté , pentru o lucrare de mari dimensiuni ºi
importanþã axialã – este vorba despre un adevãrat tratat
de istorie a medicinei indiene.
Dupã evenimentele din decembrie 1989 reia, în mod
liber, legãturile cu þara, colaborãrile cu oamenii de ºtiinþã
ale cãror activitãþi vizau spiritualitatea indianã, între ei
ºi tânãrul Eugen Ciurtin, la intervenþia cãruia, între altele,
va face un cuvânt înainte la cartea „Treizeci ºi cinci de
ani în Orient ”, a doctorului Johann Martin Honigberger.
Citãm din mãrturisirea savantului român: „Honigberger
Honigberger,,
figurã enigmaticã în creaþia romanescã a lui Mircea
Eliade, a fãcut obiectul investigaþiilor mele la
Biblioteca Academiei din Bucureºti înainte de 1960,
care au condus la redactarea articolului din Janus
(1962). Acest studiu face parte din ºirul contribuþiilor
mele la istoria orientalisticii, în vremea când eram
lipsit de libertatea de a întreprinde studii serioase
de indianisticã în Ocident ”.
Din zecile sale de lucrãri ºi conferinþe, articole, studii,
amintim aici: „India în cultura românã”, scriere apãrutã în
anul 1960, notele semantice la „Granthasamdhinamani”,
din 1961, lucrarea „Georgian Constantin, fondatorul
indianismului românesc”, din 1966, „Eminescu ºi
indianismul romantic” realizatã în 1970, „Consideraþii
asupra tehnicii ayurvedice rasayana” studiu amplu asupra
cãruia, între anii 1973 ºi 1976 va veni cu adãogiri ºi
revizuiri. I-au rãmas în lucru cãrþi ºi studii importante,
precum „Alchimia ºi geografia sacrã în Dekkan, perioada
evului mediu”, „Muzicoterapia în perpesctivã istoricã ºi
transculturalã”. Din pãcate, cea mai mare parte a activitãþii
sale de indianist, desfãºuratã în afara graniþelor României
nu s-a reuºit, încã, a se face cunoscutã ºi la noi. Eforturile
lui Eugen Ciurtin rãmân, probabil, singulare în acest sens,
tânãr savant care se preocupã de orientalisticã în cadrul
Societãþii de Studii Asiatice de la Bucureºti, acelaºi care
a reuºit sã întocmeascã o completã bio-bibliografie a lui
Arion Roºu, cel care devenea, în anul 2000, membru
e istorie a religiilor din
fondator onorific al Centrului d
de
cadrul Universitãþii Bucureºti.
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amesteca, în fine, semnele realului cu semnele imaginarului, indicã un spirit liric obsedat de marile simboluri.”2
Dar academicianul ratifica în 1984 ceea ce Valeriu
Cristea nota în 1973, la apariþia volumului Poezii: „De la
Nicolae Labiº, poate cã nici un alt tânãr poet român nu a
fost marcat într-un chip atât de evident de însemnele lui
Apollo, ca Ileana Mãlãncioiu. Versurile ei ne dau sugestia
cã poezia redevine ce fusese cândva: inspiraþie purã,
þâºnire quasi-impersonalã, simplitate a spunerii. Iar poetul
– o figurã de mitologie. Existã în scrisul acestei autoare
o uºurinþã aerianã, o directeþe a rostirii, o fluiditate
irezistibilã ce presupun parcã intervenþia unei baghete
magice. Poeta nu-ºi concepe versurile, nu ºi le elaboreazã, nu cautã sã le impunã pretenþioase semnificaþii
pre-existente creaþiei sau sã ºi le lege în ferecãturi
ermetizante; ci ºi le elibereazã spontan, ca un cânt intonat
de o pasãre misterioasã, neidentificatã încã: «Cânt pe
inimã ca pe o frunzã de fag, / Stau oamenii-n drum sã
m-audã cum cânt, / – Se uitã unii la alþii tãcuþi / ªi
se-ntreabã ce pasãre sânt.»”3
Totuºi, ca ºi la „Bacovia cel viu”, care e spiritul tutelar
al poetei, cântul nu e o „secreþie” spontanã, ci amprenta
unei retorici, a unui cogito bine ascunse. „Pasãrea” nu dã
glas unui cântec jubilator, extatic, ci unui lamento cu
semnificaþii abil ermetizate. E un cânt pentru suflete
pierdute, umbre scufundate într-un Purgatoriu tenebros
care vor sã rãmânã, sã lase o urmã. Obsesie pe care
Eugen Negrici avea sã o numeascã franc, în prefaþa
antologiei bilingve Peste zona interzicã – À travers la
zone interdite publicatã de Ileana Mãlãncioiu în 1984:
„Este refuzul stingerii de tot, al dispariþiei, pe care îl
proclamã ºi poemul ªi totuºi cât aº vrea: „ªi totuºi cât
aº vrea sã vãd odatã un suflet / sã-l þin în palmã ca pe o
pasãre ºi sã zic / e sufletul omului acela care stã lângã
noi sub soare / ºi din care mã temeam cã n-a mai rãmas
nimic.”4
Dintre modalitãþile moderne de a face poezie Ileana
Mãlãncioiu a ales-o pe cea care i se potrivea ca o
mãnuºã: a construi un univers imaginar în care graniþa
dintre viaþã ºi moarte e fluidã; a aduce fantasme, închipuiri, personaje ce vin ºi din mythosul românesc, ºi din
obsesii livreºti (Poe, Eminescu, Bacovia); a (re)compune
– simbolist ºi expresionist în acelaºi timp – o partiturã ce
se îndepãrteazã tot mai mult de original, devenind ea
însãºi profund originalã, irepetabilã; a schimba diverse
mãºti ale eului liric în ipostaze dintre cele mai derutante;
a face toate acestea cu o anume monotonie a monologului
liric. Ultima observaþie a fost fãcutã de Daniel Dimitriu,
semn cã lecturile repetate, peste timp, aduc la luminã
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O poezie mitologicã, oracularã, elegiacã, evoluând
dinspre filonul folcloric spre onirism ºi expresionism scrie
Ileana Mãlãncioiu, care a debutat în 1967 cu volumul
Pasãrea tãiatã ºi a fost destul de greu de clasificat, de
înseriat în cadrul generaþiei. Atunci generaþia ’60 era deja
constituitã, avea propriile toposuri, elemente prozodice
definitorii, critici care o susþineau din interior. Ceea ce nu
s-a întâmplat în cazul acestei poete de o originalitate
ºocantã, deloc dispusã la aliniere la canoane vechi sau
noi, la solidaritãþi de grup. Un poet (Eugen Jebeleanu),
nu un critic, a semnalat primul vigoarea unui talent ieºit
din comun, pe când recenzenþii profesioniºti au pãstrat o
rezervã prudentã, topitã abia dupã lectura poemelor din
Inima reginei (1971) ºi Crini pentru domniºoara mireasã
(1973). Singurãtatea orgolioasã i-a priit poetei în timp ºi
nu putem menþiona decât aprobativ o mãrturisire tardivã,
din 2001, dintr-un interviu acordat unui Eckermann
inteligent: „Despre receptarea poeziei mele mi-e greu sã
vorbesc. N-am avut succes când am debutat, dar nu mã
pot plânge. Cu atât mai mult cu cât au trecut peste treizeci
ºi patru de ani de atunci. În plus, am avut ºi eu bucuriile
mele. Cea mai mare a fost aceea cã nu am scris niciodatã
cum ar fi vrut alþii, ci cum am crezut eu, ºi îmi pot reedita
prima carte fãrã sã-mi fie ruºine, pe când autorii unor
debuturi rãsunãtoare în epocã ar fi dat orice sã nu le
aducã nimeni aminte de ele.”1
Nu cu promptitudinea meritatã, recunoaºterea criticã
a venit totuºi, vindecând rãnile eului ulcerat. Poemele
Ilenei Mãlãncioiu au fost puse în relaþie cu poeziile lui
Eminescu, Coºbuc, Bacovia, Arghezi, mai târziu
Jebeleanu, ceea ce spune multe despre cota înaltã a
acestui lirism vizionar care viseazã vârfurile, nu podiºul
plat. O solemnitate mitologicã, o vibraþie vaticinarã,
biblicã, a verbului (poeta s-a nãscut, spune ea în acelaºi
interviu, „într-o casã în care nu erau decât Biblia ºi câteva
cãrþi religioase”) completeazã aria „influenþelor”, dar
rezultatul final e surprinzãtor. „Vechiul” nu e ridat, apãsãtor,
perimat, ci face corp comun cu noul, cu starea de tinereþe
neîmpãcatã, insurgentã.
Configurarea universului liric al Ilenei Mãlãncioiu se
realizeazã în manierã modernã sau neomodernã, figuraþia
romanticã, simbolistã, având clare accente expresioniste.
Eugen Simion remarca acest „spirit tânãr” ce retrãieºte
experienþele milenare ºi puterea de a construi o lume
liricã suficientã sieºi: „Faptele se deschid, apoi, fãrã multã
literaturã, spre o altã realitate care este numai a liricii.
Teama de timpul încremenit, de iremediabilul din existenþã,
modul personal de a gândi ºi a interpreta legendele,
superstiþiile ºi de a citi destinul în banalitatea vieþii, de a
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noi aspecte ale operei poetei: „Mai este ceva evident,
frapant chiar, în poezia Ilenei Mãlãncioiu: este monotonia
transferatã din spaþiul viziunii în ritmul discursului liric.
Într-adevãr, rostirea nu-ºi schimbã tonul, chiar dacã ea
s-a transformat din strigãt înãbuºit de pudoare în oraþie
de nuntã, din oraþie de nuntã în bocet, din bocet în lamento.
E o rostire marcatã de o solemnitate austerã, precum
sunt cântecele din ceremoniile religioase, ceea ce face
din poezia Ilenei Mãlãncioiu un cântec de doliu, aºa cum
a fost la început elegia. Arãtându-se indiferentã faþã de
tentaþiile experimentului, faþã de orice diversificare
capricioasã, aceastã poezie s-a mãrginit la a fi o
experienþã închisã, un ritual al jertfei de sine, un fel de
sãrbãtoare a eºecului tragic.”5
E, paradoxal, un eºec salvator, rezolvarea neaºteptatã
a unei situaþii de neliniºte extremã. Se confirmã astfel
corectitudinea concluziei formulate de Hugo Friedrich cu
privire la Baudelaire: „Dintotdeauna poeþii au ºtiut cã
tristeþea se dizolvã în cântec. E ºtiinþa despre catarsisul
suferinþei prin transpunerea ei în cuvântul elevat formal.”6
O poezie solemnã, gravã, un perpetuu monolog în
care eul liric are un timbru autoreferenþial. Chiar de la
primele poeme eul ocupã prim-planul, relateazã, consemneazã, fixeazã amãnunte pro memoria: „Mã-ndrept
pe drumu-ntunecat anume” (Drum), „Caut fãina rãspânditã
anume / Sã-mi ºtie dorul drumul înapoi” (Întoarcere), „Stau
la rând la moara dintre munþi” (La moarã), „caut cuiburi
ca bãieþii prin scorburi” ( Puii din scorburi), „De-a babaoarba ne jucãm acum” (Sfârºitul copilãriei), „De douã nopþi
aud cântând cioica / ªi-aº vrea sã dau cu pietre-n ea sã
fugã” (Cioica)7 Dar nu sunt detalii de agendã pentru un
reportaj liric, nici pentru vreun „poem de largã respiraþie”,
specie care mai bântuia atunci în lumea poeþilor. Poemul
e un palimpsest, detaliul realist mascheazã un simbol.
Cãlãtorim, practic, printr-o pãdure de simboluri, mai uºor
sau mai greu (mai ales!) depistabile. Sunt critici care au
vorbit chiar de o maximã opacizare a limbajului, datoritã
unor figuri mitice dificil de înseriat (Ieronim, primul
traducãtor al Bibliei în limba latinã8, Ierodesa, Regina,
Natanael etc.), veritabilã procesiune de siluete macabre,
schiþate de un geniu negru al scenografiei funerare. Cine
ar descoperi aici o voluptate a coºmarului, un gust
maladiv al ororii, s-ar înºela, desigur. Poeta reþine mãºtile
morþii, pentru a glorifica viaþa. Pentru ea „scrisul reprezintã
o modalitate de a lupta cu moartea”, cum i-a ºi mãrturisit
aceluiaºi partener de dialog pe care l-am menþionat mai
înainte. Moartea e învinsã când sufletul celor duºi
pãrãsesc infernul prin forþa imaginaþiei, a verbului invocator. Un poet ºi un eseist francez, Gérard Bayo, aºeza
întreaga operã a lui Rimbaud „sub semnul unei prosopopei”.
Aceastã figurã retoricã, „destul de puþin întrebuinþatã dupã
Virgiliu, Dante sau Goethe – adaugã Bayo – îi aduce în
scenã pe cei morþi.”9
„Morþii vii” (adicã resuscitaþi prin puterea Logosului)
populeazã ºi poemele Ilenei Mãlãncioiu. Expertã în arta
„scrisului pe dedesubt” ºi-a acoperit „personajele” atât de
bine, încât a reuºit sã pãcãleascã nu numai „bestia neagrã”
– Cenzura, ci ºi critica. A trebuit sã aparã în 2003 fascinantul volum Recursul la memorie. Convorbiri cu Daniel
Cristea-Enache pentru a afla modelele, rãdãcinile vii,
SAECULUM 6/2008

sângerânde, ale imaginarului: Ieronim, ale cãrui „oase
frânte” se vãd într-un „contur de luminã aproape difuz”,
are, de pildã, un corespondent îndepãrtat în biografia
poetei. Se numea Aurel State, eroul satului Godeni, plecat
voluntar în rãzboi pentru eliberarea Basarabiei. Cãzut
prizonier, „a preferat sã fie condamnat la moarte în URSS
decât sã se înscrie într-una din diviziile «Horia, Cloºca ºi
Criºan» ori «Tudor Vladimirescu» ºi sã se întoarcã în
þarã cu tancurile ruseºti”. Dupã 13 ani de captivitate a
fost preluat de Securitate ºi a cunoscut iadul puºcãriilor
româneºti. Ce povesteºte în continuare poeta întrece
culmile ororii ºi al sadismului: „...«bietul State» s-a
aruncat de pe acoperiºul închisorii Uranus în speranþa
cã, astfel, i-ar putea salva pe cei reþinuþi în dosarul sãu.
Din aceastã încercare de sinucidere s-a ales cu 24 de
fracturi, dintre care una de bazã de craniu. Însã n-a fost
lãsat sã moarã. A fost fãcut la loc, din bucãþi, ca sã fie
judecat pentru crimã împotriva orânduirii de stat. Scheletul
sãu era cârpit în mai multe locuri cu metal ºi asta fãcea
ca orice miºcare sã-i provoace chinuri insuportabile...”10
Destinul, de multe ori neguros ºi ingrat în raport cu
actele poetei, a fost de astã datã fast. „Spre norocul meu,
se confeseazã Ileana Mãlãncioiu în acelaºi interviu-fluviu,
povestea de viaþã ºi de moarte a acestui personaj a fost
luatã drept una de dragoste ºi nu a pus probleme de vizã,
ci doar de interpretare.”11
Tot o istorie prohibitã e ascunsã în volumul Inima
reginei. Când a putut da adevãrul pe faþã, fãrã strategiile
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Cãtre Ieronim (1970), Inima reginei (1971), Crini pentru
domniºoara mireasã (1973), dar ºi în cele de mai târziu,
precum Sora mea de dincolo (1980). Regina e moartã,
mireasa aºijderi, Ieronim, un spectru ce-ºi zãngãneºte
vertebrele, Aurelian împãratul, un schelet din a cãrui
dreaptã lipsesc trei oase, Natanael, fiul lui Ieronim, tot
un spectru, dar cu „ochi de luminã” ce fulgerã-n noapte.
E o lume populatã, eminescian, de strigoi, cum s-a
observat deja în mai multe comentarii critice, dar reacþia
femeii nu e aceea a crãiesei lui Arald („Arald, nu vrei pe
sânu-mi tu fruntea ta s-o culci? / Tu zeu cu ochii negri...O!
ce frumoºi ochi ai.. ./Las’ sã-þi înlãnþui gâtul cu pãrul
meu bãlai...”), ci mai degrabã a Cãtãlinei: „Domnule
Ieronim, am strigat, / (Cãci pe vremea aceea îl strigam
domnule Ieronim) // Iertaþi-mã, vã rog, cã vã spun, dar
mi-e fricã, / Trupul dumneavoastrã nu mai este decât /
Un contur de luminã aproape difuz / ªi prin el vi se vãd
toate oasele frânte.” (Noapte aproape albã). Introdus
expres în titlu, adverbul aproape sugereazã starea de
semisomnie, semitrezie, propice coºmarului expresionist,
visãrii cu ochii deschiºi. În strategia eroticã a poetei,
ochiul, ca organ al percepþiei vizuale ºi intelectuale, e
investit cu un rol magic. Ca instrument „de turmentare a
vizualitãþii” (E. Negrici), el înlesneºte comunicarea cu
umbrele, dar poate ºi întrerupe vraja, ritualul ocult al uniunii
dintre bãrbat ºi femeie. Aceasta este, în linie eminescianã,
mai degrabã o „frumoasã fãrã corp”, al cãrei farmec trebuie
perceput cu ochiul interior, deschis „înlãuntru”, singurul
care salveazã de maculare: „Ieronim, fricã îmi este acum,
ce sã mai fac, / Ce trebuie sã fac, ce se mai poate? / Pe
lângã apa unde m-am scãldat / De la naºtere ºi pânã
atunci / Nu trecuse nici un bãrbat. //... Acuma neclintit
rãmâi ºi strig, / Doamne, de ce nu ai fãcut atunci/ Sã
vinã cineva sã-i dea de veste/ Sã se apropie cu ochiinchiºi / Cã trupul meu asemenea ielelor este?” (Asemenea
ielelor).
Suveranã în aceastã poezie neagrã, pictatã pe pânze
mari, închipuind vãmile ºi trecerea, e o mare pudoare.
Ieronim, mirele mitic, aprins de ruºinea de a fi vãzut gol
fie ºi în abluþiunea finalã, fuge cu ape cu tot: „Ieronim,
astãzi am umblat prin câmpie / ªi-am vãzut prima oarã
apele morþilor / ªi-am alergat cãtre ele ºi în mijlocul lor /
Te-am vãzut dezbrãcat pentru scaldã. // Parcã vroiai sã
te-acoperi ºi nu ºtiu cine / Îþi furase hainele de pe mal /
ªi cum m-apropiam cãtre tine / De ruºine fugeai cu ape
cu tot.” (Apa morþilor). Mai îndrãzneaþã aici, femeia
împrumutã aceastã tacticã retractilã ce impune interdicþii
pentru vãz: „Parcã sântem copii ºi te-aºtept ºi nu vii / Sã
jucãm baba-oarba ºi eu ºtiu cã-þi plãcea / ªi mã tem cã
în drum ai cãlcat din greºealã / Peste aburul morþilor dintro vâlcea.//...Dar descânt în gând ºi descânt plângând /
ªi nu înþelege ce chip ºi ce nume / ªi te-aºtept sã vii ºi
mã leg la ochi/ ªi joc baba-oarba singurã pe lume.”
(Ritual).
Când atingerea se consumã totuºi, fãpturile mirilor se
destramã ca într-un thriller gotic dominat de fantasmele
morþii: „Tu, Ieronim, ai pierit de cum m-ai atins, / Ca o
câmpie casa mea era, / Spre tine am fugit cât am putut /
Nu ºtiam cã sfâºierea se ia. // Acum trupul meu ca ºi al
tãu este / Din bucãþi fãcut, ºade-n frunziºul veºted, / În
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savante de obnubilare adoptate anterior, poeta a
recunoscut cu francheþe: „...plecam de la inima reginei
Maria, care fusese dezgropatã din stânca de la Bran,
pentru a putea vorbi despre faptul cã mormântul regal
este gol ºi cetatea întemeiatã pe golul acesta va fi
dãrâmatã.”12
Intitulat iniþial Exodul, volumul (tot cu titlu biblic!)
Ardere de tot punea problema mântuirii la nivelul insului
ºi a etniei care rãtãceau în pustiu, fãrã a gãsi Canaanul.
Mari ceþuri alegorice învãluie mesajul incendiar. Nici vorbã
nu poate fi, cum credea Valeriu Cristea, de „inspiraþie
purã”, spontanã. Dimpotrivã, domnesc pretutindeni,
„ferecãturile ermetizante”! Un Pastel de primãvarã
friguroasã oferã sibilinic cheia: „îngropãm sãmânþa mai
adânc / s-o ferim de pãsãri ºi de ger.” „Sãmânþa” autobiograficã din Sora mea de dincolo nu mai e „îngropatã”,
ci depusã simplu, pios, pe þãrânã.
Acestea – ºi altele – fiind „rãdãcinile” poemelor,
„humusul magic” (N. Manolescu) în care cresc ele, rãmâne
sã vedem ce face eul poetei cu acest fond autobiografic
terifiant. Dacã vom apela iarãºi la clasificarea lui Eugen
Negrici din Sistematica poeziei e în afara oricãrui dubiu
cã ne aflãm în faþa celui de-al treilea tip de „atitudine
modelatoare”: implicat total, eul metamorfozeazã existentul, îl înlocuieºte, reproiectându-l.13
Prin poemele poetei Ileana Mãlãncioiu trece o adevãratã procesiune funerarã, imortalizatã în cãrþile dintâi:
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ceafã are ochiul pus din greºealã-acolo / ªi în cãlcâi
rotundul creºtet. // Tu, Ieronim, ai pierit în chiar acea
clipã / În care m-ai atins, sfâºiatã sânt, / ªi e noapte, ºi
abur de mort împrejur / ªi de fricã trebuie sã cânt.”
(Cântec). Femeia are aceleaºi facultãþi: prin simpla
atingere, ea deschide vãmile somnului, adicã ale unei
morþi intermediare: „Nu ºtiusem cã te pot adormi,/ Din
greºealã te-am atins, dulcele meu domn,/ La capul tãu
stau acum ºi plâng/ ªi fricã mi-e cã vei muri în somn.”
(Rugã).
În acest univers supus unui „cumplit mister” lumina
zilei n-are ce cãuta. Infern ºi purgatoriu totodatã, poemele
Ilenei Mãlãncioiu configureazã un spaþiu tenebros,
funebru, suav-morbid, în care nunta e extincþie, mirii sunt
morþi, spectre surprinse în atitudini hieratice ori cadavre
strãjuite de crini. În Crini pentru domniºoara mireasã,
floarea tutelarã e invocatã într-o întreagã constelaþie de
sensuri. Crinul e, desigur, un semn al inocenþei ºi fecioriei,
dar ºi o adevãratã iarbã a fiarelor cu care se deschid
porþile infernului. Simbol „lunar ºi feminin”, cu o valoare
„funebrã ºi exaltantã”, cum cred Jean Chevalier ºi Alain
Gheerbrant, crinul ar fi, dupã aceiaºi autori, ideograma
„abandonului mistic sub semnul graþiei lui Dumnezeu”.14
Singuraticul crin, cântat cândva ºi de Duiliu Zamfirescu
în Pe Marea Neagrã, e însã intercesorul care uneºte
paradoxal regnurile, lumile („Cu rãdãcinile-n pãmânt / ªi
florile în ideal”, scria cântãreþul Malvinei).
Iar singurãtatea este un sentiment liric acut care
amprenteazã toate volumele Ilenei Mãlãncioiu. În ele
antinomiile viaþã / moarte, iubire / moarte devin tot mai
puternice, fiecare poem înglobându-le în plan semantic,
dar ºi în textura de profunzime, ideaticã, în „expresie”.
Exemplificãm cu un poem din 1971 intitulat Singurãtate,
emblematic pentru devenirile eului liric ºi totodatã pentru
discursul liric:
Ci iar regina ta colindã peste lume
ªi ochiul meu nãscut de trupul sãu se-aratã
ªi trupul meu e umbra eternului ei trup
Intrat în umbra cea adevãratã.
ªi cum ºi-ntinde mâna se-ntinde mâna mea
Spre umãrul tãu rece ºi aplecat ºi mare
ªi cum îºi lasã fruntea se lasã geana mea
ªi gura mea se lasã spre trista-þi sãrutare.
Sânt singurã, iubite, ca umbra unei moarte
Ce nu-ºi poate desprinde profilul ei din tinã
De-adevãratul chip spre care ochiul tãu
Se-ndreaptã ca spre-o veºnicã luminã.
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Ce se ascunde în ceþurile alegoriei? Sã încercãm o
decriptare.
La nivelul întâi al structurii de suprafaþã observãm cã
poemul are o formã tradiþionalã, cu rime încruciºate doar
între versurile 2-4 ale fiecãrei strofe, trei la numãr. (Rimarea
versurilor 1-3 în strofa a doua e în fond o reluare a
adjectivului posesiv mea,, vizând o recapitulare intensivã
a corporalului.) Aceasta pentru cã poeta cultivã în întreaga
ei operã o formã prozodicã realizatã de cele mai multe
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ori din strofe, uneori rimate, alteori apelând la versurile
albe. Poemul începe cu conjuncþia „ci”, ceea ce pare a
sugera cã acest ritual al rãtãcirii prin lume a „reginei
moarte” este repetabil, iar incipitul poeziei ne introduce
într-un cadru cunoscut deja. (Asemenea construcþii ale
altor poeme care încep cu conjuncþia „ci” vom mai gãsi
la Ileana Mãlãnciou, cum ar fi de pildã Ci iarãºi viitorul,
Ci iarãºi þin în palmã sufletul tãu, Ci iarãºi mã tem din
volumul Ardere de tot, 1976, Undeva deasupra din Peste
zona interzisã, 1979, Ci iarãºi cuibul cu pui din Urcarea
muntelui, 1985.) Admitem ºi în acest caz conectarea prin
aceastã conjuncþie la autoreferenþialitatea la un domeniu
semantic global propriu imaginarului liric al poetei. Verbul
folosit „colindã” este cel care ne induce starea de
repetabilitate a cãlãtoriilor „reginei”. Acest predicat are
un determinant tot atât de puternic încãrcat de sugestii:
„colindã peste lume”, nu „prin lume” (acesta ar fi
corespondentul din limbajul obiºnuit, dar prepoziþia „peste”
are aici un sens mult mai adânc, pentru cã depãºeºte
graniþele viului, trecând în lumea morþii). De asemenea,
remarcãm paralelismele substantivale care denumesc
pãrþi ale corpului (ochi, trup, mâna, fruntea, umãrul, geana,
gura).
Folosirea grupurilor nominale formate din substantiv
ºi adjectiv dau o expresivitate semanticã la nivelul al
doilea al structurii de suprafaþã mai ales prin folosirea
adjectivului antepus, articulat: „umbra eternului ei trup”,
„trista-þi sãrutare”, „adevãratul trup”, „spre-o veºnicã
luminã”. Fiecare grup nominal menþionat aici ar putea fi
analizat pentru a-i descoperi structura extrem de elaboratã,
cum este cel în care ocurenþa dublã a conjuncþiei „ºi”
(care aici nu e doar narativã) îl face extrem de modern,
de încãrcat de sens.
Tot de sfera liricii (neo)moderne aparþine ºi folosirea
într-un poem scurt a numeroase adjective posesive sau
pronume: „regina ta”, „ochiul meu”, „trupul meu”, „eternului
ei trup”, „mâna mea”, „umãrul tãu”, „geana mea”, „gura
mea”, „trista-þi sãrutare”, „profilul ei”, „ochiul tãu”. Acest
cerc semantic punctat din aproape în aproape dã impresia
unor transferuri de identitate între subiectul liric ºi „reginã”.
Este evidentã o miºcare cu încetinitorul, cadru cu cadru,
spre final, în care acest alter-ego al eului liric pare a fi
„umbra unei moarte”, în timp ce iubitul, imaginar, priveºte
spre trupul viu din lumea realã „ca spre-o veºnicã luminã”.
ªi aici convergenþa semanticã (care ne face sã vedem
acele „roiuri” de imagini sau constelaþii, cum le numeau
Durand ºi Burgos) leagã strâns cadrul liric în jurul celor
douã tãrâmuri viaþã / moarte.
La nivelul structurii de adâncime, al sensurilor, vom
descifra cum poeta însãºi este „regina” moartã, o posibilã
Euridice plecatã spre lumea thanaticã în cãutarea iubitului
pierdut. Laurenþiu Ulici sublinia aceastã repetatã schimbare
de mãºti a eului liric ce izvorãºte – aºa cum o spune ºi
titlul poemului analizat – dintr-o teribilã însingurare:
„«Regina moartã» nu este altceva decât imaginea
simetricã, în decor tanatic, a poetei însãºi, fiinþa pe care,
privindu-se în oglinda unei fântâni, o vede dincolo, în
adâncuri.”15 Interpretarea antiteticã, paralelismele ºi
contrapunctul sunt frecvente în imaginarul liric modern,
iar un poem precum Singurãtate ne oferã ºansa de a
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distinge o manierã de zãmislire a imaginilor poetice.
La o lecturã atentã a poemului vom desluºi în ultimul
catren schimbarea discursului: eul liric nu mai noteazã,
nu mai inventariazã elementele metamorfozãrii dintr-o
fiinþã vie într-una imaginarã (a se citi aici ca aparþinând
referentului fictiv predilect autoarei: Thanatos), ci recurge
la adresarea directã („sânt singurã, iubite, ca umbra unei
moarte”). Dintr-o devoratoare singurãtate – sentiment
configurat extrem de puternic, de convingãtor, cu toatã
puterea ce vine din traumele unui secol bolnav, ºi nu
numai – eul liric se metamorfozeazã în „regina” moartã,
cãutându-ºi iubitul care a trecut de mult graniþele
imperceptibile dintre viaþã ºi moarte, mai întâi ca într-o
joacã, apoi ca o certitudine, pentru cã trupul lui nu mai
este decât „un contur de luminã aproape difuz”...
În „decriptarea” poemelor Ilenei Mãlãncioiu nu trebuie
exclusã nici claustrarea eului liric datoritã refuzului
realitãþii imediate, iar poemele cenzurate – publicate doar
în reviste sau dupã ’89 – dovedesc, am mai spus-o,
trimiteri încifrate la realitãþi din Est (în speþã comunismul
represiv, dezumanizant). În acest discurs liric, cu sensuri
ambigue, cântecul este dintru început o eliberare de
spaime, de angoase: „De fricã trebuie sã cânt.” Dar
Cântecul din Urcarea muntelui are varii conotaþii: el
semnificã, alãturi de multe dintre poemele din aceastã
perioadã, o fãþiºã opoziþie la coºmarul cotidian,
monstruos; poezia face pasul decisiv ºi iese din „cercul
strâmt” al exilului în propria imaginaþie a locutorului direct în stradã: „Lumea e tot mai tristã ºi mai grãbitã, /
Pâinea e tot mai scurtã ºi mai turtitã, / Fãrã ca nimeni so vadã/ Poezia a coborât în stradã. // Se uitã-n toate
pãrþile deodatã / Orice drum tot acolo duce / Timpul

melancoliei a trecut / Ea încotro s-o apuce. // Poezia a
coborât în stradã, / Poezia ºade încã o datã pe baricade
/ Dar lumea e grãbitã, dar strada e pustie, / Dar cine sã
mai citeascã acum poezie?” 16
Cine citeºte aceste poeme ale disperãrii ºi revoltei
mu poate sã nu remarce schimbarea de regim a eului.
Dispare, ca prin farmec „ferecãtura ermetizantã” ºi apare
în schimb aluzia transparentã la „existentul”
concentraþionar. Grima e superficialã ºi cititorul cât de
cât avizat îºi dã seama cine e „îngerul meu de pazã /
Îmbrãcat în haine de poliþist”, „inventatorul / spaimei
noastre cea de toate zilele” sau falsul Noe de pe o arcã
în derivã spre „alt pãmânt fãgãduit.” Acestora li se aplicã
sancþiunea biblicã erasio nominis (ºtergerea numelui, a
pomenirii) asupra cãreia poeta nu revine nici când
interdicþiile dispãruserã. Elegia, cântecul de jale purificat
de scenografia „literarã” se comprimã pânã la þipãt ºi
plâns. Soluþia, unica soluþie, este exilul interior, retragerea
de melc în cochilia unui vis securizant: „Exilatã în þara
din creierul meu / Unde nu e nici iarnã nici primãvarã / Ci
numai timpul în care mi-e dat sã visez / Mi s-a fãcut dor
de þara de-afarã. // Trec graniþa din nou ºi mã supun/
Legilor ei de care nu am putut sã scap / Un ochi perfid
suceºte pe-o parte ºi pe alta / Chiar ºi ce i se pare cã aº
avea în cap. // Ofer de bunã voie un vis numai al meu /
ªtiind cã nu se poate sã rãscoleºti prin vise / Ce nu-þi
sânt la-ndemânã ºi sã nu vrei ºi tu / Sã le mai vezi altfel
decât ucise. / Iau zâmbetul complice al celui ce-l primeºte
/ Un semn de bun venit în lumea de-afarã / Colind un
timp prin þara de care mi-a fost dor / ªi mã întorc plângând
în propria mea þarã” (Ofer de bunã voie). E un plâns
convulsiv, întretãiat, net diferit de cel din primul volum,
Pasãrea tãiatã, în care terapia lacrimei mai era timid
controlatã: „Nu mã cunosc decât atunci când plâng/
ªtergându-mi lacrimile pe furiº/ ªi încercând cu greu sã
te ascult/ De parcã-mi ºade inima pieziº/ De teamã cã
mã-ndepãrtez prea mult” (Au sã rãmânã plopii).
„Muntele urcat” nu e Araratul, ci un „cimitir imens”, o
Golgotã a supliciului colectiv pe care „trec în cadenþã”,
ca în Apocalipsã, sufletele morþilor vii. Poeta cunoaºte
perfect escatologia creºtinã, scenografia lumii de dincolo,
aºa cum le înfãþiºeazã Tratatul Purgatoriului al Sfintei
Caterina din Genova, tratatul Despre starea fericitã ºi
nefericitã a sufletelor care suferã în Purgatoriu de abatele
Binet, Cãlãtoria în puþul Sfântului Patrick a cãlugãrului
cistercian H. de Saltrey ºi Naºterea Purgatoriului a lui
Jacques Le Goff. Iatã, în Munte înfipt în cer, un cortegiu
de penitenþi bântuiþi de terori medievale: „Munte înfipt în
cer ca sub un pod / Podul se clatinã sub paºii grei / Ai
sufletelor ce trec în cadenþã / Noi ne scãldãm în apa
tulbure de sub ei. // Nimeni nu mai poate sã ajungã la
mal / Apele ne-au smuls ºi hainele de pe noi / Numai deam ajunge odatã la capul podului / Pe care vom putea sã
trecem goi. // ªi pe dinãuntru ºi pe dinafarã / Fãrã sã
ºtim de foame ºi de ger / Numai de-am ajunge odatã în
pas cu cei / Care clatinã podul acesta de fier.”
În alt poem, Dormeam lângã-acel munte , fresca
medievalã în linia lui Ingmar Bergman (cel din A ºaptea
pecete) culmineazã apocaliptic ºi expresionist în viziunea
unui somn chinuit, spasmodic, funambulesc, punctat de
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înjositoare munci: „Dormeam lângã-acel munte ce nu mai
e urcat / ªi toþi visam deodatã acelaºi vis urât / În care
cineva ne-a coborât / Tocmai acolo unde eram cu
adevãrat. // Ne bucuram cã încã mai suntem atârnaþi /
de stâncile albastre ºi preamãream supuºi / Frânghiile în
care eram puºi / Sã aºteptãm pânã vom fi salvaþi. //
Numai când ne rodeau pânã la os / Ne cãþãram pe ele
încet încã o datã / Dar ori se adâncea prãpastia cãscatã
/ Ori cineva de sus ne tot lãsa în jos. // Dormeam lângãacel munte ca lângã un paradis / Pierdut, în care lumea
aceasta vinovatã / Nu mai putea sã ajungã pe jos ca
altãdatã / ªi încerca sã urce pe sforile din vis.”
Acestea (ºi încã vreo câteva) sunt poemele „care
rezistã ca poezie”, cãci altminteri poeta, mereu lucidã,
nu crede prea mult în „poezia rezistenþei” ºi apreciazã
Urcarea muntelui drept „un fel de terapie împotriva
maladiei mortale de care sufeream cu toþii”17. În momentele
ei faste, Ileana Mãlãncioiu a depãºit pragul (totuºi jos) al
„poeziei politice”, subversive, alergice la interdicþii, dogme,
canoane ºi a avut, ca sã utilizãm un termen al lui Mircea
Eliade, revelaþia „sacrului celest”, a transcendentului, vis
normal în existenþa unui poet care, copil fiind „ºtia
(aproape) pe dinafarã Biblia”. Învinsã provizoriu în clipã,
poeta a biruit prin simbolismul primordial al celestului, al
înaltului, al „muntelui înfipt în cer”. Cel care-l urcã se
iniþiazã în moarte, dar ºi în nemurire, devine pãrtaº la
sacru, simte sub picioare Axa lumii. Poezia Ilenei
Mãlãncioiu este în primã ºi ultimã instanþã o iniþiere. Eul
sãu liric tinde cu toatã energia spre Tainã sau (tot cu
spusele lui Mircea Eliade) spre „virtutea consacrantã a
«înãlþimii»”. Iar ritualul ascensiunii e definit admirabil în
Tratat de istorie a religiilor: „Regiunile superioare sunt
saturate de forþe sacre. Tot ce este mai aproape de cer
participã, cu o intensitate variabilã, la transcendenþã.
«Înaltul», «superiorul» este asimilat transcendentului,
supra-umanului. Orice «ascensiune» este o rupere de
nivel, o trecere dincolo, o depãºire a spaþiului profan ºi a
condiþiei umane”18.

celor absenþi, a morþilor, a fiinþelor supranaturale, chiar a inanimatelor,
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„TRIUMF” ªI „MARGINALITATE”
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ca rezistenþã, Bacovia e un învingãtor durabil. Timpul,
care uneori a pãrut cã se dezintereseazã de el, a colaborat
la victoria sa. Aceasta e legãtura cea mai misterioasã,
mai paradoxalã ºi ea va ocupa fondul expunerii mele.
Triumful lui Bacovia înseamnã atât un succes propriu,
cât ºi al tipului de intelectual cãruia el i-a aparþinut. Am
realizat aceasta pe la mijlocul anilor ’80, când, sub influenþa
unor studii franceze, am schimbat ecuaþia explicãrii,
trecându-l pe autorul Plumbului din categoria de „om de
provincie”, cum singur se definea, în cea de „marginal”,
mai pregnantã pentru contemporanul nostru. Termenul
nu prinsese încã la noi. În dicþionarele vechi, marginal
figureazã numai ca adjectiv, ilustrat prin aceleaºi exemple:
„notã marginalã” (I.-A.Candrea), „note marginale”
(L.ªãineanu ºi Aug.Scriban, care adaugã ºi pe „pietre
marginale”). Tot numai ca adjectiv e prezentat în
Dicþionarul limbii române, serie nouã, litera M: 1965-1968,
în Dex ºi în Dicþionarul de neologisme alcãtuit de Florin
Marcu ºi Constant Maneca. Absenþa lui din acestea nu
m-a mirat. Surprinzãtor era însã cã lipseºte din Dicþionarul
de cuvinte recente de Florica Dumitrescu (Ed. Albatros,
1982). Ce-i drept, spre deosebire de criticii literari ºi de
publiciºti, lexicografii, nicãieri, nu se precipitã sã le facã
imediat casã în dicþionare termenilor noi. Apãrut dupã
1960 ºi rãspândit dupã 1968 în Franþa, substantivul marginal n-a fost atestat nici acolo, în marile dicþionare
(Larousse, Littrè, Quillet, Robert ), pânã la sfârºitul
secolului trecut. L-a inclus doar Le dictionnaire de notre
temps (1988), iar dupã 2000, Le petit Robert (2002).
Situaþia pare, desigur, ciudatã, cãci, în limbajul curent,
atât la francezi, cât ºi la noi, de marginal ºi de marginalizare se abuzeazã.
Marginalul e, conform definiþiilor, „persoana care
trãieºte în marginea societãþii”, fie pentru cã „refuzã
normele acesteia”, fie pentru cã „nu se adapteazã la ele”.
Etimologia cazurilor diferã. Fiecare are mai mult de o
cauzã: uneori aceasta aparþine societãþii, alteori aparþine
individului. Sau amândurora, combinate. Marginalul e deci
marginalizat sau se marginalizeazã.
Marginalizarea e un fapt istoric vechi. Printre primii
care o resimt ºi ºi-o asumã sunt apostolii. Dupã ei, ermiþii,
anahoreþii, sihaºtrii îmbrãþiºeazã aceeaºi condiþie.
Voluntar sau silit, la fel procedeazã ºi unii dintre filosofi.
Indiferent de cauza care o provoacã (religioasã, politicã,
economicã), marginalizarea e „mazilire”, „exilare”,
„evadare”; pedeapsã sau evitare a unei pedepse; o
alternativã la moarte. Fiecare epocã are marginalizaþi,
îndeosebi intelectuali. Intelectualii sunt cei mai expuºi
marginalizãrii ºi cei mai conºtienþi de caracterul dramatic
al acesteia. Marginalizarea e o depreciere a persoanei ºi
o limitare a libertãþii de manifestare. Marginalizatul e
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Când un subiect te preocupã vreme îndelungatã, ani
sau decenii, fiecare din pãrþile sale ajunge sã aibã, la
sfârºitul cercetãrilor, propria ei poveste. Chiar ºi titlul,
dacã el reprezintã una din ideile cu care ai pornit la drum.
Cel pe care eu l-am ales pentru volumul al treilea al
Dosarului Bacovia, „Triumful unui marginal”, are, în hârtiile
mele, o vârstã venerabilã ºi o poveste nu tocmai simplã,
din care paginile de mai jos sunt un fragment. El mi s-a
conturat în minte, înaintea altor probleme, în timp ce
pregãteam o trecere în revistã, prima de acest fel, dacã
mi se îngãduie o atare menþiune, a ceea ce se scrisese
despre poet în critica ºi istoria literarã (v. „Bacovia în
critica ºi istoria literarã”, în „Ateneu”, nr. 10, 11 ºi 12/
1966). L-am formulat însã ceva mai târziu, într-un articol
pentru ziarul local, compus în starea febrilã, de exaltare,
de dinaintea marelui Festival literar-artistic din septembrie
1971, când autorul Plumbului îmi apãrea realmente un
învingãtor. Anunþam acolo, cu certitudinea datã de
entuziasmul momentului, „Triumful lui Bacovia”. Evident,
dãdeam cuvântului „triumf” un sens polemic: acela de
revanºã asupra mentalitãþii provinciale, de care, ca tânãr
intelectual ºi redactor al unei reviste de culturã, mã
lovisem deja. Materialul adunat în documentãrile de pânã
atunci îmi dãdea convingerea cã drumul receptãrii lui
Bacovia e larg, ascendent ºi implacabil, iar Festivalul, la
organizarea cãruia contribuisem, îmi pãrea apoteoza
meritatã a celui cãruia îi era consacrat. Febra apologeticã
mi-a trecut odatã cu ultimele ecouri ale manifestãrilor ºi,
cum se întâmplã dupã aºa ceva, m-au cuprins îndoielile:
pe neaºteptate, „triumf” a început sã-mi sune bombastic, sportiv sau militar. Sunet de goarnã! Sã renunþ la el,
mai exact la concluzia pe care o conþine, n-aº fi vrut
totuºi. Eram conºtient cã, pentru a fi acceptat, are nevoie
de numeroase explicaþii ºi cã trebuie surdinizat printr-un
alt cuvânt, pe care nu-l întrezãream. Cãutarea lui mi-a
schimbat radical planul lucrãrii: de la un eseu scurt,
sintetic, cum intenþionam sã fac, am ajuns la un „dosar”
amplu, analitic. Am hotãrât sã nu mã grãbesc (hotãrâre
de care mã þin ºi acum), subiectul, cu problemele sale
conexe, apãrându-mi din ce în ce mai vast. Meandrele
lecturilor m-au determinat sã-mi pun întrebãri care nu
figurau în repertoriul iniþial, câteva provocatoare de dubii,
dar nu mi-au infirmat teza „triumfului”. Dimpotrivã, mi-au
întãrit imaginea lui Bacovia învingãtor, unul diferit de
aproape toþi cei cãrora le atribuim aceastã calitate. Ceea
ce-i de-a dreptul excepþional, e cã el este un victorios
fãrã sã fi luptat vreodatã pentru afirmare. N-a manevrat
nimic ca sã reuºeascã. Alþii s-au zbãtut, s-au apãrat, au
polemizat, au apelat la prieteni, însã n-au reuºit. Dupã
zece-cincisprezece ani de stat în faþã, chiar ºi cei mai
norocoºi, mai abili s-au efasat, au dispãrut. Fenomenal
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exclus de la putere ºi condamnat la tãcere. El e individul
împins sau decãzut în sãrãcie, boalã, nefericire. Un
supravieþuitor, un mort viu, un abandonat.
În literaturã, marginalizarea înseamnã lipsã de
consideraþie, respingere, ignorare. Marginalizatul poate
fi un autor aflat la începutul carierei, la mijlocul ei, dar ºi
unul ajuns la amurg, dupã ce a repurtat succese.
Marginalizarea constã în refuzul sau în indiferenþa breslei,
mai exact a criticii, chestiune în care logica alterneazã
cu capriciul. În cele mai multe cazuri, pricina e totuºi
inaderenþa la lucrurile noi, frapante. Moderaþia trece fãrã
dificultãþi, e acceptatã, pe când noutatea violentã,
perceputã ca bizarerie, contrariazã, pune în gardã, dispune
la ºicanãri.
Marginalizarea e o îndepãrtare de (sau de la) centru.
Acesta e locul privilegiat unde se stabilesc legile, normele,
canoanele, regulamentele ºi se selecteazã valorile.
Autoritar ºi conservator, centrul pretinde conformare faþã
de hotãrârile, atitudinile ºi stilul sãu. În politicã ºi
administraþie, centrul e capitala. În culturã, literaturã ºi
artã, centrul se mutã de la o epocã la alta, se multiplicã
ori dispare. În afarã de profesorii de literaturã veche, cine
mai ºi realizeazã cã Orãºtie, Govora, Râmnic etc. au
fost cândva „centre”? În mod clar, ideea de centru s-a
conturat însã în epoca modernã. Primul este Iaºi, în care
apar „Dacia Literarã” ºi „Propãºirea”, reviste de largã
cuprindere, cu programe menite sã stimuleze ºi sã
solidarizeze energiile creatoare. Iaºii îºi pãstreazã aceastã
calitate, prin Universitate, prin „Convorbiri literare” ºi, mai
târziu, prin „Viaþa Româneascã”, publicaþie remarcabilã
prin anvergurã ºi þinuta europeanã. Diminuatã de anumite
plecãri, pusã în discuþie, contestatã, faima Iaºilor de
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„Capitalã a culturii”, de „Florenþã a României nu se va
pierde integral niciodatã, deºi lamentaþiile ori ironiile
referitoare la ea se aud mereu de mai bine de un secol.
Totuºi, vrând-nevrând, dupã rãzboiul din 1916-1918, Iaºii
vor ceda Bucureºtilor atributul de centru ºi în acest
domeniu. Dupã 1920, Capitala concentreazã majoritatea
mijloacelor care pot determina succesul: edituri, reviste,
ziare, instituþii pentru acordarea premiilor. Spre deosebire
de Iaºi, oraº conservator ºi sentimental, ea e dinamicã,
practicã, tranºantã. Ca sã reuºeºti aici trebuie sã ai nu
numai calitãþi, ci ºi „abilitãþi”.
Bacovia spune despre sine odatã, cã era „nãscut
pentru oraºe mari ºi altãdatã, într-un aºa-zis interviu, cã
temperamentul sãu e croit pentru o viaþã de provincial.
Deºi se contrazic, ambele afirmaþii pot fi adevãrate: în
una vorbeºte poetul, în cealaltã omul. Poetul a optat de
la început pentru „oraºele mari”, care sunt mai receptive
intelectual: de pildã, a debutat în „Literatorul”, a ales sã
studieze Dreptul în Bucureºti, s-a alipit de unele grupãri
literare de acolo, a scos primul volum în editura revistei
„Flacãra” etc. La Iaºi, al doilea „oraº mare”, a venit de
nevoie, ca exmatriculat. Omul s-a simþit mai confortabil
ºi mai protejat în Bacãul natal, în „parcul” familiei ºi în
grãdina publicã, locuri de refacere, de redresare fizicã ºi
moralã. În ciuda exemplelor de mai sus, mã îndoiesc
totuºi cã ideea de centru ºi cea de margine au funcþionat
dintotdeauna, limpede, în gândirea sa. Ele nu pot fi delimitate de cineva decât dupã ce le-a cunoscut profund
pe amândouã.
Deºi, cum am spus, debutant într-o revistã din
Capitalã, Bacovia intrã în viaþã ºi în literaturã ca un „marginal”. Trãsãturile sale corespund întru totul tipologiei
acestuia: „cancre”, boem, celibatar, „discipol al lui
Macedonski”, „simbolist-decadent”, individualist cu puseu
de anarhist, simpatizant al socialismului. În epocã (adicã
pânã la 1921), „centralii”, carevasãzicã vizibili, erau cei
ce colaborau la revistele importante – semãnãtoriºtii,
poporaniºtii, naþionaliºtii – cei ce aveau un discurs apropiat
de discursul politic. Bacovia nu numai cã începe ca ,,marginal”, dar ºi continuã în acest mod. Nici o schimbare din
situaþia sa familialã, socialã, literarã nu-l transformã, cu
adevãrat, în „om de centru”. Stabilit definitiv în Bucureºti
la începutul anilor ’30, el rãmâne „om de margine”, de
faubourg, de periferie. Cu excepþia a patru sau cinci ocazii,
nu apare în luminile actualitãþii. Nu-i întâlnit în redacþii,
nu-i zãrit plimbându-se pe bulevarde, nu-i vãzut la
premierele teatrale, la concerte, la conferinþe, în cenacluri.
Director de reviste (chiar dacã numai formal) sau membru
în comitete de redacþie, nu-ºi valorificã poziþiile ºi nu-i
perceput ca atare. Uneori contemporanii nu-s prea siguri
dacã trãieºte, ºi unde.
Marginalul e adesea, sub numeroase aspecte, un original. El stã în avangarda noului sau e o notã suspectã,
misterioasã a acestuia. Bacovia e marginal inclusiv atunci
când întruneºte aprecierile unei pãrþi a criticii. Aceasta îl
acceptã, îl laudã, dar mereu ca pe o excepþie, ca
reprezentant al unui domeniu controversat: „poezia nouã”,
prin care, de regulã, se înþelegea simbolismul. În
comentarii, în studii, în manuale, ponderea acestuia n-o
egaleazã, în deceniile interbelice, pe cea a semãnãto39

eseu
rismului, poporanismului, autohtonismului. Pânã în anii
’60 ai secolului trecut, acelaºi raport era ºi între Bacovia
ºi fruntaºii celorlalte orientãri. În intervalul amintit,
bibliografia despre Octavian Goga, de pildã, e de câteva
ori mai mare decât cea despre autorul Scînteielor galbene.
Marginalul ia când chipul disperatului, când pe cel al
scepticului. De-a lungul vieþii, Bacovia a prezentat
ambele aceste feþe. Însã dacã unii dintre marginali coboarã
nu o datã treptele degradãrii ºi mizeriei, pânã a pãrea ca
niºte clochards, Bacovia nu se abate de la conduita unui
domn. Þinuta sa nu frizeazã indecenþa nici în timpul
exceselor bahice.
,,Alcoolizat”, Bacovia nu e agresiv, antisocial. La spital a ajuns, nu ºi la poliþie. Nu are înclinaþii de beatnik,
freak, zonard; pãstreazã în aproape toate situaþiile ceva
din „respectul burghez de sine”. Marginea lui e periferia
centrului, nu fundul periferiei. Locul nu e avantajos social, dar e avantajos moral, cu dublã perspectivã,
întrucât îl situeazã la mijloc de contraste. Astfel,
Bacovia vede ceea ce nu vãd nici cei situaþi în inima
centrului, nici cei din groapa periferiei. Departe de

vanitãþi ºi invidii, el îºi înþelege mai acut condiþia ºi-ºi
defineºte mai exact drama.
Faptul cã Bacovia nu se plaseazã în centru, nici social, nici literar, e un adevãrat noroc pentru el. Centrul l-ar
fi absorbit, l-ar fi „consumat”, l-ar fi înghiþit repede: autorul
Plumbului ar fi „murit” odatã cu poeþii de succes ai
momentului 1900. Aceeaºi soartã ar fi avut-o ºi dacã sar fi situat la extremitatea marginii, dacã ar fi fost pe dea-ntregul excentric, radical ºi zgomotos. Exagerarea i-a
pierdut pe mulþi, chiar dintre cei lângã care a stat. Pentru
Bacovia marginea e o „þarã” dincolo de hotarele cãreia e
riscant sã treci. Pe el l-au „muncit” mereu douã
sentimente: teama de mai rãu ºi speranþa de mai bine.
Amândouã l-au constrâns sã se menþinã în margine.
De cele mai multe ori, marginalul e un nedreptãþit.
Aceastã situaþie e un motiv de suferinþã, dar ºi o ºansã.
Mai devreme sau mai târziu, nedreptatea se cere
reparatã, proces care duce la reconsiderãri ºi reabilitãri.
Ostilitatea sau indiferenþa se transformã în simpatie. Nu
o datã, din rândurile nedreptãþiþilor se ridicã învingãtori.
Bacovia e eroul unei atare reversibilitãþi.

Theodor Codreanu

ENERGIE ªI FIINÞÃ
LA C. RÃDULESCU-MOTRU
ªI ªTEFAN LUPAªCU

1
C. Rãdulescu-Motru, Timp ºi destin, Fundaþia pentru
Literaturã ºi Artã „Regele Carol II”, Bucureºti, 1940, p. 37.
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ca fiind specific mentalitãþii antice greceºti. RãdulescuMotru observã cã Europa modernã, secularizatã, se
fundeazã pe timpul mecanic: „Pe primul plan stã cronometrul. Oare tot pe planul acesta, al cronometrului, se va
fãuri viitorul Europei?”2.
Pentru el, destinul nu se vrea o „antitezã la timpul
raþional” ºi nu se identificã nici cu destinul ca fatalitate
gestionatã de zei. Distincþia aceasta el o formuleazã încã
din 1893, când ºi-a susþinut teza de doctorat la Leipzig
(Zur Entwickelung von Kant’s Theorie der Naturkausalität),
delimitându-se de cauzalitatea mecanic-fenomenologicã
a lui Kant ºi instituind o repetiþie cu diferenþã, în sensul
indeterminismului destinal. În 1893, credea cã îºi va putea
sprijini propria revoluþie pe teoria cauzalitãþii psihice a lui
Wilhelm Wundt, la care renunþã, ulterior, ajutorul esenþial
venindu-i de la marea rãsturnare din fizicã ºi din biologie.
În spirit lupascian, de pildã, el nu mai opereazã cu
distincþia netã dintre conºtient ºi inconºtient prezentã în
gândirea lui Freud, acestea devenind antiteze coexistente:
„Nu existã act de voinþã, care pe lângã elemente conºtiente sã nu aibã ºi elemente inconºtiente”3. Nivelurile de
2
3

Ibidem, p. 9.
Ibidem, p. 19.
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În Timp ºi destin, una dintre lucrãrile târzii ale lui
C. Rãdulescu-Motru (1868 – 1957), filosoful încearcã sã-ºi
desãvârºeascã sistemul de gândire conturat în Puterea
sufleteascã, Elemente de Metafizicã, Personalismul energetic, Vocaþia ºi Românismul. Teza centralã porneºte de
la „deosebirea dintre cauzalitatea mecanicã, postulatã în
ºtiinþele fizico-chimice, ºi finalitatea vitalã psihicã”, adãugând cã pura energie fizicã „face cu neputinþã explicarea
reciprocitãþii funcþionale între ea ºi energia psihicã”1. Ceea
ce-l apropie pe Rãdulescu-Motru de ªtefan Lupaºcu (1900
– 1988) este abordarea fiinþei sub conceptul central de
energie, în condiþiile revoluþiei din microfizicã declanºate
de Max Planck ºi de Albert Einstein la începutul secolului
al XX-lea. Deja Rãdulescu-Motru se vede nevoit sã
distingã între douã nivele de realitate, cel al energiei fizice
ºi cel al energiei psihice, care nu se supun aceluiaºi tip
de cauzalitate. Vom înþelege, din acest punct de vedere,
noutatea pe care o aducea, cel puþin în gândirea româneascã, privitor la viziunea unui personalism energetic.
În aceastã perspectivã, el face distincþie între timp ºi
destin. Gândirea creºtinã abandonase conceptul de destin
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realitate sunt indentificabile în funcþie de timp, formând,
împreunã, un tot. De exemplu, individul, rasa, poporul,
clasa socialã trãiesc timpuri diferite simultan : „O
asemenea împerechere de timpuri concomitente, pe baza
timpului matematic ºi abstract, sunt cu neputinþã de
explicat” 4 . Rãdulescu-Motru sesizeazã cã timpul
raþionalizat þine de spaþialitate, pe când timpul sufletesc
nu. Faptele sufleteºti sunt strict contextuale (contingente),
pe când cele materiale au generalitatea legii matematice.
Anticii n-au cunoscut determinismul matematic, de unde
ºi ideea de destin. Aristotel gãsea explicaþii numai în
substanþa lucrurilor, singurele prevederi posibile fiind doar
din cunoaºterea substanþei. În consecinþã, destinul este
individual, izvorând din substanþa sufleteascã, în sens
fenomenologic ºi, aº zice, camilpetrescian. Ceea ce
reproºeazã Rãdulescu-Motru anticilor e cã, necunoscând
„înþelegerea raportului dintre posibilitãþile vieþii ºi
substanþã, au legat destinul de voinþa zeilor”5. ªtefan
Lupaºcu va vorbi de cauze eficiente ºi de cauze
teleologice, într-un sens asemãnãtor6. Omogenul este
supus cauzalitãþii matematice, pe când materia vie se
supune teleologicului, în limbajul lui Lupaºcu, destinului,
în cel al lui Rãdulescu-Motru. Substanþa vieþii e persistentã, nu eternã, apreciazã Rãdulescu-Motru. Durabile
sunt eul, memoria, caracterul, indivizii, poporul, ereditatea,
toate potenþialitãþi ale substanþei sufleteºti, trecând ºi
dincolo de indivizi: „Destinul nu se opreºte la marginea
vieþii individuale, el trece ºi dincolo. Sunt pãcate
strãmoºeºti pe care le ispãºesc nepoþii, care se
rãsplãtesc dincolo de mormânt”7.
Savanþii, observã Rãdulescu-Motru, au pãrãsit
credinþa creºtinã într-un suflet substanþial nemuritor,
preferându-se termenul de energie sufleteascã ,
mergându-se chiar pânã la „un paralelism psiho-fizic”,
supus unui dublu determinism: cauzalitate materialã ºi
succesiune a manifestãrilor sufleteºti. Creºtinismul, în
depãºirea mitologiei, a purificat „substanþa vieþii sufleteºti
de toate elementele materiale, transformând-o într-o
finalitate condiþionatã de atributele Dumnezeirii”,
asigurându-i durabilitatea, simplitatea inalterabilã ºi chiar
eternitatea8. Voindu-se în ton cu ethosul savanþilor
moderni, Rãdulescu-Motru a venit cu teoria personalismului energetic. Personalismul vede substanþa
sufleteascã dincolo de conceptele clasice de subiectiv
ºi obiectiv, într-un nivel al realului care cuprinde „deopotrivã subiectivul ºi obiectivul”, în perspectiva cãruia se
asigurã unitatea ºi continuitatea energiei cosmice9. O
asemenea unitate postuleazã ºi ªtefan Lupaºcu: „totul e
legat în lume, este inclus în reþeaua relaþiilor orto- ºi paradeductive – bineînþeles, dacã lumea este logicã – prin
însuºi faptul cã existã mai mult decât un element sau

eveniment în lume; ºi existã mai mult de un element sau
eveniment prin însuºi faptul cã un element sau eveniment
pentru a exista ºi pentru a se defini, implicã un element
sau un eveniment contradictoriu, care îl împiedicã sã se
actualizeze riguros ºi nu poate decât sã îl potenþializeze”10. În cea de a treia materie lupascianã, numitã ºi
starea T, obiectivul ºi subiectivul se actualizeazã ºi se
potenþializeazã reciproc, sub semnul transfinitului ºi al
terþului inclus: „Altfel spus, într-o asemenea stare sau
valoare logicã – care, sã ne amintim, este cea a falsului
sau a terþului inclus, în timp ce celelalte stãri, A sau P,
constituie valorile logice de adevãr – nu se poate distinge
net subiectul de obiect, fiecare dinamism logic fiind o
ambiguitate subiect-obiect” 11. Iatã cum surprinde Motru
solidaritatea dintre obiectiv ºi subiectiv în ereditate,
bunãoarã: „Subiectivã, fiindcã astfel este recunoscutã
de conºtiinþã ºi prin aceasta determinã motive de
activitate; obiectivã, fiindcã transmiterea ei, din generaþie
în generaþie, nu se poate face decât prin mijlocirea
energiei sistemului nervos”12. Dacã mediul cosmic ar fi
imobil, viaþa sufleteascã ar fi imposibilã. Nu altceva
susþine ºi Lupaºcu. Rãdulescu-Motru distinge un continuum personalist, un alt timp decât cel al materiei
macrofizice. Dar e imposibil a gãsi hotarul dintre viaþa
sufleteascã ºi energia materialã. Trebuie sã existe o
finalitate a naturii care face posibilã finalitatea vieþii, încât
personalitatea omeneascã e coincidentã cu „energetismul
întregii naturi”13.
În acest punct, s-ar fi putut produce convergenþa dintre
gândirea lui C. Rãdulescu-Motru ºi cea a lui ªtefan
Lupaºcu. Cel din urmã deja îºi publicase câteva dintre
lucrãrile novatoare începând cu 1935. Întâlnirea dintre
cei doi chiar a avut loc la al IX-lea Congres internaþional
de filosofie, de la Paris, în 1938. Lupaºcu a vorbit atunci
despre primele douã materii ale filosofiei sale, macrofizicã
ºi biologicã, supuse omogenului ºi eterogenului. Impresia
lãsatã e consemnatã chiar în Timp ºi destin. Însã
Rãdulescu-Motru exprimã scepticism în legãturã cu
pãrerea lui ªtefan Lupaºcu privitor la eterogen ca fiind alt
mediu energetic decât cel omogen, datele furnizate atunci
înfãþiºându-i-se ca insuficiente. Credea cã Lupaºcu nu
fãcea decât sã se întoarcã la o filosofie dualistã, de tip
cartezian. În consecinþã, Rãdulescu-Motru a continuat
sã gândeascã în ecuaþia „energetismului întregii naturi”,
fãrã diferenþele celor trei materii, reformându-ºi mai
departe, în cheie proprie, kantianismul structural. Piatra
de încercare rãmâne timpul. Îi reproºeazã lui Kant cã nu
ia în considerare timpul subiectiv, raportându-l doar la
conºtiinþa în genere. Timpul ca formã purã de intuiþie
apriori rãmâne ce al mecanicii lui Newton ºi Laplace. Fãrã
a respinge apriorismul kantian, Rãdulescu-Motru
considerã cã acesta nu e incompatibil cu timpul subiectiv,
încât timpul absolut e artificial rupt de conºtiinþa

4

Ibidem.
Ibidem, p. 27.
6
ªtefan Lupaºcu, Omul ºi cele trei etici ale sale, Ed. „ªtefan
Lupaºcu”, Iaºi, 1999, trad. din francezã de Vasile Sporici,
p.21.
7
C. Rãdulescu-Motru, op. cit., pp. 33-34.
8
Ibidem, p. 42.
9
Ibidem, p. 44.
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ªtefan Lupaºcu, Principiul antagonismului ºi logica
energiei, Ed. „ªtefan Lupaºcu”, Iaºi, 2000, trad. din francezã
de Vasile Sporici, p. 65.
11
Ibidem, pp. 113-114.
12
C. Rãdulescu-Motru, op. cit., p. 44.
13
Ibidem, p. 48.
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individualã. Kant era sceptic cu privire la posibilitatea
stabilirii de legi pentru viaþa sufleteascã, întrucât nu þine
de ºtiinþã decât ceea ce poate intra în raporturi matematice. Dar pariul lui Rãdulescu-Motru este destinul,
înlãturat din filosofie de cãtre determinismul mecanic ºi
de providenþa creºtinã. Întrucât de providenþã nu se putea
atinge, monstrul de doborât rãmânea determinismul
mecanic. Reproºeazã filosofilor contemporani cã n-au
recuperat conceptul de destin deoarece au eliminat ºi pe
cel de substanþã, ignorând descoperirile microfizicii. El
aratã cã legile nu sunt valabile în dimensiuni variabile, ci
într-un sistem, iar organismele vii formeazã unul.
Revizuirea noþiunii de sistem e o preocupare insistentã
ºi la ªtefan Lupaºcu. ªi tot în legãturã cu reconsiderarea
antikantianã a conceptului de spaþio-timp. Evoluþia în
interiorul sistemului, precizeazã Rãdulescu-Motru, e
posibilã doar prin constituþia substanþialã cu posibilitãþi
de evoluþie.14 Viaþa e „veºnicã reconstituire” ºi o „victorie
contra morþii” în transformãrile unei energii cosmice.
Apriorismul kantian e valabil doar în sistemele mecanice:
timpul kantian. A doua linie e timpul vital – destinul.
Bergson a pus capãt concepþiei timpului mecanic (cãtre
1889), încercãrile anterioare rãmânând fãrã ecou. Stabilind
cã timpul mecanic este o invenþie a raþionalismului
european, Motru observã cã cei vechi trãiau într-un timp
destinal, cu o þesãturã de raporturi culturale. Totuºi, n-au
ajuns decât pânã la timpul-demiurg al lui Platon, lipsindu-le
accesul la o logicã polivalentã. Grecii au oscilat între
imobilitatea spaþialã a fiinþei parmenidiene ºi curgerea
heracliteanã, între simultaneitate ºi succesiune. Ca ºi
Lupaºcu, Rãdulescu-Motru regândeºte timpul în dublu
referenþial, relaþionând simultaneitatea specificã spaþiului
cu succesiunea, dând exemplul privirii casei simultan cu
cel al bãrcii care se deplaseazã pe un râu. Timpul-destin
îi apare ca matrice culturalã pentru perceperea diverselor
forme de timp, ceea ce este o delimitare de apriorismul
kantian: „În lumea materialã toate schimbãrile se pot reduce la oscilaþii regulate de cronometru; în lumea
sufleteascã, dimpotrivã. Aici fiecare înfãptuire îºi are, ca
melodie muzicalã, ritmul sãu personal; aceea ce poate fi
numit destinul sãu”15.
Motru distinge nu numai între timpul macrofizic ºi cel
sufletesc, ci ºi între timpul biologic ºi cel sufletesc, ceea
ce, indirect, e o recunoaºtere a existenþei celor trei nivele
de realitate: „În timpul biologic, o ascensiune vitalã, în
timpul istoric, o ascensiune sufleteascã”16. Fiecare popor
îºi are propriul timp istoric, propriul ritm, precum fiecare
individ. Este o confirmare a celebrei afirmaþii a lui
Caragiale: „Ritmul – iatã esenþa stilului”. Nu existã o
economie valabilã pentru toate popoarele, tezã concordantã cu a lui Eminescu. Ritmul unei naþiuni nu depinde
de idei, de programe, ci „de substanþa sufleteascã a
membrilor cari o compun”17. Sincronismul artificial cu
ritmurile altor civilizaþii duce la ceea ce s-au numit forme
fãrã fond. Aici, Rãdulescu-Motru introduce conceptul de

vocaþie, care întregeºte personalismul energetic: „Pe
acest om înfãptuitor îl voi numi omul de vocaþie. În omul
de vocaþie, se actualizeazã posibilitãþile pe care le are o
grupare omeneascã de a-ºi fãuri destinul”18. Adevãratul
om politic e cel ce înþelege ritmurile fiinþei naþionale, altfel
devine, fatalmente, un demagog, urmãrindu-ºi propriile
interese. Aºadar, de la destin la timp, iatã drumul omului.
Rãdulescu-Motru credea chiar într-o „presimþire a
destinului” la omul de vocaþie, o „anticipare misticã a
devenirii universale”19. Anticii au trãit un adevãrat chin al
destinului. În funcþie de oracolul de la Delfi purtau
rãzboaie, încheiau pacea etc. Destinul devenea curgere
heracliteanã ireversibilã, implacabilã. „Destinul – spune
Rãdulescu-Motru – nu este o prevedere pe calcul raþional,
ci el este o presimþire susþinutã pe o atitudine emoþionalã”20. Aceasta e puterea sufleteascã. În limbajul lui
ªtefan Lupaºcu, afectivitatea, devenitã concept central
al ontologiei sale, asupra cãruia insistã pânã în ultimii
ani de viaþã. În „trialogul”, cum îl numeºte Basarab
Nicolescu, din 1984, filosoful precizeazã cu limpezime:
„Noi nu avem ca transcendenþã a energiei decât afectivitatea ontologicã. Pentru cã afectivitatea – ºi sunt primul
care o defineºte astfel – este un dat ontologic. (…) Atunci
se poate spune cã, în mãsura în care se considerã cã
Dumnezeu este fiinþã, Dumnezeu ar fi afectivitate”21. ªi
lui Rãdulescu-Motru, afectivitatea i se prezintã ca
aparþinând de sacru, ca experienþã misticã. Reminiscenþele emoþionalitãþii destinale au supravieþuit ºi la omul
modern, dar transfigurate în religii, în sisteme morale ºi
metafizice, pânã la ideologii politice. Religiile, observã
Rãdulescu-Motru, sunt percepute de credincioºi ca putere
divinã transfiguratoare a destinului: „Între adepþii
creºtinismului chiar, sunt foarte puþini cari pot face
deosebirea între omnipotenþa divinã ºi implacabilul
destin”22. Sub influenþa lui Freud, modernii secularizaþi
au identificat destinul în inconºtient. Freud n-a fãcut decât
sã înlocuiascã destinul lui Oedip cu complexul Oedip. În
vreme ce destinul era dictat de sus , de cãtre zei,
complexul lui Oedip e dictat de jos, din teluric ºi fiziologic.
18

Ibidem.
Ibidem, p. 146.
20
Ibidem, p. 148.
21
ªtefan Lupaºcu, Omul ºi cele trei etici ale sale, op. cit.,
p. 80.
22
C. Rãdulescu-Motru, op. cit., p. 149.
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Ibidem, pp. 66-68.
Ibidem, p. 117.
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Ibidem, p. 123.
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Ibidem, p. 129.
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ªi în ideologiile moderne se insinueazã forþa destinului.
Oamenii politici cred în destinul lor, în dreptatea lor.
Ideologiile sunt considerate ca „sfinte”, se vor anticipaþii
ale viitorului, mântuitoare. Grecii, în lipsa lor de dinamism,
n-au ajuns la profeþie. Destinul fericit se rezuma la
realizarea personalitãþii armonice, contemplative.
Creºtinismul a zdruncinat armonia staticã a grecilor.
Hristos orienteazã viaþa spre viitor. Transcendentul a
înlocuit entelehia substanþialistã a lui Aristotel. Sufletul,
prin credinþã, se pregãteºte pentru viaþa de dupã moarte.
Însã lui Rãdulescu-Motru i se pare cã noua religie n-a
ajuns la vocaþie: „Vocaþia pentru noi astãzi, este chemarea
omului la o anumitã perfectare a muncii, spre binele vieþii
sociale ºi economice, pe când destinul, în înþeles creºtin,
este chemarea omului la o perfectare spiritualã,
transcendentã vieþii omeneºti”23. Cu toate acestea, Max
Weber vorbise de etica protestantã a muncii ca fiind
compatibilã cu creºtinismul ºi care a dus la apariþia
capitalismului modern. Rãdulescu-Motru recunoaºte cã
omul creºtin urmeazã vocaþia, depãºind-o, totodatã, prin
consistenþa dinamismului mântuitor: „Pentru prima oarã,
popoarele moderne iau cunoºtinþã de menirea lor pe
pãmânt. Aceastã conºtiinþã de menire dã însã sprijin unei
mai bune înþelegeri a destinului. Din pasiv, adicã suportat
fãrã împotrivire, destinul devine activ, adicã voit”24.
Scepticismul lui Rãdulescu-Motru privitor la raportul
dintre ethosul creºtin ºi vocaþie seamãnã, într-o privinþã
cu al lui Nietzsche. Mai mult, întoarcerea lui Nietzsche
la „dinamismul” dionisiac precreºtin poate fi pusã în
paralelã cu întoarcerea lui Rãdulescu-Motru la conceptul
de destin. El spune cã modernii ºi-au focalizat gândirea
pe trei idei despre destin: vocaþia, profetismul religios ºi
o a treia, în curs de cristalizare, venind dintr-o filosofie
sprijinitã pe ºtiinþã, la confluenþa dintre raþional ºi iraþional,
temelia punând-o Nietzsche. Filosoful german ar fi
reabilitat destinul, ca nefiind vrãjmaº omului, din contrã,
acesta vine din acel amor fati care duce la împlinirea
vieþii. Iraþionalul dã profunzime destinului, forþã dionisiacã.
Raþionalul este minciuna. Numai iraþionalul scoate la
luminã „exemplarele de lux ale speciei omeneºti”25. Ceea
ce-i reproºeazã lui Nietzsche, e cã atitudinea acestuia
faþã de destin e mai mult poeticã ºi mai puþin filosoficã ºi
ºtiinþificã. La el, destinul este scoatere din ascundere a
supraomului, „duºmanul înnãscut al democraþiei ºi al
moralei creºtine”, ambele dând câºtig de cauzã slabilor.
Nietzsche respingea cu dispreþ teoria lui Darwin. Nu
adaptarea, ci destinul aduce veritabilul progres. ªi totuºi,
Nietzsche a ratat filosofia destinului. A încercat s-o
limpezeascã Spengler (Der Untergang des Abendlandes,
1921). ªi el, ca ºi Bergson, a contrazis cauzalitatea,
valabilã doar în fenomenele mecanice. Partea originalã a
lui Spengler e cã a descoperit destinul în culturã, redusã
pânã atunci la universalism, ignorând particularismul. El
a distins întâia oarã între diverse tipuri de culturi,
corelându-le cu diferite tipuri sufleteºti, încât fiecare popor
e un organism cultural unic. Din pãcate, Spengler nu a

aplicat diferenþele la destin, considerându-l un dor
omenesc universal. În consecinþã, nu ºi-a dus teoria pânã
la capãt, ratând ºi el destinul. Leo Frobennius va relua
problema, ambiþionând sã stabileascã o lege universalã
a destinului, dar nici el n-a ieºit din poezia tragicã. E de
mirare cã Rãdulescu-Motru (în pofida idiosincrasiilor dintre
ei) ignorã contribuþiile lui Blaga, cu progrese indiscutabile
în aceeaºi direcþie, cel care a ajuns la antinomiile
transfigurate, în spirit transdisciplinar, dublând tabla
categoriilor kantiene, între care spaþiul ºi timpul nu mai
sunt cadre apriorice ale conºtiinþei în genere.
Destinul, atenþioneazã Rãdulescu-Motru, þine de
imprevizibil. Gândirea europeanã l-a subordonat categoriei
filosofice a necesitãþii. Anticii nu atribuiau lui Zeus
destinul, ci Moirelor. Aceastã încredere în raþiunea divinã
a dat optimismul în raþiunea umanã. Descartes afirma cã
Dumnezeu este geometru, a calculat totul. Astfel, destinul
a fost despãrþit de fatalitate, dar rãmânea în afara ºtiinþei
ºi filosofiei. Trebuie luat în consideraþie raportul dintre
parte ºi întreg, care nu e unul de „echivalenþã cauzalã, ci
este un raport de inerenþã între tot ºi parte” care scapã
ordinii substanþiale. Aici, Rãdulescu-Motru se apropie din
nou de logica dinamicã a contradictoriului, de dialectica
omogen/eterogen: „Prevederea aºezatã pe dimensiunea
omogenã a timpului abstract se potriveºte numai faptelor
materiale ºi anume celor periodice; deloc faptelor organice
ºi sufleteºti”26. Destinul nu poate fi descifrat în prevederea
cauzalã, ci numai în cea substanþialã, corelatul tipului
sufletesc. Substanþa se degajã din contextualitate, dintr-o
logicã situaþionalã, cum ar spune Petru Ioan, cu includerea
terþului. Rãdulescu-Motru se aflã în preajma conceptelor
de semiactualizare ºi semipotenþializare ivite, cum zice
el, în „corelaþiunea lor în totalitatea organismului”. Destinul
se întrevede între actualizare ºi potenþializare: „destinul
este desfãºurarea mãnunchiului de posibilitãþi cu care
vine un organism pe lume; desfãºurarea unicã pentru
fiecare organism, fiindcã între organisme, individ sau
specie poate fi asemãnare, niciodatã identitate” 27. Omul
nu-ºi poate hotãrî destinul, timpul, în cazul acesta,
intervenind ca hazard. Dar omul trebuie sã încerce, sã-ºi
cunoascã posibilitãþile spre a le actualiza, condus de o
judecatã criticã. Încercarea e cheie a destinului în filosofia
eminescianã, poetul gândind într-o logicã dinamicã a
contradictoriului, dincolo de logica hegelianã. Motru era
optimist, el întrevedea un viitor în care omul sã conceapã
o ºtiinþã a destinului, când elitele vor putea fi selectate ºi
puse în valoare. Abia atunci s-ar putea spune cã omul îºi
fãureºte destinul! Dar, adaugã Rãdulescu-Motru: „Ideal
îndepãrtat ºi poate chiar himeric”.
Într-un fel, nici Rãdulescu-Motru n-a reuºit sã-ºi ducã
gândul pânã la capãt. Dar întâlnirea ontologicã dintre
emoþionalitatea ca putere sufleteascã în destin ºi
afectivitatea lupascianã a stãrii T, pe o cale dinspre ºtiinþã
ºi filosofie, rãmâne esenþialã. Gândul genial al lui ªtefan
Lupaºcu privitor la pluralitatea nivelelor de realitate a dus
la o construcþie de mare fineþe intelectualã. Privitor la
întruparea Fiinþei-energie în religii, el distinge, la nivelul
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celor trei etici, trei forme religioase. Indiscutabil,
relaþionãrile sunt ingenioase: omogenul a dus la crearea
religiilor monoteiste, eterogenul la politeism. Desigur,
logica contradictorialã funcþioneazã în fiecare formã
religioasã. Dar, dupã opinia lui Lupaºcu, starea T încã nu
a dezvoltat o religie pe mãsura complexitãþii sale,
sugerând cã aceasta ar putea fi rezervatã viitorului. Aici
mi se pare a fi punctul nevralgic al gândirii lupasciene. ªi
la el se ajunge inevitabil în „trialogul” dintre Lupaºcu,
Basarab Nicolescu ºi Solange de Mailly-Nesle. Asimilarea
monoteismului creºtin cu o religie a omogenului se iveºte
dintr-o precarã iniþiere în teologia patristicã, cel puþin. E
de mirare la un gânditor care a venit în Occident dintr-un
mediu ortodox. Ce-i drept, teologia scolasticã s-a depãrtat
de dogma Sfintei Treimi, fãrã s-o ºtie, retrãgându-se în
logica aristotelicã, fapt care a ameninþat creºtinismul cu
anchilozarea în omogen, impresie perpetuatã ºi azi când
se vorbeºte de un Ev Mediu inert. Or, Treimea creºtinã
poartã în sine germenii terþului inclus sau ascuns, pe
care nici Hegel nu i-a putut identifica din pricina aceluiaºi
prizonierat în logica lui Aristotel. Lupaºcu s-ar fi putut
opri la ereziile creºtine dualiste contradicþionale, de tipul
bogomilismului sau al catarilor, religii studiate cu
pãtrundere de cãtre Ioan Petru Culianu28. Lupaºcu a înþeles
însã cã acestea nu intrã în paradigma stãrii T, în pofida
tuturor aparenþelor. El concepe, mai degrabã, în spirit
neognostic, un fel de teozofie energeticã, menitã sã fie,
în acelaºi timp, o nouã religie, ca teologie a logicii
antagonismului, a celor trei materii, „o teoterapie misticã
a afectivitãþii ontologice constitutive a dragostei
fundamentale”. „Aceastã a treia eticã religioasã este însãºi
etica dragostei”29.
Acuzând, implicit, creºtinismul de instalare în omogen,
vãzut ca un absolut, Lupaºcu ignorã ºi goleºte, inevitabil,
creºtinismul de fundamentul sãu ontologic: iubirea, pe
care tocmai o atribuie noii religii grefatã pe starea T. Nu-i
oare creºtinismul religia iubirii prin excelenþã? Lupaºcu
reduce, în subsidiar, divinitatea la Unul Vechiului Testament, întruchipând non-contradicþia pozitivã prin
excelenþã, care, în gândirea filosofului înseamnã golire

de afectivitate pânã la neantizarea acesteia. Revoluþia
spiritualã creºtinã, însã, a însemnat tocmai depãºirea
Unului omogenizant al vechii legi. Simbolul energiei divine este Treimea. Asupra acestui fapt îi atrage atenþia
Basarab Nicolescu, în dialogul amintit30. Ceea ce Lupaºcu
recunoaºte cã a ignorat. Cel care a înþeles în toatã
complexitatea lui dinamismul civilizaþiei ºi culturii europene fundat pe logica Sfintei Treimi a fost Constantin
Noica31, el însuºi creator de logicã nouã, logica lui
Hermes. Reticenþa lui ªtefan Lupaºcu s-a ivit în faþa
obscuritãþii contradictoriale din sânul Treimii. Dar Solange
Mailly-Nesle îi aduce un argument patristic de mare forþã,
desprins din teologia lui Pseudo-Dionisie, de fapt acelaºi
cu Sfântul Dionisie Smeritul ºi Areopagitul, cum a
demonstrat Gh. Coman. Iatã-l: „la fel de bine Dumnezeu
este cunoscut în orice lucru; iar Dumnezeu este identic
în acelaºi timp prin modul de cunoaºtere ºi prin modul de
necunoaºtere; el este cunoscut în orice loc ºi în acelaºi
timp în care este cunoscut prin nimic în nimic”. Reacþia
lui ªtefan Lupaºcu: „Este extraordinar, este magnific…
Pentru cã, aºa cum arãt, cunoaºterea, energia nu mai
cunoaºte, dar de asemenea nu cunoaºte. Existã
cunoaºtere ºi necunoaºtere. Cunoaºterea cunoaºterii
implicã, aºa cum am spus, cunoaºterea necunoaºterii.
Este ceea ce face sã înainteze ºtiinþa, de altfel, este
ceea ce se cunoaºte. ªi atunci se cautã ºi se cunoaºte
tot mai mult. Necunoaºterea, în fond, este un factor de
evoluþie ºi progres”32.
Ceea ce ignora ªtefan Lupaºcu, de altfel, ca ºi
Rãdulescu-Motru, era faptul cã unitatea lumii (fiinþa-cafiinþare) nu este ontologicã, ci întotdeauna dialogicã, aºa
cum rezultã din teologia neopatristicã a pãrintelui
Stãniloae. De unde ºi importanþa conceptului de persoanã
la creºtini. Negãsind unitatea ontologicã a lumii ºi a
divinitãþii, filosofii postmoderni au fost tentaþi sã elimine
unitatea numitã cosmos ºi s-o înlocuiascã cu diversitatea
scindatã numitã haosmos. Or, unitatea dialogicã, perfect
compatibilã cu starea T lupascianã, schimbã radical
situaþia, refãcând unitatea nu ontologic, ci dialogic, prin
ceea ce Pãrintele Stãniloae numeºte lumea-ca-lumen,
în care fiinþa divinã se reflectã ca transparenþã. Unitatea
se rãsfrânge asupra lumii, altfel spus, Treimic, nemaiexistând primejdia antagonismului compozit cu care
gândirea lupascianã are a se confrunta. Comentându-l
pe Sfântul Dionisie Smeritul ºi Areopagitul, Pãrintele
Stãniloae precizeazã: „Dar prin aceste distincþii (cele trei
ipostasuri divine, n.n.) nu se introduce… nici compoziþie
în Dumnezeu. Cãci Persoanele sunt unite în Tatãl ca
unic izvor al Lor. Iar procesiunile cele bune spre fãpturi
sunt unite în fiinþa cea unicã a Celor trei Ipostase”33.
Într-un fel, izgonind Dumnezeul Treimic pe uºã, ªtefan
Lupaºcu l-a regãsit intrând pe fereastrã, dupã lungul ocol
al cãutãrilor logico-filosofice.
30

Ibidem, p. 96.
Constantin Noica, Modelul cultural european , Ed.
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ªtefan Lupaºcu, Omul ºi cele trei etici ale sale, p. 112.
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Dumitru Stãniloae, Teologia dogmaticã ortodoxã, I,
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Constantin Coroiu

MANDARINUL VALAH
ÎN „PÃDUREA DE FÃCLII”

PRO

De Petre Pandrea am aflat destul de târziu, abia pe la
finele anilor de studenþie. O vreme a fost un nume trecut
la index. În cercuri restrânse, se vorbea despre el ca
despre un erou de legendã ºi ca despre un personajspectacol, strãlucitor, imprevizibil, care, aºa cum însuºi
mãrturiseºte în Memoriile unui mandarin valah, n-a ales
sabia, ci, fie în tumultul Cetãþii, fie din turnul de fildeº
unde se amãgea cã s-a retras la un moment dat, a mânuit
– scrie el în jurnal – „biciul satirei, al sarcasmului, al ironiei
ºi al autoironiei”. A visat ºi s-a strãduit sã fie ctitor, sã
construiascã în spirit. A reuºit, se pare, ca jurist, ca
apãrãtor al Legii ºi al Dreptãþii. ªi nu numai. Ca memorialist, însã, pe unde trec pana ºi verbul sãu, uneori genial, nu prea rãmân multe în picioare, dar ceea ce rezistã
este esenþa.
Impresia e cã nu aderã la nimic. Aºa sã fie? Ne
rãspunde mandarinul valah cu retorica sa inimitabilã (ca
ºi cea a lui Petre Þuþea): „Da ºi nu. Eu am formaþiune de
jurist. Pe mâna mea au trecut fauna ºi flora politicã a
României, sub formã de clientelã penalã, ºi am pãstrat
distanþa pateticã a mandarinului în turnul de ivoriu...”.
Numai cã fauna ºi flora politicã, dar ºi nepãsãtorul tãvãlug
al istoriei l-au împins dupã gratii.
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Am scris odatã despre ratare
ratare, comentând o parafrazã
a lui Octavian Paler. Autorul Mitologiilor subiective cita o
faimoasã propoziþie a lui Salvador de Madariaga
Madariaga:
„Spania este ceea ce se vede plus misterele ei”.
Parafrazând, Octavian Paler zicea: „România este ceea
ce se vede plus ratãrile ei”. Ei bine, îmi dau seama acum,
din ce în ce mai mult, cã în aceastã þarã de tarabagii
(care fac comerþ inclusiv cu principiile), în aceastã þarã
de duplicitari ºi „de oameni cu spinãri încovoiate”, cum
constatã marele avocat Petre Pandrea, s-a ratat, nu o
datã, aºazicând, pânã ºi puºcãria, vreau sã spun terifianta
lecþie existenþialã a acesteia. Din fericire, mai existã ºi
zei, nu doar cãcãnari (folosesc adjectivul având în minte
greutatea semanticã pe care i-o conferea Arghezi). Iar
printre primii îl aflãm, fãrã îndoialã, pe puºcãriaºul sub
mai multe dictaturi, pe protagonistul Academiei de sub
pãmânt de la Ocnele Mari, unde erau închiºi 1200 de
intelectuali (între ei, Þuþea), pe latinul de la Dunãre ºi
Carpaþi, format la ºcoala germanã, dar ºi la cea francezã,
care înfiora selecta asistenþã „de sub pãmânt” cu ºtiinþa
ºi cu jerbele sale de idei ºi metafore, pe justiþiarul ºi
moralistul care, într-o convorbire nocturnã dostoievskianã
cu temnicerul sãu Sârbu, tatã a 16 copii, aruncat de soartã
ºi de nevoi într-o slujbã sinistrã, îl determinã pe acesta
sã renunþe la condiþia sa mizerabilã ºi sã-ºi câºtige
existenþa lui ºi a familiei sale alegând altã muncã, pe
olteanul de omenie care îi cãra tineta cu fecale
neputinciosului unchi al lui Horia Sima, pe „bolnavul de
boala fãrã leac a melancoliei”, pe „avocatul cu inimã de
aur”, ce nu concepea ca un semen al sãu sã fie persecutat
sau închis pentru ideile ºi convingerile sale politice ori de
altã naturã. Mã las molipsit de retorica mandarinului Petre
Pandrea, dar ºi a bãtrânului cronicar moldovean, ºi zic:
„Nasc ºi în Valahia oameni!”. Elita din lagãrul de la Ocnele
Mari pe care o evocã Petre Pandrea în memoriile sale
fãrã sã o numeascã astfel, se constituia ºi se impunea
prin unire, nu prin excludere, prin acumulare, nu prin
eliminare. Unicul criteriu este cel al utilitãþii (sociale), prin
urmare al valorii. Pe deasupra ideologiilor atât de diferite,
împãrtãºite de membrii insolitei Academii, a condiþiei lor
politice, etnice, a profesiei ºi chiar a numãrului anilor de
studiu ºi cãrþilor citite. Un model de unitate în diversitate.
Iatã ce nota, în jurnalul sãu, Petre Pandrea
Pandrea, la 19
septembrie 1958:
„Ceea ce mã înduioºeazã întotdeauna, când mã
gândesc la Ocnele Mari (unde am stat de la 1 decembrie
1948 pânã la 3 februarie 1952) ºi la celelalte puºcãrii ale
mele, se referã la strãdania codeþinuþilor de a-ºi împãrtãºi
ºi transmite cunoºtinþele, de a face «schimb de
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Þuþea, mai mulþi Lucreþiu Pãtrãºcanu etc. În fond, însã,
toate ipostazele compun, ca într-o succesiune de imagini
cinematografice, aceeaºi personalitate, desigur
complexã, nu o datã contradictorie, adeseori inconsecventã, dar întotdeauna unitarã în ceea ce aº numi stilistica
ei. Numai câteva portrete din multitudinea expusã în
galeria lui Pandrea au, aºazicând, o singurã culoare. ªi
primul dintre exemplele în acest sens este cel al lui Mihail
licheaua No 1
Ralea (licheaua
1, zice fãrã sã clipeascã diaristul).
Ceea ce îmi place în mod deosebit în scrierile lui
Pandrea, pe lângã plasticitatea verbului ºi a metaforei,
pe lângã satira, sarcasmul (dezamãgit de un pictor important din „obsedantul deceniu”, cu care se aflase în
relaþii de amiciþie, dar care se dovedise a fi o lichea, el îi
trânteºte în faþã aceastã torpilã: „Tu nu poþi pãºi pragul
casei mele nici mãcar sub formã de client penal. Mã lepãd
de tine ca de Satana. Nu poþi nici sub formã de tablou
nesemnat”).
Ironia ºi autoironia purtând o marcã inconfundabilã, la
urma urmei þin tot de libertate: personajul ajuns sub pana
sa e supus unui tratament neiertãtor ºi total. Petre
Pandrea nu are scrupule ºi pudibonderii de salon. Tot ce
este relevant trebuie invocat, într-un portret, inclusiv
defectele fizice. Pentru el nu existã lucruri, detalii care
nu trebuie sã fie reliefate ºi numite. Un portret moralpsihologic este de neconceput fãrã luarea în considerare
a tuturor aspectelor ce þin de personalitatea celui pe carel evoci: origine etnicã, stare socialã, starea sãnãtãþii,
potenþa sexualã, condiþie intelectualã, aspectul fizic etc.
Nu e nevoie sã fii mare psihanalist ca sã-þi dai seama ori
doar sã intuieºti cã faptele cuiva, bune sau rele, sunt
influenþate ºi de ceea ce el vede dimineaþa în oglindã...În
ce mã priveºte, nu cred, de pildã, împreunã cu Petre
Pandrea, cã mârºãviile „sinistrului satrap venetic” Iosif
Chiºinevski nu aveau legãturã ºi cu fizicul dizgraþios al
acestuia. Grotescul personaj Ioºka, poreclit de Pandrea
manda„cocoºatul de la Notre Dame”, îi prilejuieºte „mandarinului valah
valah” ºi un comentariu mai general: „...în revoluþii
apar tot soiul de fãpturi anihilante, bizare, degenerate ºi
stupide. Revoluþia se face cu stârpituri. Pe mine nu mã
intereseazã decât oamenii sãnãtoºi ºi cuminþi. Þara mea
este invadatã. Cum te pot interesa nãtângii, stupizii ºi
imbecilii?”
Cât de dureros avea sã fie confirmat în epoca
noastrã!
PRO

experienþã». Unul þinea prelegeri despre albinãrit, moº
Bolintineanu explica fabricaþia pâinii, altul iniþia pe ageamii
în taina pregãtirii murãturilor de toamnã, Ilie Ioan preda
lecþii de limba românã, eu predam germana ºi am þinut,
în franþuzeºte, un curs de liricã, de la Victor Hugo pânã
la Paul Claudel, Puiu Vojen ne-a explicat pe
Shakespeare, Mihai Popovici, pictura italianã, Manoilescu,
economia politicã, Þuþea fãcea filosofia istoriei, ºi s-a
pornit zarvã imensã în jurul lui Faust, incendiind inimile
ºi luminând capetele.
Începând cu ºtiinþa ºi arta cusutului hãinilor ºi a pusului
petecelor pe cãmãºile noastre zdrenþuite (avocatul Comºa
pusese 43 de petece pe o cãmaºe) ºi pânã la astrofizicã
ºi metafizicã, totul a fost transmis, discutat, agonisit în
creieri ºi dusã experienþa umanã a veacurilor, mai departe,
ca o fãclie, lagãrul pãrând o pãdure de fãclii (...) Nici o
energie moralã nu se pierde în univers.
Aº putea asigura pe C. Stere, dascãlul nostru
siberian, cã pilda din Siberia n-a rãmas fãrã urmãri
eficiente în V
alahia puturoasã, la Ocnele Mari”.
Valahia
Europeanul Petre Pandrea nu fetiºizeazã un anumit
punct cardinal ºi nu se sfiieºte sã se raporteze la un
model care „vine de la Rãsãrit”. ªi ce model! Singurul
român care avea în spatele sãu misterioasa,
dostoievkiana experienþã a Casei Morþilor. Cel mai mare
om de stat ºi politic al României din prima jumãtate a
secolului al XX-lea, în opinia lui Petre Pandrea. În orice
caz, incomparabil mai mare decât cei cãrora li se fac
astãzi statui. Pe deasupra, total neinspirate artistic. Unele
chiar groteºti...
Cu câþiva ani în urmã, apãrea la o editurã ieºeanã o
carte semnatã de preotul nemþean N. Grebenea, intitulatã
Amintiri din întuneric. Memorialistul, care a petrecut mulþi
ani ºi grei în puºcãriile comuniste de pânã cãtre mijlocul
deceniului al VII-lea, îl caracterizeazã astfel pe Petre
Pandrea: „Suporta temniþa cu bãrbãþie, fãrã sã se plângã.
Era cald, vioi ºi plãcut. Un om adevãrat”.
Un om adevãrat a fost Pandrea atât în închisoare
(un loc unde se vãd mai bine decât oriunde caracterele),
cât ºi în libertate. Toþi scriitorii ºi artiºtii au fãcut sau fac
elogiul libertãþii. Dar, vai, foarte puþini au reuºit sau reuºesc
sã fie liberi. Or, ceea ce frapeazã la Petre Pandrea este
tocmai starea de graþie pe care o trãieºte continuu ca om
liber. Liber de servituþi, de averi, de funcþii, de relaþii (în
afara celor prieteneºti), de dogme ºi ideologii, de înregimentãri de orice fel (cu excepþia Academiei de sub pãmânt
de la Ocnele Mari, dar aceea era, de fapt, o altfel de libertate,
poate chiar mai profundã ºi mai fecundã decât toate celelalte
„libertãþi”), liber chiar de propriile-i judecãþi ºi idei (condiþie
sine qua non pentru ca ideile sã nu devinã fixe).
Cu atât mai mult intereseazã, aºadar, cum îi vede
scriitorul, ziaristul, juristul Pandrea pe contemporanii sãi.
În Memoriile mandarinului valah, Pandrea creioneazã
portrete vii ce îl pot face gelos pe orice prozator de mare
forþã epicã ºi coloristicã. Tuºele sunt de obicei tari ºi
foarte tari, dar unghiurile sunt diverse. Ipostazele ºi
momentele diferite în care sunt surprinse numeroase
personalitãþi ale epocii sale dau impresia unei lumi în
continuã miºcare. În jurnalul lui Pandrea parcã existã mai
mulþi Arghezi, mai mulþi Sadoveanu, mai mulþi Petre
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III. DARIA (1925)
IZOLAREA DE FONDUL COSMIC
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Discontinuitatea construcþiei dramatice a acestei piese
este un aspect evident ºi amplu argumentat. Dacã ne
vom cantona la a considera drama Daria ca o remarcabilã
nereuºitã a autorului, perspectiva exegeticã nu va câºtiga
nimic printr-un atare reducþionism. Dincolo de banalitatea
greu de explicat a temei primului nivel de lecturã,
insatisfacþia în dragoste a soþiei, care face din Daria o
dramã burghezã, dincolo de artificiozitatea replicilor rostite
de protagoniºti, care împing piesa periculos înspre melodrama bulevardierã, aºadar depãºind frecventele
stângãcii sau neajunsuri ale textului literar se poate releva
esenþa ideaticã, singura care susþine curioasa experienþã
dramaticã a autorului. Este vorba despre semnificaþia
conferitã fondului instinctual al fiinþei. Deºi suntem foarte
departe de o „revoltã a fondului nelatin”, pãgân, din primele
piese, orientarea autorului cãtre ancestral, cãtre arhetipal,
cãtre adâncurile nebuloase ºi aparent insurmontabile ale
fiinþei ºi ale Firii constituie factorul de coeziune al
întregului sãu demers dramatic. Transfigurarea acestui
fond instinctual într-o putere cosmicã serveºte unei
împliniri a fiinþei aici ºi acum, „în zilele noastre”, în datele
condiþiei umane, limitate, dar nu limitative. Omul se poate
împlini ºi prin el însuºi, prin ceea ce îi este specific, fãrã
a necesita, neapãrat, o raportare la protectoratul ºi
consacrarea divinitãþii. Deºi poate pãrea prozaic, esenþa
Dariei constã tocmai într-o pledoarie pentru voinþa ºi
putinþa umanului de a-ºi configura cãile de accede la transcendent, de a realiza „saltul ontologic”, de a deveni parte
din marea tainã, din povestea fãrã de sfârºit, prin
întâmplãrile fiinþei sale, anume prin creaþie ºi prin iubire.
În ce mãsurã omului îi este menit ºi permis a înfãptui
naivul ºi ambiþiosul proiect de eternizare a efemerului
clipei ne este lãmurit în desfãºurarea istoriei dramatice.
De remarcat spaþiul claustrofobic în care se
desfãºoarã factologicul. Semnificaþia sa îºi aflã explicaþia
adecvatã prin interpretarea în oglindã cu orizonturile
ideatice ale piesei. Spaþiul închis al celor patru pereþi
þine de ermeticul în care este înlãnþuitã fiinþa captivã a
Dariei. Nu poate fi ignorat faptul cã acþiunea piesei nu
depãºeºte obstacolul acestor determinãri spaþiale, dupã
cum nici protagonista nu va reuºi sã pãºeascã în afara
limitelor destinului sãu potrivnic. Neîmplinirea prin eros,
încrâncenarea în faþa nãvalei sufocante a obsesiilor, þine
de neputinþa fizicã – ºi metaforicã – de a pãºi în spaþiul
nemãrginit, cosmic, „de dincolo”. Daria îºi manifestã
neputinþa sufleteascã prin neputinþa de a se priva de
claustrarea spaþiilor închise. Însã decodificarea rolului
actanþial al protagonistei þine de un cadru mai larg, de o
perspectivã de ansamblu.
În viziunea lui Blaga, existã un substrat al lumii, dificil
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de perceput sau de exprimat, dar prezent atât în naturã,
în universul exterior ilimitat, cât ºi în om, în inconºtientul
colectiv al omenirii, specific filosofiei culturii ºi teoretizat
în geneza matricei stilistice. Prin intermediul acestui fond
ascuns în fiinþã ºi vag întrezãrit în manifestãrile sale,
omul are ºansa de a se integra absolutului cosmic.
Modalitatea la care recurge spiritul creator uman este
însã de o deconcertantã varietate, ºi tocmai de aici ºi
„inconsecvenþa” în alegerea decorului în diferitele piese
ale autorului. În Zamolxe cele douã planuri aveau cele
mai multe posibilitãþi de întrepãtrundere, de stabilire a
unei comunicãri, întrucât universul în care profetul îºi
exprimã ºi îºi înfãptuieºte crezul este uimitor de amplu,
tinzând cãtre ilimitat: cupola Cãii Lactee este „intens
vizibilã”, mai rar fiind inserate trimiteri cãtre cetate, iar
adãstarea în peºterã este un obstacol depãºit prin
asumarea condiþiei. Nu aceeaºi este situaþia în Tulburarea
apelor, unde nu profunzimea suferã, ci desfãºurarea
perspectivei. Odaia este localizarea decorului, sugerând
închistarea preotului în nelãmurita sa cãutare în cãrþi a
credinþei necesare. Dar aceastã stare de fapt este doar
un incipit, cãci preotul se lasã furat de „uºa deschisã în
soare”. Popa va da curs unei ascensiuni spaþiale, cãtre
stânã, ceea ce se traduce, în plan ideatic, tocmai prin
asumarea inevitabilului: urcarea muntelui este necesarã
pentru o înãlþare a spiritului cãtre uranic, cãtre lãmurirea
unei comuniuni cu nemãrginirea cosmicã ºi divinã,
identificate una cu cealaltã prin imanentism panteist.
Acum perspectiva se lãrgeºte, acoperiºul stânei deþine
o cale de acces cãtre celest, prin spãrtura sa, imperfecþiune programatã, „se vãd stelele”. Zodiile îºi pot aºadar
exercita nemijlocit voinþa asupra protagonistului. Dealtfel
ermeticul este îndepãrtat cu desãvârºire în momentul
revelaþiei: peretele „dispare”, întru ilimitatul „cerului
înstelat, lumina ca de crãpat de zi ºi ºesul întins”. Zorile
sunt un îndemn adresat preotului-profet de a purcede
aiurea în lume, pãºind prin eucaristie.
De semnalat interiorizarea treptatã a cosmosului, se
urmãreºte mai pregnant manifestarea Firii universale în
fiinþa individualã, se acordã o atenþie sporitã efectelor
acestui fond comun ºi indefinibil, inefabil, asupra
manifestãrilor umane. Iar reacþiile omului devin din ce în
ce mai bizare, întrucât eul se confruntã, din ce în ce mai
pregnant, cu sinele. Nona, care încearcã statornic sã se
substituie fondului natural al universului prin intermediul
propriei individualitãþi, are un comportament nãvalnic,
nestãpânit ºi dealtfel incontrolabil, explicabil tocmai prin
tensiunea enormã care se manifestã în sinele ei.
Inevitabil, unul dintre actorii confruntãrii cedeazã, se
frânge, iar acesta nu poate fi universul exterior, ilimitat ºi
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inepuizabil, ci individualitatea umanã a fecioarei. Într-o
luptã inegalã, eul este înfrânt de sinele cosmic ºi se
risipeºte în neant. Pe de altã parte, Moºneagul oferã
exact reversul medaliei. Acesta nu luptã absolut deloc,
nu schiþeazã nici un gest al vreunei opoziþii egolatre, ci,
cu înþelepciune pasivã, tipic orientalã, acceptã ca
identitatea sã îi fie invadatã, locuitã ºi potenþatã de cãtre
cosmic. Interiorizarea cosmicului este pe deplin edificatoare în cazul sãu. Tocmai pentru cã bãtrânul nu pretinde
nimic pentru sine, i se va oferi totul. Accesul la ilimitat,
la eternitate ºi absolut se realizeazã printr-un minim efort,
dacã nu chiar unul nul: saltul ontologic presupune
abandonarea eului, dematerializarea individului pentru o
disipare în marele ºi unicul suflu divin revelat ca întreaga
Fire a naturii.
În Daria perspectiva pare frântã cu desãvârºire.
Abandonarea oricãrei relaþionãri la universul aflat dincolo
de gratiile ferestrei nu mai poate susþine în postura Dariei
o personificare a vitalitãþii expansive, ci, eventual, o
implozie de vitalitate. Într-o chinuitoare tentativã de
înãbuºire a fondului abscons al inconºtientului, al
instinctualitãþii, Daria urmeazã un traseu al dezagregãrii
ca individ într-o altã gamã decât Nona, printr-un proces
antagonic. Daria este „doar” o victimã a dionysiacului în
imposibilitate de a se manifesta ºi împlini. Acea „supapã”
necesarã pentru îmbrãþiºarea unei experienþe regenerative a fiinþei îi este refuzatã Dariei. Cadrul etanº al celor
patru pereþi din odaie va sfârºi prin a sufoca individul
care are nevoie de o amploare spaþialã pentru desãvârºirea
accesului la absolut. Erosul, unica ei ºansã de a realiza
saltul ontologic, i se refuzã brutal.
Erosul nu poate constitui o cale de mântuire, de a
accede la absolut, pentru Daria, întrucât aceastã ºansã
de a transcende efemerul ºi derizoriul cotidian nu se
regãseºte confinã la partener. Erosul presupune un joc
în doi pentru a se putea împlini în plenitudinea sa dar,
pentru bãrbatul din istoria piesei, existã o tentaþie distinctã
ce ºi-l arogã întru înfãptuirea saltului ontologic înspre
absolut. Întrucât Daria eºueazã succesiv în postura de
fiicã, soþie ºi mamã, aflã unica soluþie de a depãºi impasul
existenþial prin însuºirea rolului de amantã, iar pentru
aceasta renunþã cu frenezie la tot. Însã pentru scriitorul
Loga existã o altã modalitate de a transcende limitele

existenþei individuale, iar aceasta este creaþia. Nu este
întâmplãtor faptul cã aspiraþia scriitorului spre aceastã
modalitate de împlinire a destinului ne este prezentatã
ostentativ încã din prima paginã a textului, ca un avertisment cã pentru Loga nimic nu poate concura cu patima
creaþiei. În primele rânduri ale piesei Loga este surprins
în plin proces de schimbare a domiciliului, ceea ce
semnificã tocmai abandonarea identitãþii umane comune
pentru a se dedica în totalitate artei, creaþiei:
„Zugravul
Domnule Loga, dacã-mi daþi voie sã vã întreb, unde vã
mutaþi?
Scriitorul
În strada Eminescu. (…)
Zugravul
Ei, da, fireºte, ca scriitor… nici nu puteþi sã cãutaþi altã
stradã decât aceea a marelui poet.
Scriitorul
Cel mult strada mea proprie.”
„Strada sa proprie” nu implicã jocul erotic, pasiunea
pentru o femeie. Idealist, artistul Loga nutreºte speranþa
de a-ºi asigura transcenderea efemerului nu prin datele
unei legãturi amoroase, ci prin volumul sãu de versuri:
„Voi fi fericit ºtiindu-mi cel puþin astfel prelungitã existenþa
mea aici”. Pentru scriitor cãrþile oferã multiple ºanse de
a depãºi marginile universului cotidian ºi de a întrezãri
vag reperele unor dimensiuni ilimitate: „unele sunt un
suspin de libertate, altele, întrebãri azvârlite dincolo de
viaþã”.
Dar scriitorul Loga, pânã la a a-ºi însuºi exclusiv
statutul creatorului, este om. Astfel uneori este tentat sã
dea ascultare cântecului de sirenã al întâmplãrilor simple
ale vieþii, instinctele primare îl ispitesc sã cedeze în faþa
Firii: „– aº vrea sã-mi rezerv toate chinurile ºi toate
înãlþãrile pentru o singurã poveste trãitã. Aº vrea s-o încep
chiar acum. Chiar aici. Povestea unei sãlbãticiuni, poate
sã fie cerb, poate sã fie om – om sãtul de singurãtate, cu
muget pãduratic ºi amar –”. Este însã neclar în ce mod
se raporteazã scriitorul la aceastã virtualã „poveste trãitã”:
e posibil ca experienþa sã îi serveascã doar ca material
pentru a metamorfoza cotidianul supus destrãmãrii într-o
operã de artã, altfel spus o etapã necesarã pentru a conferi
efemerului vieþii ºansa la eternizare prin creaþia literarã.
Dealtfel aceasta este ºi convingerea omului comun, adusã
la cunoºtinþa Dariei de cãtre Prietena sa, care îndeplineºte
consecvent rolul de raissoneur al cetãþii: „Lucruri se
vorbesc multe despre el, cã schimbã numai aºa femeile
ca sã aibã subiecte pentru nuvele. ªi de tine se spune
cã te-a ales numai fiindcã…”. Oriºicum Loga refuzã sã
precizeze ce ar face cu „povestea trãitã” ºi îi cere Dariei
„sã nu îl mai întrebe niciodatã lucrul acesta”. Tãcerea sa
este edificatoare cel puþin în ceea ce priveºte ezitarea
de a alege între viaþã ºi artã, între eros ºi creaþie, dacã
nu chiar asupra deciziei întrevãzute cã absolutul creaþiei
va avea câºtig de cauzã.
Intuirea acestui fond absolut în individualitatea
scriitorului o trezeºte pe Daria dintr-o îndelungatã letargie
existenþialã: „De câteva dimineþi mã trezesc trãind într-un
element nou, pe care nici un vis al meu nu l-a gândit
pânã azi”. Visurile sale, gândite sau nu, nu sunt exprimate
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ºi cu atât mai puþin înfãptuite voluntar ºi deliberat.
Înfricoºatã de imaginile pe care le-ar putea plãsmui
închipuirea sa, Daria considerã cã varianta mai facilã este
aceea a lipsei oricãrei atitudini, pasivitatea fiind
modalitatea prin care femeia înþelege a se menþine într-un
status quo al unui iluzoriu echilibru: „În sângele meu
mocnesc catastrofe. Lucru de necrezut, dar adevãrat aºa
cum mã vezi: sunt sufleteºte bolnavã… ªi, ceea e mai
trist, mi-am acceptat boala ca o soartã, stau în faþa ei cu
priviri fãrã protest. Nu-mi pot ajuta cu nimic…”. Daria nu
îºi asumã sinele ºi, în ultimã instanþã, viaþa. Filosofia
existenþialã a Dariei este resemnarea ºi pasivitatea în
faþa bolii sufleteºti identificate cu însuºi destinul sãu.
Deºi deþine luciditatea de a discerne nefirescul existenþei
sale, nu schiþeazã nici un gest de împotrivire, nu îºi asumã
fapta, cantonându-se la „privirile fãrã protest”. Fiinþa Dariei
este surprinsã în sterila adãstare într-o anticamerã a Firii
aºteptate ºi a nefirescului acceptat.
În acest context Daria îndrãzneºte sã creadã cã
scriitorul Loga este o nesperatã materializare a visurilor
sale utopice, mântuitorul impasului ei existenþial ºi al bolii
sufleteºti: „Cum sã-ºi zic? Ce nume sã-þi dau? Simt
nevoie sã-þi dau un nume. Îmi vine sã te chem: salvatorule, Sfântul Gheorghe! Îmi vine sã te chem: cerule,
adâncule! Îmi vine sã te chem: tâlharule, visule!”. Simbolistica Sfântului Gheorghe, ucigãtorul balaurului (identificabil cu boala sufleteascã a femeii) este una evidentã,
chiar stânjenitor-ostentativã, însã pe de altã parte ne oferã
ºi prilejul de a argumenta cã Daria, ca dramã psihanaliticã,
nu are ca temã doar reprimarea instinctului sexual. A reduce piesa lui Lucian Blaga la o simplã punere în scenã
a unor scheme freudiene relevã comoditate ºi superficialitate exegeticã (deºi existã argumente bibliografice
ce pot justifica ºi strict o atare perspectivã). Problematica
piesei este mai largã, încadrabilã în literatura expresionistã a vremii. În acest sens au fost realizate pertinente
apropieri sau comparaþii cu dramaturgia lui Wedekind,
dramaturg german care urmãrea „a deºtepta setea de
infinit pânã ºi în subconºtientul vieþii instinctive, fãrã de
care omul nu poate aspira la o integralã armonizare”1.
Frank Wedekind a fost perceput ca model de expresioniºti,
îndeosebi datoritã revoltei pãtimaºe care îi alimenteazã
opera, precum ºi ca urmare a atmosferei de irealitate,
fatalitate ºi grotesc în care se desfãºoarã subiectul
pieselor sale. „Sexualitatea, domeniu trecut cu discreþie
sub tãcere pânã atunci, devenea la Wedekind (ca la
Nietzsche) principiu vital creator ºi distructiv, în acelaºi
timp, având forþã de destin”2.
Doina Modola considerã cã meritul dramaturgului
român, prin raportare la modelul european, este acela de
a fi depãºit, în cadrele dramei investigaþiei umane, aria
unui analitism tradiþional, descriptiv ºi raþionalist. Orientarea specificã autorului este cãtre categorial, arhetipal,
revelarea zonelor obscure ale individului, zone care
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Alice Voinescu, Aspecte din teatrul contemporan ,
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2
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Memorii. Publicisticã. Eseuri, Bucureºti. Editura Anima, 1999,
p. 221.
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presupun covârºitoare conflicte de dominaþie. „Fapta ºi
Daria, realizate în acelaºi an, 1925 (…) sunt concepute
în manierã arhetipalã, atât în ceea ce priveºte proiectarea
supradimensionatã a eroilor, cât ºi în radicalitatea
conflictelor care îi opun” 3. Dacã scopul teatrului lui
Wedekind era „de a reda vieþii umane ei dimensiune”4,
cel al dramaturgului român, în Daria, este al unei „afirmãri
normale a vieþii instinctive”5. Necesitatea asumãrii ºi
experimentãrii acestei instinctualitãþi þine de asigurarea
împlinirii sinelui ºi implicit a fiinþei umane în corelaþie cu
fondul cosmic: „Instinctele noastre formeazã capitolul cu
care natura ne crediteazã. Plãtiþi-vã datoria la timp ºi nu
aduceþi Natura în situaþia de a pune sechestru pe tot ce
aveþi”6. Prin urmare „balaurul” rãpus de Loga în fiinþa Dariei
nu trebuie identificat strict cu inhibiþia sexualã, ci cu
suprimarea pe cale nervoasã a întregii instinctualitãþi
specifice ºi fireºti condiþiei umane. Scriitorul profeseazã
un act de exorcizare asupra Dariei, alungându-i încrâncenarea încremenitã în faþa obsesiilor lãuntrice ºi
redobândindu-i manifestãrile care se înscriu în dimensiunea firescului vieþii. Nu întâmplãtor Daria îi atribuie
tânãrului artist puteri tãmãduitoare „supra-fireºti”: „scrie
cu noroi pe ochii orbilor, ca sã le dai lumina”.
ªi, într-adevãr, Daria pare vindecatã miraculos. „Draga
mea – a fost ca o minune. De unde ºi cum a venit nu
ºtiu. Obsesiile mi s-au absorbit în sânge. Crede-mã, e o
bucurie sã trãieºti. Fiecare om ar trebui sã sufere câþiva
ani de idei fixe, apoi sã se vindece ca sã simtã cum simt
eu libertatea de viaþã. E aºa de frumos. Numãr câteva
«luni-avalanºe», în care mi s-a concentrat toatã viaþa cu
care rãmãsesem în urmã”. Dorinþa de viaþã pare a câºtiga
supremaþia asupra refuzului de a trãi. Însã chiar de acum
textul sugereazã cã Daria parcurge doar o etapã efemerã
a unei utopii iluzorii: „Dar pentru moarte nu avem nici
puþina tãrie ce se cere pentru viaþã” afirmã premonitoriu
protagonista, gândindu-se la tentativele eºuate de „a-ºi
face sfârºitul”, fãrã a-ºi imagina cã, infraraþional, tocmai
îºi rosteºte aluziv sentinþa asupra finalului propriei
existenþe neîmplinite. Fondul inconºtient al fiinþei sale
tocmai trãieºte premoniþia unei scurte, nedefinite ºi triste
poveºti. Într-o oarecare mãsurã luciditatea nu o pãrãseºte
complet, Daria este conºtientã cã orice poveste de iubire
are o întindere limitatã în timp; dar, uimitã ºi încântatã de
noua stare a sufletului sãu, protagonista se abandoneazã
frenetic principiului plin de vitalitate al „carpe diem”,
transformându-se într-o actualizare contemporanã a
bacantelor din alaiurile dionysiace: „Are sã mã uite într-o
zi? Nici nu s-ar putea altfel. Dar vreau sã mã bucur de
entuziasmul puternic ºi copilãresc ce mi-l dãruieºte atât
cât mi-l dãruieºte. E tot ce mai pot sã aºtept de la aceastã
ultimã izvorâre de frumuseþe în mine. Nici acest dar scurt
sã nu-l primesc? Pentru ce aº mai trãi? Încã un an, doi,
ºi va începe viaþa împrãºtiatã în moina zilelor”.
O datã în plus textul piesei relevã cã „duhul cãrnii,
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Ibidem.
Eugen Todoran, Lucian Blaga. Mitul dramatic, Timiºoara.
Editura Facla, 1985, p. 51.
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Ibidem, p. 39.
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4

49

eseu

7

50

Eugen Todoran, op. cit., p. 40.

distanþa de la lirismul misterial al lui Zamolxe pânã la
epicul prozaic din Daria este enormã ºi deconcertantã,
dar urmãritã programatic de autor. Deplasarea temporalã
de mii de ani în istoria pieselor sale a presupus ºi o mutaþie
a perceperii relaþiei dintre sacru ºi profan, de la principul
fecund al vaselor nemijlocit intercomunicante în „vârsta
de aur” a umanitãþii pânã la chipurile mute ale veºniciei
în prezentul derizoriu, devitalizat. În aceastã luminã
drama psihanaliticã a lui Lucian Blaga poate fi recuperatã
dintr-o periferie a neîmplinirii estetice în care fusese
izgonitã de cãtre critica de specialitate.
Filip, soþul Dariei, remarcabil exemplu de pedagog
absolut ºi monstruos, este un actant perfect (în grotescul
sãu) al individului reprezentant al societãþii contemporane.
Natura (sau, mai degrabã, involuþia/implozia eului în
cadrele actuale) l-a sancþionat drastic pe acest om, care
e tumefiat cerebral ºi are un grav defect de pronunþie:
„Faþã de mine natura s-a fãcut vinovatã de o mare crimã.
(…) Cuvintele ies din mine unele fãrã oase, ca moluºtele,
altele supraarticulate”. Deficitar ca naturã, un rebut
ontologic, se încãpãþâneazã a-ºi rãzbuna condiþia
deplorabilã profesând o iluzorie ºi meschinã dominare ºi
extirpare a fondului instinctual al fiinþei: marea „împlinire”
a existenþei sale handicapate este susþinerea în public a
unei rizibile teorii, „dovedite cu date statistice”, despre
„educaþia embrionarã”. Metoda sa experimentalã, care ar
fi capabilã sã determine dezvoltarea omului încã din faza
uterinã, probeazã ignoranþa crasã, eroarea ºi eºecul
colectiv al societãþii moderne în tentativa de a nega ºansa
ºi dreptul elementar de manifestare fireascã a persona
litãþii specifice fiecãrui individ, cu fondul sãu abscons de
instincte vitale. Evident cã un asemenea rebut ºtiinþifizat
nu poate sã înþeleagã nu poate sã înþeleagã rãbufnirile
naturii în fiinþa Dariei, reacþia sa fiind aceea de a „menaja”
nebunia soþiei, rezervându-i acesteia o izolare perfectã
de lumea exterioarã, adicã îi înlãturã orice posibilitate
curativã pe care contactul cu spaþiul ilimitat ar fi presupuso: „Eºti nebunã ºi nebunii trebuie închiºi”. De fapt, lui
Filip îi convenea teama Dariei de a înfrunta spaþiile vaste,
vãzând aceasta ºansa de a dobândi certitudinea cã nu
este înºelat (fizic) de consoartã. Reacþia de a o sechestra
în camerã dupã descoperirea afecþiunii femeii pentru
scriitor apare astfel ca o meschinã mãsurã de autoprotejare a orgoliului masculin. Egoist ºi opac, derizoriu
ºi grotesc, Filip îºi condamnã soþia la dezintegrare
psihicã. În aceste circumstanþe, o exclamaþie ca „Petre,
nu uita cã sunt om, nu animal de cuºcã!”, deºi surprinde
exact drama izolãrii sufleteºti a femeii, nu poate avea
nici un ecou în conºtiinþa bãrbatului obsedat de – ºi limitat
la – arestarea personalitãþii umane într-o cuºcã determinatã încã din faza embrionarã. Într-un monolog, Daria
rezumã întreaga situaþie dramaticã a cãsniciei lor, a bolii
sale sufleteºti: „Mi-ai fost un sprijin rãbduriu cât am bolit
sufleteºte? Îþi sunt recunoscãtoare, dar cred cã nu te-a
costat prea mult. Dimpotrivã, într-un colþ de inimã, cred
cã te-ai bucurat cã sufãr de anumite obsesii, care mã
legau de casã, fiindcã mã vedeai astfel irevocabil a ta!
Recunoaºte! Dacã ai avea un strop de sinceritate faþã de
tine însuþi, ai recunoaºte cã îþi conveneau ideile mele
fixe, fiindcã nu puteam sã ies nicãiri singurã ºi aveai
PRO

pentru femeie, nu este o chemare oarbã a instinctului,
care sã se cearã satisfãcutã prin orice compromisuri
morale, ci este o chemare a vieþii, pentru împlinirea ei,
fireascã, opusã compromisului de pânã atunci”7: „Aºtept
surprizele de dincolo de orizont. Ah, mersul lui Loga e
aºa de tânãr, parcã întotdeauna ar umbla gol peste ogoare
abia încolþite, de grâu. Privindu-l, îþi vine sã-l întrebi: tinere,
unde te duci? ªi el parcã ar rãspunde: mã duc sã înviu
morþii cu o atingere de deget ºi sã suflu duh peste femeia
mea de lut”. Scriitorul Loga apare ca ºaman care
profeseazã iniþieri ale miracolului germinal, încolþirea
grâului pe ogoare, revigorarea ciclicitãþii vegetale fiind
asociatã metaforic înmuguririi vieþii într-un material uman
aflat într-o searbãdã încremenire. Astfel artistul Loga
poate fi perceput ca un avatar în contemporaneitate al lui
Dionysos sau, mai corect spus în contextul paradigmei
autorului, poate fi asociat unui arhetip/ficþiune-matcã/
imagine-sintezã reprezentate de Zamolxe ºi Moºneag în
piesele anterioare, propovãduitori pentru semeni ai unei
noi metafizici (dacã nu teofanii), identitãþi profetice care
trezesc în conºtiinþa ºi spiritualitatea neamului revelarea
acelor „surprize de dincolo de orizont”. Diferenþa esenþialã
constã în faptul cã pentru a realiza o asemenea performanþã (hierofanicã) protagoniºtii anteriori au înþeles
necesitatea de a renunþa la sine, au acceptat inerenþa
sacrificiului lor ca identitate umanã pentru a susþine
naºterea unui miracol existenþial. Or scriitorul Loga nu
va reitera, în contemporaneitate, postura celor doi
presupuºi antecesori din raþiuni care þin o perspectivã
mai amplã a autorului. Într-o lume primordialã, originarã,
de „tinereþe pãduraticã”, primarã, a începuturilor genuine,
relaþia dintre transcendenþã ºi contingent era una a
spaþiilor confine. În cazul lui Zamolxe, sacrificiul de sine
al profetului ºi revelaþia hierofanicã a divinitãþii (Marele
Orb) în rândul semenilor era nu doar necesarã, ci ºi
posibilã. Printr-un proces mult mai dificil, revelaþia i-a fost
posibilã ulterior ºi preotului ortodox într-un ev mediu târziu,
apelându-se la substratul ancestral, pãgân, care s-ar fi
perpetuat prin Moºneag, asimilându-ºi creºtinismul ºi
configurându-i o nouã formã, miticã ºi misticã (Isuspãmântul), a imanentismului panteist.
Însã în prozaicul contemporan legãturile cu dimensiunea vag intuitã a tainei sunt foarte plãpânde. Precaritatea sacrului nu þine, la Blaga, de o transcendenþã
goalã, de o divinitatea absentã, ci doar tãcutã. Misterul
existenþial nu îºi mai aflã cãi adecvate de exprimare ºi
manifestare în universul citadin monden. Comunicarea
cu sacrul nu este posibilã în cadrele ordinii artificiale
impuse de civilizaþia contemporanã care nu permite
reabilitarea omului în relaþia cu transcendentul. Deplinele
valenþe ºi latenþe ale omului (suflet, trup ºi spirit) sunt
sufocate de prejudecãþile ºi rigorile false impuse de
societate. Iatã de ce scriitorul Loga, deºi creator la rându-i,
nu va putea sã o „mântuiascã” pe Daria. Iatã de ce Daria,
deºi întrezãreºte potenþialul profetic al artistului, nu va
avea parte de o revelaþie completã a accesului la absolut
ºi va sfârºi în neîmplinire. Aceasta este linia parcursã de
substratul ideologic al dramaturgiei lui Lucian Blaga:

SAECULUM 6/2008

eseu

PRO

astfel mai mult decât oricare alt bãrbat siguranþa cã nu
eºti înºelat”.
Deºi aparent monstruos ºi ermetizat, perfect sieºi,
totuºi Filip nu este un personaj monocord. Într-o
mãrturisire accidentalã ºi târzie, el afirmã: „Nimeni nu
bãnuieºte dresajul la care mi-am dedat eu substanþa
nervoasã, ca sã nu-mi mai ies din fire. – Deºi cu sãnãtatea
îmi merge tot mai prost”. Mãrturisirea lui Filip þine de o
supratemã a dramei Daria, care urmãreºte sã sugereze
cã o absolutizare a apolinicului în structura interioarã a
fiinþei umane este un demers caduc ºi eronat, imposibil
de a fi desãvârºit. Chemãrile latente ale ancestralului,
ale fondului abscons al sinelui îºi fac simþitã prezenþa în
cazul oricãruia dintre indivizi. Un alt savant, profesorul
Vlaicu, deºi privit cu o oarecare duioºie, reprezintã doar
o nuanþare a tipului uman armonizat forþat ºi astfel
nefiresc: „cel din urmã clasic în lumea noastrã târzie –
diform ca ºi noi –”. Profesorul Vlaicu are o permanentã
nostalgie a traiului în pieþele Atenei antice, sau a
peregrinãrii prin pãdurile de mãslini ale Eladei. Pelerinajul
„la temniþa lui Socrate de lângã sfânta cetate a Atenei”
nu va fi niciodatã înfãptuit, întrucât ºi acest savant bãtrân
este un prizonier al timpului sãu ºi al formaþiei sale
clasiciste, intuitã incert ca inadecvatã când observã fulgii
de zãpadã de la fereastrã, manifestãrii spontane ale Firii
naturale, dar existenþe de care este separat programatic
de cãtre bariera de sticlã etanºã: „Extaziat se apropie de
fereastrã ºi apoi începe cu patos homeric: «Copiii mei,
cui nu-i vin poetice simþiri? Domnu’ de poetice simþiri
cuprins este…»”. Profesorul Vlaicu exprimã rãtãcirea
improprie ºi devitalizatã a unei reminiscenþe de
tradiþionalism ancestral defunct în contemporaneitatea
desemantizatã, expresie a ignoranþei ºi a vidului
existenþial: „Toþi profesorii de elinã sunt aºa. Se pare cã
însãþi natura se rãzbunã asupra celor ce încearcã sã
perpetueze limbile moarte. Aceastã perpetuare seamãnã
a sacrilegiu: parcã a-i scoate din groapã un mort ºi l-ai
purta în spate pe strãzi ºi în saloane”.
Sub auspiciile savantului Filip, personalitate mecani-
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zatã într-un suprem efort malign de a supune Firea, de a
suprima sinele fiinþei umane, Daria nu poate fi altceva
decât o prizonierã a bolii sufleteºti. Vindecarea nu îi poate
reveni decât prin intuirea unor orizonturi mult mai ample,
întrezãrite odatã cu ivirea scriitorului Loga, un creator
care, contrar pedagogului Filip, în principiu nu suprimã
natura, ci o transfigureazã prin mijloace artistice. O astfel
de metamorfozare a naturii interioare se produce ºi în
fiinþa Dariei. Închisã în odaie de soþul mãrginit, femeia
are intuiþia unei posibilitãþi de a surmonta limita care i se
impune, de a înfãptui saltul ontologic. Acum tânjeºte cãtre
lumea de afarã, de dincolo, deschide ferestrele ºi printre
gratii îºi doreºte libertatea, ca o fiarã într-o cuºcã: „Ah,
libertate. Ah, zãpadã ºi aer”.
Din toatã ecuaþia, prima victimã se va dovedi o fiinþã
nevinovatã, care nu are nicio culpã în ceea ce priveºte
drama existenþialã a Dariei. Cel pe care fatalitatea ºi-l
arogã în primul rând ca tribut este Puiu, fiul protagonistei,
copil inocent care declanºeazã involuntar manifestarea
deplinã a bolii sufleteºti a Dariei. Mesager al sorþii (figurã
angelicã), Puiu apare de cealaltã parte a gratiilor ºi este
considerat de cãtre mama sa, în mod iresponsabil, drept
un foarte potrivit – ºi mai ales necesar – intermediar al
strigãtului ei cãtre mântuitorul Loga. Este de identificat,
în aceastã scenã – a ºaptea din actul al treilea – o
confruntare directã, dar de pe poziþii inegale, dintre
nebunia dionysiacã ºi armonia apolinicã. Daria se
manifestã într-o nouã ipostazã, aceea a unei fiinþe aflate
sub stãpânirea exaltãrii adâncurilor în imposibilitate de a
mai fi controlate minimal. Întunecarea minþii Ciobanului
din Zamolxe, în lumina lunii, având drept consecinþã
sfâºierea oilor din turmã, dansul erotic profesat de Nona
în Tulburarea apelor, cu unicul scop de a-l determina pe
preot sã ardã biserica ortodoxã, pentru ca fecioara sã
pãºeascã desculþã prin cenuºa Domnului, sunt douã
situaþii existenþiale similare anterioare freneziei isterice
a Dariei. Stãpânitã de rãbufnirea violentã a fondului instinctual al fiinþei, prea îndelungatã vreme înãbuºit în sine,
Daria nu îºi mai poate controla, asemenea menadelor
Eladei odinioarã, cugetul sau fapta. O simplã victimã ºi
instrument prin care se manifestã cu necesitate fondul
primar, abscons, al firii, Daria îºi biciuieºte copilul crezând
cã astfel îºi satisface iluzia mântuirii sufletului prin Eros.
Cu o ultimã fãrâmã de luciditate, femeia îºi conºtientizeazã condiþia ºi articuleazã, cuprinsã de friguri, printre
dinþii clãnþãnind sãlbatic: „Ah, simt cã înnebunesc – acum
– uite, – acum – înnebunesc – înnebunesc!! –”. Înnebunirea protagonistei presupune considerarea Dariei ca fiind
o menadã rãtãcitã de alaiurile antice de pe dealurile Eladei,
o bacantã pierdutã în contemporaneitate, închisã într-o
cuºcã în afara cãreia, undeva, sãlãºluieºte – utopic –
zeul mântuitor la care trebuie sã dobândeascã acces
pentru a reveni la o relativã normalitate, pentru a se împlini
ca existenþã. Ritualul dionysiac îºi aflã astfel o originalã
transpunere în modernitate.
De cealaltã parte a gratiilor se aflã o complet altã
concepþie existenþialã. Moralitatea copilului þine ºi de
inerenta puritate ºi inocenþã a vârstei, dar ºi de produsul
unei îndelungate evoluþii a fiinþei cãtre o armonizare a
relaþiilor umane în societate. Puiu este exponent al omului
51
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zbuciumul universalei deveniri. Lucrul singuratic devine
reflex al unei existenþe supraindividuale ºi neliniºtite”8.)
„Hãuitul sinistru”, ca ecou al „existenþei supraindividuale
ºi neliniºtite”, îndeplineºte o funcþie destul de explicitã,
inaugurarea senzorialã a unei certitudini cu privire la
epilogul implacabil al tristei poveºti: Daria îºi plânge nu
doar moartea fiului, ci propria moarte, pe care o intuieºte
cã nu mai are cum ºi de ce sã o evite.
Viaþa este principiul incomprehensibil în faþa cãruia
capituleazã, succesiv, protagoniºtii. Puiu „numai trupul
mort ºi l-a lãsat veste cã puþinul din viaþã i-a fost tocmai
destul”. Viziunea asupra existenþei fiindu-i contrazisã brutal, copilul renunþã la propria-i viaþã, resimþitã ca o povarã:
„copii se sinucid cu conºtiinþa treazã ºi curatã cum e cea
a îngerilor: nu suportã viziunea ticãloºiei omeneºti”. Filip,
cel care se luptase cu înverºunare sã „aresteze” formele
de manifestare ale fiinþei, se recunoaºte înfrânt în faþa
capriciilor existenþei: „Am sfârºit prin a accepta fãrã protest hotãrârile soartei”. Daria, Puiu, Filip, fiind caractere
diferite, chiar divergente ºi antagonice, acceptã finalmente
în mod similar soarta ce li se impune din afara fiinþei lor,
ceea ce sugereazã cã în faþa Firii toþi indivizii sunt egali,
concluzie exprimatã de eroinã într-un scurt moment de
luciditate înaintea sinuciderii: „Între om ºi om e mai mare
deosebire ºi depãrtare ca între viaþã ºi moarte, ºi totuºi
întocmirile lumii îi þine laolaltã”. „Întocmirile lumii” se
rãzbunã pentru neîmplinirile fireºti ale vieþii fãrã a þine
cont de mãsura culpei unui sau altuia dintre protagoniºti.
Nemaiîndrãznind sã îºi asume viaþa, Daria încearcã sã o
evite, sã o eludeze, ºi cere singurã sã fie iar închisã în
odaie, trãind o teamã obsesivã de a mai lua contact cu
scriitorul Loga. Aceasta nu poate fi decât o improprie
disimulare, întrucât artistul este tot ce i-a mai rãmas femeii
ca principiu al vieþii. Gândul obsesiv al morþii nu o
pãrãseºte pe Daria, care plonjeazã într-un abis al
autismului cu finalitãþi de vãdit suicid: „Trebuie sã fie foarte
greu sã mori când vrei sã mori”.
Cheia de înþelegere a morþilor aparent inutile, dar,
paradoxal, inerente, necesare „bãlaurului”, poate fi dedusã
din douã replici schimbate de Filip ºi profesorul Vlaicu:
„Vlaicu
Nenorocirile de felul acesta nici o «pedagogie» nu le
poate împiedica.
Filip
Asta înseamnã cã nici Dumnezeu nu le poate
împiedica”.
Cu atât mai frapant cu cât resemnarea în faþa voinþei
inexplicabile ºi implacabile vine din partea celor doi
pedagogi ai piesei. Aºadar „nenorocirile de felul acesta”
nu pot fi controlate nici de metodele socio-ºtiinþifice ale
omului modern ºi nici de omnipotenþa divinã. Se ridicã
atunci întrebarea fireascã la ce anume se referã
dramaturgul, care este, în viziunea sa, principiul suprem?
Omniprezenþa, omnipotenþa ºi polifonia acestuia sunt
exprimate de cãtre Daria, într-o enumerare pateticã: „Ah,
obsesiile, ah, teroarea, ah, singurãtatea, ah, dragostea,
ah, scrisorile ºi moartea, groaznic ºi nesfârºit lãuntric
8

Lucian Blaga, Filozofia stilului, Bucureºti, Cultura
Naþionalã, 1924, p. 70.
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de mâine, artist ºi moralist deopotrivã, printr-un proces
natural, dar îndeosebi sub atenta supraveghere
pedagogicã a lui Filip, copilul fiind educat cu muzicã
sfericã încã de când Daria îl purta în pântece: „un adevãrat
mic filo-sof”, adicã un „iubitor de înþelepciune”. Desenele
sale precoce, precum ºi replicile ad-hoc la orele de curs
ale profesorului Vlaicu, relevã, pe de o parte, o predispoziþie sensibilã pentru creaþie, spontaneitatea artisticã
ºi speculativã a fiinþei, inteligenþã, dar ºi eticã socialã,
plus o savuroasã ironie, care are rolul de a detensiona
inerentele momente dificile ale existenþei. Ipostazã
evoluatã a fiului Popii, Radu din Tulburarea apelor (întrucât
evoluase ºi societatea umanã vreme de câteva sute de
ani), Puiu este o preconizare vagã a copiilor din Cruciada
copiilor, unealtã de manevrã pentru unele scopuri ºi
finalitãþi care îi depãºesc, interesele celor mari nefiind
aceleaºi cu sensibilitãþile ºi ingenuitatea celor mici. Ei
intuiesc, ludic, la nivelul infantil, sensurile esenþiale ale
existenþei, în acest sens jocul-parabolã al celor trei copii
din Zamolxe constituind o remarcabilã alegorie
miniaturalã. Dacã Nusitatu poate încã închide ochii ºi
astfel ignora ororile realitãþii, într-un iluzoriu, dar protector auspiciu al disimulãrii naive, în schimb Puiu, „în zilele
noastre”, nu mai are aceastã ºansã, ci este constrâns a
lua parte la nebunia dionysiacã a mamei sale. Radu
reþinuse din manifestãrile Nonei râsul ei frumos, pe care
ºi-l dorea, naiv, sã revinã. Puiu reþine din isteria Dariei
strigãtele ºi loviturile necontrolate, în acest mod întregul
sãu eºafodaj existenþial armonios se destramã. Concepþia
sa luminoasã ºi echilibratã despre existenþã fiind
infirmatã, copilul va deveni victimã a fondului instinctual
al fiinþei, iar prin aceasta viziunea asupra perspectivelor
umanitãþii este problematicã.
Refuzul scriitorului Loga de a primi scrisoarea Dariei
din mâna bãiatului constituie preludiul epilogului. Gestul
sãu determinã douã revelaþii, în fond identice prin esenþa
lor. Pentru Daria „de-acum totul s-a sfârºit”, pentru Puiu
„acum nu mai pot trãi”. O vagã tentativã a copilului de a
se elibera de povara culpei ºi a ruºinii prin dorinþa de a I
se destãinui tatãlui sãu este curmatã scurt de Daria, foarte
asemãnãtor cu modul în care Filip însuºi îi interzisese
femeii sã se elibereze prin manifestãri. Într-un fel Daria
îºi condamnã fiul la moarte închizându-l într-o cuºcã a
refulãrii exact la fel cu sentinþa lui Filip în ceea ce o privea.
Absenþa posibilitãþii defulãrii îi condamnã pe cei doi la a
fi victime ale unei pedagogii exagerate a menþinerii unui
forþat ºi fals echilibru al formelor apolinice. Calea de mijloc
între extreme pare a fi imposibil de aflat.
Limbajul zgomotului, prezent în Tulburarea apelor prin
dangãtul clopotelor, revine în Daria sub forma unui plâns
al femeii, la începutul actului al patrulea, „un plâns ce
seamãnã când cu un hãuit sinistru, când cu hãuitul
bocitoarelor care «se cântã» dupã morþi”. Natura acestui
hãuit teluric este vãdit expresionistã, putând fi asociat
cu þipãtul obsedant al figurii dezumanizate din tabloul din
1893 al lui Edvard Munch. (Apropierea de pictura artistului
norvegian a fost dealtfel exprimatã de Lucian Blaga însuºi,
în contextul unei tentative personale de a defini expresionismul: „Arborii lui Munch au ceva din liniºtea
misterioasã a cosmosului; arborii lui Van Gogh ceva din
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gol, ieri ºi astãzi ºi totdeauna, nici o scãpare de nicãiri”.
Încercarea cea mai coerentã de a exprima în cuvinte
inefabilul îi aparþine, desigur, scriitorului Loga: „Ameninþãm
cerul cu metafore ºi smulgem pãmântului secretele, dar
duºmanul pe care nu-l putem învinge e puterea absurdã
ºi cu mii de feþe a sângelui. Numeºte aceastã boalã cum
vrei, numeºte-o blestem sau lãuntricã lege, numeºte-o
bãlaur. Bieþi oameni – ne zbatem între bãlaur ºi rânduielile
lumii, ºi ieºim mãcinaþi”. „Bãlaurul” o rãpune ºi pe Daria,
care se sinucide fãrã a-i lãmuri în vreun fel pe martorii
dramei sale asupra resorturilor ºi necesitãþii morþii sale.
Replicile fratelui, „Daria, Daria, de ce? Nu trebuia” ºi ale
soþului, „Acum ce facem?”, demonstreazã, din nefericire,
tocmai incapacitatea lor de a trãi revelaþia înþelegerii
dramei ascunse a sângelui. Spre diferenþã de finalul din
Zamolxe, în care dacii ca personaj colectiv dobândeau
in extremis revelaþia mitului Marelui Orb, precum ºi a
finalului din Tulburarea apelor, unde Popa pleca în lume
pentru a propovãdui, ca apostol, mitul lui Isus-pãmântul,
în Daria finalul este frânt, nu existã nicio revelaþie, niciun
mit, ci doar o neputinþã funciarã, iar perspectiva pe care
astfel o sugereazã dramaturgul în ceea ce priveºte ºansa
omului contemporan de a mai realiza saltul ontologic este
sumbrã.
Explicaþiile care s-au oferit în critica de specialitate
au þinut îndeosebi de freudism ºi de aici foarte adeseori
Daria a fost sancþionatã drastic în planul esteticii, fiind
consideratã doar o stângace punere în scenã a unor teorii
psihanalitice. În acest sens trebuie menþionatã opinia lui
Tudor Vianu: „Dar sfera de idei din Zamolxe ºi Tulburarea
apelor aruncã peste fapte o purã luminã pornitã dintr-un
focar înalt. În Daria ºi Fapta avem lumina verzuie a
fosforescenþelor subterane. ªi cu toate cã o unitate se
poate recunoaºte, între termenii acestui contrast sunt ºi
deosebiri. Dionisianismul s-a pozitivat ºi a devenit
libidinozitate. Bacanta a devenit o istericã obicinuitã.
Frenezia liberatoare ºi-a restrâns ºi ºi-a întunecat
înþelesul pentru a deveni o simplã descãrcare nervoasã.
Este pretutindeni o înlãturare a idealitãþii din lucruri”9.
„Balaurul” poate fi înþeles ca o forþã dinamicã a vieþii, o
calitate vitalã, identificatã de comentatorii dramaturgului
german Wedekind cu „elanul vital” înþeles de Bergson ca
duratã subiectivã a timpului care duce la relativizarea
valorilor morale ºi aºezãmintelor sociale. În aceastã
perspectivã drama lui Lucian Blaga a fost consideratã
„mai mult un exerciþiu tematic în spiritul teatrului nou”10.
Piesa poate fi vãzutã ca un exerciþiu tematic, dar
perspectiva exegezei poate – ºi trebuie – depãºi
cantonarea în instrumentele psihanalizei. Dramaturgul va
fi fost influenþat de acestea, dupã cum ºi expresionismul
de sorginte germanã va fi jucat un rol important în alchimia
piesei sale. Însã dincolo de aceste evidenþe, îndrãznim
sã afirmãm cã Lucian Blaga nu s-a rezumat în Daria la
un simplu „exerciþiu tematic” minor. Notabilã este
atitudinea constantã a autorului faþã de propria piesã, pe

PRO

9
Tudor Vianu, Teatrul d-lui Lucian Blaga, în „Cuvântul”,
decembrie 1925, apud Lucian Blaga interpretat de…, studiu
introductiv, tabel cronologic ºi bibliografie de Emil Vasilescu,
Bucureºti. Editura Eminescu, 1981, p. 193.
10
Eugen Todoran, op. cit., p. 42.
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care a considerat-o în repetate rânduri ca o reuºitã.
Tocmai din aceste considerente ne asumãm opinia conform cãreia Daria este un punct de reper deloc neglijabil
într-un traseu unitar, omogen, al construcþiei dramatice a
autorului. Odatã cu fixarea cadrului „în zilele noastre”
perspectiva dramaturgului nu a mai putut, implicit ºi
programat, sã aspire la spaþiile vaste ºi astfel lipseºte
libertatea desfãºurãrii istoriei primelor sale piese.
Dar „ficþiunea-matcã” a întregului demers dramatic
poate fi aflatã în semnificaþia conferitã fondului instinctual al fiinþei. Acesta subzistã în naturã, în întreaga Fire,
precum ºi în indivizi, indiferent de circumstanþe ºi
conjuncturi. Problema, cãreia dramaturgul Lucian Blaga
nu încearcã sã îi afle soluþia, ci pe care doar o propune
meditaþiei prin intermediul creaþiei sale artistice, se referã
la efectul pe care acest fond instinctual, abscons, al fiinþei
îl are asupra spiritului creator al omului. Omul creator
tinde sã-ºi împlineascã destinul prin îndeplinirea acelui
„salt ontologic” care îi oferã ºansa de a surmonta limita
ºi efemerul prin eternizarea a ceva din sinele sãu în unele
aspecte ale veºniciei, în unele frânturi de transcendenþã
pe care încearcã astfel sã ºi le reveleze. Astfel scriitorul
Loga este un Prometeu mai mic decât Zamolxe ºi apropiat
Popii din Tulburarea apelor întrucât este înlãnþuit de
femeie, de viaþã ºi eros, într-o vagã tentativã de a
considera femeia „principiu de apãrare a vieþii împotriva
dumnezeirii”11. Erosul, ca valenþã a vieþii, este însã
incompatibil cu actul creaþiei, în dramaturgia lui Lucian
Blaga erosul (reprezentat de femeie) se cere întotdeauna
sacrificat, jertfit. Finalmente scriitorul Loga va apela doar
la actul creaþiei artistice pentru a-ºi asigura accesul la
absolut. Daria este sacrificatã, cu atât mai mult cu cât
pentru ea Erosul trãit alãturi de scriitor era unica ºansã
de a-ºi împlini destinul ºi a conferi un sens vieþii. În
absenþa acestuia, propria poveste devine insignifiantã în
cadrul „marii poveºti” iar femeia capituleazã: „poveºtile
nu au sfârºit. Le poþi continua când vrei. Le isprãveºti
numai când nu le mai poþi suporta”. Sinuciderea Dariei
este fapta unui învins, iar propria moarte nu produce
revelaþii hierofanice semenilor, nu existã epifanii discret
schiþate la finele dramei, precum în cazul primelor douã
piese, ºi aceasta întrucât Daria nu este profet. În ambianþa
societãþii moderne perspectiva este frântã, relaþia cu
absolutul precarã, dacã nu chiar total comisã, iar omul
devine o victimã a pierderii acestei legãturi cu diferitele
chipuri ale veºniciei. O replicã a lui Filip adresatã Dariei
este un astfel de avertisment subtil, de subtext, al vocii
auctoriale, precum ºi, în virtutea dublei enunþãri teatrale,
un mesaj adresat de autor receptorului dramei sale „psihanalitice”, sugerând conºtiinþa acestuia în ceea ce priveºte
impactul pe care perspectiva voit frântã a istoriei „zilelor
noastre” o va avea asupra cititorului/spectatorului: „Recunosc, mi-e cu neputinþã sã ies din banalitate. În apropierea
ta orice gest tragic împrumutã o nuanþã de grotesc”.
octombrie 2001,
Mûhlbach, Transilvania
11

Dragoº Protopopescu, Lucian Blaga ºi mitul dramatic,
în “Gândirea”, decembrie 1934, cf. Al. Paleologu, Teatrul lui
Lucian Blaga, în vol. Lucian Blaga interpretat de…, p. 207.
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„ESENÞA FIINÞEI” SAU CONTINUITATEA
UNUI DISCURS ÎN EMINESCOLOGIE

54

arborescentã”... Exegetul ºi-a conceput actuala carte ca
o prelungire, dar ºi o desãvârºire a viziunilor sale,
nuanþând mai multe aspecte ale universului eminescian
care nu au fost în prim-planul investigaþiilor precedente.
Ca ºi la începuturile sale, Mihai Cimpoi îºi continuã formula, perfecþionatã pe parcurs de ani printr-o acumulare
stãruitoare, dar ºi printr-un studiu aplicat – aceastã piatrã
de încercare a criticii, având un stil aºezat, meditativ ºi
adânc. N.Georgescu, referindu-se la creaþia lui Mihai
Cimpoi, aprecia, bunãoarã, „anvergura discursului,
amplitudinea cunoaºterii practice ºi mai ales pasiunea
creaþiei, febra acutã a descoperirii, continua tendinþã
novatoare – toate acestea, zicea prestigiosul
eminescolog, sunt amprente ale universalitãþii puse în
conþinut, nu în formã”.
Notam ceva mai devreme cã Mihai Cimpoi ºi-a
conceput noul volum ca pe o prelungire, o desãvârºire a
ideilor, viziunilor fixate în cãrþile anterioare. N-a renunþat,
fireºte, nici la ecuaþia arhetipalã Narcis ºi Hyperion (Th.
Codreanu), autorul selecteazã momente, puncte de
vedere, urmãrind cu sensibilitate miºcarea gândului
eminescian, „coliziile Poetului cu abisul, cu spaþiul
demonizat, cu eterna curgere spre moarte” (C. Ciopraga).
Acestea ºi altele sunt retopite în volum, un volum „unitar
ca gândire ºi demers analitic” (C. Cubleºan); autorul
sfideazã limitele „cercului strâmt”, demonstrând cã relectura operei eminisciene printr-o grilã de percepþie
filosoficã din unghiul heideggerian de privire asupra lumii,
þinteºte, de fapt, înþelesurile filosofice ale operei în raport
cu marii gânditori ai lumii, dar ºi momentul fixãrii statornice
a gânditorului ºi filosofului Eminescu în circuitul de valori
universale, fãcându-i astfel mai evidentã originalitatea,
profunzimea cugetãrii, demersul filosofic ºi ideatic. Este
dovada unui spirit mereu activ al exegetului care ºtie a
„descoperi”, printr-o perspectivã existenþialistã, a unor noi
„continente ideatice” în opera lui Eminescu, poetul
rãmânându-i, fireºte, labirintul mereu atractiv ºi fãrã limitã
din care, probabil, nu ar dori sã iasã niciodatã...
Subiectele propuse spre analizã „privesc perechile de
contrarii”: Viaþã/Fiinþã – Moarte/Nefiinþã , urmate de
categorii ce dezvãluie un sistem de manifestare filosoficã
a personajului (omului) eminescian, precum Arãtãrile
fiinþei, Nodul tragic, Frumuseþea negativã, Limitele,
Angoasa (spaima, neliniºtea), Dorinþa (Dorul), Suferinþa,
Singurãtatea, Melancolia, Timpul ºi spaþiul, Nesfârºirea
(Eminescu ºi Brâncuºi), Abisul, Destinul, Disperarea,
Nimicul (nihilismul ºi „apusul de zeitate”), Devenirea,
Miºcarea, Voinþa (Eminescu ºi Schopenhauer), Cercul,
Taina (nonsensul ºi nihilismul relativ), Simbolismul mePRO

Dupã o serie de cãrþi de referinþã privind exegeza
eminescianã: Narcis ºi Hyperion (1979, 1986, 1994),
Cãderea în sus a Luceafãrului (1993), Spre un nou
Eminescu (1993, 1995), Eminescu, poet al Fiinþei (1998),
Plânsul Demiurgului (1999), Eminescu – mã topesc în
flãcãri (2000), Mihai Cimpoi propune o lucrare de sintezã,
o scriere fundamentalã, conceputã într-un spirit
enciclopedic atât la elaborarea fiecãrui capitol, cât ºi al
întregului volum. Este vorba de Esenþa Fiinþei. (Mi)teme
ºi simboluri existenþiale eminesciene, în care autorul
propune „o re-lecturã a poeziei ºi mitopo(i)eticii eminesciene prin grila existenþialã ºi „nodul tragic” în care se
adunã toþi existenþialii”. Din mulþimea de eseuri ce iau în
dezbatere opera poeticã eminescianã, exegetul a selectat
doar douãzeci ºi patru, dar prin conþinutul lor, prin valoarea
ce o deþin ele pot fi considerate niºte micromonografii
care anunþã mai multe concepte ale fiinþialului. Mihai
Cimpoi nu face o re-lecturã de verificare pentru a puncta
„plusuri ºi minusuri”, nici încearcã „un joc de cuvinte
îndrãgit de textualiºti pe mituri ºi teme”, nu împarte poezia
în miteme . Autorul nostru re-citeºte poezia cu o
„participare avizatã din interiorul operei eminesciene”, sau
cum susþine N. Georgescu, „ne conduce cu atâta atenþie
prin opera eminescianã, cautã potrivirile cu atâta grijã –
ºi nu forþeazã nici o notã – încât creeazã sentimentul
participãrii operei înseºi la lumea de gând care o viziteazã”.
Este un demers hermeneutic de o largã rezonanþã, pe
care Mihai Cimpoi îl formuleazã în felul urmãtor:
„Tensiunea ontologicã e datul esenþial al eminescianismului, tradusã ºi într-un sinergism, care e mai mult
decât armonia observatã de Vianu ºi sinestezia
(baudelairianã); e o asociere într-un Tot a tuturor organelor,
sistemelor, factorilor. Fiinþarea pentru plinul sufletesc ca
ºi fiinþarea pentru golul sufletesc (pentru nimic, precum
zice Sartre) se împreuneazã, la Eminescu, într-un singur
acord sinergetic”.
Lecturând noul volum – Esenþa Fiinþei – mi-am
reactualizat în memorie mai multe momente de adevãrate
surprize-întâlniri cu personalitãþi de mare calibru, antrenate
de Mihai Cimpoi într-o dezbatere cu statut bimilenar, o
dezbatere de filozofie a existenþei, începând cu Platon ºi
Anaxagoras, Shakespeare ºi Goethe, Kant, Hegel ºi
Schopenhauer, Novalis, Baudelaire ºi Rilke, pânã la Blaga,
Tagore, Eliade ºi Noica, Heidegger ºi Jung, Gabriel Marcel
ºi Ortega y Gasset, Rosa del Conte, ªtefan Lupaºcu ºi
Svetlana Paleologu Matta... Toþi aceºti mari gânditori,
aceºti „co-militoni în timp” devin, pe parcursul elaborãrii
eseurilor din aceastã carte, adevãraþi „colaboratori” ai
autorului, prin apelarea la spusele lor obþinând o „stilizare
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dieval, Lumea ca teatru, Fiinþa ºi Raþiunea (Eminescu ºi
postmodernismul).
Mihai Cimpoi „recompune” sistemul filosofic de gândire
eminescianã într-o structurã unitarã, raportându-l la
univers, el fixeazã clipa stelarã, starea de maximã
contopire a omului eminescian cu eternitatea. Viaþa unei
clipe poate fi mãsuratã doar cu propriile tale simþiri.
Precum clipa poate uneori da mãsura faptelor tale... Aºa
cum Eminescu a ºtiut sã se apropie de eternitatea clipei,
dând mãsurã ºi valoare simþirii noastre, verbului ºi
spiritului nostru, la fel ºi Mihai Cimpoi descoperã
particularitãþile esenþiale ale Fiinþei, relevându-i ipostazele
cele mai ascunse ºi punând în echilibru statornic valoarea
operei eminesciene, dar ºi încercând un dialog cu viaþa
omului ºi a universului eminescian, cu lumea acestuia ºi
lumea creatã în colaborare cu el, metafora teatrului, eu-l
uman ºi eu-l lumii – ipostaze reluate ºi nuanþate,
desãvârºite, confirmând astfel noþiunea, propusã de C.
Noica, de om deplin al culturii româneºti.
Omul eminescian este studiat, analizat în raport cu
omul kantian, care sfideazã limitele „cercului strâmt” printro permanentã „transgresiune a imediatului”; omul
eminescian este pus în raport cu teoriile lui Hegel ºi
Heidegger, Platon ºi Socrate; este raportat la estetica
altor mari teoreticieni ai culturii universale: Schopenhauer,
Sartre, Kierkegaard, Jung, Rilke... „Omul eminescian –
narcisic ºi hyperionic – cautã principiile universale,
fundamentale existenþei, „esenþa fiinþelor”, asemenea
„rãdãcinilor” lui Empedocle, „seminþelor” lui Anaxagora,
„atomilor” lui Democrit, „prototipurilor” lui Platon, „ideilor”
lui Hegel, „categoriilor” lui Kant. El cautã, înfrigurat ºi
cuprins de „tremurul” pozitiv, înfiinþãtor, ontologicul pur”...
Omul eminescian trãieºte moartea ca text existenþial,
dictat de o realitate supremã, de o ultimo ratio a lumii.
Viaþa/fiinþa, cu raportul dintre componentele sistemelor
vii: viaþa ºi viul îl conduce spre ideea cã totul ce miºcã
pe sine însuºi este principiu al miºcãrii, ceea ce
înseamnã cã omul nu se poate naºte, dar nici sã moarã
nu poate. Aceasta va sã însemne „asumarea trãirii tuturor
sensurilor ei negative”. Moartea este „o umbrã a vieþii, o
filã complementarã a acesteia, un aspect fenomenologic
al devenirii, ea este „moartea eternã”, substanþa ontologicã
unificatoare, adunând lumea într-un Tot imuabil”: „O,
moarte! – nu aceea ce omori spre-a naºte iar, / Ce umbrã
eºti vieþii, o umbrã de ocarã – / Ci moartea cea eternã în
care toate-s una, / În care tot s-afundã ºi soarele ºi luna...”
(Femeia?... mãr de ceartã). Prin urmare, zãdarnicã e
credinþa în eternitate: „Cãci eternã-i numai moartea, ce-i
viaþã-i trecãtor”.
Personajul eminescian nu rãmâne „nici prizonierul
exclusiv al vieþii, nici prizonierul exclusiv al morþii”. Ambele
dimensiuni – viaþa ºi moartea – se hrãnesc din aceeaºi
substanþã – existenþa omului. Eminescu, constatã Mihai
Cimpoi, obþine un grad suprem de ontologizare a
discursului mitopoetic, valorizând cele douã provocãri
existenþiale: viaþa ºi moartea. Poetul însuºeºte „principiul
dinamizator ºi afirmator al morþii”, moartea fiind „temeiul
ei raþional”, cea care afirmã „viaþa”, cea care pune în
valoare „vitalitatea”. Omul eminescian „trãieºte moartea
cu o deosebitã intensitate, cãci ºtie cã împreunã cu viaþa
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constituie douã file ale existenþei”; acest personaj „se
împarte între viaþã ºi moarte, ca cele douã adãposturi
ale fiinþei”. El se vrea un „mijlocitor” între aceste douã
extreme ale existenþei. Poetul, deci, se împarte între cele
douã dimensiuni existenþiale – viaþa ºi moartea – care
sunt ca „douã poluri”: „viaþa e germenul morþii – moartea
e germenul vieþii”, iar lumea e o „vecinicã platã cãtre viaþã
ºi o încasare din partea morþii”.
Meditând asupra ideilor din antitezele Viaþã/Moarte //
Fiinþã/Nefiinþã ca „douã file ale existenþei”, Mihai Cimpoi
constatã cã personajul (omul) eminescian, situat între
viaþã ºi moarte, se vrea „un mijlocitor între ele, un
intertextual între textele lor sau chiar un metatextual”.
Cãci, zice exegetul, „printr-o metapoeticã se adunã în
sine sugestiile ºi simbolurile tinereþii (mantaua), ale
singurãtãþii (steaua), ale suferinþei gradual împinsã pânã
la „voluptatea morþii / Ne-ndurãtoare” (Nessus, Hercul),
ale arderii, mistuirii ºi reînvierii (Pasãrea Phoenix) – poetul
cautã sã se smulgã atât fascinaþiei morþii, cât ºi fascinaþiei
vieþii ºi sã se redea esenþei primare a sinelui: „Piarã-mi
ochii tulburãtori din cale, / Vino iar în sân, nepãsare tristã;
/ Ca sã pot muri liniºtit, pe mine / Mie redã-mã!” Odã (în
metru antic). Odã fiind „manifestul morþii asumate” (Irina
Petraº). Iar Mihai Cimpoi constatã cã sensul adânc al
Odei stã în „energica ºi salvatoarea renunþare la ochiul
care vede ºi viseazã viaþa ºi moartea (avem în vedere
ochiul raþiunii, n.n.), în sustragerea fascinaþiei amândurora
ºi în încredinþarea idealismului recuperator al sinelui
„redat”. ªi exegetul concluzioneazã cã „aceasta nu
înseamnã decât revenirea râvnitã la ontologicul pur, la
proiectarea eului nu în planul vieþi sau al morþii, ci –
retroactiv – în propriul sine, ca existenþã autenticã”.
În Arãtãrile fiinþei exegetul observã cã fiinþa se aratã
în „clipa cea repede ce ni s-a dat” printr-o puternicã (auto)iluminare. Având conºtiinþa unei limite (Limitele), omul
eminescian este conºtient cã limita „se impune ca primã
primejdie de ordin existenþial”. Nu întâmplãtor, Svetlana
Paleologu-Matta nota în eseul Esenþa adevãrului: „Volumul
Esenþa Fiinþei e captivant de la început; prima paginã
deja „argumenteazã” cu mari adevãruri susþinute la mari
înãlþimi prin Pascal (situaþia omului între cele douã
infinituri), prin pragurile heideggeriene, prin neliniºtea
morþii, prin cerul înstelat kantian. Tot acest text, combinat
în mod transcendent, dã cititorului un sentiment adânc ºi
benefic, prin regãsirea sa în aceste lumi.”
Chiar dacã admitem faptul cã Mihai Cimpoi, ca oricare
alt om de culturã, are conºtiinþa limitelor (încã Pascal
susþinea cã „fiinþa situatã între infinit ºi neant, el însuºi o
parte a universului, nu poate cuprinde legãtura indisolubilã
a tuturor lucrurilor, întregului, ºi, deci, universul”), exegetul
nostru încearcã sã descifreze „ceva din misterul vieþii”,
cãci, vorba lui Petru Creþia: „dezlegarea misterelor ne
apropie de absolut”. Aprofundându-ºi tot mai mult cãutãrile
în materia Fiinþei, exegetul se posteazã în „centrul” acestui
„mister”, punctând o altã dimensiune a cunoaºterii, a
cercetãrii, aplicate, în temei, pe circuitul de imagini
arhetipale. Mobilul esenþial al acestor investigaþii în
materie de filozofie, de esteticã, de hermeneuticã este
profunda ºi inestimabila creaþie a poetului nostru naþional.
„Academicianul Cimpoi descoperã la Eminescu viziuni
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forþã geneticã intrinsecã”. Prin urmare, viul este înþeles
ca un „proces organic replicativ al vieþii” ºi ilustreazã
narcisismul eminescian, conform cãruia „viaþa e oglindire
ºi sporire a imaginii iniþiale a visului, e înaintare
autoproductivã”, adicã „viul surprins în viul potenþial”.
Mihai Cimpoi considerã cã omul eminescian este prin
excelenþã un om tragic, iar tragismul nu este decât
„conºtiinþa existenþei unei ordini universale sub semnul
destinului ºi al limitelor care se pun în calea realizãrii de
sine a omului”. Exegetul demonstreazã în acest capitol
„schema”, conform cãreia Eminescu ar fi un pesimist.
Pretinsul „pesimism” eminescian este negat de prezenþa
„omului tragic”. Nietzsche preciza cã „artistul tragic nu e
pesimist, el spune da la tot ce e problematic ºi teribil...”
De aici înþelegem mai bine adevãrata esenþã a viziunii
autorului Luceafãrului asupra lumii, precizeazã Mihai
Cimpoi. Decenii la rând am fost încorsetaþi de scheme
vetuste care ne inoculau ideea cã omul eminescian se
scufundã în bezna neºtiinþei. Mihai Cimpoi demonteazã
schemele vechii mentalitãþi, oferindu-ne imaginea omului
eminescian care „nu se scufundã într-un întuneric al
neºtiinþei, strãluminat numai de anumite dezvãluiri
gnostice ºi – cu atât mai mult – contopindu-se mistic cu
nirvana budista (în care sfârºeºte renaºterea iniþiaticã).
Exegetul ni-l prezintã ca pe un om tragic, mereu depãºind
limitele, mereu distanþat de „cercul strâmt” ºi proiectat în
infinit. El susþine un dialog discontinuu cu Absolutul,
principalul obstacol ontologic – timpul – îl trece prin
„regãsirea timpului originar, sacral, organic, recuperat în
spaþiul sacru”, îl ajutã sã trãiascã continuu „un timp
atemporal, timpul hyperionic”. Mihai Cimpoi face în acest
capitol trimiteri ºi la accentul eroic al omului tragic,
proiectat mereu în Absolut. „Dar omul tragic eminescian,
zice Mihai Cimpoi, este dincolo de accentul eroic
ascensional – omul deplin care adunã în „nodul tragic” al
fiinþei sale ºi neliniºtea metafizicã modernã, ºi ataraxia
stoicã, ºi nepãsarea budistã, ºi modelele arhetipale
descoperite în inconºtientul colectiv al fiinþei sale (el se
identificã adesea cu Decebal, cu Zamolxis, cu ªtefan
cel Mare, concepându-ºi o aurã sacralã de „tânãr
voievod”).”
„Nodul tragic” eminescian este unul absolut, susþine
Mihai Cimpoi. Exegetul face referiri la proiectul de dramã
Mira, în care au o deosebitã semnificaþie sentimentul
cheltuirii puterii ºi nuntirii cu moartea lui ªtefan cel Mare,
vrerea de distanþare completã de eul pãmântean ºi de
cufundare „în alt eu, altã fiinþã – alt corp”. Prin urmare,
omul tragic eminescian este „sfârºitul necondiþionat,
Narcisul fãrã oglindã ºi fãrã proiectare în celãlalt, în Eco”.
Drama existenþialã a poetului are loc, dupã Mihai Cimpoi,
„în câmpul valorilor”. Valoricul (sacralul) este adevãratul
axis mundi, principiu suprem de organizare ierarhicã a
lumii.
În viziunea lui Mihai Cimpoi, personajul eminescian
trãieºte întreg spectrul suferinþei ca „realitate psihicã
substanþialã care aduce revelaþia limitelor existenþiale”.
Dar suferinþa omului eminescian, considerã exegetul, este
o suferinþã obiºnuitã. E de o intensitate tragicã cu
adevãrat, deoarece viaþa apare ca o luptã a contrariilor
sub semnul unei voinþe care va fi frântã, iar existenþa ca
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ce aveau sã fie adeverite cu decenii dupã moartea
(înveºnicirea) poetului”, noteazã un alt împãtimit de
Eminescu, albanezul Kopi Kycyku. „Ca ºi fizicienii
moderni, zice M.Cimpoi, Eminescu cautã o a patra
dimensiune a lumii, o realitate ascunsã a ei, un dincolo
tainic, un sâmbure nuclear”. „În plan ontologic ºi poetic
propriu-zis, constatã Mihai Cimpoi, fiinþa se aratã cu tot
cu înãlþimile ei luminoase ºi abisurile întunecoase”.
Oricum, abisul îl aºteaptã pe poet atât în arãtãrile fiinþei
fiinþãrii, cât ºi în înfãþiºãrile fiinþei, cuvântului. Descifrând
fraza „Cuvântul e cuvânt. Cuvântul e grãitor”, Heidegger
vorbea despre o cãdere cu rost, despre o cãdere nu în
vid, ci într-un spaþiu al plinului: „Dacã ne lãsãm sã cãdem
în abisul pe care-l numeºte aceastã frazã, noi nu ne
pierdem în vidul unei cãderi. Noi suntem azvârliþi în
înãlþime. Numai aceastã înãlþime deschide o profunzime”.
Comentând acest pasaj, am putea spune cã arãtarea
fiinþei ºi cuvântului sunt capabile sã obþinã profunzime
prin conºtiinþa cã nu ne pierdem în vidul unui abis.
Corelând demersul fiinþial eminescian cu spusa lui
Heidegger, Svetlana Paleologu-Matta gãsea cã nici
Hyperion nu s-a pierdut în golul primar absorbant ºi cã
printr-o azvârlire spre înãlþimi a putut ajunge la Demiurg.
„Or, figura Demiurgului semnificã gândirea cea mai
profundã, dialogul cu sine fiind acea elevaþie în care se
„deschide o profunzime. Profunzimea stã în abisul
cuvântului” (S. Paleologu Matta, Eminescu ºi abisul
ontologic, Aarhus, 1988). De aici, de la aceastã idee a
„cãderii într-un spaþiu al plinului”, adicã „azvârliþi în
înãlþimea” care „deschide o profunzime” vine ºi titlul
volumului Cãderea în sus a Luceafãrului, poetul trãind
întreg spectrul tragic al „oscilãrii între cei doi poli ai arãtãrii
cu toate înãlþãrile ºi cãderile”. Poetul „scoborât din stele
/ Purtând pe frunte-mi raza a naþiunii mele”, cã numai
Poetul „trece peste nemãrginirea timpului”, la conºtiinþa
amarã cã este „fantasmã printre fantasme”, conºtiinþã
din care se nutreºte apoi certitudinea cã atinge sub chip
de Hyperion revelaþia supremã a Fiinþei prin dialogul cu
Demiurgul. „Drumul lui Eminescu este drumul de la
arãtarea onticã a fiinþei, determinatã de concretitudinea
ºi monotonia Timpului („Pulseazã lunga vreme / în orologi
cu paºi uniformi...”) – Timp catilinar (problematizant) ºi
teluric (pãmântesc) – la arãtarea ontologicã ºi neologicã
asiguratã de Eternitatea („nemuritoare ºi rece”) care se
prezintã peste „nemãrginirea timpului”, peste acel „eºti”
parmenidian, peste energia aristotelicã, absolutul
hegelian, supraomenescul nietzschean, ºi „se dã”-ul
heideggerian, peste curgere, antinomie ºi devenire.
Cuvântul este acum dincolo de primejdia ce o ascunde
abruptul, prãpãstiosul, însuºi Logosul”.
Omul eminescian este definit de Mihai Cimpoi în dublã
ipostazã, mai bine zis, într-o atitudine narcisiacã ºi o
alta hyperionicã – douã stãri de trãire fiinþialã, adicã întro „dublã reflexie: cea a Eului pur narcisiac ºi cea a Altuia
care este anume viul”. Constantin Cubleºan menþiona în
cadrul unei dezbateri a volumului Esenþa Fiinþei cã
demersul melodic al analizei porneºte tocmai de aici, de
la viaþã, de la fiinþã, pe care Eminescu „o gândeºte întrun plan codificat ce-ºi are începutul în acel punct prim
ce s-a miºcat, „cel întâi ºi singur care „izbuteºte” cu o
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o durere prelungitã, ca o trãire destinalã tensionatã: „un
lung prilej pentru durere”, pus, deci, în faþa sensului tragic
al existenþei, al limitelor acesteia, suferinþa fiind „o
realitate trãitã”. Iar eliberarea de suferinþã are loc doar
prin suferinþã, considerã exegetul.
Singurãtatea, „sorã bunã cu înstrãinarea”, presupune,
dupã Mihai Cimpoi, „restrângerea, replierea, reîntoarcerea”
la sine, ceea ce provoacã „închiderea în cerc” – un cerc
existenþial. „Singurãtatea este o realitate absolutã ,
esenþialã pentru suflet, asigurându-i acestuia o identificare
absolutã cu el însuºi”.
Meditând asupra noþiunii de Melancolie, gândul îl conduce pe exeget atât spre Saturnus, care apare, în
mitologia românã, ca zeu al adâncimilor terestre ºi al
tainelor htoniene, identificat cu Titanul grec Kronos, cât
ºi la Saturn, planeta nefastã a astrologilor, a cãrei luminã
palidã, difuzã simbolizeazã suferinþa, cercul de încercãri
ale vieþii. Omul melancolic în esenþã, apare tutelat
fatalmente de Saturnus (deus absconditus) ºi de Saturn.
Melancolia, considerã Mihai Cimpoi, „i-realizeazã
universul, deschide un spaþiu care este al arãtãrii/
ascunderii fiinþei, înstrãinãrii, al alunecãrii în nefiinþã printro „amãgire” a sufletului cu „dulceaþa dorului de moarte”,
dupã cum susþine Lucian Blaga.
Timpul ºi spaþiul... Inseparabile, dupã Novalis, aceste
„mari teme romantice” sunt penetrate una de alta: un
spaþiu penetrat devine un spaþiu/timp, iar un timp penetrat
– un timp/spaþiu. Spaþiul este solidul fãrã masã. Timpul,
fluidul fãrã masã... În viziunea exegetului nostru, Omul
eminescian apropie ºi identificã ºi el cele douã forme de
percepere a universului printr-o stãruitoare încercare de
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a le unifica într-o singurã reprezentare, într-un singur
tablou sintetic. Tot astfel cum încearcã sã facã acest
lucru întreaga epocã modernã. Heidegger aratã cã aceastã
epocã „înclinã sã adune ºi sã supunã lumea într-un tablou
al întregului, într-o imagine”, omul fiind subiectul care o
reprezintã. Mihai Cimpoi face o disecare subtilã a ideii
de timp/spaþiu în gândirea eminescianã, cu trimiteri la
marii filosofi ºi esteticieni din diferite perioade...
Abisul, Destinul, Disperarea ... sunt, de asemenea,
puncte de referinþã, oscilând între viaþã, moarte, fiinþare,
vid, eternitate. Devenirea, Miºcarea, Voinþa, Taina ... în
fiecare dintre aceste eseuri descoperim un univers de
tainã, o construcþie filosoficã ineditã, o viziune esteticã
aparte, dar ºi o întreagã zonã de culturã, o nelimitatã
capacitate de gândire analiticã.
Dimensiunilor menþionate li se adaugã consideraþii
despre existenþa destinului uman, supus Marelui destin,
despre disperare (un prag intermediar între tristeþe ºi
suferinþã), despre miºcarea în cerc spre adâncimile firii,
„o intrare spectaculoasã într-un univers circular
mandalic”... O deosebitã atenþie reclamã capitolele Nesfârºirea (Eminescu ºi Brâncuºi), Voinþa (Eminescu ºi
Schopenhauer), Lumea ca teatru ºi Fiinþa ºi Raþiunea
(Eminescu ºi postmodernismul).
Mihai Cimpoi trece printr-o sintezã esenþializatã arta
brâncuºianã, artã ce aspirã spre universal, impresional,
transcendental. „Sculptor al începuturilor lumii, Brâncuºi
devine creatorul unor începuturi de forme, zice Mihai
Cimpoi. Forma se identificã, la el, esenþei. Cadrele concrete ale existenþei sunt pãrãsite pentru revelarea a însuºi
fluxului neîntrerupt al viului, pasãrea e surprinsã în ideea
de zbor, de strãpungere a spaþiului, masa tãcerii
amalgameazã ideea de nuntã, de viaþã cu aceea de
moarte, coloana fãrã sfârºit sensibilizeazã ideea de
înãlþime ºi transcendere a spiritului”. Aºa cum nimic nu
poate fi gândit în afara naturii, la fel ºi destinul spiritului
omenesc nu poate fi desprins, conceput în afara naturii.
Creaþia brâncuºianã, având în esenþã un suflu romantic,
se desfãºoarã pe aceastã fixare romanticã a naturii,
artistul urmãrind „înscrierea organicã a naturii în naturã,
a naturalului în natural”, natura fiind „individualitatea
conferitã principiului pur spiritual” (Ricarda Huch). Mihai
Cimpoi distinge câteva cãi de apropiere a lui Brâncuºi de
demiurgismul romantic. ªi pentru a le face mai evidente
recurge ºi la comentariile, observaþiile unor personalitãþi
de seamã, cum ar fi Martin Heidegger, Ricarda Huch,
Henry Moore, George Poulet, Sain-Martin, Constantin
Noica, Miluþa Petraºcu º.a.; gãseºte linii de convergenþã
între spiritul ºi operele lui Brâncuºi ºi Eminescu.
„Brâncuºismul, constatã Mihai Cimpoi, este în fond
eminescian. Eminescu deseneazã ºi „sculpteazã” în
poeziile sale coloane fãrã sfârºit, „formele columnare
propriu-zise urieºându-se prin creºtere ºi înãlþare ºi
conjugându-se cu forme arcate, cu porþi ale bolþii. Scãrile,
arcurile ºi porþile vãdit brâncuºiene constituie o arhitecturã
cosmicã bizarã...”. Criticul descoperã în creaþia acestor
câteva simboluri centrale care în plan metaforic ne revelã
„fie punctul genetic prim, fie zborul transcendent ºi
nesfârºirea”. Ambii creatori imagineazã un axis mundi
pornind de la Coloana cerului, de la Stâlpul cosmic, exis57
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de a lãmuri cum aceastã voinþã iraþionalã a dat naºtere
unui intelect raþional”. La Eminescu, susþine exegetul,
„lumea ca voinþã ºi lumea ca reprezentare se conjugã ºi
fac un întreg, cãderea în tãrâmul aparenþelor a lui DanDionis „împãcându-se” cu o cãdere foarte lucidã în real.”
Mihai Cimpoi considerã capãt de acuzare numãrul unu
lipsa direcþiei, lipsa unui încotro în voinþa schopenhauerianã. Din punctul de vedere al lui Nietzsche,
înþelegând just „în-sinele” ca Voinþã, Schopenhauer nu a
sanctificat-o ºi neputându-i da un caracter sacru, a rãmas
prizonierul idealului moral-creºtin. Ceea ce îl separã pe
Eminescu de Schopenhauer este tocmai „sanctificarea
voinþei”, cãci în lumea eminescianã se reinstaureazã
Dionisos, „însemnul cosmosului viu, al lumii în eternã
unduire”. La Nietzsche Dionisiacul înseamnã „nevoia de
unitate ºi transcenderea realului ºi abisului trecerii
temporale”. Dionisiacul eminescian înseamnã ºi el aceeaºi
„atingere a unitãþii ºi transcendenþei, a caracterului plenar
al vieþii, voinþa de a crea, de a se reîntoarce la izvoarele
viului, fiind pus sub imperiul „sentimentului unitãþii” legat
de necesitatea creaþiei ºi a distrugerii”. Mihai Cimpoi,
angajat în aceastã competiþie de „clarificare”, constatã
cã la Eminescu „preaplinul” puterii de a crea „covârºeºte”
ºi transformã totul într-un spectacol orgiastic de culori,
forme, sunete, de cãderi ºi înãlþãri cu adevãrat ontologice.
„Eul dionysiac eminescian, care-l întregeºte organic pe
cel narcisic ºi pe cel hyperionic (apolinic) se bucurã,
nãzuie, se sforþeazã sisific, trãieºte dureros de dulce
suferinþa rãsãritã în cale, bea voluptatea morþii neîndurãtoare, („jalnic ard de viu chinuit ca Nesus”), dar reînvie
luminos ca Pasãrea Phoenix ºi se redã pe sine sieºi,
întorcându-se, vorba lui Nietzsche, din distrugeri acasã”.
Redescoperirea lui Schopenhauer de cãtre modernitate
ºi postmodernitate, conchide Mihai Cimpoi, are loc sub
semnul cãutãrii a ceea ce stã în spatele naturii ºi o face
posibilã, adicã a metafizicii. Schopenhauer propune în
sens nietzschean o nouã scarã a valorilor, accentuând
ideea valorii autonome a omului, condiþia lui de creator,
pus sub imperiul gustului, frumosului ºi al unui aristocratism cultural. Aºadar, Mihai Cimpoi deschide ºi în cazul
dat, ca ºi în alte cazuri, „porþile gândirii”, propune noi
intrãri în adâncurile abisale eminesciene...
Simbol al desãvârºirii, al „închiderii asupra lui însuºi
ºi al raporturilor organice finit/infinit”, cercul este ºi
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tent în folclorul românesc ºi în concepþiile megalitice.
Mircea Eliade asemuia Coloana cerului cu Stâlpul cosmic ce susþine bolta ºi „face cu putinþã joncþiunea dintre
cer ºi pãmânt”. Prin Coloana fãrã sfârºit Brâncuºi a dat
în vileag „sensul simbolic al ascensiunii”. Acelaºi lucru
face Eminescu în Luceafãrul (tot o Coloana fãrã sfârºit)
– „electrizeazã cele douã zboruri ale lui Hyperion, unul
spre Demiurg ºi altul spre Cãtãlina, transcendentul ºi
contingentul comunicând astfel pe scara întinsã a gândului
care imitã nesfârºirea surprinsã romboidal la Brâncuºi, a
cãrui Coloanã... este, fireºte, Luceafãrul sãu...” Astfel
înþelegem cã Eminescu ºi Brâncuºi sau Luceafãrul ºi
Coloana fãrã sfârºit sunt cele douã vârfuri ce formeazã
un „ axis mundi arhetipal care simbolizeazã ideea
nesfârºirii” sau a veºniciei neamului românesc...
Unul dintre cele mai importante eseuri este Voinþa
(Eminescu ºi Schopenhauer), în care Mihai Cimpoi
vorbeºte despre interfluenþa operei schopenhaueriene ºi
a celei eminesciene, axatã pe o viziune apropiatã asupra
lumii. Este o contribuþie ce „redeschide dosarul sub semnul
reexaminãrii pe care o oferã modul de înþelegere al
postmodernitãþii”. În primul rând, Mihai Cimpoi aduce
noutate în relaþia Eminescu – Schopenhauer – Nietzsche.
Influenþa exercitatã asupra poetului în timpul studiilor
universitare îl apropie pe poet de Nietzsche, care, de
asemenea, în tinereþe a fost captivat de marele filosof
german (cei drept, mai apoi l-a „dispreþuit”, socotind cã
„pesimismul este un „simptom al sãrãciei profunde a
vieþii”). Eminescu asimileazã principiile lui Schopenhauer,
le trece prin filiera sistemului sãu de gândire, adicã îl
„eminescianizeazã” pe filosof. Nietzsche „metamorfozeazã voinþa schopenhauerianã în voinþa de putere cãtre
supraom (Th. Codreanu). Eminescu aprecia la filosoful
german „profunzimea gândirii”, „fermitatea moralã”,
„sentimentul patriei”, „multilateralitatea pregãtirii
intelectuale”, „depãºirea ispitei de a cãdea în materialism”. Poetul a intuit „capcanele” filosofiei lui Schopenhauer, totodatã, însã, l-a considerat un mare cãrturar:
filosoful german era la curent cu ºtiinþele naturale, era un
bun fiziolog, anatom... Mihai Cimpoi aduce în câmpul
analizei câteva repere esenþiale doveditoare cã Eminescu
n-a fost un pesimist, spre deosebire de Maiorescu ºi chiar
Cãlinescu, cercetãtori care confirmau un înalt grad de
schopenhauerianizare a lui Eminescu. Mihai Cimpoi,
secondat de Nietzsche, susþine cã „pesimismul nu mai
þine de o boalã (a veacului), ci mai degrabã „de sãnãtatea
concepþiei asupra universului”, care conþine implicit,
„aspectul tragic al existenþei”. Menirea poetului este a fi
„ochiul limpede al întregului univers” sau „oglinda clarã a
lumii”. Arta este întotdeauna afirmativã, ea respinge
pesimismul, mai ales cã artistul nu se teme de partea
tragicã a vieþii. Dimpotrivã, tragicul devine „stimulentul
voinþei (de a trãi)”, iar voinþa, la rândul ei, este o „afirmaþie
a existenþei”. Mihai Cimpoi face o paralelã între procedeele
de „descoperire” a unor contradicþii în procesul de apreciere
a filosofiei lui Schopenhauer. Este vorba de interacþiunea
ideilor schopenhaueriene ºi eminesciene care constã în
transfigurarea contradicþiilor filosofice în contradicþii pur
poetice, atât de necesare logicii mitopo(i)etice. O altã
contradicþie, dupã Mihai Cimpoi, este „neputinþa filosofului
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„semnul simbolic cel mai sugestiv al unitãþii de forþe care
se pun în funcþia umanã”. Eminescu reabiliteazã statutul
ontologic al cercului, pe deasupra, îl îmbinã organic cu
linia dreaptã a polaritãþii. C. Noica susþinea cã „dacã e
posibilã devenirea întru fiinþã, nici o altã schemã nu-i poate
conveni decât cercul”. „Cercul cunoaºterii, înglobat în
cercul conºtiinþei, se lãrgeºte nespus de mult, cuprinzând
tot ce þine de real ºi istorie”, zice Mihai Cimpoi.
Simbolistica cercului porneºte de la facultatea acestuia
de a sugera perfecþiunea, desãvârºirea, armonia. Astfel,
„viziunea filosoficã asupra lumii determinã în mod firesc
reprezentarea ei prin cerc (sferã)”. Criticul aduce mai multe
exemple referitoare la infinitate, recurgând la observaþiile
mai multor filosofi: C. Noica, G. Poulet, P. Grissan, C.
Barbu, Anita Bhose, Richarda Huch, A. Schopenhauer,
ºi alþii. Totodatã, face referiri substanþiale la mai multe
meditaþii eminesciene despre infinitatea bunã
reprezentabilã prin cercuri, descoperite în Fragmentarium;
demonstreazã cã ºi alþi poeþi ai lumii cautã „un centru
transcendent, o axã centralizatoare”; îl cautã, bunãoarã
Baudelaire, „închis în cercul suferinþei, permanentei
insatisfacþii ºi decepþii”; Paul Valery, invocând „figura
rondã (circularã) a lumii ºi cercul oglinditor al apei, care
rãsfrânge întregul univers”; Blaga, care susþine cã „totul
se înscrie într-un cerc în care punctul de început cosmogonic coincide cu punctul final escatologic”; Arghezi,
copleºit de „sentimentul încercuirii eului raportat mereu
la Creatorul Suprem, al singurãtãþii depline”; Bacovia,
pentru care solitudinea existenþialã provoacã o
„restrângere neantizatoare a eului într-un cerc închis al
golului”; Ion Barbu, care imagineazã o lume creatã din
„cercuri de mister”... Dupã o lungã incursiune în „sfere de
conotaþii simbolice a motivului cercului”, care este un
„cerc ontologic”, Mihai Cimpoi concluzioneazã cã
Eminescu „asigurã, în cazul mitopo(i)eticii sale, situarea
în centrum mundi prin conceperea universului ca cerc,
sferã sau ca roatã (fãrã spiþe)”.
În Lumea ca Teatru Mihai Cimpoi susþine cã omul are
codificat în fiinþa lui rolul de actor, la fel cum lumea poartã
în ea codul genetic al teatralitãþii. Fiecare dintre noi,
oamenii, „îºi joacã în mod predeterminat propriul
spectacol”. La Eminescu tema lumii ca teatru e sugeratã
de însãºi lumea aºa cum este ea („ºi ca dânsa suntem
noi” Epigonii). Mihai Cimpoi identificã aceastã lume în
Glossa, Sãrmanul Dionis, Epigonii, Împãrat ºi proletar,
Memento mori, Andrei Mureºanu, Luceafãrul (maºinãria
cosmicã perfectã, „învârtirea sfericã”, repartiþia
deterministã a cercurilor ºi „rolurilor” ºi subordonarea lor
Regizorului-Demiurg). Acest nucleu ideatic al teatralitãþii
lumii îl aflãm ºi în Scrisori, construite dupã principiul
încruciºãrii motivelor, al chiasmului, al interpunerii de
oglinzi. Aºa cum teatralitatea este o dimensiune existenþialã fundamentalã, Mihai Cimpoi adaugã imensului
theatrum mundi alte imagini esenþiale ale discursului
eminescian: theatrum interioris , theatrum historiae,
theatrum intermundorum, theatrum amoris... Omul
eminescian, ca om tragic, în concepþia lui Mihai Cimpoi,
ºtie cã este actor atras în teatrul lumii care-l ameninþã cu
pierderea identitãþii. Lumea teatralizatã este o lume
fatalmente automatizatã, iar omul eminescian priveºte
SAECULUM 6/2008

lumea-spectacol de pe „marginea uitãrii”. Exegetul cautã
afinitãþi, trage linii de convergentã între teatralitatea lumii
la Eminescu ºi unele aspecte ale teatrului absurdului
(Eugen Ionescu ºi Samuel Beckett), evidenþiind astfel
„esenþa fiinþei lumii din „culise” ºi fãcând-o reprezentabilã
prin fiinþa eului, a actorului (în teatrul lumii).
Mihai Cimpoi îºi încheie volumul cu ideea cã
„eminescianismul” este atât de proaspãt ºi actual, încât
oferã câmp de investigaþii pentru oricare cercetãtor,
indiferent de stilul, metodã, paradigmã sau oricare „isme”.
Criticul susþine prin exemple cã textele eminesciene fac
faþã ºi paradigmei postmoderniste. Autorul gãseºte
însemnele omului eminescian postmodern concentrate
în precuvântarea la nuvela Contrapaginã . Omul
eminescian face uz în mod prioritar de discursul
autoreferenþial, bazat pe ludic, biografism, atitudine
parodicã, fragmentarism, elemente metaficþionale bizare,
marcate de indeterminare, oscilare opozitivã,
deconstrucþie, intertextualitate... Aplicând paralela
Eminescu – posmodernism, Mihai Cimpoi susþine cã
„Narcis/Hyperion este concretizarea dihotomiei Poet/
Cugetãtor, Fiinþã/ Raþiune”, opoziþii pe care se sprijinã
postmodernismul, momente care „deschid parantezele
opoziþiei fundamentale modern/postmodern:
epistemologie/ontologie, autoritate/anarhie, utopie/
heterotopie, negentropie/ entropie º.a.”
Referindu-se la volumul Esenþa Fiinþei, Svetlana
Paleologu-Matta menþiona cã „e o aventurã, în sensul
cel mai nobil al cuvântului”. Mihai Cimpoi deschide – ca
în atâtea alte cazuri – zice un alt eminescolog
N.Georgescu, „porþile gândurilor eminesciene”. Sunt fireºti
aceste aprecieri, deoarece Mihai Cimpoi, prin exegezele
sprijinite pe un solid suport filosofico-estetic, provoacã
fantezia creatoare a cititorilor, lãrgeºte spaþiul gândirii,
totodatã, pune în dreaptã cumpãnã momentele de esenþã
ale operei eminesciene, dând mãsurã ºi valoare celor
mai ascunse, introvertite nuanþe ale spiritului sãu universal.
Nu pot sã nu amintesc la încheierea acestor note de
lecturã încã un gând aºezat în cuvinte de cãtre N.
Georgescu, eminescolog de prestigiu, care, parafrazându-l pe C. Stere, scria: „Mihai Cimpoi nu vine în cultura
românã din stânga Prutului – ci din adâncul Europei, mai
ales din gândirea teoreticã germanã; ce e „moldovean” la
dânsul poate fi stilul – oarecum aºezat, meditativ, calm
ºi adânc, greu ºi apãsat. Anvergura discursului, amplitudinea cunoaºterii practice ºi mai ales pasiunea creaþiei,
febra acutã a descoperirii, continua tendinþã novatoare –
toate acestea sunt amprente ale universalitãþii puse în
conþinut, nu în formã. Dacã ar fi sã aleg câteva cãrþi de
eminescologie pentru a le prezenta Europei – printre
singurele asupra cãreia n-aº ezita ar fi Esenþa Fiinþei”.
Este, cu adevãrat, cea mai complexã, dar ºi cea mai
dificilã exegezã a eminescologului. Zic aceasta,
sprijinindu-mi concluzia pe spiritul enciclopedic al
autorului, pe împletirea fireascã ºi logicã a substanþei
cerebrale cu mitul, cu misterul existenþial care proiecteazã
în câmpul analizelor un sistem de gândire complex, pe
care exegetul îl utilizeazã din plin.
2 decembrie 2007
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Hayoun 5, Cãlãuza rãtãciþilor, în arabã numindu-se Dalalat
al’Hayyrin , în ebraicã Sefer Moreh Nebukim, prin
traducerea lui Samuel ibn Tibbon, îºi aratã intenþia, încã
din prima paginã, de a concilia ºtiinþa cu religia sau de a
întelege religia dinspre ºtiinþã ºi cu ajutorul ºtiinþei: „Scopul
acestui tratat, spune Maimonide, este ºtiinþa Legii în
realitatea ei sau, mai degrabã, acela de a-l trezi pe omul
religios, care e perfect în religia ºi în deprinderile sale,
dar a studiat ºi ºtiinþele filosofilor ºi le cunoaºte diferitele
subiecte. Pe cel pe care raþiunea umanã l-a atras în
câmpul ei, dar se simte stingherit de înþelesul liberal al
Legii.” 6 Ab ovo, deºi, cum reiese ºi din textul semnalat,
avem genul apropiat lui narratio, tratatul practicã oralitatea,
în tonalitate cu ideile proferate de Maimonide, cu un vãdit
caracter esoteric, nefiind la îndemâna oricui. Pentru a o
înþelege în spiritul literei, fãrã a rãmâne la suprafaþa
acestora, coborând în subsidiarul lor, lectorul necesitã o
cunoaºtere a Septuagintei, dar ºi a filosofiei greceºti,
precum necesare sunt ºi cunoºtinþele din domeniul
ºtiinþific. Insã, încã din prefaþã, însuºi autorul vine în
sprijinul cititorului, arãtând cã cele douã stagiuni care
determinã conþinutul cãrþii, Fizica ºi Metafizica, nu sunt
decât ma’asse bereºit ºi ma’asse merkaba.
Dacã ne întrebãm de ce Dalalat al-Hayyrin, Maimonide
anticipeazã orice interpretare, venind el însuºi cu
explicaþia chiar la începutul tratatului.
„Acest tratat, spune filosoful-medic, mai are ºi un al
doilea þel, acela de a explica alegoriile foarte criptate din
cãrþile profetice fãrã sã se ºtie limpede cã sunt alegorii,
dar pe care ignorantul ºi omul distrat le iau în înþelesul lor
literal, nevãzând în ele un sens esoteric. Dar ºi dacã un
om cu adevãrat ilustru le examineazã, poate fi ºi el
tulburat profund atunci când le ia în înþelesul lor aparent.
Insã, dupã ce vom fi explicat sensul alegoriei sau îl vom
fi avertizat cã este o alegorie, el va fi îndreptat pe calea
cea bunã ºi ferit de tulburarea lui. De aceea am ºi intitulat
acest tratat Dalalat al-Hayyrin.” 7 Totuºi, trebuie sã
admitem cã întreg conþinutul Cãlãuzei este unul speculativ, chiar dacã face distincþie între tipurile de legi: legea
mozaicã (legea divinã) ºi legea politicã (legea terestrã),
care, însã, decurge din „adevãrata lege”, legea lui Moise.
Doar prin legea lui Moise, conform lui Maimonide, se poate
accede la adevãrurile superioare, care pot conduce omul
spre fericire, legea asigurând ºi nemurirea sufletului.
Filosofia maimonidianã distinge între însuºirile intelectuale ºi cele morale, studiul având o importanþã capitalã
în definirea omului, însã, conform filosofului, necesitã o
ordine de tipul: ideile sunt cunoscute prin tradiþie, ideile
astfel cunoscute trebuie demonstrate, în cele din urmã
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„... Dacã în lucrãrile sale anterioare, Maimonide a
abordat, doar în treacãt, marile probleme ale spiritului
uman, în Cãlãuza Rãtãciþilor el a aprofundat aspectele
esenþiale ale procesului de cunoaºtere ºi ºi-a prezentat
cele mai intime ºi mai cutezãtoare idei, cu o mare putere
de convingere, ce nu vor lãsa indiferenþi, sunt sigur, pe
nici unul dintre cititorii ei.” – Acad. Nicolae Cajal.
Filosofia evreiascã, aºa cum apare ea în tratatele de
specialitate, îºi are sorgintea în specificul evreiesc, în
fundamentul gândirii iudaice, anume în Decalog – asseret
ha-devarim; asseret ha-hadibberot.
Urmând traseul logicii, nici scrierile lui Maimonide nu
puteau face abstracþie de tradiþie, deºi, dupã cum vom
vedea, la el distingem limpede treptele de cunoaºtere,
dacã luãm ca sistem de referinþã tratatul Cãlãuza
Rãtãciþilor.
Este extrem de interesant cã, plecând de la Tora
(< ebr. bibl. Torah), Maimonide ºi alþi filosofi ai culturii
iudaice reuºesc sã impunã în operele lor un limbaj filosofic,
limbajul sacru nefiind unul tehnic-ºtiinþific, ci apeleazã
mai degrabã la alegorie ºi hiperbolã, categorii care vin de
fapt din altã sferã.
In studiile hermeneuþilor ºi lingviºtilor, limbajul religios
cunoaºte o aplecare aparte, arãtându-se cã ebraica, mai
apoi greaca veche ºi latina, au devenit limbile revelaþiilor,
uzând în acest sens de o specificitate aparte. Paul
Ricoeur, în Experienþã ºi limbaj 1, aratã cã „inspiraþia pare
sã se identifice cu insuflarea unei alte voci în vocea
proprie: aºa vorbeºte YHWH”, fãcându-se astfel distincþie
între vorbirea obiºnuitã ºi cea divinã, care se manifestã
printr-un ins, limbajul având o caracteristicã specificã.
De altfel, Jakobson distinge între funcþiile limbajului,
precizând cele 6 conotaþii: a. funcþia referenþialã; b.
funcþia emotivã; c. funcþia conotativã; d. funcþia faticã;
e. funcþia metalingualã; f. funcþia poeticã.2
Nici Maimonide, pentru redarea adevãrului filosofic
iudaic, nu va întrebuinþa alt limbaj ºi, deºi limbajul folosit
este unul tehnic, filosofico-religios-ºtiinþific, face uz de
inflexiunile familiare, specifice genului sermones, verbele
fiind la persoana a II-a, în stil direct, adresându-se de
fiecare datã discipolului sãu mai tânãr, Iosef ben Iehuda,
pe care-l numeºte „fiule”. Chiar dacã discursul este unul
concret, adresantul numit, la fel cum fãcuse odinioarã
Augustin cu Adeodat3, genul este asemãnãtor omiliilor.
De altfel, Wilhelm Bacher4 numeºte acest gen de adresabilitate aggada, apropiindu-i sensul de cel al lui narratio,
cu precizarea cã aggada este într-o continuã asimilare
semanticã, în funcþie de evoluþia istoricã a culturii iudaice.
Consideratã „opera de cãpãtâi”, dupã Maurice-Ruben
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ele acþionând asupra conduitei.
Textul tratatului în limba româna se datoreazã variantei
lui Solomon Munk8. Se pare cã versiunea acestuia, în
comparaþie cu ce avem în cultura noastrã, este mult mai
stufoasã, nefiind la îndemâna oricui, încât, în 1930,
Edmond Fleg9 îºi ia libertatea de a selecta cele mai
interesante capitole ale Cãlãuzei, volumul publicându-l
la editura Reider.
Conform filosofiei lui Maimonide, þelul suprem al fiinþei
este adevãrul iar premisa de la care pleacã filosoful în
atingerea acestui prag este aceea cã doar prin cunoaºtere
ºi gradat mintea omului poate accede la principiul ultim
ºi prim al adevãrului:
- nu practica moralei, ci cunoaºterea asigurã nemurirea
- omul superior beneficiazã de o providenþã specialã
- orice revelaþie este pur spiritualã ºi interioarã
- preceptele mozaice au o motivaþie raþionalã.10
Îmbinând raþiunea cu principiile credinþei, Maimonide pune
într-o luminã nouã omul cunoaºterii, eliberându-l de
iraþionalism, dovedindu-se a fi, deopotrivã, filosof, medic,
teolog. Gândirea raþionalistã maimonideanã nu a rãmas
fãrã ecou, dacã ne raportãm la filosofi ca Toma de Aquino,
Spinoza, Leibniz etc.
Întrebãri de genul „ce presupune sã fii evreu”, „care
sunt posibilitãþile mesianismului” le întâlnim printre ideile
lui Spinoza11. Faþã de autorul Cãlãuzei, care încercã o
mediere între gândirea filosoficã ºi gândirea teologicã,
Spinoza, autorul Eticii, considera cã între filosofie ºi
teologie nu existã loc de conciliere ºi ca atare ele trebuie
sã rãmânã despãrþite. Ideile medicului filosof au avut o
aºa mare influenþã, încât acesta a fost studiat de teologi,
filosofi, indiferent de provenienþa religioasã, idei ale
acestuia fiind întâlnite ºi în opera teologico-filosoficã a
lui Toma de Aquino.12
Leibniz 13, descoperind versiunea Cãlãuzei în limba
latinã, fãcutã de Buxtorf 14 dupã versiunea oralã a lui
Tibbon, preia în opera sa, spre argumentarea propriilor
concepte, citate din Maimonide. El însuºi cunoscãtor de
filosofie, în special de filosofie greacã, se aºeazã în
continuarea lui Aristotel 15, conciliind în mod vãdit limbajul
filosofic cu limbajul teologic. „Ceva mai înainte am avut
în acest tratat un capitol în care am arãtat cã îngerii nu
sunt corpuri. Acelaºi lucru l-a afirmat ºi Aristotel, dar care
cu o deosebire în denumire: el vorbeºte de Inteligenþe
separate, în timp ce noi spunem îngeri.” 16
La Grande Encyclopedie , 1974, considera cã
„Maimonide se impune ca unul dintre cei dintâi ºi cel mai
remarcabil mijlocitor dintre Aristotel ºi scolasticã”.

7

M.Maimonide, op.cit. pp. 19-20
Solomon Munk, mai 1803- februarie 1867, s-a nãscut în
Germania, devenind ulterior cunoscutul orientalist
9
Edmond Flegenheimer - dramaturg, iudaist ºi elenist,
nãscut la Geneva în 1874, muzician amator, poet ºi libretist.
La noi în þarã, acesta era cunoscut pentru prietenia cu George
Enescu. De altfel, Edmond Fleg îi scrie lui Enescu poemul
pentru tagedia liricã Oedip.
10
Dumitru Hâncu, prefaþã la op.cit., pp. 9-11
11
Spinoza – latinizat, Benedictus de Spinoza - s-a nãscut
la 24 noiembrie 1632 la Amsterdam ºi moare la 21 februarie
1677, la Haga. A fost un renumit filosof evreu, de origine
sefardã.
12
Toma de Aquino – cãlugãr dominican, filosof, teolog,
Sf. Toma din Aquino (ital. San Tommaso d’Aquino ) s-a nãscut
la începutul anului 1225 în castelul Roccasecca, fiind al
ºaptelea fiu al contelui Landulf din marea casã feudalã
Aquino.
13
Leibniz - Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz se
naºte la 1 iulie 1646 ºi moare la 14 noiembrie 1716. A fost
filosof ºi matematician, unul din întemeietorii iluminismului
german. În domeniul matematicii a introdus noþiunea de
funcþie, fiind considerat, împreunã cu Newton, fondatorul
analizei matematice.
14
Buxtorf - Johannes Buxtorf , forma originalã a numelui
fiind Bockstrop sau Boxtrop, s-a nãscut în 25 decembrie,
1564, decedând în 13 septembrie, 1629. A fost un cunoscut
iudaist, orientalist, profesor de ebraicã la Basel.
15
Aristotel – se naºte în 384. a. Chr. ºi moare în 322, a.
Chr. A fost unul dintre cei mai importanþi filosofi ai Greciei
Antice, fondatorul ºcolii peripatetice. Filosofii ca Metafizica,
Retorica, Logica formalã, Etica, Retorica sunt întemeiate de
el
16
M. Maimonide, op. cit., pp. 69-70
8

Note:
1
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Paul Ricoeur, Experienþã ºi limbaj în discursul religios,
în Fenomenologie ºi teologie, volum colectiv, Ed. Polirom,
Iasi, 1996, p.29
2
R. Jakobson, Essais de linguistique generale, I, II, Paris,
1963, 1973.
3
A. Augustinus, De magistro, Ed. Humanitas, Buc., 1994
4
Wilhelm Bacher, Aggada der tannaiten: Von Hillel bis
Akiba, Strasbourg, 1903, ed. II.
5
M.-R. Hayoun, O istorie intelectualã a iudaismului, Ed.
Hasefer, Buc.1998, p. 110
6
M.Maimonide, Cãlãuza rãtãciþilor, Ed. Hasefer, Buc. 2000,
p. 19
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repetiþia laitmotivicã, succesiunea metaforelor ºi ritmul
fac din poezie un bocet. „Paradisul în destrãmare” – þara,
nu mai e unul imaginat – metafizic, ci unul concret în
spaþiu ºi timp. În acest paradis în destrãmare, „inima
mea mãrturiseºte poetul – e-o carte care arde”. [Inima
mea în anul 1940]. Poetul nu-ºi pierde speranþa, ea vine
din „temeiul poeziei” [Inscripþie]. Poemului citat i se pot
alãtura Sufletul se-apleacã soartei, Oboseala omului.
Vechi teme ºi motive din complexul expresionist al
apocalipsei din antume sunt de regãsit ºi în poezii ca:
Norul, În timp, Jale la început de noiembrie, Cântecul
cãlãtorului în toamnã. În aceste texte regãsim „cohorte
de pãsãri”, „izvoare ce-ngheaþã”, „jaf în luminã”, „pãmânt
în tenebre”, „pânza ploilor”, „mohorul mãrturisirilor”, poetul
plânge „spre zarea dorului / cu lacrima norului”. Senzaþia
de „înnourare”, „întomnarea” de „împietrire” se degajã din
multe versuri ale ciclului. Poetul psalmodiazã. „Amarã e
însã amiaza / de astãzi ºi nu se-nfiripã / în larguri nici
tâlc nici visare. / Doar frunzele zboarã-n risipã” [21
Decembrie]. Orfeu a devenit mut (atenþie, nu tãcut),
deoarece pentru „noul” Orfeu „tenebrele n-au capãt”, iar
„lumina n-are înviere”. Teribil de sumbrã ºi plinã de
ameninþãri e Pasãrea U, o replicã în negativ la Pasãrea
sfântã. „Neguri acopãr / câmpuri ºi dâmb. / Freamãtã
ulmul, / duhul cel strâmb. // Cuiburi mai multe-n / creste
se vãd / Semn cã-n coroane / dat-a prãpãd. // Neagrã
fãinã / cade prin scoc / colo la moara / lui Nenoroc. //
Macinã el doar - / gârbov, cãrunt. / Curge urâtul / greu ºi
mãrunt. // Lut fãrã slavã, / umed absurd. / Umblu-n nelume. / drumul e surd.// unde rãzbate / silnic pas, / lung
peste creºtet / cântã un glas. // Cântã prin ceaþa / care
cãzu - / veºnic deasuprã-mi / pasãrea U”. Un poem care
ne aminteºte de imaginarul poetic expresionist este
Cântec despre regele Ion. Versurile circumscriu imaginea
aceluia cãruia i s-a furat patria, deopotrivã, ºi cea terestrã
ºi cea cosmicã: „Avem acelaºi nume, tu ºi eu, / Cã-i
iarnã sau cã-i primãvarã / Ne cheamã azi pe toþi la fel:
Ion fãrã de þarã”. Repetiþia refren dã poemului sonoritãþi
de elegie care ne aminteºte de jalea ºi dorul din poezia
lui Goga. „Cuprins” de acest sfârºit de lume poetul mai
încearcã o salvare prin cântec [Gitterdammerung].
Oricât de „obosit” ºi „bãtrân” ar fi, poetul nu-ºi pierde
speranþa [Înviere]; el are încã puteri sã depºeascã
„vârstele nerodnice”. Puterea mântuitoare vine de la
poezie. Tocmai în acest sens se justificã prezenþa
numeroaselor arte poetice în ciclurile postume. Nici în
cele mai vitrege condiþii autorul Mirabilei sãmânþe n-a
renunþat la crezul sãu poetic. În felul acesta se adânceºte
o dimensiune a gândirii poetice blagiene: actul creator e
vãzut în termeni de ontologie poeticã; ºi de act de
PRO

Tema enunþatã prin titlu trimite spre un aspect al liricii
lui Blaga mai puþin abordat la modul explicit de cãtre
exegeza blagianã. Spre deosebire de alþi poeþi, chiar
contemporani lui, poetul de la Lancrãm nu a avut o evoluþie
prin rupturi, ci una continuã, suitoare, de creºtere din
interiorul ei. Prin urmare lectura operei poetice a autorului
Poemelor luminii conduce la decelarea unor constante:
teme motive, viziuni etc. În aceastã situaþie ne-am pus
întrebarea: existã o continuitate expresionistã între
antumele ºi postumele poetului, ºtiut fiind cã cel puþin
începând cu La cumpãna apelor poetul porneºte spre
cãutarea ºi descoperirea „nebãnuitelor trepte”. Care sunt
acestea? În ce mãsura mai pot fi relaþionate cu expresionismul. Vom încerca sã le identificãm în lirica postumã.
În mod barbar, regimul comunist i-a luat lui Lucian
Blaga dreptul de semnãturã. O perioadã de peste zece
ani (1943 – 1960) nu a mai publicat aproape nimic: câteva
poezii prin reviste, care rupte de restul operei nu mai
spun mai nimic ºi traduceri. Interdicþia a fost însoþitã ºi
de o aprigã campanie de distrugere a omului ºi creatorului
Lucian Blaga. ªi totuºi autorul La curþile dorului nu a
renunþat la creaþie. Postumele egaleazã ºi cantitativ ºi
calitativ antumele. Incredinþat cã TIMPUL, supremul
stãpân ºi judecãtor, va face dreptate ºi-a organizat ºi
pregãtit pentru viitor postumele în urmãtoarele cicluri:
Vârsta de fier 1940 – 1944; Corãbii cu cenuºa; Cântecul
focului; Ce aude unicornul. În afara acestor cicluri au mai
rãmas o serie de alte texte lirice (majoritatea din ultimul
an de creaþie, 1959 – 1960) pe care Dorli Blaga, fiica
poetului le-a grupat sub titlul Mirabila sãmânþã. Prima
imprimare a postumelor o reprezintã volumul Poezii –
1962 sub îngrijirea lui Grigore Ivaºcu. Urmeazã apoi
volumul din 1974 din seria Opere, ediþia Dorli Blaga ºi în
fine Opere II, 1984, ediþie criticã de G. Ganã.
Poeziile ciclului Vârsta de fier sunt scrise sub influenþa
unui timp «ieºit din þâþâni». Ele se fac ecoul unei tragedii
naþionale ºi personale: Dictatul de la Viena ºi Raptul
sovietic care au sfârtecat trupul þãrii, trup nevindecat nici
pânã astãzi. În aceste texte suferinþa nu mai are un suport
metafizic, ci unul real, istoric. În ele regãsim stãri, imagini
ce pot fi raportate poeticii expresioniste. Versurile au o
tonalitate funebrã. Un poem emblematic pentru ciclu este
Timp fãrã patrie: „timp fãrã patrie, râu fãrã ape, / secetã-n
albie ºi sub ploape. / Timp fãrã patrie: inimi învinse, /
vârste nerodnice, cugete stinse. /Timp fãrã patrie: sunã
poveste, / vuiet de cetinã neagrã pe creste. / Timp fãrã
patrie: þarini ne-ntoarse, / zboruri defuncte ºi suflete arse.
/ Timp fãrã patrie: stingere-a torþei, / baltã neprietenã,
clopot al sorþii. / Timp fãrã patrie: dragoste amarã, /roiuri
tânjind dupã roiuri ºi cearã.” Blocul unitar al versurilor,
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existenþã în zarea misterului întru revelarea lui. Aici, printre
altele, e de cãutat originalitatea lui Blaga în raport cu
poezia naþionalã ºi universalã: [Inscripþie, Poeþii, Catren,
Columna lui Memnon, Unde un cântec este etc.].
Prin poeziile amintite trecem la urmãtorul ciclu Corãbii
de cenuºã. Ciclul e structurat pe ideea cã viitorul izvorãºte
din ceea ce trebuie sã moarã. De aceea eul poetic
aºteaptã cu seninãtate trecerea [De profondis]. Pentru a
asigura factorul generator al viitorului: „coboarã-n lut
pãrinþii rând pe rând / în timp ce-n noi mai cresc grãdinile”
[Pãrinþii] Temeiul ciclului sunt amintirile care trãiesc în
noi, aducerea aminte fiind „singurul triumf al vieþii / asupra
morþii ºi ceþii” [Epitaf pentru Euridike]. Încãrcate cu
cenuºa faptelor ºi trãirile „corãbiile” poetului se îndreaptã
spre zãri mai senine. Poetul corãbier nu se înspãimântã
atât de moarte ºi alte adversitãþi: cenuºa e simbolul
trecutului plin de întrebãri ºi neliniºti. Devenitã amintire
contribuie la limpezirea eului poetic. Prin urmare poetul
se desprinde de angoasa ºi strigatul expresionist ºi va
regãsi ipostaza de Ulise. Speranþa devine tot mai
puternicã; Viaþa ºi moartea îºi regãsesc echilibrul. Încet,
încet poetul se îndepãrteazã de nordul metafizic ºi se
îndreaptã spre sudul fizic (1). Acest drum este unul al
regãsirii de sine. Exemplar e poemul Ulise. Anotimpul
vârstei târzii de dupã consumarea odiseii e înþelepciune
ºi regenerare. La capãtul cãlãtoriei noul Ulise are
posibilitatea întâlnirii cu Absolutul [Penelopa]. Acum i se
relevã începutul care însemnã eternitate. Dupã ultimele
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fapte [“uciderea peþitorilor” ºi curãþirea „pragului” ºi a
„tindei”] marea i se oferã nemãsuratã ºi atotputernicã spre
contemplare. Rãzbunarea ºi viclenia nu mai au ce cãuta
într-un spaþiu unde individualul se confundã cu
universalul. Aceastã nouã confundare ne aminteºte de
anonimatul expresionist. Privirea contemplatorului devine
purã. ªi totuºi … reapare TIMPUL într-un peisaj primordial. Dar de data aceasta timpul nu mai însemnã
dramatica trecere ºi destrãmare, ci rotirea viaþã-moarte:
„Se întinde marea clarã / pe-un prund de oseminte. / […]
/ Doar ºerpii taie apa / spre un þãrm ghicit în zare, / […] /
Catargul putrezeºte / la margine de timp / acolo între
Hades / ºi acele culmi în nimb/ […] / frumuseþea ºi
moartea lucreazã” … împreunã. Parabola se remarcã prin
încãrcãtura de simboluri ºi metafore ce sintetizeazã
universul poetic blagian.
O rãmãºiþã expresionistã în Corãbii de cenuºa este
imaginea oraºului care mereu presupune prezenþa
elementului de opoziþie: satul (câmpul), însã imaginea
lui apocalipticã este atenuatã. Timpul sub care e privitã
lumea oraºului este toamna [Zile de septembrie]. Ceea
ce îl face pe poet sã reziste încercãrilor de tot felul ale
istoriei recente este credinþa ca el nu este singur: „Nu vã
miraþi. Poeþii, toþi poeþii sunt un singur ne-mpãrþit neîntrerupt popor, […] / Ei tac ca roua. Ca sãmânþa. Ca un
dor, / Ca apele ei tac, ce umblã sub ogor, / ºi-apoi sub
cântecul privighetorilor / izvor se fac în rariºte, izvor sonor”
[ Poeþii ]. Corãbii cu cenuºã sunt o prelungire a
Nebãnuitelor trepte. Imaginea peisajului urban cu care
ne-au obiºnuit antumele expresioniste se lumineazã [Zile
de septembrie, Glas de searã]. Poetul care avea conºtiinþa dramaticã a fragmentului redescoperã „tãcerea”
originarã ca drum spre reîntegrarea în cosmic [Cântecul
somnului, Unde un cântec este].
Regãsirea unitãþii cosmice pe care poetul expresionist
a cãutat-o în mod dramatic e conturatã în bijuteria poeticã
Cântecul obârºiei. OBÎRªIA e Olimpul sãu, timpul ºi spaþiu
ontologic – sacru. Nu te poþi regenera decât în permanenþa
pãmântului „patriei”. Patria – obârºie e centrul. „Poezia
întoarcerii înseamnã în biografia eului liric al lui Blaga
momentul eliberãrii, al vindecãrii de «tristeþea metafizicã»
[…] miºcarea urmând tiparul mitic dupã care destrãmãrii
cosmosului bolnav îi succede cu necesitate un alt timp
inaugural” (2). În poezie sunt prezente cele patru stihii,
elementele primordiale prezente în orice OBÂRªIE centru
cosmogonic: pãmântul („drumul”); aerul („norul”); apa
(„izvorul”); focul-dorul („cerul”). Drumul ºi izvorul aparþin
lumii de jos (teluricului), iar norul ºi dorul aparþin lumii de
sus (spiritului, transcendentului). Fenomenologia
individului – individuaþia se resoarbe în TOT se reîntoarce
ca LOGOSUL începuturilor.
Exegeza blagianã a identificat în lirica poetului un „ritm
optic” ºi unul „auditiv” (3). Noi credem cã existã ºi un
„ritm meditativ”. „Gorunul” ºi „Cântecul obârºiei” sunt douã
exemple de la cele douã capete ale drumului poetic,
suficiente pentru argumentare. Ca ºi Gorunul, Cântecul
obârºiei e cântec orfic. Partea misterului care se aratã
aparþine timpului, iar partea care rãmâne ascunsã aparþine
veºniciei (4). Izvorul, norul, drumul, dorul sunt în lirica
blagianã chipuri ale permanenþei ºi veºniciei, nu simple
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aceasta „trecerea” e melancolizatã. Dovadã sonoritãþile
de elegie a versurilor, eul poetic expresionist renunþând
la „chiotul” simþurilor, la trãirile dezlãnþuite, frenetice.
Tiparul eternitãþii, tot element expresionist, atât de cãutat
în trecut e umplut cu chipul iubitei. Lumina ºi iubirea devin
izomorfe [A fost cândva pãmântul strãveziu]. Iubirea
devine dor (Darul – dor). Iubirea, putere a firii, este
ipostazã a unei forþe supraindividuale a cãrei putere o
depãºeºte pe cea a raþiunii. Noua dimensiune a eului
poetic cu lumea este „luminozitatea”. Acum lumea i se
comunicã, el trebuind sã fie doar receptiv la mesajele ei.
A dispãrut adversitatea. Dupã cum menþionam mai
devreme, acum este posibilã reîntoarcerea în „casa
cosmicã”. Prin eros se glorificã viaþa ºi lumea este
beatificatã. Sunt frecvente simbolurile ºi metaforele
vegetale, ale germinaþiei. Eul liric gãseºte rãspuns la
întrebãri. Între el ºi lume existã o „iscodire” reciprocã de
iubire [Iscodire , Atotºtiutoarele ]. Cuplul se retrage
eminescian în naturã. Poetul reia vechi motive (muntele,
codrul, izvorul, câmpul, anotimpurile) intonând o cântare
a FIRII [Prolog]. Dar atenþie, Blaga nu scrie pasteluri!
Poezia erosului e în acelaºi timp ºi poezie filosoficã ºi
reciproca e adevãratã. În acest sens se poate cita oricare
din piesele ciclului. Emblematic e poemul Vãzduhul
seminþe miºcã. Aceastã poezie ca ºi altele, dincolo de
diferenþele de cronotop ºi de viziune, ne aduc în memoria culturalã universul erotic al idilelor eminesciene. În
altã ordine de idei versurile din poemul amintit mai sus
poate fi relaþionat cu expresionismul din antume. Sunt
adunate în asemenea poezii motive expresioniste aflate
însã de data aceasta într-o relaþie de complementaritate
nu de disjuncþie: viaþã/moarte; veghe/somn; luminã/
întuneric. Metmorfoza la care sunt supuse vechile motive romantico-expresioniste o provoacã starea de liniºte
contemplativã, înþelegãtoare, sentimentul tragic anterior
trecând în elegiac. Totul stã sub semnul „cumpenei” ca
moment permanent de echilibru nu ca rãscruce. Cuplul
se regãseºte în Paradis. Ipostazã a misterului, iubirea
rãmâne veºnic tainã ºi ispitã [Glas în paradis]. Ca ºi
înainte ºi în postume erotica lui Blaga reverbereazã de
pasiune, de puternica senzualitate… estetico-poeticã.
Niciodatã erotica blagianã nu coboarã spre pãrþile de jos,
ci dimpotrivã mereu urcã spre transcendent. O micã
capodoperã este Cântecul spicelor: „Spicele-n lanuri –
de dor se-nfioarã, de moarte / când secera lunii pe boltã
apare. / Ca fetele catã, cu pãrul de aur, / la zeul din zare.
// O vorbã – ºi trec spicele – fete-n vãpãi; / Secera lunii e
numai luminã – / Cum ar putea sã ne taie / pe la genunchi,
sã ne culce pe spate, în arderea vântului? // Aceasta-i
tristeþea cea mare – a spicelor / cã nu sunt tãiate de
lunã, / cã numai de fierul pãmântului / li s-a menit sã
apunã”. Titlul e deosebit de semnificativ prin ambiguitatea
lui sintacticã. El poate fi interpretat gramatical în douã
feluri: 1. înseamnã un cântec adresat spicelor, deci o
odã; 2. dacã raportãm sintagma-titlu la versul în stil direct „O vorbã-ºi trec spicele”, atunci putem spune cã titlul
se referã la ceea ce îºi ºoptesc spicele unele altora,
vorbele lor tainice devenind cântec elegiac despre dorul
lor dupã astrul nocturn.
Sub aparenþa de simplitate descoperim o subtilã
PRO

imagini vizuale (5). Transparenþa, caracterul incantatoriu,
matricea stilisticã folcloricã, dibãcia cu care poetul
valorizeazã virtuþiile expresive ale limbii (lexic, sintaxã,
foneticã) fac din Cântecul obârºiei o capodoperã a
clasicismului blagian. Versurile au o curgere meditativã
de „odã anticã”. Textul poetic e realizat din cinci blocuri
prozodo-sintactice. Primele douã (v 1-3 ºi 4-6) sunt
propoziþii construite identic [C + SB + PV + C]; blocul 3
(v 7-9) este o frazã interogativã [P + sub de timp]; Ultimele
douã (blocul 5 – ultimul vers) sunt alcãtuite din câte o
propoziþie interogativã. Timpul verbal folosit e viitorul –
timpul meditaþiei interogative. Formele verbale inversate
accentueazã meditaþia. Aglomerarea interogativelor în
final au acelaºi rol de intensificare a stãrii de meditaþie.
Aici „marea trecere” devine miºcare circularã a cosmosului. De altfel textul poetic are o construcþie simetricã
doar din câteva cuvinte. Lexemul din titlu prin caracterul
arhaic ºi structura sonorã are o rezonanþã poeticofilosoficã deosebitã. Prin tot ce are personal Cântecul
obârºiei ilustreazã ceea ce se considerã „blagianizarea
expresionismului”.
Poetul de la Lancrãm este autorul uneia dintre cele
mai bogate ºi subtile lirici erotice din poezia româneascã.
Tema e masiv prezentã în antumele din Poemele luminii
ºi Nebãnuitele trepte. Erotica revine în forþã în postume
subordonându-ºi toate celelalte teme ºi motive. Printre
altele erotica blagianã relevã rãdãcinile romantice ale
expresionismului, în general, ºi ale celui blagian în particular. Ciclul Cântecul focului (iniþial intitulat Varã de
noiembrie) este ilustrativ în cel mai înalt grad.
Iubirea e vinovatã de deschiderea de cercuri largi
existenþiale ºi gnosologice. Simbolurile ºi metaforele
specifice imaginarului sãu poetic primesc în lumina
erosului noi ºi noi semnificaþii. Versurile vin ºi confirmã
ceea ce enunþa autorul lor în unul din aforismele sale:
„Iubirea este al doilea surâs al tragediei noastre”. Alaturi
de creaþie, iubirea asigurã supravieþuirea fiinþei dupã
trecere. La capãtul drmului „te-aºteaptã / nu moartea, ci
altã poveste”. Erosul este spiritualizat. Poetul are revelaþia
divinului. Pasionalitatea senzualã depãºeºte limitele
imanentului corporal legând destinul cuplului de valorile
supra-individuale(6). Poetul ajunge în erotica din postume
sã depãºeascã sciziunea dintre anonimatul primordial ºi
constiinþa individualitãþii prezentã în multe antume. Dupã
cum menþionam mai sus erosul ºi femeia sunt spiritualizate
total. Focul este un simbol strãvechi el semnificând ºi
puterea ºi intensitatea pasionalitãþii erotice. Iubirea – lumina – iubita formeazã o UNITATE. [Thalatta, Thalatta]:
Iubind ne-ncredinþãm cã suntem / Când iubim, oricât de
adâncã noaptea-ar fi, / suntem în zi / suntem în tine
Elohin” [ Psalm]. Erosul e o condiþie antologicã a
creativitãþii. De aceea cere iubitei: „[…] înbogãþeºte-þi
cântãreþul”.
Iubirea cântatã în postume face pandant cu
sofianicul. Ea deschide spaþiul poetul nemaifiind oprit de
orizontul închis ºi uneori ameninþãtor ºi problematizator.
Linia orizontului nu mai e linia rupturii ontologice ca în
antumele expresioniste. Prin iubire poetul îºi regãseºte
„casa cosmicã”. Din vechea recuzitã a expresionismului
problematic ºi neliniºtitor rãmâne doar timpul, dar de data
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structurã compoziþionalã. Cele 12 versuri sunt grupate în
3 catrene. Totul e construit pe principiul simetriei. Cuvântul
cheie, „spicele”, este aºezat în scarã. O simetrie e ºi
relaþia spice – fete. Un alt aspect de alternanþã simetricã
îl reprezintã vocea eului poetic. În strofa I eul liric se
exprimã la persoana a II-a vorbind despre dorul spicelor;
în strofa a II-a situaþia se prezintã în felul urmãtor: versul
prim e la persoana a III-a, iar celelalte trei la persoana I –
mãrturisirea spicelor; strofa ultimã aparþine în întregime
persoanei a III-a. Acest complex de simetrii realizeazã
relaþia misterioasã dintre Eros ºi Thanatos; vectorul fiind
când dinspre eros spre moarte, când dinspre moarte spre
eros. ªi la nivelul stilistic e prezentã simetria. Analogia
spice-fete se realizeazã gradat printr-o comparaþie (strofa
I), o metaforã (strofa a II-a), ca în strofa a III-a sã se
desãvârºeascã echivalenþa. Cântecul erotic are un înþeles
metafizic: relaþia tensionatã dintre teluric ºi cosmic, dintre
materie ºi spirit nu se împlineºte total; dar nobilã ºi
veºnicã rãmâne aspiraþia. În altã ordine de idei relaþia
eros-moarte guverneazã atât umanul, cât ºi natura.
Ciclul Ce aude Unicornul se situeazã în aceeaºi sferã
motivicã ca ºi ciclul Cântecul focului, dominante fiind
iubirea ºi cântecul. Iubirea e trãitã ca o contopire cu
cosmicul, ilustrând încã o datã aforismul citat mai
devreme. Cele douã cicluri postume continuã „poemele
luminii” apolinizând dionisiacul lor.
Ultimul ciclu stã sub emblema fabulosului Unicorn –
mascã a poetului (spiritului). Ca tehnicã poeticã predominã
stilizarea hieraticã sofianco-bizantinã ipostaza autohtonã
a expresionismului blagian. Poemul Cerbul cu stea în
frunte ilustreazã ceea ce am afirmat în fraza precedentã.
Versurile lui cântã deopotrivã misterul ºi armonia
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universului. Noul bestiar nu mai e demonic ca cel din
antume. Se reface corola de minuni a lumii.
Simbolul existenþei e proiectat mitic în cadenþã de
odã ºi glosã [9 Mai, Floare de viþã, Cuvânt pentru o piatrã
funerarã, Drum de toamnã, Temeiurile, Izvorul, Oda
simplissini flori, Bucuria vieþii]. Plenitudinea existenþialã
este tema Catrenelor închinate „fetei frumoase”. Din nou
sunt prezente, în mod semnificativ, artrele poetice.
Temele expresioniste: arhaicul, mitul, cântecul sunt
pe de-a întregul autohtonizate. Cathartica se dovedeºte
(a câta oarã!) credinþa cã arta ºi iubirea oferã împlinirea
ºi mântuirea [Stihuitorul].
Ultimele creaþii adunate sub emblema Mirabila sãmânþã
sunt dominate de motivul poetic al seminþei. Poetul aduce
un superb omagiu germinaþiei perene (7). În ordine
cronologicã Mirabila sãmânþã este ultima capodopera a
lui Lucian Blaga. „Poezia este o odã modernã închinatã
prefacerii ºi rodirii permanente a materiei ºi spiritului,
marcând mai pregnant ipostaza ultimã sub care ni se
prezintã lirismul maturizat ºi clasicizat ca formã” (8).
Drumul deschis de obârºia juvenilã a Corolei se încheie
în obârºia înþelepciunii. De la primul la ultimul poem se
arcuieºte curcubeul liricii blagine.
În lunga tradiþie retorico-poeticã, sãmânþa ºi a semãna
s-au referit la arta cuvântului. Blaga le înconjoarã de un
halou autohton. Putem identifica în subtext urme din
arhaicele ritualuri agrare transmise de strãvechime
þãranului român [Pluguºorul, Cântecul cununii]. ªi lexicul
poetic conduce spre creaþii populare de urare. Tot ceea
ce e numit sau caracterizat stã sub puterea luminii, a
rodului ºi frumuseþii. De la cuvânt la metaforã ºi simbol,
de la ritm ºi structurã, totul în poezie respectã canonul
oraþiei. Poetul uneºte (recreazã unitatea) germinaþia
teluricã cu cea cosmicã, erosul cu logosul. Apelând la
poetica lui Ion Barbu, putem afirma cã Blaga atinge în
acest poem momentul suprem al „nunþii” parcurgând
drumul sãmânþã – germinaþie – har. Textul ne oferã atenþiei
încã douã imagini simbolice cu putere de sintezã: culorile
grãunþelor ºi „eutopia, mândrã grãdinã”. Imaginea din
versurile: „Culorile luminate, doar ele se destãinuie trepte
ºi har. / În rânduri de saci cu gura deschisã - / boabele sã
þi-le-nchipui: gãlbii, / sau roºii, verzii, sinilii, aurii, / când
pre, când pestriþe”, ne trimit spre complexul simbolic al
curcubeului. Curcubeul e calea ce face posibilã
comunicarea pãmânt-cer, comunicarea dintre aici ºi
dincolo. Curcubeul e limbaj divin, e semn al restabilirii
ordinii ºi armoniei cosmice ºi vestirea unui nou ciclu
(“eon”)(9). Spaþiul mitic al universului poetic blagian este
„Eutopia, mândra grãdinã” concretizat definitiv în acest
poem. Pentru lexemul respectiv s-au propus diferite
izvoare ºi etimologii. Dintre acestea douã ni se par
adecvate sensului profund al textului: 1. „[…] Eutopia,
nume propriu semnificând locul favorabil, propice
germinaþiei, creºterii; pãmânt primitor, patrie [din greacã
eu=bine ºi topos=loc], atât în sensul obiºnuit, cât ºi în
acela de topos al poeziei, patrie a devenirii ºi renaºterii
seminþelor – cuvintelor”(10). „Goana sursologicã este
caducã în cazul lui Blaga [ca ºi în cazul lui Eminescu],
care atunci când se inspirã din alþii dã temei, motivului,
ideii chiar ºi cuvântului noi conotaþii ºi noi configuraþii
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încât sursa se pierde în adâncul actului plãsmuitor Eutopia
nu este decât Eu (poetul) + Utopia (visul, creaþia)” (11).
Cele douã decodãri se completeazã reciproc.
La capãtul opus acestui demers asupra poeziei
postume a lui Lucian Blaga din perspectiva
expresionismului se impun câteva concluzii atât asupra
ideii enunþate în titlu, cât ºi asupra originalitãþii poetului
nostru ºi a locului sãu atât în poezia europeanã
expresionistã (ºi nu numai), cât ºi în lirica autohtonã.
Mereu se vorbeºte despre blagienizarea
expresionismului sau despre expresionismul lui Blaga.
S-au spus lucruri fundamentale, dar, dupã pãrerea noastrã
douã aspecte au fost neglijate sau insuficient exploatate
în explicarea procesului. Autohtonizarea (blagienizarea)
expresionismului se face pe douã coordonate: apelul la
fondul autohton ancestral ºi forme ale poeziei populare
(ritm, rimã, expresii, etc), ºi prin racordarea sa la universul,
imaginarul poetic eminescian. Acest aspect dezvãluie
rãdãcinile romantice ale expresionismului lui Blaga.
Pornind iniþial din solul expresionist, autorul Mirabilei
seminþe îºi adaugã aripile metafizice pe care nici un alt
poet expresionist nu le-a purtat. Acele aripi metafizice le
descoperã în mitologia poporului sãu ºi în poezia poetului
nostru naþional.
Sintetizând ideile critice asupra problemei putem formula urmãtoarele propoziþii: 1. poetul înfãptuieºte o
transfigurare metafizicã a realitãþii ºi a datului biografic;
2. trece de la individuaþie la anonimat; 3. îºi construieºte
un sistem propriu, original de „rune” – semne (simboluri,
metafore, sintagme, imagini) inconfundabil ºi ireparabil;
4. racordearea universului sãu romantico-expresionistmetafizic la folclorul românesc din stratul sãu arheologic

cel mai profund [arhetipuri, mit, eresuri, ritualuri] cele mai
multe precreºtine. 5. multe din versurile sale sunt rostiri
gnomice; 6. procesul de apolinizare a dionisiacului se
desãvârºeºte în postume. Sã adãugãm ºi mãrturisirea
poetului. „Anonimatul nu înseamnã colectiv. Colectivul e
o sumã de indivizi. Anonimatul însã e substanþa
metafizicã a tuturor. Tocmai prin asta mã deosebesc,
cred, de expresionismul german – care e când colectivist,
când individualist.” (12)
Dacã Blaga s-ar fi orientat [evident construcþia sa
interioarã psihicã, intelectualã, spiritualã l-a oprit] spre
expresionismul colectivist, activ, umanitarist ºi pacifist,
cu tot harul sãu poetic nu ar fi depãºit poezia lui Aron
Cotruº [alt poet român, expresionist autentic], confratele
sãu mai mare cu patru ani care, în perioada ºagunistã la iniþiat în poezia de expresie germanã a „noului stil”.
Tot expresionismul autorului Cântecului focului se
desfãºoarã în arcul dramatic dintre ruptura antologicã ºi
refacerea unitãþii [vezi propozitia 6 – proces ce devine
tot mai evident dupã volumul În marea trecere]. Cãile de
reîntoarcere în „casa cosmicã” am încercat sã le
evidenþiem prin demersul analitic asupra postumelor.
Poezia celui care a scris Ce aude Unicornul parcurge
drumul de la explozie la implozie, desigur cu momente
amestecate.
Lirica lui Blaga (ca de altfel întreaga lui operã) s-a
edificat treptat, dar coerent ºi unitar, deci fãrã rupturi ºi
salturi într-o viziune de semne ºi limbaj poetic de o
puternicã originalitate, prin profunzimea ideatico-afectivã
ce vizeazã pragul ontic al fiinþei ºi al poeziei. În felul
acesta Blaga se situeazã în vecinãtatea imediatã a lui
Eminescu.
În final putem afirma fãrã teama de a greºi, cã Blaga
ar fi inventat expresionismul dacã el n-ar fi existat. El
repetã experienþa lui Eminescu care, dacã romantismul
n-ar fi existat, l-ar fi creat (13).
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MOARTEA ªI TRANSFIGURAREA LUI CHE
Motto: „...la ºold cu Che Guevarra
îl doare-n triºcã de Tamara”...
(temã cu variaþiuni din Emil Brumaru ºi Luca Piþu,
cu aluzie la ºtãbiþa comunistã Tamara Dobrin)

PRO

Murmura pe vremuri a sfidare câte un îndoctrinat
bolºevic: Christ, chiar fãrã o armatã ºi tot a cucerit lumea,
dar noi care avem ºi Armatã... Cum nu ºi încã una Roºie,
sã adãugãm.
Aflat în vajnica guerrilã a lui Fidel Castro, Che Guevara
face legãmânt cu viitorul leader maximo: Fidel, când va
triumfa Revoluþia din Cuba, sã nu-mi interzici din motive
de stat sã fac Revoluþie în America Latinã! (Reginaldo
Ustariz, Che Guevara-viaþa unui mit, traducere ºi adaptare
de Graal Soft SRL, Editura Litera Internaþional - Sãptãmâna Financiarã, Bucureºti, 2008, p.68) Adicã sã renunþi
la bani / sex / Putere, aºadar la aspiraþiile cele mai larg
rãspândite(p.408), pe care Che deja le putea lesne împlini
dupã 1959.
ªi moartea îl ajunge pe luptãtor în coclaurile Boliviei.
Che a murit în represiune, dar nici el nu cruþase vieþile
altora... De îndatã, din mulþime þâºneºte o doamnã aprigã
(poate un raisonneur al Istoriei), care urlã: vreau sã-l vãd
pe acest Che, invadatorul care ne-a omorât soldaþii! Dar
zãrind cadavrul, se topeºte: acest... Dumnezeule, ce
bãrbat frumos, sãrãcuþul, pare a fi Christ... (p.389) În
aceeaºi mulþime, un martor privilegiat, medic ce constatã
asasinarea lui Che, se frãmântã: „Denunþã, Reginaldo,
nu fi laº!” (p.394), de altfel am devoalat motorul autorului
unei utile cãrþi despre Che.
***
Ernesto Guevara de la Serna s-a nãscut în 14 mai
1928, într-o bunã familie argentinianã din Buenos Aires
(p.15). Multe a primit de la tatãl sãu, Ernesto Guevara
Lynch ºi de la drãgãlaºa mamã, Clelia de la Serna micul
Tete. Bãiatul a contractat de mic un astm bronºic (pp.3436) care-l va chinui toatã viaþa.
Pentru a ajunge ca la 16 ani – elev la colegiul „Dean
Funes” – sã aibã ghiozdanul încãrcat cu biluþe de sticlã,
numai bune de aruncat la picioarele cailor poliþiei, în
momentele ei de asigurare a „Ordinii” latino – americane
(p.21), însemna sã fi strãbãtut o etapã timpurie de
incubaþie, pe fondul unui potir sufletesc primitor pentru
idei deconstructoare!
Aºa a ºi fost: prin mediul familial, bãiatul a trãit intens
impactul rãzboiului civil spaniol ºi al rãzboiului mondial,
cãrora le-a urmãrit desfãºurarea prin semne pe hãrþi
(p.16); cum tatãl e înscris în Asociaþia Argentina (formaþiune antifascistã pregãtitã sã acþioneze ferm la caz de
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triumf al lui Hitler), fiul se înscrie în organizaþia de tineret
a acesteia (p.20). Determinarea precoce a bãiatului e
impresionantã: la 15 ani deja cerea musai sã iasã la
demonstraþii de stradã cu un „Bufoso” (= pistol mare); la
17 ani îºi forþeazã tatãl sã-l ajute la fabricarea de bombe
antiperoniste, în caz contrar fiul ameninþã cu înscrierea
într-un grup armat independent; la 21 de ani, studentul
medicinist Ernesto Guevara de la Serna se simte
rãspunzãtor pentru continent, „America Mayuscula” ºi –
sub influenþa câte unei amice comuniste – citeºte cãrþi
de Marx-Engels-Lenin, simþindu-se puternic atras de ideea
ºi fapta comunistã.
America Latinã, cunoscutã într-o lungã aventurã pe
bicicletã ºi motocicletã, începe sã i se parã tânãrului un
mozaic artificial de „naþiuni iluzorii ºi îndoielnice”, iar
„America Unitã” catã a se baza pe „o singurã rasã roºie”.
(pp.22-24, 29)
Încã din copilãrie ºi adolescenþã, bãiatul de bunã
familie Ernesto e tulburat de inegalitãþile sociale, i se
pare normal sã aducã la masa sa ºi câte 10 camarazi
sãraci, sau, ca tânãr de condiþie, sã se simtã jenat a fi
surprins cu vreo prietenã elegantã, sau sã fie servit de
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goºiºtii europeni în Faptã.
Dupã peste douã milenii, Che reia prin ideea sa „altã
lume e posibilã” mesajul de speranþã al Profetului Isaiia,
ca ºi înviorãtoarea perspectivã a pãcii ca fiicã a dreptãþii
între oameni. Mesaj „internaþionalist”, scãldat în iubire!
(p.8) Cunoscându-l pe Che în Cuba, Sartre (ºi a sa Simone
de Beauvoir) îl aprecia drept „cea mai completã fiinþã
omeneascã a epocii noastre” (p.7). Nu-i exclus ca
pitorescul filosof francez, anarhizantul / aiurizantul /
comunizantul Sartre, fascinat de Che-ul care întruchipa
Utopia Eliberãrii, sã fi avut acum oarece dreptate.
Da, Che a fost un Christ pogorât de pe cruce pentru a
elibera America Latinã, o spune cu toatã gloria autoritãþii
sale Jose Saramago!... Un Christ rãzboinic, spun
camarazii de luptã, parcã frapaþi de propria revelaþie; un
sfânt revoluþionar, capabil sã producã miracole,
garanteazã þãranii din zona miticã a sfârºitului lui Che;
unul cãruia meritã sã-i invoci spiritul în meditaþii de noapte,
afirmã adepþii înflãcãraþi, dupã stranii rugãciuni de atei
cu reminiscenþe catolice. (pp. 40, 408-411)
Într-un moment de ironicã tandreþe narcisistã, Che sa apreciat drept un mic condottiere de veac XX. Dar ºi
Societatea îþi interpreteazã dupã voie stigmele: e un santo,
cum îl apreciau italienii pe Nietzsche, care ºi el se crezuse
un soi de condottiere al Spiritului. ªi de aceea apreciem
înduioºãtoarea, în fond motivata acribie auctorialã de a
reda pe zile ºi ore ultima etapã a vieþii lui Che. (pp. 286387)
Pentru pelerinii care târcolesc memoria lui Che, în
catedrala din Vallegrande se þin zilnic slujbe (p.412), ca o
ironie istoricã la adresa atâtor fani atei, anarhocomunistoizi. În rest, experimentul sandinist a eºuat
rãsunãtor ºi în genere vechea experienþã armatã a lui
Che ne apare evanescentã ºi rarefiatã ca o paginã
fantastã din Garcia Marquez, ca ºi apusele regimuri de
dictaturã militarã... Iar in Anno Domini 2008, însuºi
„roºcovanul” preºedinte Chavez al Venezuelei admite cã
guerilla nu mai e o soluþie viabilã pentru America Latinã.
Poate o aude ºi FARC-ul columbian, cã peruviana
Sendero Luminoso a expiat demult!

PRO

oameni sãrmani în mediul „tineretului aurit”, care de altfel
îl trateazã de „Pithecantropus Erectus”! (pp.20-26)
Tânãrul Ernesto îºi ºlefuieºte caracterul puternic (p.37)
cu aceeaºi încântare de artist cu care Moise sculpta lutul
colectiv. În ciuda astmului, bãiatul a fãcut mult sport:
rugby, înot º.a.(pp.17-18), a fost mereu o fiinþã
îndrãgostitã de acþiune, s-a jucat cu buna sa dotaþie
intelectualã: fie impresionându-ºi colegii cu dotaþia de
matematician ºi filosof (pp.168-170), fie prin cultura sa
literarã de zile mari asimilatã în adolescenþã, clasicii
curenþi, dar ºi Kafka, Faulkner, Camus, Freud, Bouddha,
Aristotel º.c.l. (pp.167-168)
Dar poate cã matricea determinãrii sale durabile ºi-o
aflã Ernesto în periplul sãu latino-american de peste 10000
km, când tânãrul hotãrãºte sã dea un sunet special în
„claviatura” sufletului datoritã multitudinii de „impulsuri
efemere” culese din realitatea „muzicalã”. Ernesto îºi
surprinde eul interior modificat, din cauze multiple, între
care fiorul pascalian metafizic trãit într-un sat de munte,
cu tãcere / frig / noapte / negurã / spaþiu eteric...Ernesto
îºi sesizeazã revelaþia datoratã unui personaj de cãlãtorie,
cât real / cât fictiv: acela a pãrãsit ameninþãrile dogmatice
ale Europei, cunoºtea gustul unic în viaþã al Fricii ºi nu-ºi
spãla ruºinea nedreptãþii cu arma! ªi „personajul” se
avântã în Utopia Puterii, când poporul va trebui sã se
civilizeze abia dupã Victorie. Iar intelectualii se cuvine
sã se afle în fruntea luptei - „adevãratã parte integrantã a
societãþii ce se nãruie” - aºa cum s-a întâmplat în Revoluþia
Francezã ºi în cea bolºevicã.
Ernesto se aprinde: destul a „psihanalizat dogmele”
ºi a pândit „Marele Spirit Cãlãuzitor”, e timpul sã asculte
„urletul de animal sãlbatic al proletariatului triumfãtor” ºi
însuºi sã urle ca un posedat de Idee, sã ia cu asalt
baricade ºi tranºee cu arma îmbibatã în sânge ºi înnebunit
de furor revoluþionar sã „taie gâtul învinºilor” sãi!? (pp.
29-33)
Spre onoarea profilului sãu moral, Ernesto - Che nu
va proceda nicicând astfel, dar mã rog, a fost visul sãu...
ªi vine, în fine, Marea Aventurã, când Fidel Castro
asalteazã „Cuba, insula de aur” (p.70) ºi-l acceptã pe
Che în micul grup elitar de asalt, oferindu-i totuºi neevaluare corectã? prudenþã tandrã? - doar rolul de medic
al guerrilei (p.118), întâmplându-se ca-n luptã - având de
ales sã care o ladã cu medicamente ºi una cu muniþie Che sã opteze pentru lada cu muniþie...(pp. 90-91).
ªi vine pentru Che momentul Victoriei, când energia
demnitarului de la Havana se consumã dur / aiurizant /
fumist, dar lãsând amintirea teribilã a unui Auster. (p.154)
Ar fi câte ceva de nuanþat în privinþa regimului instaurat
în Cuba dupã 1959. Departe de a fi onest justiþiarã la
începuturi, cum vrea sã creadã Reginaldo Ustariz, puterea
castristã - în care ºi Che a îndeplinit un rol de frunte - a
fost impurã ºi plinã de arbitrar criminal. A fost-sã zicem o parantezã în sfinþenia lui Che... Dar omul ºi-a revenit
deplin ca luptãtor anonim, poate pentru cã acum era independent....
În guerrila sa bolivianã, Che a eºuat din motive multiple, specialã fiind trãdarea lui Régis Debray (pp. 360361), avertisment pentru cine ar mai fi încercat sã implice
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Ioan Dumitru Denciu

ADÂNCIMEA PROSPECTIVÃ
A POETULUI-VRÃJITOR
I. O nuvelã „filologicã” ºi „folcloricã”?
Dau curs mai repede decât credeam dorinþei, exprimate
de douã ori în jurnalul meu, de a scrie despre nuvela
postumã a lui Prosper Mérimée (1803 – 1870) Lokis
Lokis,
tocmai cititã – ºi acum recititã – în traducerea Irinei
Mavrodin cuprinsã în Elixirul de viaþã lungã. Prozã
fantasticã francezã (vol. I, ed. Minerva, Buc., 1982,
col. BPT), antologie alcãtuitã, prefaþatã ºi dotatã cu
prezentãrile autorilor de chiar domnia-sa. Cãreia simt
nevoia de a-i face încã de la început un scurt elogiu:
dupã mine, este eminenþa noastrã în domeniul traducerilor
ºi al traductibilitãþii înseºi, nu numai un mare filolog. Însã
voi vedea, practicând incizia cu instrumentele-mi proprii
în corpul întins pe masa de operaþii ºi pregãtit corectnuanþat – nu îmbãlsãmat, nici mãcar anesteziat – de D-na,
dacã sunt sau nu de acord cu interpretãrile sale ...
diagnostice. Sinele meu fiind împins mai curând spre
gnostic.
M-am gândit, la un moment dat de raþiune (a doua
însemnare de jurnal, 16 mai a.c.), dupã clipa, sclipirea
senzaþiei intelective (prima notaþie, din 13 aceeaºi lunã
ºi acelaºi an), sã încerc o comparaþie cu fantasticul lui
Buzzati, apoi sã revizitez (sic!) Ursul dragului Faulkner
ºi al nostru Ochi de urs. Dar ce, sunt eu comparatist
sau, ºi mai rãu, compilator?!
În al treilea timp – miºcare mai curând lupascianã
(interiorizantã) decât hegelianã (exteriorizantã cu bune
intenþii) –, va fi ceea ce va rezulta din însãilãrile
urmãtoare.

II. Poeþii precum vrãjitorii

PRO

Citeam leneº povestea contelui Szemioth (personajul
principal) din pretins-„Manuscrisul profesorului Wittenbach”
(naratorul) ºi, în ciuda maniilor etimologice, de unde mi
se trage ºi interesul faþã de limbile baltice, nu mã captiva.
Se scurseserã deja 17 pagini plus cine ºtie câte din
Capitolul I omise la traducere / antologare ºi înlocuite cu
douã rânduleþe de puncte, când deodatã mouse-ul mental a clicat pe fragmentul de frazã: „pentru cã odinioarã
poeþii ºi vrãjitorii, unii fiind asemenea celorlalþi, se adunau
aici cu anumite prilejuri solemne” (p. 175, subl. m.). Parcã
mi s-au destupat urechile ºi am auzit vocea autorului.
Aproape concomitent mi s-a deschis ºi vãzul interior,
spãrgându-l pe cel lecturistic, ºi am avut imaginea
movilelor de la sud-vest de Ivãnceºti, ce-mi aþâþaserã
mult fiinþa în copilãrie. Ei da, mai ales cea mai la
îndemânã (de la circa 3 km de sat, în direcþia Odobeºti),
unde mergeam sã ne jucãm duminica, sã culegem niºte
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brânduºe mari, grase ºi sã sugem o licoare dulce din
picioruºul caliciului unei flori „a ursului” (?), trebuie sã fi
fost un soi de kapas (potrivit terminologiei lituaniene) ori
kurgan (cum precizeazã ºi prof. W., înaintea Marijei
Gimbutas, cã zic ruºii). Noi nu-i spuneam nici gheabã
nici gorgan, ci pur ºi simplu Movila (ignorând desigur
originea slavã a cuvântului). Mai târziu, am întrebat un
arheolog vrâncean cine ridicase acel ºir de cocoaºe ale
câmpiei, aparent posturi de veghe ale Þãrii româneºti a
Moldovei cãtre Þara Româneascã (Valahia, Muntenia),
ºi dacã se fãcuserã sãpãturi în vreuna din ele, dar omul,
fiind cam surd ºi oarecum ventriloc, m-a lãsat în întuneric
undeva între sciþi ºi ªtefan cel Mare.
Revin însã la acea intruziune auctorialã care m-a
transformat din cititor – fie ºi iniþiat lingvistic-istoric, fie
ºi nostalgic-sentimental – în naratar, dându-mi acces la
sub- ºi trans-textualitate. Or, unul dintre rolurile mele, în
aceastã proaspãt cãpãtatã, ar fi acela de a reliefa temele
ºi morala operei (cf. Dicþionar de ºtiinþe ale limbii, ediþia
a 2-a, ed. Nemira, 2005, s. v., articol de M. Mancaº). Iar
primul element care m-a „izbit” este acesta: asimilarea
poeþilor cu vrãjitorii (magicienii), fãrã a-i cufunda în
indistincþie.
Bãnuiesc cã Mérimée se identifica în special cu poeþii,
însã era tentat sã se ia ºi drept profesor (model german)
ºi chiar doctor de presimþitã facturã Freud – Jung mai
curând decât a dr. Froeber, personajul sãu, cãruia îi
condamnã „materialismul grosolan”. O clarificare
conceptualã se încearcã atunci când contele lituan se
aflã în încurcãturã translativ-prezentativã: „(Cum dracu
s-o fi zicînd «profesor» în limba jmud?) Domnul este un
mare savant, un înþelept, un wedelot.” La subsol autorul
explicând cã „wedeloþii erau barzii lituanieni” (p. 180).

III. „Limba jmud” sau „samogiþianã”
Naratorul de tip humboldtian era specialist în limbile
indo-europene, raportate atunci neapãrat la sanscritã,
cunoºtea situaþia limbilor baltice, a lituanienei în cadrul
acestora, deplângea dispariþia rapidã a unor idiomuri
netrecute la stadiu literat (vechea prusacã, cornica), se
interesa de panorama celor caucaziene ºi întreprinsese
cercetãri la faþa locului asupra celor amerindiene (lb.
charrua din Uruguay). ªi se observã cã informaþiile sale
nu mai sunt tocmai valabile azi. De pildã, în conglomeratul
din Caucaz nu mai ocupã atenþia ºtiinþei doar limbile
„ariene” ºi „turaniene”, ci mai cu seamã cele caucaziene
propriu-zise, poreclite ºi „iafetice”, specificul ancestral al
zonei. Cât despre obiectul principal al «profesorului» de
veac XIX, sã comparãm ceea ce ºtia el cu ce putem afla
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IV. Speculaþii semantice la: Szemioth,
Samogitia
Contele-protagonist descinde dupã mamã din familia
princiarã Keystut (în care „nu sînt îngãduite mezalianþele”), ce la rândul ei „coboarã din Gedymin” (= regele
Gediminas, 1316-1341), iar dupã tatã... Oricum, purta
numele acestuia, un nobil vânãtor ºi învãþat, colecþionar
ºi cunoscãtor de cãrþi rare precum sus-amintitul
catehism, desigur un samogitian sadea, vorbitor de
jemait(ic)ã, neriscând defel sã rãmânã ultimul locutor al
idiomului vernacular, ca un anume papagal... („Alexandru
Humboldt îi povestea tatãlui meu – raporteazã fiul, ºi de
fapt clipeºte hâtru autorul – cã întâlnise în America un
papagal care era singura fãpturã ce mai ºtia cîteva
cuvinte din limba unui trib astãzi pe de-a-ntregul nimicit
de vãrsat.”)
Pe scurt, Szemioth pare personificarea nominalã (sic!)
a jemaitei / jomaiticei / jmudului ºi totodatã a jocului
auctorial cu semiotica. În timp ce Samogitia ar fi o
compunere savantã din Samo + Getia (= Gotia) sau mai
î
degrabã îo deformare
aºijderea a denumirii locale a
þinutului, Zemaicia. Vasãzicã, radicalul celor douã nume
proprii ºi al glotonimului este de fapt – oscilând în variante
o , recunoscute de lingvistica istoricã drept
cu vocalism e /o
Y),
complementare ºi reprezentând acelaºi fonem-arhetip (Y
care în alte pãrþi a dat a ºi conjunctural, pretutindeni,
putea sã se lungeascã în diftongi ori sã disparã complet
î
– comun: *sem
éem
em- / som
som-.
Iar aceastã rãdãcinã are înþeles
é
î
î
transparent, dar contradictoriu,
în lituanianã,
unde zmuo
înseamnã „om” (zmogus „bãrbat”) ºi seimyna = „servitor,
rob”. Sensul pozitiv (prietenesc, favorabil) aratã cã stratul
lituan ºi-a asimilat în general un substrat de tipul laponilor,
a cãror autodenumire etnicã e saama / same etc.
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(literalmente „oameni”) – v. ºi suomi „finnic, finlandez” în
limba rudelor lor –, pe când cel negativ (duºmãnos,
depreciativ), dacã n-a fost împrumutat din vechea
prusianã sau vechea slavã, ar indica respingerea,
neasimilarea, inferiorizarea zonalã a acelei populaþii.
Sã nu se creadã cã procesele acestea s-au petrecut
în vremuri recente, recte în era creºtinã. Ele pot sã fi
avut loc cu milenii înainte, încã pe când samniþii (sabinii)
se aflau în continuitate cu strã-strãmoºii actualilor laponi,
nu deveniserã IE ºi nu alunecaserã în Italia. Cât despre
speranþa de a regãsi – prin Samo-getia – o legãturã cu
geþii noºtri, fie ºi confundaþi cu goþii, recunosc cã ea
trebuie pusã deocamdatã în rezervã, ca nu cumva sã fie
reflexul gândului la fenomenala extindere a statului
lituanian, în sec. XIV – XV, de la M. Balticã la M. Neagrã,
când devenise vecin cu Moldova.

V. Michel (Miszka) Szemioth, fiul ursului
Pãrãsind domeniul aparenþelor lingvistice, intrãm în
tãrâmul fantasticului, care nu ne obligã sã pãrãsim
realitatea, ba dimpotrivã, s-o adâncim. Povestea contelui
Sz. – stranie ºi permanent verosimilã – e urmãtoarea:
S-a nãscut dintr-o mamã normalã, sãnãtoasã, zdravãnã
(cum erau în general lituaniencele), „amazoanã”, la nouã
luni dupã ce aceasta, însoþindu-ºi soþul la vânãtoare (a
3-a zi de la cãsãtorie), ajunsese în braþele... unui urs.
Doamna contesã a fost salvatã (în condiþii groteºti, ironic
relatate), însã întâmplarea (spaima trasã) a þicnit-o bine.
Tratatã de 4 medici vestiþi, se descoperã cã este
însãrcinatã ºi se sperã cã, nãscând, îºi va reveni. Dar
„nici pomenealã!... E ºi mai nebunã!” Când i se aratã
bãiatul, strigã: „Ucideþi-l! Ucideþi animalul!” ªi se repede
sã-l sugrume. Din fericire (sau nefericire), fãrã succes.
„În romane [care vor fi jucat rolul telenovelelor de azi,
mai ales în rândul femeilor – n. m.] asemenea scene îºi
ating întotdeauna scopul” – scrie (p. 164) autorul, cu pana
naratorului, vrând parcã sã ne spunã ºi: atenþie, asta nu-i
(simplã) literaturã! Anormalitatea psihicã a mamei se
instaleazã definitiv ºi acum, la data povestirii, e veche
de peste 27 de ani (vârsta fiului). Va mai fi vorba de ea.
Sã mã întorc însã la progeniturã.
Tânãrul se dovedeºte anormal ºi el. Dar – cum sã
spun? – atât pe linie umanã (maternã), cât ºi pe una...
zoologicã. Concret, suferã de dureri de cap ºi insomnii,
are porniri cel puþin stranii prin somn ºi sub ampriza
erosului... În noaptea succesivã venirii «profesorului»,
de la întâmpinarea cãruia se eschivase sub pretext de
migrenã, se caþãrã într-un copac din parcul castelului,
drept în faþa ferestrei de la camera musafirului, de unde
aþinteºte înãuntru cu o „strãlucire ciudatã a ochilor” – din
zbenguialã ºi curiorizate, explicã el mai târziu, simþindu-se
„prins”, dar...
Iatã în treacãt ºi portretul pe care i-l face naratorul,
înainte de a insista asupra privirii intense, pãtrunzãtoare,
timide ºi totodatã sãlbatice a individului: „Avea fruntea
înaltã ºi bine dezvoltatã, deºi oarecum îngustã. Trãsãturile
chipului sãu erau foarte regulate; numai cã ochii erau
prea apropiaþi, ºi mi se pãru cã între ei nu era distanþa
cerutã de canonul sculptorilor greci.” (p. 168). Robusteþea
PRO

:

noi acum. Mérimée îi pune sã scrie: „dialectul folosit aici
nu este decît cu greu înþeles de locuitorii din districtele
unde se vorbeºte limba jomaiticã, vulgar numitã jmud,
adicã în palatinatul Samogiþiei, limbã ce se aseamãnã
cu sanscrita încã ºi mai mult poate decît cu lituaniana
vorbitã în pãrþile dinspre nord” (pp. 158-159). Iar eu gãsesc
î
– între timp stabilizându-se disjuncþia
limbãî / dialect – cã
samogitian, shamait(ish), zemaitis(c)h, zemaite este
dialectul de jos (în vest) al lituanienei, despãrþit în sec.
15 de cel de sus (în sud / ºi est), aukshait(isch) etc.,
baza limbii literare standard moderne (Limbile lumii. Micã
enciclopedie – autori M. Sala, I. Vintilã-Rãdulescu –
ESE, Buc., 1981).
Bineînþeles, habar nu aveam de acest idiom, care
trebuie sã fie extrem de interesant ºi pentru româna din
mine, de vreme ce-mi permite sã pescuiesc un vocabul
ca su (= „ºi”!) dintr-un simplu motto: „Miszka su Lokiu /
Abu du tokiu” – vezi p. 158, apoi 203, în ciuda greºelilor
de tipar. Îl adaug la demult-ºtiutul dainas (aici dainos),
pus în legãturã cu doinele noastre, ºi mã întreb dacã
ambele (abu?) – acum tustreiele? – sunt panlituaniene
au ba. Mi-ar plãcea sã-mi umplu lacunele, eventual cu
ajutorul „faimosului Catechismus samogiticus al pãrintelui
Lawicki, atît de rar, încît pînã ºi existenþa lui a fost
contestatã” – de nu cumva e o invenþie „borgesianã”.
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lui fizicã o evidenþiazã în câteva alte ocazii.
Un episod, narat aproape în continuarea celui al
naºterii, sugereazã clar direcþia în care ni se doreºte
complicitatea. La 26 ºi ceva de ani, contele „s-a aflat
exact în aceeaºi situaþie” ca maicã-sa pe vremuri – de
fapt, într-una asemãnãtoare, simetricã – : s-a pomenit în
ghearele unei ursoaice (cea mai mare ce a putut fi vãzutã
în zonã). A scãpat de ea prefãcându-se mort, stratagemã
popularã întemeiatã pe credinþa (observaþia?) cã „aceste
animale nu mãnâncã leºuri”. «Profesorul» deduce, profan,
cã ursoaica l-a crezut astfel, deºi interlocutorul (doctorul
Froeber, curantul contesei) precizase cã aceea îl linsese
înainte de a-ºi vedea de drum (p. 165). Ce-aþi zice de o
recunoaºtere?
Într-o anume împrejurare, se consemneazã reacþia unui
câine de vânãtoare la apropierea ºi atingerea acestui...
stãpân: „Era un animal foarte frumos. Fiindcã se
împrietenise cu acel om [un valet], câinele sãrea vesel
ºi pãrea plin de vioiciune; dar, ajuns la câþiva paºi de
conte, puse coada între picioare, fãcu câþiva paºi îndãrãt
ºi pãru cuprins de o spaimã neaºteptatã. Contele îl
mîngîie, ceea ce-l fãcu sã urle în chip jalnic (...)” (p. 175).
Cu toate cã nu bãtea niciodatã animalele, aceeaºi
aversiune (groazã) trezea cailor, pe care cu greu reuºea
sã-i îmblânzeascã pentru a-i putea cãlãri.
Ferindu-mã sã dezvãlui deznodãmântul, mã opresc
cu inventarul la aceste elemente „biografice” ale
personajului.

VI. Marea matrice

PRO

Capitolul fundamental pentru desfãºurarea acþiunii /
naraþiunii este al III-lea, cel care mi-a declanºat ºi aþâþarea
prehermeneuticã din timpul lecturii iniþiale, iar adineaori
mi-a oferit detaliile privitoare la comportarea a douã
categorii de animale domestice faþã de protagonist. Nu-i
de mirare, deci, cã devine nodal ºi pentru interpretare. Ei
bine, primul fir ce se desprinde din ghem e invitaþia la ºi
lansarea într-o aventurã:
„Vã duc, domnule profesor, într-o pãdure unde în acest
moment se aflã, pe deplin înfloritoare, împãrãþia
animalelor, matecznik, marea matrice, marea zãmislitoare
a fiinþelor. Dar, conform tradiþiilor noastre naþionale, nimeni
nu i-a cunoscut adîncimile, nimeni n-a putut ajunge în
inima acestor pãduri ºi acestor mlaºtini, cu excepþia,
bineînþeles, a domnilor poeþi ºi vrãjitori [subl. m.], care
pãtrund pretutindeni... Acolo se aflã republica animalelor...
sau o ocîrmuire constituþionalã, n-aº putea spune exact.
Leii, urºii, elanii, jubrii, care sînt uruºii noºtri, toþi trãiesc
în bunã pace. Mamutul, care mai existã aici, se bucurã
de o foarte mare consideraþie. Este, cred, mai marele
dietei. Au o poliþie foarte severã, ºi cînd este dat în vileag
vreun animal rãufãcãtor, îl judecã ºi îl exileazã. Atunci
acesta este silit sã se aventureze în þinutul oamenilor.
Puþine astfel de animale scapã cu viaþã.” [ªi se face
trimitere, în notã, la un text de Mickiewicz ºi la unul de
Ch. Edmond.] (pp. 176-177).
Ce înþeleg eu din aceastã „foarte ciudatã legendã”,
dincolo de punctãrile ironice menite s-o deconstruiascã?
Poate prea mult, dar nu e cazul sã mã temperez. Aparent,
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suntem îmbiaþi spre un eden al animalelor situat în
marginea realitãþii terestre, un tãrâm sistemic cvasi-perfect, autotelic ºi autoreglator, care nu ºtim încã dacã are
intrare, cale de acces dinspre noi, însã ne lasã a-i
întrevedea ieºirea cãtre lumea noastrã. Când unei entitãþi
de acolo i se descoperã imperfecþiunea, aceea este trimisã
aici, în ex-sistenþã, unde de regulã se moare. Or,
expulzarea aceasta seamãnã a transmigraþie a sufletelor,
a reîncarnare. Aºa încât locul acela trebuie vizualizat
mai curând în eter, în socratic-platonicul „pãmânt
adevãrat” (Phaidon), nemijlocit unit cu cerul (zeilor).
Rotindu-se împreunã cu acesta în torsul Parcelor ºi
armonia Sirenelor, în jurul unei coloane... (Republica).
Dedându-se la trieri ºi judecãþi... „Cînd judecata s-a
împlinit, parte din ele apucã drumul spre temniþe
subpãmântene unde îºi ispãºesc pedeapsa, iar altele,
eliberate (...) de povara trupului, se îndreaptã spre un loc
din cer ºi vieþuiesc acolo pe mãsura vieþii ce-au dus-o pe
pãmînt sub chip de om. Dupã o mie de ani, sufletele vin
cu toatele sã tragã la sorþi ºi sã-ºi aleagã viaþa de a
doua: ºi fiecare îºi alege viaþa dupã cum îi este voia.
Acesta e momentul cînd sufletul unui om ajunge sã se
aºeze în trup de animal, iar cel care odinioarã a cunoscut
o înfãþiºare omeneascã se desface din carnea animalului
ºi vine iar sã locuiascã în trupul unui om.” (Phaidros,
249b, trad. G. Liiceanu?).
Sã râdem cã în „republica” aceea mamutul mai trãieºte
(fiind chiar ºeful adunãrii reprezentative sau / ºi al
regimului alimentar)? Sã fim uimiþi de prezenþa uruºilor
galici = jubrii lituanieni = zimbrii moldoveni? E dreptul
nostru, dar ar fi bine sã pricepem cã se vorbeºte de un
tãrâm al prototipurilor (animaliere), care sunt teoretic
eterne ºi practic, pânã la proba defecþiunii, nemuritoare.
Dacã lipseºte dinozaurul – cine a zis, în România anilor
2000, cã el... continuã... ca orice dinozaur? – ºi nu
figureazã grifoni, himere, gorgone, cerberi etc., faptul nu
are de ce sã ne surprindã, deoarece acestea nu aparþin
formelor ideale, ci indecisului, preformativului, hibridãrii.
Totuºi, contele nu era tocmai la curent cu noile evoluþii
din „Paradisul” acela. Trebuia sã se iveascã în cale cineva
mai familiar cu acel alt nivel al realului pentru a ne informa
ºi a profeþi...

VII. O „Circe lituanianã” pentru
„culoare localã”
Expediþionarii noºtri ajung, depãºind numeroase
obstacole ºi evitând primejdii grozave, printr-o pãdure în
care pânã ºi cãrãrile dispãruserã, la graniþa acelui þinut
fabulos doar prin convenþie, strãjuitã, dincoace, de o
kapas. În legãturã cu aceasta, invitatul povesteºte ºi
gloseazã: „Zãrirãm în sfârºit marea movilã în centrul unei
poieni întinse. Era foarte înaltã, ºi înconjuratã de un ºanþ
ce se vedea încã bine deºi era acoperit de buruieni ºi de
pãmînt prãbuºit. Dupã cît se pãrea, fusese cercetatã. În
vîrf, am remarcat rãmãºiþele unei construcþii de piatrã, în
parte calcinatã. O cantitate importantã de cenuºã
amestecatã cu cãrbune ºi, ici-colo, cioburi de ceramicã
grosolanã dovedeau cã se fãcuse foc pe vîrful movilei
vreme îndelungatã. Dacã dãm crezare tradiþiilor populare,
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VIII. „Lupul alb” ºi Rusalka
Vorbind despre supravieþuirea pânã în vremea tatãlui
sãu, ca o raritare, în preajma «marii matrice», a zimbrilor
(jubrilor), contele precizase cãtre oaspetele sãu, ca ºi
cum ar fi fãcut o statisticã probabilistã a (re)încarnãrilor:
„În schimb, avem aici lupi ºi urºi cu nemiluita” (p. 177).
Acum, pentru a(-ºi) explica de ce vrãjitoarea îi ºtia
secretele, îi spune: „Sînt cunoscut în tot þinutul ca un lup
alb (subl. m.). Bãbuþa asta vicleanã m-a vãzut nu o datã
pe drumul ce duce la castelul din Dowgielly... Se aflã
acolo o fatã de mãritat: ºi ea ºi-a spus cã sînt îndrãgostit
de acea fatã... Cine ºtie ce preafrumos tînãr i-o fi dat
cîþiva bãnuþi, punînd-o sã-mi vesteascã o întîmplare rea...
Toate astea sar în ochi; totuºi..., ºi fãrã voia mea, cuvintele
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ei mã tulburã. Sînt aproape înspãimîntat... Rîdeþi, ºi aveþi
dreptate... Adevãrul este cã mã gîndisem sã mã duc sã
iau masa la castelul din Dowgielly, ºi acum ºovãi... Sînt
nebun! Haideþi, domnule profesor, hotãrîþi mai bine
dumneavoastrã. Mergem sau nu?” (p. 178). Cum savantul
declinã o asemenea rãspundere, lasã calul – care (mai
mult decât câinele) simte instinctele omului ºi, în plus,
are un anume har psihopomp, nu-i aºa? – sã aleagã.
La destinaþie gãsim o fiinþã în acelaºi timp naturalã ºi
spiritualã, în sensul de ingenuã, nealteratã de trecerea
prin culturã. Ne fusese introdusã, printr-un procedeu
intertextualist, încã din Capitolul II, ca „mistificatoare”:
traducãtoare în samogiþianã a unei balade a lui
Mickiewicz, datã drept creaþie popularã (daina). O chema
franþuzeºte Julienne iar în vorbirea localã Iulka, ceea ce
mie îmi sunã mai curând a Ileana ºi Iele decât a Julieta.
ªi în textul acela („Cei trei fii ai lui Budrys”) se
autocaracterizase, indirect, „jucãuºã (nebunaticã) precum
o pisicã, albã ca smîntîna”, potrivit interpretãrii celor doi
interesaþi (v. p. 174, în ecou faþã de o propoziþie de la p.
172, reluat la p. 189), aluzionând totodatã la originea ei
polonã. (Tema baladei e chiar predilecþia matrimonialã a
nobilimii lituaniene pentru femei poloneze, fluturând deci
tocmai premisa viitoarei uniuni politico-dinastice ºi
simbioze lituano-polone.)
Însã zburdalnica fatã þine acum sã se identifice cu un
mitologem: naiada, sirena sau nimfa slavã Rusalka. Astfel
încât, la puþine ore de la despãrþirea de vrãjitoare ºi de la
gândul de a strãpunge mlaºtinile din jurul Matricei, contele
se trezeºte antrenat într-un dans nebun, care-i aminteºte
profesorului de dansurile sacre ale grecilor. Totuºi, nu
acceptã sã intre în rolul unui „tânãr pescar, foarte
prostãnac”, ce ar fi trebuit sã-i cadã rusalcei la picioare
„parcã mort”, ci o îmbrãþiºeazã „ca un urs ce era” ºi o
sãrutã focos. Or, având în vedere legãtura structuralã a
acestui motiv mito-poetic cu cultul strãmoºilor, aº zice
cã el s-a transferat, pe o cale deturnatã, Dincolo, la
totemuri, conform previziunii magicienei.

IX. Bãutul sângelui ºi... atât
de proaspãtã (fragedã)!
Autorul (prin narator) nu renunþã, aºadar, la toposul
mitic al ursului, ba se strãduie în paginile urmãtoare sã-l
întãreascã. În Capitolul IV, în cadrul unui joc de societate
(de salon), îl pune pe protagonist, legat la ochi, sã
nimereascã, în loc de zid, „ceva rece ºi vâscos” dintrun „borcan cu miere”. Mai apoi, dupã ce ni-l aratã încuinduºi puºca ºi cuþitul de vânãtoare într-un dulap ºi înredinþând
cheia tovarãºului de dormitor (profesorul), de teamã sã
nu-l ucidã cumva prin somn (eventualitatea era sã se
realizeze odatã, cu un camarad de armatã), îl face sã
adopte poziþia chircit – a pruncului în pântecul mamei ºi
a ritului de înmormântare neolitic – pentru somnie, din
care tulburã vecinul cu un „mormãit ciudat” ºi o bâiguire
suficient de... animalicã. Dar de ce ursinã? Doar fiindcã
martorul luase aminte „la statura înaltã ºi herculeanã a
contelui, la braþele sale nervoase acoperite de pãr negru”
(p. 191)? (Nu va întârzia sã-l omologheze, cu „un Hercule
[care] are nevoie de o Hebe”, p. 192).
PRO

odinioarã fuseserã celebrate sacrificii omeneºti pe aceste
kapas; dar nu cunosc nici o religie dispãrutã cãreia sã nu
i se fi pus în seamã acest ritual oribil ºi mã îndoiesc cã
asemenea credinþã cu privire la vechii lituanieni poate fi
justificatã prin mãrturii istorice.” (p. 178). Drept care, mã
declar invidios: obiectivul lor se conservase mult mai
acãtãrii decât al meu, de la Ivãnceºti, iar subiectul
cercetãtor era mai deºtept ca mine.
Cei doi o viziteazã ºi apoi coboarã, tentaþi ºi nu prea
sã meargã mai departe, la asaltul misterului. Au surpriza
de a se trezi faþã în faþã cu o bãtrânã ce se sprijinea întrun „baston” (de ce nu un toiag sau un simplu bãþ?) ºi
þinea în mânã un coº. Fiindcã cere un bãnuþ sã-ºi cumpere
rachiu (mai târziu va jindui ºi la puþin tutun), pare o
cerºetoare. Însã noi suntem isteþi ºi i-am ghicit deja
adevãrata condiþie. Lucrând cu ciuperci veninoase, pãzite
de un ºarpe botezat cu numele ori dedicat unui zeu
„pãgân”, Perkunas (Pirkuns în samogiþianã), însãºi
divinitatea supremã a lituanienilor, echivalentul lui Perun
al slavilor, Juppiter-ului tonans al romanilor... ªarpele
acesta se supune puterii magice a unui descântec, se
încolãceºte familiar pe trupul (pielea) „farmazoanei”,
foloseºte un limbaj pe care aceasta îl înþelege... N-au
decât sã persifleze, din suficienþa lor raþionalistã,
cãrturãreascã, estetizantã, creºtinul reformat (evanghelic)
– prof. W. – ºi barbarul abia creºtinat (cã a ºi trecut la
reformã) – contele Sz.! Curând, chiar viaþa celui de-al
doilea va cãdea sub sortilegiul magicienei ce a putut fi
numitã ºi Circe, dar seamãnã mai degrabã cu Angurbodha
din mitologia scandinavã, mama lupului Fènrir, a ºarpelui
Yörmungandr ºi a zeiþei morþii, Hel, odrãsliþi cu Loki, cel
mai enigmatic, paradoxal, polivalent, schimbãtor zeu
nordic. [Pentru reperele mitologice luate în acest text, sã
se consulte mãcar V. Kernbach – Dicþionar de mitologie
generalã, ed. ªtinþ. ºi Encicl., Buc., 1989.]
Pânã una-alta, vrãjitoarea „localã” pretinde cã vine din
tãrâmul zoomitic, cã acolo animalele rãmãseserã fãrã
rege, deoarece „Nobilul, leul” murise ºi îl îndeamnã pe
conte sã se ducã sã candideze: „vei fi rege, poate”.
Adãugând: „eºti înalt, eºti puternic, ai gheare ºi dinþi...”
În sfârºit, îl deconsiliazã (sã mi se ierte folosirea unor
termeni la modã), cu ºtiinþã de psihanalist ºi / sau demon al rãului, sã alerge unde îl trãgea „aþa”, în direcþia
opusã, adicã spre femeia ursitã.
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Pãrerea mea este cã Mérimée însuºi (deoarece nu
sugereazã naratarului cã naratorul se înºealã savant)
greºeºte, cãzut în capcana etimologiei, iar „materialul”
mitologic cules i se opune, îi dejoacã intenþiile.
În precedenþã, se desfãºurase o întreagã pledoarie în
favoarea virtuþilor vitale ale bãutului sângelui (animalelor
domestice, în speþã calul) – obicei întâlnit la amerindieni
ºi la calmuci – în caz de necesitate. Dar spuneþi ºi Dvs.
dacã nãravul ãsta nu e mai curând lupesc, caracteristic
traiului în stepã ºi vârcolacilor? E adevãrat cã, în
somnilalia amintitã, omul-animal în cauzã va râvni ºi la
carnea fragedã, deloc silficã, a viitoarei mirese, însã avea
sã scape (p. 195) cã tentaþia sa era mai ales spre ce
curgea sub piele [ca un vin roºu trecând prin gâtul transparent al iubitei celebrate într-un gazel persan, cf. p. 173].

X. „Dualitatea sau duplicitatea firii”

PRO

Profesorul W. aflã cu surprindere de la doctorul F. cã
bizarul aristocrat, ale cãrui trãsãturi fizice ºi manifestãri
comportamentale le observase atât de apropiat, mai avea
o carcteristicã, una intelectualã: citea metafizicã germanã
ºi studii de fiziologie. ªi iatã cã în aceeaºi zi se trezeºte
atras de ipochimen într-o discuþie filozoficã despre
„dualitatea sau duplicitatea firii” umane. Mai întâi îl
întreabã, pentru ca dialogul sã nu rãmânã la un nivel abstract, ci sã-i implice, dacã, ajuns într-un turn înalt sau
pe marginea unei prãpastii n-a fost tentat sã se arunce în
gol, „simþind totodatã o spaimã teribilã de a face asta”.
Încearcã sã rãspundã cu o explicaþie ºtiinþificã,
materialistã, pedant ºi dezangajat, doctorul. Dar tânãrul
conte i-o taie scurt ºi continuã aproape gidian:
„ – Sã lãsãm sîngele deoparte, doctore, (...) ºi sã
luãm un alt exemplu. Ai în mînã un pistol încãrcat.
Prietenul tãu cel mai bun e lîngã tine. Dintr-odatã, îþi trece
prin minte gîndul sã-i descarci un glonþ în cap. Te
îngrozeºte ideea de a ucide, ºi totuºi te gîndeºti sã ucizi.
Cred, domnilor, cã dacã toate gîndurile ce ne trec prin
minte timp de o orã..., cred cã dacã toate gîndurile
dumneavoastrã, domnule profesor, pe care vã socotesc
un înþelept, ar fi scrise, ele ar alcãtui un volum in-folio
poate, pe temeiul cãruia orice avocat ar putea sã pledeze
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cu succes împotriva dumneavoastrã, orice judecãtor ar
putea sã vã trimitã la închisoare sau într-o casã de
nebuni.” (p. 193).
Mãrturisesc cã acesta e al doilea pasaj din nuvela
mériméanã care m-a determinat sã scriu despre ea. Foarte
interesant, relativ la rãul din om – am notat în jurnalul
meu atunci. Adãugând: De ne-am dezvãlui (citi ºi transcrie)
toate... subsolurile (Dostoievski), ne-am vãdi oare atât
de malefici de la „naturã”, cum ºi psihanaliza tindea sã...
descopere? ªi eu m-am scormonit zdravãn ºi am mâzgãlit
destulã hãrtie cu nãmolurile aflate. Însã nu mi s-a
întâmplat sã dibuiesc mare-lucru, în afarã de o anume
amprentã / pecete a unei crime (ucideri) pe care nu eram
sigur nici cã o comisesem, nici cã n-o..., ºi teama de a
nu-mi fi doveditã. Poate nu sunt (n-am fost) suficient de
sincer ºi crud, crud de sincer, sincer în cruzime, „obiectiv”.
Era o meditaþie þâºnitã ºi prompt redatã între rânduri,
între punctarea aþâþatã a lui Szemioth ºi rãspunsul
profesorului, cãruia – acum remarc – îi anticipam
conþinutul:
„ – Judecãtorul cu pricina, domnule conte, nu m-ar
osîndi, desigur, pentru cã am cãutat azi-dimineaþã, timp
de mai bine de o orã, legea misterioasã conform cãreia
verbele slave sînt la viitor cînd se combinã cu o prepoziþie
[viitorul, deci, este pre-circumstanþializat – n. m.], dar
dacã, din întîmplare, am avut ºi vreun alt gînd, cum ar
putea fi el luat drept o dovadã împotriva mea? Sînt la fel
de puþin stãpîn pe gîndurile mele pe cît sînt de puþin
stãîn pe întîmplarile din afarã care mi le stîrnesc. Din
faptul cã un gînd se iveºte în mintea mea nu se poate
trage concluzia cã voi începe sã-l pun în practicã ºi nici
chiar cã echivaleazã cu o hotãrîre. Niciodatã nu mi-a trecut
prin minte sã ucid pe cineva; dar dacã m-aº gîndi sã
ucid, n-am oare îndeajuns de multã minte ca sã îndepãrtez
un asemenea gînd?” (p. 194, subl. m.).
În fine, nu-i de neglijat replica la replicã: „Pentru ca
raþiunea sã vorbeascã ºi sã se facã ascultatã, trebuie sã
ai îndeajuns de mult timp ºi sînge rece ca sã reflectezi.
Dar le avem oare întotdeauna, atît pe unul cît ºi pe
celãlalt? În cursul unei bãtãlii, vãd venind asupra mea un
obuz care ricoºeazã, mã rãsucesc ºi îl las astfel în bãtaia
lui pe prietenul meu, pentru care mi-aº fi dat viaþa, dacã
aº fi avut timp sã reflectez...” (ibid.).
Însã îmi dau seama cã m-am cam lungit, captat de
cele omeneºti, când, de fapt, prin ele aici se înþelege ºi
altceva, invers decât în fabule, unde prin animale... Ca
sã nu mai vorbim de mit, cu amestecul a de toate,
inclusiv al zeilor.

XI. Profesorul devine sacerdot.
„Tragedia” de la 3 noaptea
Lipsa unui tremen sprecializat în sensul de ’profesor’
în idiomul samogiþian sau, mai precis, nediscriminarea
noþiunii în complexul holistic al cuvântului wedelot, în
care se ascund sâmburii, nucleele conceptelor de ‘poet’,
‘înþelept’ [deci ºi ‘filozof’], ‘savant’ [de la ºtiutor pur ºi
simplu la învãþat, om de ºtiinþã etc.], ‘psiholog’ [ºi parþial
‘psihoterapeut’], apoi contingenþa cu vrãjitorii – despicaþi
modern în preoþi ºi doctori – fac ca naratorul sã alunece
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XII. Enigma etimo-mitologicã
În finalul naraþiunii se aude, în ciuda aparenþelor, vocea
autorului, ce vrea sã ne explice alegerea titlului ca o
dezlegare a enigmei puse în motto. El se bazeazã pe
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informaþia lexicalã cã lokis înseamnã „urs” în lituanianã
ºi pe ipoteza indoeuropenistã cã acest cuvânt ar fi
echivalentul ºi fonetic al denumirilor respective din
sanscritã, greacã, latinã... Cum Miszka (de la Mihail =
fr. Michel) e o poreclã, de origine slavã, care înlocuiºte
„aproape întotdeauna” numele generic al animalului, el
deduce cã cei doi termeni sunt sinonimi, desemnând
aceeaºi entitate.
Mi-am bãgat personal nasul – sau coada – în
comparatistica lingvist-istoricã ºi înclin sã acord credit
primei ecuaþii propuse, deºi lokys [transcrierea corectã?]
este interpretat undeva drept „(cel) care linge” [L. Wald,
D. Sluºanschi – Introducere în studiul limbii ºi culturii
indo-europene, ESE, Buc., 1987, p. 284]. Asta cu atât
mai mult cu cu cât regãsesc o urmã de mine însumi
cercetatã în treacãt, ºi expediatã, în lumina unei
etimologii la Zalmoxis (Zamolxis) a lui Reys Carpenter:
anume, acestuia i se pãrea, printre altele, cã a identificat
în corpul teonimului nostru termenul getodac pentru „urs”
olxis [a se vedea I. D. D. – Zamolxis, Fãtsub forma -olxis
Frumos ºi ursul, în Rãtãciri esenþiale, ed. Corgal Press,
Bacãu, 2002, p. 13]. O preþioasã atestare (indirectã) de
adãugat la seria celor (directe) din sanscritã, greacã,
latinã, avesticã, armeanã, lituanianã? Faptul cã „legile”
fonetice n-or fi chiar respectate s-ar putea justifica prin
aceea cã zoonimul în cauzã n-o fi exclusiv (specific) IE,
ci de mai largã rãspândire [cf. Th. Simenschy, Gh.
Ivãnescu – G r a m a t i c a c o m p a r a t ã a l i m b i l o r
indoeuropene , ed. Did. ºi Ped., Buc., 1981, p. 452].
Nu cumva este din fondul preIE, al vânãtorilor paleolitici
ºi / sau al agricultorilor neolitici, cei care au edificat o
întreagã mitologie a Pãmântului?
În eseul amintit am surprins o tensiune între o tradiþie
ursinã ºi una lupestrã ºi implicit o stratificare a
moºtenirilor mitologice. Iar acum am dat din nou peste
ea, în nuvela lui Mérimée, pentru o arie diferitã (dar
învecinatã!), cea balticã. De aceea, consider
simptomaticã intuiþia „trãdãtoare” a d-nei I. Mavrodin,
cât priveºte traducerea proverbului (motto-ului
intratextual): „Miszka ºi cu Lokis, împreunã fac o pereche”
(p. 158, nota 1). Numai dacã Lokis – ºi implicit zeul
scandinav Loki – ar fi Lupul, s-ar potrivi o asemenea
traducere. Autorul, însã, a optat pentru un înþeles
formulabil mai degrabã astfel: < Miszka ºi Lokis sunt
totuna >.
În consecinþã, mã întreb – prea târziu – de nu era
î (lui) Szemioth pornind
cazul sã etimologizez ºi eu numele
de la Zemes Mate (letonã), Zemina (lit.), Zjameluks
(idem) ºi continuând, fireºte, cu Zemelo (tracicã),
Zamolxis etc., pânã la zmeu, cum mi s-a nãzãrit iniþial.
Se spune cã delimitarea categoriei naratarului ar fi
un exces de zel ºi de subtilitate al studioºilor în naratologie
ºi cã el n-ar exista în realitate. Or, iatã-mã în carne ºi
oase, fie ºi ca umil reprezentant. Cred cã sunt un mai
bun receptor al autorului decât prezumptivul sau distratul
cititor ºi un complice mai rafinat ca executantul narator.
La limitã, orice semen al meu devine hermeneut?
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uºor în rolul de sacerdot. Favorizat / recomandat de
apartenenþa sa la cultul evanghelic (protestant) ºi de
împrejurarea cã interesaþii þineau oficial de acelaºi, iar
preotul zonei era indisponibil (imobilizat de gutã), W. este
solicitat sã oficieze cãsãtoria domnului conte cu
domniºoara (panna / panni) Iwinska (Julienne, Iulka)! ªi
nu poate refuza. (De altminteri, suntem avertizaþi demult,
de pe la începutul nuvelei, cã în tãrâmul fantasticului nu
se intrã cu vestimentaþia obiºnuitã: acolo i se spunea cã
nu era nevoie sã-ºi schimbe þinuta spre a coborî la masã
– sic! – ºi el a socotit cã trebuia sã-ºi scoatã din
geamantan fracul.)
În ziua stabilitã, se îmbracã pentru nuntã ºi îºi pune
pe deasupra veºmântul în care urma sã oficieze slujba.
Vin mirii. Se întâmplã douã incidente semnificative: de
groaza pe care le-o inspira contele cailor, aceºtia se
cabreazã, punând în pericol viaþa miresei, ºi nebuna,
contesa-mamã, scãpatã de sub supraveghere, se
nãpusteºte strigând „Ursul! (...); ursul! împuºcaþi-l!... A
rãpit o femeie! ucideþi-l!” (p. 199). Cãci fiul sãu tocmai
purta în braþe preþioasa pradã, „fermecãtoarea-i povarã”.
Nunta se desfãºoarã etnografic, pitoresc, însã nu
întotdeauna interesant ºi plãcut pentru puritanismul ºi
tradiþionalismul profesorului-preot. De pildã, curios sã
vadã mai îndeaproape dansurile populare, constatã cã
„cele mai multe dintre ele erau conduse de niºte þigãnci
neruºinate”. Politicaly incorrect, i-am reproºa astãzi. Se
retrage, deci, la culcare, citeºte un timp ºi apoi adoarme.
Este trezit de orologiul castelului la ora 3 noaptea. Nu
mai reuºeºte sã aþipeascã ºi umblã, pe bâjbâite, prin
camerã dupã chibrituri, sã-ºi lumineze pentru a lua o
carte ºi a studia. Brusc, prin faþa ferestrei sale trece „un
corp opac ºi foarte mare” ºi cade cu „zgomot surd în
grãdinã”. ªi-a improvizat o explicaþie, lãsând de fapt
nedezlegat misterul, ºi, nemaiputând adormi, ºi-a revizuit
glosarul samogiþian la care lucra, pânã i s-a adus ceaiul
de dimineaþã.
La 11 a. m. coboarã în salon, gãseºte figuri „descompuse ºi ochi încercãnaþi” (din cauza petrecerii), la 11, 30
lumea începe sã se îngrijoreze cã proaspeþii cãsãtoriþi
nu apãruserã, la 12 fãrã un sfert se bate la uºa mirilor
„de mai bine de douãsprezece ori” ºi dinãuntru nu li se
rãspunde, profesorul îºi aminteºte de corpul ce cãzuse
prin dreptul ferestrei sale în timpul nopþii, iar la 12
(probabil) sparg uºa ºi descoperã... tragedia. „Tînãra
contesã era întinsã pe pat, moartã, cu faþa sfîºiatã în
chipul cel mai îngrozitor, cu pieptul spintecat, scãldat
într-un lac de sînge. Contele dispãruse” (p. 203).
Naratorul þinând sã adauge: „ºi nimeni n-a mai ºtiut de
atunci nimic despre el”.
Protagonistul se întorsese în empireul zoo-strãmoºesc
din care fusese exilat pe pãmântul oamenilor.
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ROMANUL UNUI CRITIC SAU DESPRE
PROVOCAREA PUNERII ÎN ABIS

PRO

Dupã revoluþia din decembrie’89, peisajul criticii literare
româneºti s-a îmbogãþit cu cel puþin o categorie nouã,
aceea a criticilor ºi eseiºtilor preocupaþi deopotrivã de
identificarea literarului ºi a culturalului care ar defini spaþiul
românesc, pe de o parte, de chestionarea propriei identificãri, a persoanei, pe de altã parte. Cãderea regimului
comunist a adus în locul sãu o democraþie modernã, care,
ca ºi societatea în care trãim, este lipsitã de o autoritate
unicã de necontestat. Mai mult decât atât, rigoarea ºi
autoritarismul au fost înlocuite nu de calm ºi echilibru, ci
de o pendulare între diversele instanþe fragmentate ale
legitimãrii puterii: sfera juridicã, sfera speculaþiei
intelectuale, sfera moralei practice. Din aceastã
perspectivã tentativele de a direcþiona discursul public
cãtre problema autorului ºi, în mod implicit, a autoritãþii,
cu greu pot fi interpretate altfel decât ca forme de cãutare,
mai precis, de regãsire a unui centru ºi de identificare în
acest centru a autoritãþii absente. Criticii s-au antrenat ºi
ei în „marºul” general al recuperãrii acestui centru: direct, participând la viaþa politicã a vremii, prin activitatea
publicisticã etc, indirect – în calitate de autori de jurnale
(”jurnalele indirecte” ale lui Mihai Zamfir1), autobiografii
intelectuale (Citittul ºi scrisul – Nicolae Manolescu),
autoficþiuni (Fata morgana – D. Micu), accentuând prin
prezenþa lor publicã semnificaþia unui apel cãtre autoritate.
***
Istoric literar din generaþia’50, autor – înainte de ’89 –
a peste douãzeci de volume de istorie ºi criticã literarã,
Dumitru Micu ne va oferi în epoca postceauºistã o Scurtã
istorie a literaturii române (vol. I-IV) ºi douã volume de
memorialisticã, De la Baikal la Atlantic (1999) ºi Timpuri
zbuciumate (2002). La numai un an este tentat sã revinã
cu Fata morgana2 care, deºi pe copertã este scris cu
litere de-o ºchioapã „roman”, este, într-un chip sau altul,
un roman în roman construit, ca ºi Les Faux Monnayeurs
de A. Gide, pe mecanismul tehnicii mise en abîme:
cuprinde, cu alte cuvinte, un „subiect creator” (Jean
Rousset) ºi propune o reprezentare individualã a mediului
universitar de dinainte ºi de imediat dupã ’89. „Instrumentele” la îndemâna criticului-prozator sunt douã
personaje, Mihai Trifu, alter-ego al autorului (profesor
universitar) ºi Claudia ªtefãnescu, portavoce a scriitorului.
Demersul pare simplu: D. Micu ne scrie un roman
despre Claudia ªtefãnescu, o doctoriþã care îºi alege ca
tezã de licenþã (înscrisã fiind la o a doua facultate,
Filologie), monografia lui Mihai Trifu, critic ºi profesor
universitar al ei, alter-ego al criticului D. Micu! Fata
morgana conþine, în afarã de schiþele Claudiei ªtefãnescu
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privind proiectul de licenþã, fragmente din romanul lui Trifu,
Cãmaºa lui Nessus, început în adolescenþã (în care ºi
Trifu îºi introduce la rândul sãu un alter-ego, Liviu Suciu),
ºi pagini din jurnalul profesorului universitar, multe dintre
ele nefiind decât pasaje identice cu cele din De la Baikal
la Atlantic ºi Timpuri zbuciumate, scrise de D. Micu dupã
’89. Desigur, paginile de jurnal, precum acelea din romanul
criticului bucureºtean, pot fi un mediu propice de meditaþie
în vederea unei preconizate scrieri literare (un soi de
prolegomene la ficþiunea literarã sau la expresia poeticã),
dar pot, de asemenea, însoþi dubla scriere a operei, cum
se întâmplã în Fata morgana, încheiat cu lamentaþia
personajului central, incapabil sã-ºi definitiveze romanul
Cãmaºa lui Nessus: „Important pentru mine este însã nu
de a finaliza o lucrare, ci de a mã înjuga la ea pânã la
uitarea de sine. Doar astfel reuºesc sã-mi menþin relativul
echilibru interior”3. Aºadar o astfel de scriiturã are un rol
terapeutic bine definit: recuperarea identitãþii profunde
pierdute ºi anularea sentimentului alteritãþii. Disociind între
identitate ca idem ºi identitate ca ipse, Paul Ricoeur insistã
asupra echivocitãþii termenului generic care desemneazã,
fãrã nici un fel de diferenþiere, o multitudine de nuanþe. În
vreme ce ipseitatea nu implicã aserþiuni privitoare la un
pretins nucleu neschimbãtor al personalitãþii, idemitatea
(mêmeté) reprezintã o ierarhie de semnificaþii: identitate
absolutã, simultaneitate ºi permanenþã în timp, reducþie
a diferenþei, a variabilitãþii, a discontinuitãþii ºi a
instabilitãþii, similitudine ºi egalitate cu sine a
personalitãþii. Ca trãsãturã constitutivã a ipseitãþii,
alteritatea desemneazã variaþiile identitãþii narative,
structurã esenþialmente dinamicã. D. Micu ºi-ar dori ºi
are iluzia unei astfel de variaþii a identitãþii narative în
Fata morgana.
Mai mult decât atât, romanul debuteazã la persoana
întâi („Înainte de a mã aventura în ziaristicã, luatã de
valul isteriei colective de dupã insurecþia decembristã,
eram cardiolog la spitalul Fundeni”4.), iar mise en abîme
se combinã cu metoda Scrisorilor persane ºi a altor scrieri
ale secolului al XVIII-lea, care folosesc motivul
„manuscrisului gãsit”. Existã desigur diferenþe „de
nuanþã”: în romanul nostru, manuscrisele sunt mai multe
(„manuscrisele Benedictinului”, un alt nume sub care apare
profesorul universitar Mihai Trifu) ºi nu sunt gãsite, ci
încredinþate cu grijã „naratoarei”, jurnalista ºi doctoriþa
Claudia ªtefãnescu (elevã ºi studentã a lui Trifu) pentru
a-i servi, împreunã cu jurnalul profesorului, cu fragmente
din corespondenþa acestuia ºi din romanul, Cãmaºa lui
Nessus, la întocmirea lucrãrii de licenþã. O „apropiere”
de formula de roman a secolului al XVIII-lea poate fi
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care memoriile, autobiografiile reprezentau o „modã”, este
uºor de presupus. Tot mai puþin stãpân pe realitate, întro perioadã de confuzie a valorilor precum cea
postceauºistã, tipul aceasta de „roman” îngãduia
creatorului de literaturã dezvoltarea unor universuri
referenþiale compensative. Cu bagajul psihanalitic fãcut,
adãugat unei experienþe istorice traumatizante, aceea a
comunismului, tentaþia cercetãrii unor microuniversuri
rãmase pânã nu demult în suspensia anomiei era mare,
iar avertismentul, care fixeazã – ca-ntr-un roman doric,
obiectiv – spaþiul ºi momentul istoric („dupã insurecþia
decembristã”) ºi profesia „naratoarei”-personaj („eram
cardiolog la spitalul din Fundeni”), nu e decât o parodiere
a formulei tradiþionale de roman. Inserarea mãrturiilor lui
Trifu (manuscrisele Benedictinului) nu este nici ea un
simplu „ingredient” într-o reþetã idealã de roman „parþial
narativ”. Nu trebuie sã omitem cã naratologii mai noi (de
felul lui Philippe Lejeune sau Jaap Lintvelt) includ
memoriile în spaþiul naraþiunii la persoana întâi ºi-i
determinã specificitatea literarã în funcþie de relaþia autor
–narator – personaj (actor). Ca ºi în cazul jurnalului intim
sau al autobiografiei, cele trei instanþe coincid: autorul
este totuna cu cel care povesteºte ºi se identificã, în
egalã mãsurã, cu acela despre care se povesteºte.
Memoriile din manuscrisele benedictinului trebuie atribuite
nu eroului central, profesorul Trifu, ci autorului care îºi
introduce acest alter-ego pe care îl ficþionalizeazã ºi cu
ajutorul cãruia îºi refuleazã toate frustrãrile, neîmplinirile
ºi interogaþiile: De aº avea vocaþie pentru literaturã! Nu
cumva o am? N-aº putea scrie ºi eu aºa zisa prozã?
Theodor Fontane a debutat în proza narativã la o vârstã
apropiatã de cea pe care eu…am depãºit-o. (…) ªi, totuºi,
iatã-mã scriind. Ce? Prozã, evident, dar ce fel de prozã?
Una doar parþial narativã (…) una, oricum, neîncadrabilã
în vreo specie. Sau mai ºtii? Cãci pornesc la recuperarea
„timpului pierdut” fãrã a ºtii în ce ordine o voi face ºi
(mãcar) de unde am sã încep. Mã abandonez memoriei
involuntare, capriciilor imaginaþiei, spontaneitãþii
asociaþiilor imprevizibile”8.
Interesantã este dubla autoficþionalizare pe care o
propune romanul: o datã se autoficþionalizeazã scriitorul
ºi o datã Mihai Trifu –îºi introduce ºi el în romanul sãu
început în adolescenþã un alter-ego (Liviu Suciu), ce
experimenteazã, asemenea lui Trifu, un lung ºir de acuplãri
satisfãcãtoare în aºteptarea unei mari iubiri. Gestul lui
Trifu de a scrie un roman cu un personaj care sã-i semene
atât de mult oferã o cheie de descifrare a convenþiei:
protagonistul romanului Fata morgana se gândeºte sã
scrie un roman, aºa cum autorul însuºi se gândise sã
scrie un roman; dublã negaþie ce duce la o afirmaþie, joc
de oglinzi, specular într-o construcþie barocã. Convenþia
e disimulatã ºi în final, când Trifu îi scrie fostei studente
despre regretul de a nu fi ales, în locul lui Liviu Suciu,
din Cãmaºa lui Nessus, autoficþionalizarea într-un
personaj istoric: „Cum de nu mi-a dat prin cap, (…) sã
mã construiesc parþial într-un personaj istoric, bunãoarã
în Petru Maior (…) Petru Maior este, prin definiþie, un
„erou” de biografie, nu de roman. Dar dacã îi consacru o
monografie, nu am cum sã mã autozugrãvesc (oricât de
parþial). Nu pot sã-i atribui frãmântãri, nãzuinþe, obsesii
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identificatã ºi în Avertismentul care deschide cartea ºi
care conþine mesajul de mulþumire cãtre editor: „Tot
gândindu-mã, a început sã mã ademeneascã ideea de a
încredinþa ambele dosare tiparului, eventual selectiv.
Dosarul lãsat de Trifu ºi cel rezultat din rememorãrile
biografilor sãi. Dar cine le-ar edita? (…) Pânã la urmã sa gãsit un temerar (…) Îl rog sã primeascã gratitudinea
mea”5. Persoana întâi e curând abandonatã în favoarea
persoanei a treia în subcapitolul al II-lea al addendei,
Confesii ºi depoziþii, pentru a se reveni în Impostorul („La
acest moment al reconstituirii biografice, mâna ezitã sã
continue scrisul. În mine s-a infiltrat ºi o incertitudine.
Mã aflu oare pe drumul cel bun”6?) ºi în paginile de jurnal
ale lui Trifu. Ca ºi Gide, D. Micu se joacã cu naratorii ºi
introduce un sistem personal de întrebuinþare a
pronumelor, dar nu-ºi asumã direct meta-romanul (dacã
ºi l-ar fi asumat, ºi-ar fi exprimat acest scop în subsol).
De aceea introduce aproape gratuit mãrturisirea naratoarei
cã efortul ei constã în reconstituirea ”vieþii unui om, Mihai
Trifu, aºa cum a fost, scrisã parþial de el însuºi, sub
forma unor confesiuni ce ar putea fi, eventual, intitulate
(prin plagiat) mon coeur mise à nue”7. Fata morgana este
aºadar mai mult decât un meta-roman sau pseudoroman.
Este o autoreflexivitate ºi pânã, sau de la un punct, o
autoficþiune. Posibilitatea unei astfel de înþelegeri o lasã
însuºi termenul punere în abis, preluat de la blazoanele
gravate, mici embleme compozite. Cum prin aceastã
tehnicã se poate include un blazon în altul, ajungându-se
la definirea mai multor planuri (abîme-ul sugereazã o imagine cu adâncimi), privitorul ºi cititorul nu au posibilitatea
contemplãrii unei realitãþi multiplanice, ei trebuie sã ºi-o
creeze. Este aºadar absurd sã separãm fãrã rost într-un
roman cu elemente de autoficþiune, precum Fata morgana,
autobiografia autorului de ficþiune pentru cã, pe mãsurã
ce criza identitãþii sporeºte printre indivizii unei societãþi
„în tranziþie” ºi „în derutã”, precum societatea româneascã
post- ’89, este normal ca textele literare apãrute s-o
ilustreze, mai mult sau mai puþin acut, printr-o îndepãrtare
crescândã de reprezentarea realistã clasicã-holistã, ºi
printr-o apropiere concomitentã de individual (ceea ce
poate primi o mulþime de nume: sine, eu, subconºtient).
Textul literar (recunoscut ca atare) se sprijinã pe
convenþii din ce în ce mai stãpânite. În realitate, aceste
aceste proze „neîncadrabile în vreo specie”, sunt
clasificate de G. Genette, în Ficþiune ºi dicþiune, în funcþie
de proporþia dintre ficþiune („capriciile imaginaþiei”) ºi
autobiografie („memorie involuntarã”), în autoficþiuni
adevãrate (conþinutul narativ este „autentic ficþional” –
aºa cum se întâmplã în Divina Comedie) ºi autobiografii
ruºinoase (falsele autoficþiuni). Cea mai bunã definiþie a
autoficþiunii, „genul” literar la limita autobiografiei ºi a metaromanului la care se „aspirã” în Fata morgana, pare a fi
cea a Mariei Darrieussecq: ”naraþiune la persoana I care
se prezintã drept fictivã, dar în care autorul apare în mod
homodiegetic cu propriul sãu nume, ºi unde
verosimilitatea este o mizã menþinutã prin multiple
«efecte de viaþã».”
De ce D. Micu nu-ºi foloseºte numele ºi mai ales de
ce recurge la o astfel de scriiturã în care îºi introduce un
alter-ego pe care-l ficþionalizeazã, Trifu, într-o epocã în
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ale mele. Presupunând cã îi inventez un nume (ceea ce
e puþin probabil), crezi c-ar merge unul de genul Traian
Haiduc sau Grigore Robu”9? Neaºteptat pentru proza unui
critic, avem aici, prin reacþie la proza (ºi critica)
româneascã sau de aiurea, pastiºa metatextului („nu micã
i-a fost mirarea [lui Trifu – n. n.] dând acolo de cea numitã
în viitorul sãu roman Nuþa”10) ºi chiar a tehnicii mise en
abîme: „Ceea ce þi-am scris, când þi-am lãsat dosarul,
rãmâne actual. (…) Dacã jocul te-ar amuza, n-ai decât
sã scoþi din materialul în chestie chiar un roman”11.
Realitatea aºteaptã o soluþie de la oglindã . Romanul
însuºi este parte din roman; se dislocã fabula în discurs,
se introduc o mulþime de artificii (poate mult prea multe!),
jocuri, speculaþii ale literaturii despre literaturã, ale
literaturii în literaturã, ajungându-se la o literaturã care
când inventeazã, când neagã literatura. Negând însãºi
tehnica mise en abîme se încearcã reducerea obstacolului
spaþiului mediator dintre viaþã ºi reprezentaerea ei literarã
în exerciþiul conversiunii acestuia în timp, printr-o sintaxã
incantatorie ºi hipnotizantã. În realitate, în Fata morgana
este prezentat laboratorul de lucru al viitoarei monografii
a lui Mihai Trifu, veritabil creuzet, într-un fel un “dosar
de existenþe“ ca ºi Patul lui Procust, în care sunt topite
mãrturisirile lui Trifu, interviurile cu acesta, scrisorile lui,
pagini din jurnalul sãu dar ºi fragmente dintr-un proiectat
roman, al cãrui actant trebuia sã fie Liviu Suciu. Cu alte
cuvinte, romanul se face sub ochiul ºi cu sprijinul cititorului
ºi conþine, în plus, ºi un nivel teoretic despre cum sã se
scoatã ”din materialul în chestie chiar un roman”.
O astefel de procedurã, care numai este numitã numai
mise en abîme ci ºi rezumat autotextual, autoreflexivitate,
roman în roman, a fost comparatã cu pãpuºile ruseºti
(Matrioºca), jocul devenind mai interesant decât miza
(decât obiectul). Dacã romanul clasic se afirma prin
construcþia logicã, raþionalã, deductivã, cartea lui D. Micu,
ca ºi Pupa Russa a lui Gheorghe Crãciun, îºi ºocheazã
cititorul tocmai prin faptul cã nu ºtie cum se va termina.
Absorbit de ºuvoiul autobiografic iniþial, cititorul îi urmeazã
mecanica, convins de autenticitatea relatãrii ºi, în
consecinþã, de faptul cã nu se aflã în faþa unei simple
poveºti (teza). În acest sens, naratorul recurge tacit la o
tehnicã testimonialã formulatã magistral de Beckett:
“Ainsi de temps en temps je rappellerai mon existence
actuelle dont celle que je conte ne peut donner qu’une
faible idée”12.
Esteticul este aici lãsat în suspensie (antiteza), pentru
a fi revelat în clipa reconversiei fantastice, suficient de
clare pentru a lãmuri cititorul cã nu se mai aflã, formal, în
faþa autobiografiei începute. Este revelaþia reapariþiei
spaþiului: în vreme ce citea, cititorul a ajuns dincolo. Acest
salt într-un spaþiu ireal reintroduce, ca într-o anamnezã,
miza esteticã, fãrã sã anuleze totuºi pactul autentificator
ºi insereazã textul în seria celor literare (sinteza). Miza
unei bune receptãri este a citi textul, în acelaºi timp, ca
pe o ficþiune ºi ca pe o autobiografie.
Dincolo de „rebeliunea” eroticã a personajului sãu,
identificãm similitudini majore cu destinul scriitorului în
aventura spiritualã a lui Trifu, ceea ce confirmã caracterul
autobiografic al romanului: nãscut în acelaºi an cu Micu,
la un deceniu dupã Marea Unire, fiu de þãrani, bãnãþean,
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profesor universitar marginalizat dacã nu chiar ignorat
(în mod nejustificat) de colegii de breaslã: „A obþine de
acum înainte recunoaºteri, consacrãri, distincþii e de
neimaginat, ºi nu m-ar încânta (de vreme ce nu þin loc de
sãnãtate), iar marginalizat mai mult decât sunt n-am cum
sã fiu. ªi chiar dacã aº fi…Condiþia de „singuratic ºi uitat”
îmi convine. E cea mai comodã. Nu mã obligã la nimic.
Notorietatea m-ar obliga” 13. Alegerea unui astfel de
personaj înseamnã pentru D. Micu, anularea distincþiei
dintre Acelaºi ºi Celãlalt, ºansa eliberãrii de angoasa
neîmplinirii profesionale („Am cãutat întotdeauna sã fiu
«înþelept ca ºerpii ºi blând ca porumbeii», ºi teamã îmi e
cã am ajuns a fi (poate, sunt prin destin) doar un cuminte
porumbel. În orice caz, lumea aºa mã vede. ªi probabil,
chiar nu sunt altceva decât ceea ce par a fi: un belfer ºi
un critic de mâna a doua”14) ºi sociale: „Ce mã încãlzeºte
cã voi avea (vorba vine!) glorie postumã sau cã generaþiile
din mileniul viitor vor fi fericite! Nici mãcar nu am copii”15!
Eºuând în unul dintre cele mai importante roluri sociale
(potrivit exegeþilor Berger ºi Luckmann), acela de tatã,
neconvingãtor în ipostaza de critic, salvarea poate veni
dinspre meta-roman, aºa se explicã faptul cã „mobilul
tuturor eforturilor mele intelectuale din iniþiativã proprie,
ºi nu din obligaþie, a fost, în permanenþã, cãutarea cãilor
de mântuire a sufletului.(…)Toatã munca mea intelectualã
a fost ºi rãmâne o goanã dupã fata morgana”16.
Scrisul poate elibera omul de „falsa semnificaþie
a ego-ului” (Richard Kearnez – The Wake of Imagination)
prin deconstruirea „mitului personalitãþii totale”. În Fata
morgana avem un exemplu de distrugere a mitului
personalitãþii, a rolului unic ºi indivizibil (cum erau
percepute, în societatea închisã de dinainte de ’89, rolurile
de tatã, de istoric ºi critic literar): „În tinereþe, aº fi vrut
sã nu mã asemãn cu nimeni. Mã doream cât mai altfel.
(…) Accept anonimatul. Mã resemnez a fi „unul dintre
mulþi”. Vreau chiar sã trec neobservat printre semeni.
(…) Cei ce mã „iubesc” nu mã cunosc. Mã iau drept
altceva decât ceea ce sunt. Mã aduc la dimensiunea lor
(prin sub- sau supradimensionare), mã procusteazã” 17.
Scrisul rãmâne o modalitate de a reinventa realitatea ºi
singurul gest cu valoare soteriologicã, destinat sã punã
semnul echivalenþei între lume ºi carte, de aici decizia
de a scrie ºi altceva.
Convertirea lumii în carte „operatã” de critic capãtã
însã o dimensiune tragicã, întrucât, în „reprezentarea celor
ce scriu literaturã de imaginaþie, criticul este chiar
antiscriitor. Un specimen care „înjurã scriitorii” 18. Poate
ºi aceastã prejudecatã l-a fãcut pe autor sã opteze pentru
un roman construit dupã o reþetã ineditã, cu prea multe
ingrediente însã. Punând laolaltã, fragmente de jurnal,
scrisori, dialoguri, note de subsol, D. Micu are orgoliul sã
respingã iluzia unei lumi unitare, afirmându-ºi cu obstinaþie
dreptul la fragmentaritate, convins cã existenþa nu e
altceva decât o sumã de episoade disparate, un joc
fascinant în care trecutul ºi viitorul se topesc într-un
perpetuu acum, în care fiinþa umanã vieþuieºte simultan
în universuri paralele a cãror realitate nu poate fi pusã la
îndoialã.
Paradoxul care guverneazã activitatea memoriei – la
care Micu apeleazã insistent în recuperarea trecutului
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cenzurat – este cã ea unificã fragmentând, reflex al
afinitãþii sale pentru ipseitate, dar ºi cea mai bunã dovadã
a ireductibilitãþii identitãþii narative la idemitate. Meritul
cãrþii în aceastã privinþã este incontestabil: ni se oferã
imagini copleºitoare a ceea ce a însemnat ceauºismul
vãrsat în destinul intelectualitãþii româneºti, de la
stimularea valorii la exilarea ei, de la amãgirea politicã la
solitudinea cvasiîmplinirii profesionale, trecând prin
frecventarea iluziilor geografice prin bursele în strãinãtate
(nu întâmplãtor autorul îºi trimite personajul ca lector la
Viena) ºi prin ºocul succesiunilor de îngheþuri. Cartea îºi
are însã „minusurile” sale: incapabil de a-ºi stãpâni
resentimentele ºi frustrãrile („Abia la 50 de ani mi-am dat
seama cã sunt un ins comun. Comun, nu la nivelul
semiinstruiþilor, dar al intelectualitãþii medii”19 sau „Scrisul
meu e sub nivelul celui al multor altora, inclusiv al unora
dintre foºtii mei studenþi.”20 ), autorul n-a fãcut, prin
intermediul lui Trifu, decât sã noteze pe sute de pagini
nemulþumirile sale (în legãturã cu lumea literarã care „de
un timp, fãcea abstracþie de existenþa lui”21, cu studenþii
care-l ignorau: „Nu mai am succes nici mãcar ca profesor.
Absenteazã de la cursuri ºi cei obligaþi sã le audieze”22),
intrigile, bârfele, luptele de culise din anii’80, ratând, astfel,
tragicul real al epocii. Lumea literarã de atunci apare mai
degrabã superficialã, intrigantã, deloc „disidentã”,
dimpotrivã pusã pe cãpãtuialã ºi compromisuri: „Acum,
când presa nu mai este atât de vigilent monitorizatã (…)
lumea literarã se gãseºte sub teroarea «scriitorilor de
prestigiu». Criticul militeazã nu pentru impunerea cãrþilor
de valoare, ci pentru instaurarea sau întãrirea hegemoniei
unui grup ori a altuia”23 sau „Preocuparea nu de conþinuturi,
de sensuri, ci de forme, e dictatã mai mult de arivism, de
carierism, decît de pasiunea ºtiinþificã”24.
Aceastã alianþã a spiritului de justeþe cu spiritul de
fineþe îi lipseºte autorului ºi în surprinderea mutaþiilor
sociale de dupã momentul ’89. Senzaþia de autenticitate
pe care, negreºit, autorul ºi-a dorit-o în cartea sa, rezultã
nu din punerea pe tapet a „bramburelei în învaþãmânt”,
cum o numeºte, de la începutul lui ’90, cu explozia
editurilor ºi a universitãþilor particulare („Concomitent
apãrurã „grupuri”, „asociaþii”, „academii”, „fundaþii”25), cu
scandalul manualelor alternative, ci din aceastã
certitudine a „suprafeþelor mobile” aflate în permanenþã
miºcare, ce determinã constituirea unor viziuni particulare
asupra existenþei umane, al cãrei motor principal este

memoria, senzaþia generalã fiind aceea de istorie trãitã:
„În primul deceniu republican, ºi mult timp, chiar în al
doilea, preocuparea nu era ca elevii – ºi locuitorii þãrii, în
general – sã fie determinaþi sã gândeascã, ci deprinºi sã
gândeascã just. Nu sã aibã pãreri proprii, ci sã judece
reglementar, în conformitate cu dogmele inerente cultului
personalitãþii”26. Traseele memoriei ºi ale imaginaþiei se
împletesc, în Fata morgana, în naraþiuni ºi personajepalimpsest, în care se regãsesc constant nenumãrate
urme ale lecturilor criticului D. Micu, altfel spus
nenumãrate ecouri ale personei în persoana 27 sa.
Personajul central, Mihai „îl invocã în conºtiinþã pe Pietro
Gralla”28 sau, „invadat de reminiscenþe livreºti”, aºteaptã
„sã se spargã bolta ºi sã cadã stelele, ca în Mortua est”29,
unchiul ªandor este comparat cu Ilie Moromete, iar
Ceauºescu e vãzut ca un „pater familias”30. Alteori sunt
inserate formulãri preþioase: „Mihai când era singur pãrea
abstras din contingent, absent din lumea realã”, „miºcãri
sufleteºti inefabile” marcând viaþa acestuia. O fereastrã
„«strãlucea» cum zicea Eminescu”31, iarba e „arghezianã”
(„Oriunde se aºeza, pe pat, pe chaise-long, parcã se
aºeza pe iarba arghezianã, care „face cuie”32) ºi exemplele
ar putea continua cu derivate neobiºnuite, precum
„uliþarnic”, plasate în vecinãtatea unor neologisme inserate
în contexte dintre cele mai nepotrivite: Mihai (aflat ca
lector la Viena) ºi Cãtãlina (una dintre iubirile de tinereþe)
”flanarã douã ceasuri”33, „Confruntarea cu asemenea
realitãþi, cârmuirea avea pentru orice problemã soluþia
ºtiinþificã cea mai simplã: eludarea”34. Uneori, situarea în
spaþiul aceleiaºi fraze a unui mare numãr de neologisme
îngreuneazã textul, creeazã senzaþia de poticnire: ,„în
loc de a nãzui metafizic, la „stingere”, la nirvana, opina
în sinea lui cã viaþa meritã sã fie trãitã”35. De altfel,
preferinþa pentru verbul a opina este evidentã: „trebuie
sã opinez asupra proiectelor”36. Fibra intelectualã a
autorului romanului Fata morgana este realã, motiv pentru
care (departe de a interpreta cartea ca o parodiere a
limbajului preþios al criticilor în ficþiunile lor) ºocheazã
asocierea exemplelor livreºti ºi a „eminescianismelor” („e
aºa de dureros de dulce sã-þi fie dor”) cu comparaþii
plastice („se lãsa [Mihai la reîntâlnirea cu Lucia] tratat ca
un câine”), superlative de tipul celor utilizate de Márquez
în proza sa („o ploaie (…) care s-a intensificat atât de
tare cã nu se putea ieºi nici cu umbrelã”37). Cât despre
frecvenþa expresiilor populare precum „a purta sâmbetele”,
„neruºinare de-þi stã ceasul”, „fatã zdravãnã de la þarã”,
este o trãsãturã care îl apropie mai mult de Eugen Simion
decât de alþii, acesta din urmã recunoscut fiind pentru
formulãri de tipul „a se da în vânt”, „a descrie ca lumea”
(eseul Îmi place, nu-mi place) etc.
Alternând persoana întâi ºi a treia, oscilând permanent între prezent, imperfect ºi, rareori, perfect compus,
se pune în paginã un succesiv joc al perspectivelor al
cãrui efect imediat ar trebui sã fie aspectul prismatic al
personajului central. Experienþele intense ale vieþii
acestuia sunt redate în cheia rezonanþei lor la nivelul cel
mai trupesc dar întotdeauna însoþite de o trimitere livrescã
ori de un termen de specialitate: „Uneori «ardeam
etapele»”38. Descrierea erotico-sexualã este directã, viaþa
amoroasã ºi cãderea din aproape în aproape sunt puse
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pe tapet. Pofta de erudiþie se asociazã cu pofta carnalã,
mitologia alimentând filozofia ºi sexul mistica: „o
depuneam pe «altar», ca pe Ifigenia, pentru jertfã”39. Iubirea
înseamnã prezenþã fizicã ºi pentru personajele feminine
ale romanului, iar prezenþa lui e mereu invocatã, clamatã
– în sensul zãdãrniciei lui vox clamantis in deserto: „Îl
înºelam ºi – mai cu seamã, de fapt – spre a mã rãzbuna
pentru cã mã utiliza (credeam!) ca instrument al autofãuririi
lui”40.
Interesant este cã D. Micu opteazã pentru un personaj
feminin – cum este Natalia Roth, una dintre soþiile lui
Trifu – atunci când îºi propune sã vorbeascã despre viaþa
intimã a eroului sãu. Este un tertip (ce þine mai degrabã
de persona) pentru neasumarea, de cãtre criticul literar,
a responsabilitãþii unor asemenea detalii care crèvent les
yeux, cu alte cuvinte, care au relief: „Mihai mã trecea
prin raiul plãcerilor insuportabile pentru a mã ridica, nu
ºtiu cum, deasupra lor (…)41. Raportul femeie-bãrbat
echivaleazã în Fata morgana cu acela dintre profan ºi
sacru. De altfel, atunci când rescrie Banchetul,
Kierkegaard restabileºte opoziþia masculin-feminin din
aceeaºi perspectivã: în timp ce bãrbatul reprezintã
sufletul, profunzimea, puterea de pãtrundere ºi de
cuprindere a spiritului, femeia este echivalentã cu viaþa
în imediat, cu sexualitatea, cu viaþa trupului: „Îi lipsea
ceva…Vulgaritatea. Da, sã-mi fie ruºine, ºi îmi este,
simþeam nevoia de vulgaritate. (…) Actul sexual era
pentru el oficiere. Zicea cã prin acest act, trezim în noi
”puterile” ºi astfel participãm la sacru”42.
Mult mai reuºitã este surprinderea stãrilor
tulburãtoare prin care trece personajul atunci când este
pãrãsit. Senzaþia de corporalitate în destrãmare este
analoagã unei destrãmãri a existenþei înseºi, o pierdere
a propriei identitãþi, prin contopirea în ordinea naturalã.
De aici o scriiturã a interiorului, a lui dedans („o
deznãdejde rãvãºitoare izgoni moleºeala care, pe drum,
i se insinuase în organism”) dar ºi de interior (al casei, al
locuinþei, al spaþiului intim în general, chiar în sensul
izolãrii, al claustrãrii): „Mobila, covoarele, toate obiectele
pãreau translucide, aproape dematerializate. Nu s-ar fi
mirat dacã le-ar fi vãzut ridicîndu-se, spre a pluti, ca întrun tablou suprarealist”. De asemenea, e de surprins o
relaþie de contiguitate între soma ºi psyche, care par
ambiguu consubstanþiale: „Se prãbuºi într-un fotoliu, fãrã
gânduri, fãrã simþãminte. Se credea suspendat în vid ºi
se mira cã nu cade. Era deasupra stelelor. Când se va
izbi de pãmânt” 43 ... Potenþat desigur de obsesia
mediocritãþii, complexul senzaþiilor care acompaniazã
travaliul scriiturii este resimþit în aceiaºi termeni ai
organicului: „Mi-e greaþã de ce scriu. Mã repet, ca un
automat. Ca un disc rãblãgit. Jurnalul a devenit o ieremiadã
monotonã, fadã (8III)”44.
Un motiv din tema corporalitãþii e cel al bolii. „Oamenii
sãnãtoºi nu sunt reali – scrie Cioran în Aveux et
anathèmes. Ei au totul, mai puþin fiinþa, pe care nu o
poate conferi decât o sãnãtate improbabilã”45. Ei – cei în
plinã formã – nu se pot lepãda niciodatã de haina prea
strâmtã a eului fizic, pentru a se adânci în matca sinelui
cuprinzãtor. Numai moleºeala, oboseala împinse la
ultimele lor limite, vecine cu extazul, ne ajutã sã
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pãtrundem în esenþa lucrurilor, sã coborâm spre
extremitãþile cunoaºterii. În manierã blecherianã, actantul
lui Micu se resemneazã neputincios în faþa procesului
ireversibil al îmbãtrânirii: „Nimic nu-i scutit de bãtrâneþe,
decât cu preþul extincþiei premature, iar bãtrâneþea e urâtã.
Sordidã, dezgustãtoare”46. Pentru cã este o scriiturã a
interioritãþii unui critic, tipul acesta de roman este ºi o
scriiturã a spaþiului oniric. Visul nu înseamnã însã o stare
a amorþirii simþurilor, dar nici refugiu garantat, de aici
construcþii ipotetice de tipul: „Poate cã visul e adevãrata
realitate. El ne pune în contact cu fondul iraþional al
existenþei”. Persona îºi pune amprenta ºi în aceastã
relaþie realitate-vis, de aceea visul este vãzut ca o
prelungire a celor douã activitãþi specifice criticului, cititul
ºi scrisul: „Dar… acum nu-mi citesc visele, acum chiar
visez. Visez de-adevãrat. Se vede cã am adormit, citind”47.
Chiar dacã dorinþa de a reda trãirea la aceastã temperaturã
se loveºte de neputinþa limbajului de a semnifica, în formã
verbalizatã, semnificaþi din sfera subconºtientului,
încercarea este numai aparent prolixã, incoerentã. Nu
avem de-a face, cum s-ar crede, cu o expresie haoticã.
De fapt, ºi în acest sens alegerea titlului, Fata morgana,
nu este întâmplãtoare, se poate presupune cã textul astfel
generat lasã sã irumpã o nouã ordine expresivã, fie ea ºi
o ordine oniricã, iraþionalã: „Mã trezesc ºi mã aºez la
masa de lucru. Aº vrea sã scriu, dar nu pot, pentru cã Fl.
bate prea tare la maºinã. Pe întuneric? Pãi, nu-i ziuã? O
fi, dar eu prefer sã-mi adâncesc fruntea în pernã. Visez
totuºi? Nu m-am trezit?”48.
În Fata morgana, alte „ingrediente” sunt notaþiile din
manuscrisele ºi jurnalul Benedictinului care surprind, sar pãrea, o funcþie compensatorie a scriiturii diaristice.
Cu iluzia opticã cã, din moment ce a consemna ziua de
azi înseamnã a absenta din ea, simpla notare reprezintã,
totodatã, „schimbarea evenimentului”. Pervertirea, aºadar,
în sensul ficþiunii. Trecerea de la mãrturiile elevei ºi
studentei lui Claudia ªtefãnescu la paginile de jurnal ale
lui Trifu se face destul de brusc: „Dar miºcãrile sufleteºti
inefabile ce au marcat formarea tânãrului Trifu se
comunicã, desigur, mai relevant, în contextul tuturor (…)
experienþelor existenþiale, pe care le gãsim consemnate
brut, precipitat, uneori pueril, în jurnalul sãu din primii ani
de studenþie”49. De altfel, glisarea cãtre o altã formulã de
scriiturã este destul de stângace. Atunci când sunt
reproduse pasaje din romanul lui Trifu, cititorul e avertizat
dupã cum urmeazã: „Mai departe transcriu din Cãmaºa
lui Nessus”50.
Adeseori, consemnarea în jurnal a fost echivalatã –
cu atât mai mult dupã ’89 – cu nevoia de a se privi în
oglindã. Desigur, doza de cochetãrie nu e de neglijat nici
în Fata morgana, însã o asemenea alãturare urmãreºte
mai degrabã sã surprindã simptome ale cãutãrii de sine.
De la gestul elementar de a proba existenþa proprie.
Remarcabil e însã tocmai paradoxul acestei scriituri
jurnaliere. O scriiturã care dã seamã, tânguindu-se
oarecum, de suferinþele de tot felul: fizice („Suportate de
Mihai mai greu decât de Flavia, era fatal ca permanentele
stresuri sã agraveze afecþiunile de care suferea. Cea mai
sâcâitoare era colita. (…) Frecvent, avea urticarie”51.),
ori nãscute din firea sa introvertitã: „Dialoga cu stângãcie,
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Negli ultimi due decenni di comunismo (con
aprossimazione dal 1970 fino al 1989), la vita in Romania ha conosciuto una continua degradazione da tutti i
punti di vista: politico, economico, culturale. Piano piano, la forza politica è stata ristretta nelle mani del
dittatore comunista Nicolae Ceauºescu; anzi, il culto della
sua personalità ha acquistato delle proporzioni grottesce.
Dopo la rivoluzione del 1989, il paesaggio della letteratura
romena si arricchi con almeno una nuova categoria di
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scrittori, quella dei critici e dei saggisti, preoccupati
dell’interrogazione del proprio ego, della propria persona.
La tentazione di parlare di se stessi fa parte dello “sforzo”
e del processo più generale di revisione delle identita
letterarie, chi è nato in Romania dopo la caduta del regime dittatoriale e totalitario. Il mondo letterario approfitto’
della libertà di esprimersi (che non esisteva prima) e
comincio’ a parlare della censura che i comunisti avevano
instaurato in Romania dopo il 30 dicembre1947.
Sopratutto, i scrittori romeni parlano del fatto che per più
di quarant’ anni di comunismo sono stati ignorati come
persone. C’è una spiegazione possibile: i capi comunisti
e i loro censori non avevano bisogno delle biografie
esemplari; loro usavano i critici, i prosatori solo nella loro
ipotesi di persona, nel senso del teorico Murray Krieger,
e mai in quella di persona reale; secondo i comunisti gli
intelettuali romeni avevano due ruoli ben chiari: 1. loro
dovevano sottolineare e elogiare le opera “in linea” (le
fiction che proponevano dei personggi che erano
d’accordo con l’ ideologia dei capi comunisti: Marx, Stalin,
Lenin); 2. sempre loro dovevano criticare nella cronaca
letteraria i colleghi che avevano rimandato la decisione
d’inscriversi subito nel Partito Comunista o quelli che
rifiutavano la mentalità marxista-leninista e hanno scelto
l’esilio nei paesi democratici (Italia, Francia, America)
per sfuggire alle punizioni.
Dumitru Micu (nato nel 1928, à Bârsa - Sãlaj) è uno
dei critici che ha scelto di rimanere in una Romania
“assediata” dei comunisti; per poter sviluppare la sua
attivita’ di professore universitario ha dovuto fare anche
lui dei compromessi. Dopo la rivoluzione, come tanti
intellettuali romeni, ha scritto un romanzo, Fata morgana
(2003), in quale spiega qualche delle sue decisioni prese
dopo l’installazione del Partito Comunista in Romania: le
pressioni subite, le minacce con la conseguente perdita
del lavoro l’ hanno obbligato a collaborare con i comunisti
e a scrivere delle bugie sui grandi scrittori romeni per
„spiegare” ai lettori perché i comunisti hanno vietato lo
studio nelle scuole di tanti autori, e perché loro hanno
ritirato i libri dalle biblioteche e librerie. (Per questi motivi,
dice D. Micu nel suo libro, ha rovinato l’imagine del poetà
Lucian Blaga e dei prosatori come Liviu Rebreanu,
Hortensia Papadat Bengescu, Mircea Eliade – quest’ ultimo ha dovuto scappare anche lui in Francia – tutti in
realtà eccellentissimi autori del periodo interbellico). L’eroe
principale del romanzo di D. Micu, il professore
universitario Mihai Trifu, è un alter-ego dell’autore. Tramite
questo personaggio, D. Micu esprime la sua rabbia (come
Achille nella Iliada d’Omero) contro i coleghi che lo hanno
isolato e lo hanno accusato per la sua fedeltà manifestata
tanti anni con i comunisti. Anche se Fata morgana
suggerisce al lettore una sorta di malaise de l’identité (a
causa dei rimpianti e delle lamentele dell’autore che
occupano tante pagine), il libro è stato apprezzato dalla
autocritica romena per la sua formula in innovativa (autofictione
fictione) e per aver proposto meglio il tratatto sul
Comunismo, una radiografia del Male comunista in Romania (la paura di parlare, la privazione di tante cose, la
precarietà, la povertà, i maltrattamenti nelle prigioni
comuniste, le sommissioni e le umiliazioni subite degli
intellettuali romeni).
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crispat de sentimentul inferioritãþii”52. Pentru cã ceea ce
se constituie conþinutul, acea histoire, Stoff a jurnalului
este, de multe ori, tocmai reluarea, neobositã, a mãrturisirii
neputinþei de a se confesa pe de-a-ntregul ori a
mediocritãþii scrierilor sale: „Nici o carte de-a lui nu avea
ºanse sã rãmânã. Tot ce scria era lovit de caducitate”53.
Se poate pune întrebarea: ce determinã un astfel de fel
de a gândi al unui individ, cu alte cuvinte, modul sãu
specific de a se raporta la realitatea înconjurãtoare? Existã
cel puþin un rãspuns provocator, oferit de Ipoteza SapirWhorf. Mutatis mutandis n-ar fi probabil absurd a regândi
ecuaþia celor doi lingviºti, înlocuind idiomul cu orice alt
cod cultural – în fond, ºi acesta tot o formã de comunicare.
Între aceste forme de expresie, de transmitere de
informaþie la nivel social, literatura. Ori, cu un termen
mai „larg” sã zicem, scriitura.
Pentru cã, de la un anumit moment în dezvoltarea
unei societãþi, raporturile cauzã-efect tind sã se
inverseze, s-ar putea spune cã percepþia ºi atitudinea
despre lume a indivizilor acelei societãþi este dictatã,
într-o oarecare mãsurã, ºi de felul în care aceºtia scriu.
De aici drama lui Trifu. Salvarea prin înzestrarea
personajului cu conºtiinþa mediocritãþii sale este însã
neverosimilã ºi trebuie pusã în legãturã cu convenþia
„genului”, meta-roman. Mizerabilismul fiziologic („iubirile”
sale) ºi obsesia „non-unicitãþii” (complexul inferioritãþii) –
extreme care se amestecã – reprezintã la acest autor o
contradicþie în plus, derivatã, poate, din ceea ce Dorrit
Cohn numea seducþia ºi dublul risc al autoreflexivitãþii.
Cu seducþia e clar, ea existã atât în sensul propriu al
cuvântului, cât ºi în faptul cã scriitorul se povesteºte, se
construieºte nu ca prototip, ci ca fiinþã (de hârtie) unicã
ºi irepetabilã. Interesant este însã cum iese el (sau nu
iese) din pericolul meta-romanului (când realul, în loc sã
fie înfruntat, se dilueazã în ficþiune), sau din cel al
autobiograficului (când ficþiunea le serveºte de alibi pentru
etalarea intimului). La D. Micu, fiziologia debordantã,
asociatã cu trimiteri livreºti (sugestie a personei), implicã
o întreagã retoricã, orice s-ar zice, destul de nouã ºi
suficient de diversã pentru a fi luatã în considerare. Alte
elemente specifice punerii în abis sunt parodierea
intertextualismului (în pagina 194 este introdusã legenda
lui Dragoº, pentru ca, în pagina 458, brusc sã se
povesteascã un basm), prezentul ca timp al narãrii ºi
referinþã istoricã, limbajul direct ºi de multe ori frust,
denotativ.
Jocul/ideea pe care o lanseazã Fata morgana (romanul
unui critic!) este cã romanul nu este un discurs finisat ci
o realitate în creºtere, schimbãtoare, greu previzibilã. Este
exact estetica autenticitãþii ºi a postmodernismului.
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Teodora Zaharia Bentz

ACTUL FOLCLORIC –
ÎN INTERPRETARE SEMIOTICÃ

PRO

A doua jumãtate a secolului XX a produs exemple
strãlucite de construcþii teoretice dedicate sistemului
limbii, ca sistem static (cf. Hjelmslev 1) sau ca unul
generativ (cf Chomsky2). Deºi au existat numeroase
discuþii publicistice, eseuri sau volume dedicate
folcloristicii, punând în dezbatere diverse opinii asupra
naturii, funcþiilor ºi direcþiilor folclorului, deºi studii
lingvistice prestigioase se ocupã de aspecte ale limbajului
folclorului literar, fie din punctul de vedere al limbii, fie din
acela al particularitãþilor de stil, fie, în fine, vizând
reliefarea unor trãsãturi stilistice funcþionale, ne propunem
sã realizãm încã un studiu consacrat textului folcloric ca
limbaj (sistem de semne).
Ca semne, faptele de culturã popularã nu au numai
referenþi în realitatea brutã, ci mai cu seamã referenþi pe
plan mintal, în modul oamenilor de a gândi lumea. Elaborate mintal, ele au fost create pentru a servi ca mediatori
între om ºi naturã, pentru a-l ajuta pe om în sensul
teoriilor lui Claude Lévi-Strauss3, în acþiunile sale de a
transforma natura în culturã. Aºadar orice fapt de culturã
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tradiþionalã este un act de comunicare, un mesaj care
presupune un act de codare ºi un act de decodare în
virtutea unui cod deopotrivã cunoscut de emiþãtori ºi de
receptori. Mesajul nu se construieºte doar la nivel verbal, ci prin folosirea conexã ºi a altor limbaje (muzical,
coregrafic, gestic, mimic, chiar specializate cum este
cel al miturilor, riturilor, ceremonialelor, obiceiurilor,
modurilor de comportare). Atunci când faptul folcloric
foloseºte limba dincolo de comunicarea curentã prin limbã,
textul lingvistic se înscrie într-un sistem propriu de semne,
sistem semantic secundar faºã de sistemul limbii, iar
mesajul devine evident un sistem de semne.
Rolul interpretului unei opere folclorice nu poate fi
identificat nici cu rolul cititorului unei opere literare, nici
cu rolul autorului. Din punctul de vedere al interpretului
unei creaþii folclorice, aceste opere constituie un fapt de
limbã (langue), deci extra-personal, un fapt care existã
independent de interpret, cu toate cã permite deformãri,
precum ºi introducerea unui material artistic nou ºi actual. Pentru performer, opera literarã, implicit creaþia
81
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pluguºorul, capra, mãºtile, colacii etc. Semnul folcloric
se edificã pe decroºajul registru natural – registru
cvasinatural prin consens elementar de grup aºa cum
preciza ºi Sanda Galopenþia – Eretescu5.
Sintagma creaþie colectivã anonimã din definiþia
tradiþionalã a folclorului pare a avea implicaþii semiotice,
a cãror explicitare nu e lipsitã de interes. Emisia
comunicãrii folclorice este asiguratã în mod necesar de
mai mulþi emiþãtori. Este utilã distincþia dintre emiþãtorul
de fapt, nemijlocit, imediat de suprafaþã (uneori numit
interpret) ºi emiþãtorul ocult, implicit, de adâncime (numit
creator). Emiþãtorul de suprafaþã poate fi un individ izolat
ºi nu la el se referã definiþia tradiþionalã. Emiþãtorul de
adâncime este un grup ºi include , alãturi de emiþãtorul
imediat ºiragul amorf al strãmoºilor. Deci la nivelul
structurii de adâncime, emisia comunicãrii folclorice este
asiguratã în mod necesar de un grup infinit de emiþãtori
prezenþi ºi absenþi, de o colectivitate anonimã. Prin urmare
mesajul folcloric nu este (fiind anonim) un simptom al
personalitãþii emiþãtorilor. Prin introducerea distincþiilor
emiþãtor de suprafaþã – emiþãtor de adâncime, subgrup
emiþãtor prezent - subgrup emiþãtor absent, se dovedeºte
cã mesajul folcloric nu poate sã fie un simptom al
personalitãþilor incluse în subgrupul emiþãtor infinit al
absenþilor. Mesajul folcloric este în schimb un simptom
al personalitãþilor incluse în subgrupul finit al emiþãtorilor
de suprafaþã. Selecþia de cãtre emiþãtorul de suprafaþã a
piesei folclorice, alterarea acesteia îi demascã gusturile,
preferinþele, docilitatea în raport cu cerinþele subgupului
prezent. Receptarea de cãtre un receptor distinct, unic
sau de cãtre o colectivitate este irelevantã pentru stabilirea
caracterului specific al comunicãrii folclorice. Grupul receptor ar putea fi conceput ca incluzând, alãturi de
receptorul de fapt, subgrupul virtual al urmaºilor.
Aºadar folclorul ar fi în acest caz o tranzacþie de tip
comunicare între douã grupuri absente: absenþii
ascendenþi ºi absenþii descendenþi, ai cãror reprezentanþi
semiotici sunt interpretul (interpreþii), respectiv spectatorul
(spectatorii). Restrângând analiza la sfera partenerilor
comunicãrii folclorice, rezultã cã deosebirea dintre tradiþia
cultã ºi tradiþia folcloricã s-ar mãrgini la caracterul de
individ singular al emiþãtorului în raport cu caracterul de
grup infinit al emiþãtorului folcloric. Din aceastã perspectivã
faptele de culturã negramaticalizatã, sunt acte de
comunicare – schimburi de informaþii, de bunuri, de
membri ai grupurilor sociale, de servicii – între ascendenþi
ºi descendenþi, care au ca delegaþi semiotici, interpreþi
reali care emit ºi recepteazã mesajele. Tradiþia ca al doilea
denominator al culturii alãturi de termenul popular, se
perpetueazã prin comunicarea neîntreruptã între grupe
infinite de emiþãtori ºi receptori atunci când este vorba
de cultura negramaticalizatã.
Note
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Mihai Pop – Obiceiuri tradiþionale româneºti, Editura
Univers, Bucureºti, 1999, p. 14
5
Sandalã Galopenþia – Eritescu – Probleme semiotice în
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popularã, este un fapt de vorbire (parole).
Actul de culturã tradiþionalã este semnul unui conþinut,
are o semnificaþie proprie care poate fi descifratã prin
analizã structuralã ºi raportãri semiotice, are rosturi determinate, funcþii proprii. Mihai Pop merge mai departe în
formularea acestui demers analitic, referindu-se la
sincretismul de limbaje, planuri contextuale,
polifuncþionalitatea. Aceastã din urmã trãsãturã conferã
actului de culturã tradiþionalã polivalenþã, îi explicã
ambiguitatea ºi îi asigurã durabilitatea în timp ºi larga
difuziune teritorialã. În descifrarea textului ca semn, deci
în investigarea semnificaþie lui, a sensului, trebuie sã se
þinã seama de planul pe care a fost încifrat, de contextul
actului de emisie ºi de planul pe care a fost receptat,
receptare. Aceasta fiindcã
de contextul actului de receptare
ambiguitatea face posibil ca un mesaj codat cu o anumitã
intenþie, într-un anumit sens, sã poatã fi decodat cu altã
intenþie, în alt sens – subliniazã Mihai Pop4.
Planurile contextuale pe care se realizeazã sau existã
un fapt tradiþional pot fi multe ºi concomitente. Dar în
cazul unei concomitenþe între mai multe planuri existã,
de obicei, o ierarhie a importanþei. Existã planuri
dominante ºi planuri subiacente, primele manifestânduse vizibil, iar celelalte având o existenþã discretã, o stare
de latenþã. Întrucât planurile pe care se realizeazã textele
populare determinã funcþiile lor, etnologii vorbesc de funcþii
dominante ºi de funcþii subiacente, de funcþii manifeste
ºi de funcþii discrete. Schimbarea planurilor determinã
întotdeauna schimbãri în ierarhia funcþiilor, mutaþii
funcþionale. Grupurile etnografice ºi geografice determinã
apariþia unui anumit repertoriu folcloric. De asemenea
diferenþieri se nasc ºi din cauza raportãrii la sex, vârstã,
profesie, limbaj profesional, ruptura sau identitate între
producãtor sau consumator (ca în cazul proverbelor,
zicãtorilor, anecdotelor, strigãturilor...). Sã luãm ca
exemplu concret funcþia trãistuþei purtate de bãrbaþi în
Þara Ouaºului: pe de o parte utilitarã, dar ºi esteticã,
fiindcã trãistuþa poate fi consideratã o emblemã a fiecãrui
sat ºi un obiect de podoabã. Mutatã din mediul rural în
mediul urban, funcþia trãistuþei se schimbã, devenind doar
un element de decor interior. Mutaþiile funcþionale dau
actelor, mesajelor de culturã popularã, mobilitate. Ele se
efectueazã la nivelul grupurilor sociale, deci al realitãþilor
socializate printr-un act de opþiune determinat de context ºi, în ultimã instanþã, de condiþiile socio-economice,
de poziþia ideologicã a grupului, de schimbãrile care
intervin în aceastã poziþie.
Aºadar textul folcloric poate funcþiona ca un semn: în
calitate de imagine (comentativã ºi interpretativã,
modelatoare ºi deformatoare) el devine, indirect ºi
inevitabil, ºi semn al universului reprezentat în textul obiect. În funcþie de canalul utilizat pentru emisie –
recepþie, semnul folcloric este vizual, auditiv, tactil. În
cazul în care adoptãm definirea folclorului ca limbaj unic
sincretic, semnul folcloric se defineºte ca semn cu emisie
– recepþie multiplã ºi conotatã. De altfel, în afara semnelor
elaborate, stabile, folclorul manipuleazã ºi semne
obiectuale neelaborate, ad-hoc, cu a r fi banul, nucile,
ghemul lânã de sau usturoiul mortului, batista mirelui,
struþul de pe clopul feciorului, cãmaºa soacrei, sorcova,
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Gelu Negrea

DAMIAN STÃNOIU: PANORAMA
VIEÞII MONAHALE

PRO

La o repede ochire arcuitã peste o geografie imaginarã
a literaturii române de la origini pânã în prezent, întâia
impresie este cã simpatica formã de relief numitã,
îndeobºte, umor, fãrã a lipsi cu desãvârºire, în nici un
caz nu impresioneazã prin abundenþã. ªi nici prin
pregnanþã valoricã. O eventualã a doua privire nu face,
din pãcate, decât s-o confirme pe prima. Lucru nu doar
surprinzãtor, ci ºi oarecum paradoxal dacã ne gândim
cã, în imaginarul nostru cultural, românii, ca popor, ºi-au
edificat, prin râs, de-a lungul ºi de-a latul timpului, un
bastion defensiv redutabil, cu care s-au dovedit capabili
a fi în stare sã înfrunte cumplitele vicisitudini ale istoriei
ce s-au revãrsat din belºug asuprã-le, iar ca simpli
cetãþeni, mai mult sau mai puþin turmentaþi, au fost
întotdeauna ºi sunt în continuare: bãºcãlioºi, miºtocari,
calamburgii ingenioºi, producãtori ºi consumatori de
bancuri cu Bulã, de glume deocheate, anecdote piperate,
jocuri de cuvinte ºi alte vorbe de spirit de uz cotidian.
Cum se face atunci cã România, în ipostaza sa literarã,
se înfãþiºeazã bacovian ochiului mai degrabã ca o „þarã
tristã” ºi mult mai puþin ca una „plinã de humor”? Pentru
cã recea, inflexibila statisticã ne pune în faþa unui fapt
dificil de contestat: avem mari scriitori cu umor, nu însã
ºi mari umoriºti. Ba, mai mult: nici aceia de anvergurã
medie nu sunt foarte numeroºi; operele de gen notabile,
aºiºderea. Þiganiada? Da, dar sã nu uitãm: Budai-Deleanu
îºi catalogheazã lucrarea drept „poemation eroi-comicosatiric”, cu accent pe ultima vocabulã a sintagmei.
Comediile lui Alecsandri? Termenul cel mai potrivit ar fi
vodeviluri – specie greu de asimilat gamei majore a
dramaturgiei, fie ea ºi aflatã la un biet început de drum.
Cu I.L.Caragiale situaþia e ceva mai complexã. Desigur,
când Nenea Iancu se ridicã indignat de la masa la care
unul dintre convivi îl numise umorist, el comite un gest
de cochetãrie literarã, nu întru totul gratuit însã: în
comediile, momentele ºi schiþele sale, întâlnim cel mai
adesea nu buna ironie (afabilã, bonomã, generoasã), ci
ironia de tip romantic, ironia rea, cum o numeºte Friederich
Schlegel, aceea care se învecineazã mai mult cu satira
decât cu umorul.
Mergând mai departe, este dincolo de orice îndoialã
cã hazul, veselia reprezintã dimensiuni importante ale
operei lui Creangã, dar nici humuleºteanul nu este un
umorist pur sânge, aºa cum nu este nici Marian Preda,
cu toate cã monºerul nu greºeºte deloc când afirmã,
vorbind despre Moromeþii vol. I: „Eu am scris o carte în
care una dintre laturile esenþiale este umorul”. „Una dintre”,
e adevãrat; nu singura, însã, ºi nici cea mai acut ºi mai
sensibil perceputã de critica noastrã literarã ahtiatã dupã
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abisalitãþi ºi psihologie subþire, dar, în general, cam fãrã
organ pentru umor ºi nici dotatã cu foarte multã
consideraþie pentru scriitorii de aceastã facturã.
Cine mai rãmâne? Gheorghe Brãescu ºi Anton
Bacalbaºa cu ale lor monografii hilare ale vieþii cazone
(al doilea, ºi cu un personaj, Moº Teacã, intrat însã mai
mult în folclor, decât în istoria literarã), D.D.Pãtrãºcanu,
apoi poetul, dar, mai cu seamã, prozatorul George
Topârceanu, cel care, dacã ducea la capãt Minunile
Sfântului Sisoe, ar fi putut da marele roman comic al
literelor campo-danubiene, dramaturgul Tudor Muºatescu,
pe ici pe colo Ion Bãieºu ºi tot parþial, Marin Sorescu ºi
Teodor Mazilu. Nu este, orice s-ar spune, o recoltã peste
mãsurã de bogatã ºi nici consolarea cã penuria cantitativã
ar fi, eventual, compensatã de distilãri calitative aparte
nu stã în picioare.
Damian Stãnoiu se înscrie meritoriu în acest context
nespectaculos al umorului românesc, cãruia îi adaugã o
insolitã patã de culoare tematicã. Cele mai valoroase dintre
scrierile sale graviteazã în sfera vieþii monahale pe care
a cunoscut-o dinlãuntru, cu bunele ºi relele sale,
reflectând-o detaºat, sine ira et studio, în câteva romane
ºi povestiri care se citesc cu plãcere ºi chiar cu încântare,
inclusiv în zilele noastre, adicã la aproximativ trei sferturi
de veac de când au vãzut întâiaºi datã pentru prima oarã
lumina tiparului.
Lumea schiturilor ºi mãnãstirilor româneºti, biblia ºi
anteriul, altarul ºi trapeza, chilia ºi chelãria nu reprezintã
descoperirea literarã a lui Damian Stãnoiu ºi nici
concesiunea lui exclusivã. Creangã, Sadoveanu, Calistrat
Hogaº, Gala Galaction sau Tudor Arghezi se apleacã ºi
ei, din diferite perspective ºi animaþi de varii umori
auctoriale, asupra acestui univers oarecum inedit, populat
cu fizionomii ºi caractere ce oscileazã între angelic ºi
grotesc. Ceea ce singularizeazã între cosangvini literatura
de profil a lui Damian Stãnoiu este absenþa alunecãrii în
tendenþiozitate – indiferent de cromatica ei –, spiritul
comprehensiv manifestat permanent vizavi de omeneºtile
tentaþii ºi fireºtile slãbiciuni ce însoþesc viaþa ºi încearcã
parºiv conºtiinþa egumenilor ºi maicilor, ucenicilor întru
cele sfinte ºi înalþilor ierarhi duhovniceºti, fãrã deosebire.
În Istoria literaturii române, Cãlinescu diagnosticheazã
cu deplinã îndreptãþire:
„Cãlugãrii lui Damian Stãnoiu nu sunt niºte sceleraþi
ipocriþi asemeni lui Ser Ciaperello al lui Boccaccio, care
simuleazã cu onctuozitate o credinþã pe care n-o are. Ei
cred în Dumnezeu ºi în diavol, au preocuparea de viaþã
veºnicã ºi groazã de infern. ªi cel mai ticãlos dintre ei
recunoaºte dependenþa de Dumnezeu ºi necesitatea
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împãrãteºte, iar la obºte dã numai pîine de fãinã
necernutã, rece ºi uscatã, zeamã lungã de fasole ºi ciorbã
de ºtevie – chiar ºi dupã ce aceastã buruianã a fãcut
sãmânþã... Cã se prind zilnic mii de raci, dar cãlugãrii nui gustã nici în dulce, nici în post... Cã se prinde mult
peºte mare, dar ce nu ia drumul Bucureºtiului îl mãnîncã
stareþul cu consiliul lui economic, ajutat ºi de cel spiritual, pe când la obºte se dã ghigorþ ca lãcusta ºi ca
greierul, fiert în cazane de aramã, nespoite de ani... Cã
are mãnãstirea sute de oi, dar brînzã nu se dã decât ca
doftorie... Cã umblã pãrinþii cu hainele zdrenþuite ºi cu
picioarele goale, în sandale de lemn, fiindcã din lâna de
la oi nu se împãrtãºesc decît cu un biet ºumuiog de pe la
noateni, iar cu restul – Dumnezeu ºtie ce se face... Cã
mor cãlugãrii fãrã doftor, bolniþa stã pustie, iar în «farmacie»
– numai rafturi ºi borcane goale... Cã din zece monarhi
rãposaþi, cel puþin ºapte sînt gãsiþi prin chilii, dupã ce au
intrat în puteziciune...”
ªi acum, actul încheiat de anchetatori – procesul-verbal de constatare, cu alte cuvinte:
„Dupã formula obiºnuitã, arãtarã cã au controlat în
chipul cel mai amãnunþit bisericile, ecliserhia, cancelaria,
casa, pescãria, chelãria, pivniþa, bolniþa, farmacia,
magaziile, grajdurile, «constatînd peste tot ordine ºi
curãþenie»...
Apoi, luarã jalba pe paragrafe, ºi în aceeaºi orînduire
începurã a scrie: cã la obºte se dã peºte de toate
mãrimile, mîncãri gãtite cu untdelemn grecesc, pilaf de
raci, lapte cu orez, macaroane cu unt ºi brînzã, cosac
adus anume de la Galaþi, patru felii de brînzã pe
sãptãmînã, lapte bãtut, vin de douã ori pe sãptãmînã –
cu mãsura lui Cuza. Iar în postul Paºtelui se dã, pe lîngã
fasole ºi cartofi, rasol de raci cu usturoi, tahîn, halva ºi
mãsline tot de la Galaþi... Cã lîna se împarte toatã la
cãlugãri, dar aceºtia, în loc sã-ºi facã din ea ce le trebuie,
o dau pe bãuturã... Cã bolnavii sînt bine îngrijiþi, iar
farmacia mãnãstirii este îmbelºugatã cu tot felul de
medicamente, ce se pot lua fãrã reþetã de la doctor... Cã
se întîmplã uneori sã moarã vreun cãlugãr neºtiut de
nimeni, însã numai dintre cei bolnavi de inimã, sau
vreunul care a uitat capacul pus la sobã... Cã registrele
de contabilitate se gãsesc «la zi», ºi casa e în bunã
rînduialã...
Apoi, dintr-o pornire adevãratã, lãudarã pe pãrintele
stareþ, arãtînd cu de-amãnuntul însuºirile lui de «pãstor
cu suflet cinstit ºi inimã largã»... ªi încheiarã astfel:
«Toate acuzaþiile ce se aduc preacuvioºiei-sale sînt, deci,
pur ºi simplu calomnii ordinare! Pentru care, cu respect,
propunem clasarea acestei chestiuni».”
În Pocãinþa stareþului, mai marele mânãstirii invitã
membrii consiliului duhovnicesc, pe care îi umilise anterior în chip repetat, la o masã a împãcãrii de-a dreptul
pantagruelicã, stropitã din belºug cu vinuri alese ºi
agrementatã cu vorbe smerite de apropiere frãþeascã ºi
de uitare a pricinilor de zavistie. Atmosfera este, la
început, glacialã, iar poziþiile par ireconciliabile:
„Pãrintele Procopie (...), socotind momentul foarte
propice pentru a lega vorba cu oaspeþii, luã o pozã de
pocãit ºi zise:
– Pãrinþilor, am impresia cã ori mîncarea nu v-a plãcut
ori vinul vi s-a pãrut oarecum...
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canoanelor ºi toatã putreziciunea constã în a eluda
asprimea normelor, fãrã scandal. (...) Ceea ce
caracterizeazã sufletul acestor fiinþe simple este
naivitatea, iar natura pãcatelor lor este îngereascã. Ei
combat cu necuratul pentru ispite puerile ce zugrãvesc
mãrginirea ideii lor despre lume, ispite uºoare ºi ridicole,
frecvente la copii...”
Oricât de des pãcãtuiesc, oricâte abateri de la conduita
monahalã statornicitã în reguli ºi cutume sãvârºesc,
oricâte erezii benigne le cutreierã cugetul ºi oricâte rãtãciri
de la calea cea dreaptã a desãvârºirii prin credinþã le
tulburã existenþa, personajele lui Damian Stãnoiu nu sunt
judecate ºi supuse condamnãrii în virtutea unor rigori etice
inflexibile. Pe cale de consecinþã, povestirile lui nu
gliseazã niciodatã în satirã vitriolantã ori în pamflet irigat
de sarcasm. Autorul Alegerii de stareþã ºi al Ucenicilor
Sfântului Antonie rãmâne, esenþialmente, un umorist
senin, rareori ademenit de voluptatea contururilor groase
ale caricaturii sau grotescului.
De regulã, râsul se declanºeazã în romanele sale din
ciocnirea mecanicii solemne, rituale, specifice textelor
sacre – pe care autorul le stãpâneºte erudit în toate
articulaþiile ºi subtilitãþile lor, vehiculându-le cu dexteritate
– ºi revãrsarea informalã de viaþã autenticã, obiºnuitã,
încãrcatã de amãnunte comice sau înduioºãtoare, de
detalii realiste, consemnate minuþios, în care înalta
spiritualitate se îmbrãþiºeazã tandrã cu impulsuri telurice
dintre cele mai pedestre, mai mãrunt-omeneºti. Pânã la
urmã, farmecul literaturii lui Damian Stãnoiu rezidã, ca
de fiecare datã în cazul umoriºtilor veritabili, în
rafinamentul discursului auctorial, în inteligenta tehnicã
de valorificare a resurselor de sugestie ºi expresivitate
ale unui lexic policrom ºi ale unei sintaxe ludic-savante.
Sub raport epic, povestirile nu se evidenþiazã printr-o
deosebitã inventivitate, de cele mai multe ori ele reciclând
scheme narative clasice, potenþate de plasarea acþiunii
în biocenoza originalã pe care o reprezintã ansamblul
complex ºi multicolor al vieþii monahale.
O anchetã, de pildã, este construitã pe motivul
cunoscut al inspecþiei deturnate. Stareþul unei mânãstiri,
arhimandritul Glicherie, aºteaptã o comisie din partea
autoritãþii episcopale chematã sã verifice oarece reclamþii
privind starea deplorabilã a lãcaºului duhovnicesc pe care
îl pãstoreºte. Cuviosul, „cunoscând, ca stareþ vechi ce
era, cum se fac anchetele pe la mânãstiri” nu întreprinde
nimic pentru a pune lucrurile la punct mãcar de ochii lumii,
concentrându-se exclusiv pe „cuvenitele pregãtiri la
bucãtãrie”. Cei trei inspectori sunt azvârliþi fãrã milã din
chiolhan în chiolhan, plimbaþi cu barca, îndopaþi cu
bunãtãþi, îmbãtaþi criþã ºi copleºiþi cu plocoane, astfel
încât ancheta se reduce, în final, la dresarea unei note
de control, constând în preschimbarea mecanicã a tuturor
lipsurilor sesizate în succese eclatante ale administraþiei
mânãstirii. Iatã cum sunã, puse alãturi, cele douã
documente. Mai întâi, reclamaþia:
„Se spunea adicã în aceastã plîngere, pe care
trimiþãtorul «n-a avut curajul s-o semneze», cã stareþul e
un tiran, de la care cãlugãrii n-au auzit niciodatã un cuvînt
de zidire sau o vorbã de mîngîiere, ci numai ocãri ºi
batjocuri pe socoteala lor; cã are bucãtãrie deosebitã ºi
împreunã cu economul, casierul ºi eclesiarhul trãiesc
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Natanail se burzului îndatã ºi trînti cu paharul în masã.
– Nu-i adevãrat! Am mînia pe Dumnezeu dacã am
cîrti un cuvînt împotriva mesei.
– Atunci, alta este pricina care vã face sã grãiþi tot în
pilde ºi tot cu douã înþelesuri...
– Cum? Adicã te faci cã nu ºtii? se rãsti Natanail,
împroºcîndu-l cu ce avea prin gurã. M-ai fãcut «porc
bãtrîn» – pe mine, care trãiesc de optzeci de ani în
aceastã mãnãstire ºi am slujit în sfîntul altar vreme de
ºaizeci ºi doi de ani – ºi acuma te miri cã nu-þi dau cinstea
cuvenitã unui stareþ?
– Pe mine nu m-a ocãrît chiar în timpul sfintei liturghii,
dupã ce
ne-am împãrtãºit amîndoi din acelaºi potir?
sãri ºi Ermoghen, mai roºu decît vinul din sticle.
– Am slujit mãnãstirea în toate chipurile ºi nu mi-am
auzit decît vorbe de laudã – atît de la cei mici, cît ºi de la
cei mari; iar sfinþia-ta m-ai pîrît la Mitropolie cã nu mã
duc regulat la bisericã ºi m-ai fãcut «bou domnesc», în
faþa soborului, îl învinui, tremurînd, fostul stareþ.”
În cele din urmã, promisiunile de pocãinþã ale
stareþului, dar mai cu seamã deliciile gastronomic-bahice
ale ospãþului îi transformã pe belicoºii consilieri în mieluºei
blânzi ºi ascultãtori. Ei semneazã docili procesul-verbal
de încheiere a exerciþiului financiar pe anul precedent:
paranghelia îºi vãdeºte rostul ascuns, iar preacuviosul
Procopie îºi atinge scopul.
Cele douã povestiri evidenþiazã deja pãcatul fundamental de care suferã personajele lui Damian Stãnoiu:
lãcomia, lipsa de mãsurã când e vorba de mâncare ºi de
bãuturã. Pãrintele Chiril din Dragoste ºi smerenie pare a
face excepþie: cãpãtând un butoiaº de vin de trei vedre,
îºi propune sã-l consume economic ºi eºalonat pe
parcursul a douã luni încheiate, drept care înscrie cu tibiºir
pe fundul polobocului raþia optimã: o litrã pe zi. Numai cã
austera ºi cucernica-i socotealã nu se potriveºte deloc
cu pornirile hedoniste ale altor sfinþi pãrinþi care nãvãlesc
peste el în chilie înarmaþi cu un întreg arsenal de seducþie,
deciºi sã-l deturneze de la nobilele intenþii. Sã-i urmãrim
în acest savuros exerciþiu de persuasiune interesatã:
„– Hi, cum aº mai trage acu vreo duzinã de bardace!
– Aºa... turbure ºi pe stomacul gol? Vrei sã te
îmbolnãveºti, omul lui Dumnezeu?
Zicînd acestea, Iachint scoase din buzunar un pumn
de nuci ºi le trînti pe masã. Ermolae îl privi cu duºmãnie.
– De ce eºti porc, mãi frate Iachint? Cît avuserãm
viniºor nu scoseºi nucile, iar acum, cînd vezi bine cã nu
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mai e nici de leac, hop ºi tu cu ele!
– Da de unde ºtii tu, mã, cã Chiril n-o fi adus ºi pentru
bucãtar o sticlã?...
– Mai bea ºi apã, nesãtulule!
– Apã dupã nuci?! Tu bei, Arcadie, apã dupã nuci?
– Ba eu nu mãnânc nici nuci, cã-mi stricã vocea...
Chiril se scãrpinã dupã ceafã, în urechi, apoi îºi dereticã
barba cu oarecare voiciune ºi-ºi fãcu sieºi curaj.
– Cinstiþi pãrinþi, vã rog sã nu vã certaþi ºi sã nu vã
supãraþi, cã Dumnezeu este milostiv... ºi din mila lui se
cade sã se împãrtãºeascã ºi cel ce n-are, ca ºi cel ce
are... Cel drept, ca ºi cel pãcãtos. Zice psalmistul:
«Pierde-voi pre toþi cei ce grãiesc minciunã...» ªi cum
noi, cãlugãrii, datori sîntem sã pãzim mai vîrtos poruncile,
vã rog sã mã iertaþi cã... uite... ce sã zic...
– Ai adus un butoi! îl completã Ermolae, iritat de
greutatea cu care Chiril lãsa adevãrul sã grãiascã.
– Aºa e, cinstiþi pãrinþi: am adus un butoiaº, cã mi la dãruit un frate al meu, ºi l-am bãgat în cãmarã, ca sã
mã mîngîi în fiºtecare zi cu cîte un pahar de mãrimea
litrei...
– Ispitã!
– De la Diavolul! Ptiu, ucigã-l-ar crucea!
– ªi acuma... de unde am rupt douã sticle... am sã
mai rup ºi pe-a treia, mai ales cã pãrintele Arcadie abia
acu veni.”
Alegere de stareþã (iniþial, roman de mai mari
dimensiuni, contras ulterior într-o povestire amplã) se
constituie într-o variantã reduplicatã în mediul monahal a
unei cât se poate de laice comedii electorale. Moartea
subitã a maicii Galinia declanºeazã o veritabilã cavalcadã
de evenimente, având drept numitor comun dorita
adjudecare a postului de stareþã a mânãstirii Tãmâioara,
rãmas vacant. Protagoniste sunt maicile Tomaida ºi
Zenaida care imagineazã strategii, pun la cale alianþe,
recurg la sprijinitori suspuºi în ierarhia bisericeascã, dar
ºi în aceea secularã, se caroteazã ºi se calomniazã
reciproc etc. Vertijul electiv cuprinde numeroase alte
personaje: maica Aftusa, arhimandritul Serafim, vicarul
episcopal, pãrintele Flavian, amnezicul episcop Ilarion,
arhimandritul Lavrentie, exarhul, cuviosul Sofronie, maicile
Emilia, Irina ºi Cristina, Anton Spâneanu, senator din
opoziþie ºi alte câteva; cãlugãriþele se ceartã ca la uºa
cortului dupã ce episcopul semneazã cu ochii închiºi
numirile a trei locþiitoare de stareþã pânã la alegerea
succesoarei proaspetei decedate; toatã lumea bârfeºte
ºi spioneazã pe toatã lumea – empiric sau organizat:
„– Preacuvioasã maicã Teracotã, veþi binevoi a lua la
cunoºtinþã cã, în cele trei zile de cînd nu ne-am mai vãzut
în preacinstita chilie a preacuvioºiei-voastre, s-au
întîmplat urmãtoarele:
Popa Niculae ºi-a cumpãrat culion nou.
Pãrintele duhovnic s-a certat cu maica Emilia, uceniþa
sfinþiei-sale, pentru pricina cã a gãsit în ciorba de fasole
douã boabe de porumb, douã de nãut ºi un pai de mãturã,
iar în iahnia de praz – cinci fire de pãr, de aceeaºi lungime
ºi de aceeaºi culoare cu cel din capul cuvioºiei-sale maicii
Emiliei.
Maica Emilia s-a certat cu pãrintele duhovnic, fiindcã
a venit acasã netreaz ºi a intrat fãrã sã-ºi scuture cizmele
de zãpadã.
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mântuirii prin abstinenþã sunt de neclintit:
„Cotoii îl aºteptau pe punte. Ei nu înþelegeau ce-i cu
postul. Îi obiºnuise sã le aducã peºtiºori ºi se lingeau pe
bot.
– E post, taicã, e postul cel mare al Învierii Domnului.
Mãcar trei zile sã þineþi ºi voi. Auzi, Nãstase?
– Miaau!
– Miau-nemiau, aºa e cum vã spun eu. Rãbdare la
cataramã, cã altfel nu e rost de mîntuire. Înþelegi tu,
Matei, ce zic eu?
– Miaau!”
Ghelasie ºi Ghervasie au ei înºiºi dificultãþi în a-ºi
þine promisiunea; cât priveºte zburãtoarele ºi patrupedele,
ce sã mai vorbim?! Chinuiþi de o cumplitã poftã de a
îngurgita ceva, fie ºi oricât de frugal, cãlugãrii se defuleazã
în discursuri aiuritoare în care mitologia biblicã se
amestecã inextricabil cu fenomenologia coloratã a faunei
domestice. Unul dintre cuvioºi formuleazã un adevãrat
rechizitoriu la adresa scroafei botezatã cu numele soþiei
lui Irod, prigonitoarea Sfântului Ioan:
„– Tîrfa dracului! Þi-e foame, ha? Sfîntul Ioan
Botezãtorul a trãit în pustie, hrãnindu-se cu muguri ºi cu
afine, pentru spãsenia unor proºti ca bãrbatu-tãu ºi a unor
ticãloase ca tine... ªi fiindcã te-a mustrat pentru
fãrãdelegile tale, ai pus la cale pe fii-ta, altã curvã, sã
joace în faþa faraonului, ºi apoi sã pretindã capul sfîntului...
Ticãloasa! Ar fi putut sã cearã jumãtate din împãrãþie, ori
castele de cleºtar ºi butoaie de aur! Dar Satana, care
lucreazã mai mult prin partea femeiascã, a îndemnat-o
sã asculte de porunca ta ºi sã vrea uciderea omului lui
Christos, fiindcã ºi-a îngãduit sã-þi cearã socotealã cã þiai lãsat bãrbatul - curva dracului! – ºi ai luat pe frãþînesãu... Pentru ce ai fãcut ticãloºia asta, spurcato? Fiindcã
era împãrat, ai? Ori fiindcã o fi fost mai tînãr ºi mai voinic?
Huo! Hi, cã nu s-a brodit pãrintele stareþ în locul sfîntului,
cã nu i-ai fi mai tãiat capul... ªi cum a jucat fii-ta Salomi
în faþa împãratului, fã? Goalã de tot... ori numai aºa,
pînã la buric? Eu bãnuiesc cã goalã toatã. Altfel, oricît
de nãtãrãu ar fi fost Irod ºi oricît de ameþit de bãuturã, nar fi mers pînã la uciderea trimisului Domnului, numai
fiindcã i-au plãcut schimonoselile Salomiei... Acuma þi-e
foame, ai? Mãcar de-aº ºti cã plesneºti în ºaisprezece,
ºi trei zile nu-þi dau nimic. Dacã-þi convine sã bei apã
aºa, pe burta goalã, n-ai decît sã te cobori la gîrlã.
Mîncare – ioc!”
Bineînþeles cã dupã numai o zi de postire îndrãcitã
bravii cãlugãri cedeazã ispitei. Sunt surprinºi, judecaþi ºi
pedepsiþi drastic. Primesc canonul cu smerenie ºi
supunere, dar când se întorc la chilii rânduiesc „cele de
trebuinþã ca sã prefacã o ºtiucã în ciorbã ºi un crâmpei
de cârnat în fripturã...”. Cele lumeºti se dovedesc încã
o datã mai puternice decât cele sfinte, iar pãcatul cu faþã
umanã mai ademenitor decât litera evangheliei, chiar dacã
vinovaþii nu iau vreodatã numele Domnului în deºert, ci
doar îl eludeazã fãrã mari remuºcãri. Nu tot timpul, dar
cam des...
În opera lui Damian Stãnoiu sacrul ºi profanul
coabiteazã, aºadar, bucolic, conferind panoramei vieþii
monahale, pe care o alcãtuiesc cele mai atractive ºi mai
valoroase pagini ale creaþiei sale, o suavã ingenuitate
comicã ºi o binemeritatã perenitate literarã.
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Domniºoara Lucreþia, a popii Niculae, prinsã fiind de
viscol, cam pe-aproape de ºcoalã, s-a abãtut în
cancelaria domnului învãþãtor Dãnacu ºi n-a ieºit pînã nu
s-a încredinþat, din miºcarea copacilor, cã, oricît ar întîrzia,
nici vîntul nu se mai osteneºte, nici ninsoarea nu se mai
rãreºte.
Purceaua pãrintelui Niculae a nãscut opt godãcei: ºase
bãieþi ºi douã fete. Sã-i trãiascã!
ªoºonii cei noi ai maichii Iulita au fost trimiºi de cãtre
domnul judecãtor prin domnul Niculae Iapã.
Domnul Cãlin, cotoiul maicii Dosifteia, era sã se înece
cu un os de peºte.
Maica Sofronia a fost la Sãrindar, fãrã blagoslovenie.
A stat acolo, din pricina viscolului, douã zile ºi trei nopþi.
Pe maica Evloghia o doare o mãsea, ºi pe maica
Tavifta o înjunghie între coaste.
Maica Evdochia a bîrfit pe maica Nectaria; maica
Pelaghia – pe maica Paisia; maica Elisaveta – pe maica
Ruvima ºi maica Raisia – pe pãrintele duhovnic.
Maica stareþã a încetat din viaþã, iar maica Aftusa cu
maica Zenaida ºi cu maica Tomaida au fost numite
locþiitoare.
Maicii Arsenia i-a pierit o raþã, iar maicii Neonila
Scãianu, care se aflã de faþã, i-a fãtat pisica...”
Finalul întregii tevaturi este previzibil: din disputa dintre
Zenaida ºi Tomaida câºtigã o a treia candidatã ºi, treptat,
talazurile furtunoasei alegeri de stareþã de la Tãmâioara
prind sã se domoleascã: viaþa (monahalã) merge înainte...
De un umor irezistibil este epopeea abstinenþei din
Ucenicii Sfântului Antonie în care doi cãlugãri, Ghelasie
ºi Ghervasie, se decid la trei zile de post negru – tratament
pe care îl extind ºi asupra tuturor orãtãniilor ºi
dobitoacelor din dotare: gãini, bibilici, gâºte, curcani, raþe,
porci, motani etc. Onomastica animalierã este de un
pitoresc dezlãnþuit:
„Gãinile sunt chemate dupã culoarea penelor:
Porumbaca, Þigãncuºa, Gãlbioara, Bãlaºa, Moþata ºi
Golaºa. Pe cocoº l-a botezat Costache, dupã numele
unui frate care speriase satele vecine cu crailîcurile lui.
Bibilicile, ca niºte cucoane ce sînt, poartã nume
boiereºti: Lucreþia, Virginia, Caliopia, Cecilia ºi Marieta.
Pe bibiloi l-a botezat ca în basme: Moþ-împãrat.
Gîºtele poartã numele unor femei gureºe din satul cel
mai apropiat: Leanca ºi Mariþa. Iar gîscanul e înscris în
actele de stare civilã sub numele de... Makensen.
Celor douã curci le-a dat nume biblice: Sara ºi
Salomia. Iar curcanului, rãzboinic: Averescu.
Rãþuºtele sînt botezate cu nume de cãlugãriþe: Taisia,
Varvara, Eraida ºi Agatoclia. Rãþoiului, puþin cam molîu,
i-a zis la început Domnul Fleaºcã, iar mai apoi i-a dat
numele lui Pilat din Pont.
Pe porci i-a nãºit pãrintele Ghervasie. Cel gras ºi cîrn
rãspunde la numele pãrintelui stareþ: Gherasim. Iar cel
lung în bot ºi cam costeliv are cinstea ºi nenorocirea sã
aminteascã cruzimile sãvîrºite asupra creºtinilor de
împãratul roman ºi pãgîn Diocleþian.
Pe scroafã o cheamã Eudoxia, împãrãteasa care a
prigonit pe sfîntul Ioan Gurã-de-aur. Iar pe cãþeluºã, tot
din dorinþa pãrintelui Ghervasie, o cheamã Irodiada...”
Toatã suflarea, umanã ºi animalierã, suferã crunt,
ispita le dã târcoale in corpore, însã vajnicii promotori ai
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România, izolatã între douã mari forþe, respectiv
Uniunea Sovieticã la Est, în faþa cãreia pierduse deja
teritorii importante (Basarabia ºi Nordul Bucovinei sunt
cedate de cãtre regele Carol al II-lea în iunie 1940) ºi
Germania la Vest, va alege sã se angajeze în rãzboiul
contra Rusiei, la 22 iunie 1941, alãturi de Germania ºi
aliaþii sãi, nu înainte însã de a ceda pretenþiilor Ungariei.
Conform mãrturiei avocatului clujean, Aurel Socol, în
viziunea transilvãnenilor, pierderea Ardealului de cãtre
România s-a datorat, nu atât presiunilor externe, cât lipsei
de hotãrâre a guvernului român, a corupþiei care domnea
în sânul instituþiilor þãrii.
„Verdictul de cedare de la Viena, cu toate presiunile
politico-diplomatice din toate pãrþile învecinate României,
afarã de Cehoslovacia, dacã era respins cu hotãrâre de
guvernanþii þãrii noastre, nu avea loc. Dacã totuºi nefastul
s-a întâmplat, s-a datorat clacãrii moralului (nervilor)
conducerii de atunci, în frunte cu Carol al II-lea, regim
corupt, fãrã ideal, dezbinat, putred.”1
Cu toate protestele românilor din Transilvania, care
au izbucnit imediat dupã anunþarea actului de cedare2,
acesta nu a fost anulat, iar în septembrie 1940, trupele
maghiare au pãtruns în Ardealul de Nord, în timp ce
armatele române se retrãgeau spre sudul regiunii.
Referitor la problematica Holocaustului în Ungaria,
Raul Hilberg menþioneazã, în ediþia revizuitã din 1984,
douã lucrãri de referinþã: Black Book of the Martyrdom of
Hungarian Jews, semnatã de Eugen Levai ºi apãrutã în
1948 ºi lucrarea lui Randolph Braham, The Politics of
Genocide: The Holocaust in Hungary, publicatã pentru
prima datã de Columbia University Press în 19813.
Politica antisemitã maghiarã a debutat o datã cu
primele legi antievreieºti (1938-1939), prin instituirea
sistemului de cote ºi a exproprierilor. Însã, spre deosebire
de alte þãri, în Ungaria, evreii reprezentau unica burghezie.
Înainte de al doilea rãzboi mondial, jumãtate din medici
ºi avocaþi erau evrei ºi o treime din comercianþi ºi ziariºti.
Astfel, excluderea totalã a evreilor din viaþa socioeconomicã a þãrii ar fi adus grave prejudicii economiei
statului. Prin urmare, politica antievreiascã s-a manifestat
iniþial prin limitarea numãrului evreilor în diverse sectoare
(comerþul cu vite, zahãr, benzinã, cãrbune, furaje, piele,
exportul de fructe, deþinerea de restaurante, articole
bisericeºti etc.). Singurii scutiþi de aceste interdicþii erau
veteranii de rãzboi ºi convertiþii. O datã însã cu cea de-a
treia lege antievreiascã din 1941, vor intra ºi aceºtia sub
incidenþa restricþiilor impuse prin numerus clausus4. Prin
scoaterea în afara activitãþilor profesionale a unui mare
numãr de evrei rãmânea disponibilã o importantã forþã de
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muncã. Problema a fost soluþionatã prin implementarea
de cãtre guvernul maghiar a muncii obligatorii, în special
dupã intrarea Ungariei în rãzboi în 1941. Toþi evreii, bãrbaþi,
de peste 18 ani erau incorporaþi în servicii speciale de
muncã. Limita superioarã de vârstã era la început de 25
de ani, ajungând pânã în 1944 la 60 de ani5.
Dupã incorporarea Transilvaniei de Nord de cãtre
Ungaria în august 1940, toate aceste legi au fost aplicate
ºi în cazul evreilor transilvãneni. Conform recensãmântului
din 1941, Ungaria avea la acea datã o populaþie evreiascã
de 725.007 persoane, dintre care 400.981 trãiau în
Vechea Ungarie, iar restul de 324.026 în provinciile incorporate în intervalul 1938-1941 (aproximativ 146.000
evrei proveneau din regiunile foste cehoslovace, 14.000
din cele iugoslave ºi în jur de 146.000 evrei trãiau în
Transilvania de Nord, chiar 151.126 dupã alte surse, spre
exemplu Reitlinger, care citeazã censul realizat de
autoritãþile române)6.
Dezbaterile cu privire la soluþia finalã a evreilor
maghiari au început în perioada guvernului condus de
László Bárdossy (1941-1942), care a dus o politicã mai
accentuat pro-germanã faþã de predecesorul sãu. În
timpul guvernãrii sale au avut loc, de altfel, douã
evenimente ce se încadreazã procesului de anihilare a
populaþiei evreieºti. Primul are loc în august 1941, când
guvernul Bárdossy ordonã o razie împotriva evreilor
galiþieni care emigraserã în Ungaria ºi nu obþinuserã
cetãþenia maghiarã ºi se încheie în 1942, prin
concentrarea ºi executarea acestora în ghetoul
Stanislawow din teritoriile noi ocupate, care aparþinuserã
URSS-ului. Cel de-al doilea eveniment se leagã de
masacrarea evreilor sârbi din Novi-Sad, o datã cu
pãtrunderea trupelor maghiare în teritoriile iugoslave incorporate Ungariei 7. Totuºi, guvernul Bárdossy va fi
dizolvat în martie 1942, iar în 1943, cei vinovaþi pentru
masacrul din Novi-Sad sunt puºi sub acuzare. Aceºtia
scapã însã judecãþii, prin faptul cã se refugiazã în
Germania, chiar înainte de începerea procesului, iar
autoritãþile naziste refuzã sã-i extrãdeze8.
Presiunile germane cu privire la deportare continuã ºi
în timpul guvernului lui Miklós Kállay (1942-1944), însã
acesta, reticent la cerinþele Germaniei, refuzã sã dea
ordinul de începere a deportãrilor. Ministerul Afacerilor
Externe german îi cere, în octombrie 1942, ambasadorului
maghiar la Berlin, Döme Sztójay, viitorul prim-ministru al
Ungariei dupã ocuparea þãrii de cãtre germani, ca pânã la
finele anului, sã autorizeze deportarea evreilor din Ungaria
ºi din provinciile ocupate de aceasta. Ambasadorul
Sztójay a asigurat Germania de colaborarea statului
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Dupã încheierea pregãtirilor în vederea ocupaþiei, Hitler
l-a invitat pe Horthy în Austria, la castelul Klessheim,
sub pretextul necesitãþii de a discuta problema retragerii
trupelor maghiare din Ucraina. Horthy, însoþit de o
delegaþie formatã din oficiali maghiari, a ajuns pe data de
17 martie la Klessheim. Celor prezenþi li s-a comunicat
decizia de ocupare a Ungariei ºi au fost împiedicaþi sã
se întoarcã în þarã, pânã în momentul în care forþele germane au fost gata de intervenþie. Germania promitea
retragerea trupelor sale militare de pe teritoriul maghiar
(cu excepþia unitãþilor SS), de îndatã ce era numit un
guvern care convenea ºi intereselor germane. Conform
lui Reitlinger, Germania a mimat un flas raid aerian, linia
cu Budapesta fiind tãiatã. Hitler i-a spus lui Horthy cã
primul-ministru Kállay era în legãturã cu britanicii, prin
urmare trupele germane vor trebui sã ocupe aerodromurile
din preajma capitalei maghiare18.
Cu acelaºi tren cu care a revenit Horthy ºi delegaþia
care-l însoþea în þarã, pe 19 martie, a sosit ºi Edmund
Veesenmayer, care tocmai fusese numit plenipotenþiarul
personal al lui Hitler în Ungaria, precum ºi ºeful unitãþilor
SS din teritoriul maghiar, Ernst Kaltenbrunner. Lui
Veesenmayer i s-a încredinþat misiunea de a conduce
Legaþia germanã din Budapesta, în timp ce Kaltenbrunner
va avea un rol important în formarea viitorului guvern progerman. El va rãmâne doar câteva zile dupã ocupaþie,
fiind înlocuit de Otto Winkelmann, ºef al Poliþiei ºi Înalt
Ofiþer SS, ca reprezentant al lui Himmler ºi RSHA. Deºi
Winkelmann ºi-a extins jurisdicþia atât asupra poliþiei, a
reprezentanþilor SS în Ungaria, cât ºi asupra comandoului
special al lui Eichmann, acesta din urmã va avea puteri
depline în aria sa de activitate, respectiv în problema
reinstalãrii evreilor. De altfel, el i-a convocat pentru
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maghiar în aceastã problemã, pentru a nu rãmâne în urma
altor þãri, care consimþiserã deja evacuarea evreilor de
pe teritoriul lor. Însã, germanii nu negociaserã direct cu
guvernul maghiar, ci doar cu anumiþi oficiali unguri, cu
vederi antisemite, care nu puteau lua parte la procesul
decizional 9 . Guvernul Kállay refuzã categoric în
decembrie 1942 sã impunã purtarea stelei galbene ºi sã
deporteze evreii în Polonia. La 16 ianuarie 1943, face un
pas chiar mai îndrazneþ, contrar politicii naziste,
desfiinþând Biroul pentru Afaceri Evreieºti10.
Discuþiile referitoare la evacuarea evreilor se reiau la
17 aprilie 1943, de data aceasta chiar cu regentul Horthy,
care îi face o vizitã lui Hitler la castelul Klessheim, lângã
Salzburg, pentru a discuta termenii rãmânerii Ungariei în
rãzboi. Nici Horthy, nici Kállay nu erau la acel moment
dispuºi sã cedeze presiunilor germane cu privire la
reinstalarea evreilor. Primul-ministru Miklós Kállay afirma
într-un discurs public þinut la sfîrºitul lui mai 1943, cã nu
poate fi de acord cu „reinstalarea” populaþiei evreieºti,
atâta vreme cât nu ºtie unde vor fi „reinstalaþi”11.
Guvernul Kállay, pe mãsura înaintãrii rãzboiului în
defavoarea Germaniei, vedea în contactele evreilor
maghiari cu organizaþiile evreieºti din exterior, o cale de
negociere cu Aliaþii. În ianuarie 1943 se înfiinþeazã
Comitetul de Ajutor ºi Salvare (Vaadah – Vaadat Ezrah
va Hazalah), iniþial constituit pentru a oferi ajutor
refugiaþilor evrei sosiþi în Ungaria, al cãrui creier
organizator a fost Rudolf Kasztner12, evreu transilvãnean,
sionist, stabilit în 1940 la Budapesta – care avea contacte
în Elveþia ºi la Istanbul. În august 1943, Kállay va rosti
un discurs, în care va vorbi deschis despre necesitatea
Ungariei de a încheia pacea. 13
Germania, intuind dorinþele Ungariei de a negocia o
pace separatã cu Aliaþii, l-a trimis, încã din aprilie 1943,
pe Edmund Veesenmayer14 la Budapesta, pentru a se
informa cu privire la situaþia internã ºi la posibilitatea
înlocuirii guvernului Kállay cu un guvern obedient faþã de
ordinele germane. El s-a întors în Germania abia la sfîrºitul
anului15.
Încã din primele luni ale anului 1944, trupele germane
au fost concentrate spre frontiera maghiarã. Guvernul
Kállay era cu toate acestea convins cã o ocupaþie
germanã a Ungariei nu este posibilã, Germania riscând,
în caz contrar, sã piardã liniile de comunicaþie maghiare,
prin declanºarea unui bombardament din partea Aliaþilor.
Cabinetul ungar era mai degrabã preocupat de o eventualã
invazie sovieticã. Ceea ce, se pare, a dus în final la
hotãrârea de ocupare a Ungariei a fost anunþul guvernului
maghiar de retragere a forþelor sale din Ucraina, pentru a
nu fi nevoiþi sã apere teritoriul Carpaþilor în faþa înaintãrii
sovietice16. Decizia fiind luatã, Hitler a semnat pe data
de 12 martie 1944 ordinul de ocupare a statului maghiar,
operaþiunea purtând numele de cod Margareta I. Pe lângã
trupele militare regulate, urmau sã ia parte la operaþiune
unitãþi speciale SS, puse la dispoziþie de Heinrich
Himmler, sub comanda lui Ernst Kaltenbrunner, ºef al
RSHA ºi folosite pentru o eventualã implementare a
soluþiei finale în zonã. Detaºamentul SS era format din
500-600 membri Gestapo ºi ai Serviciului de Securitate
(SD) ºi o unitate specialã de commando de 200-300
oameni, sub conducerea lui Adolf Eichmann17.
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misiunea din Ungaria pe cei mai apropiaþi ºi mai
experimentaþi colaboratori ai sãi în implementarea soluþiei
finale: Hermann Alois Krumey, Otto Hunsche, Dieter
Wisliceny, Theodor Dannecker, Franz Novak, Franz
Abromeit ºi Siegfried Siedl19.
Imediat dupã sosirea în capitala ungarã, Horthy
informeazã Cabinetul despre întrevederea avutã cu Hitler.
Kállay împreunã cu membrii guvernului demisioneazã,
în timp ce Horthy anunþã Consiliul de Coroanã despre
decizia sa de a rãmâne în continuare în fruntea statului.
Horthy a omis sã informeze Consiliul sau, din contrã,
Consiliul nu a înregistrat în notele sale, hotãrârea de a
accepta cererea Germaniei de a trimite un numãr important de evrei ca mânã de lucru pe teritoriul acesteia20.
La 22 martie, dupã primirea consimþãmântului din
partea autoritãþilor germane, intrã în funcþie noul guvern
al Ungariei, în frunte cu Döme Sztójay, fostul ambasador
maghiar la Berlin. Alãturi de ºeful Cabinetului, care servea
concomitent ca prim-ministru ºi ministru al afacerilor
externe, principali responsabili pentru punerea în aplicare
a soluþiei finale în Ungaria ºi teritoriile ocupate, au fost
Ministrul de Interne maghiar, Andor Jaross, împreunã cu
cei doi secretari de stat, László Baky, ºeful
departamentului de politicã al Ministerului de Interne ºi
László Endre, ºeful departamentului administrativ al
aceluiaºi minister. De asemenea, un rol esenþial în
ghetoizarea ºi deportarea evreilor l-au avut locotenentcolonel László Ferenczy, ºeful Jandarmeriei maghiare,
împreunã cu Péter Hain ºi László Koltay, aflaþi în fruntea
Poliþiei ºi Securitãþii statului. Noul guvern rãspundea în
faþa Germaniei pentru acþiunile ºi mãsurile luate21.
Din momentul instalãrii guvernului Sztójay mãsurile
antievreieºti au înaintat cu repeziciune în direcþia
ghetoizãrii ºi în final a deportãrii evreilor. Cel care a
vegheat asupra reuºitei acestui program de exterminare
a evreimii maghiare a fost Adolf Eichmann, al cãrui traseu
profesional ar merita o scurtã analizã.
Nãscut în 1906 la Solingen (Renania), Adolf este
singurul din cei 5 copii ai familiei Eichmann care nu a
reuºit sã absolve liceul ºi nici sã termine ºcoala tehnicã
de inginerie unde a fost înscris în urma eºecului la liceu.
Dupã ce tatãl lui Adolf începe o afacere pe cont propriu
în Austria, la Linz, unde se mutase cu familia în 1913, ca
reprezentant al Companiei de Tramvaie ºi Electricitate
din Solingen, cumpãrând o micã exploatare minierã,
acesta îºi angajeazã fiul ca muncitor în minã. Datoritã
unui vãr al mamei, tânãrul Adolf Eichmann va fi angajat
apoi ca ºi comis voiajor al companiei austriece Vacuum
Oil. A reºit sã obþinã aceastã slujbã prin intermediul
socrului unchiului sãu, om de afaceri de origine evreiascã
din Cehoslovacia, care îl cunoºtea pe directorul general
al companiei. La procesul intentat împotriva sa în 1961
la Ierusalim, Eichmann declarase cã nu-i ura pe evrei,
având „motive personale” sã n-o facã, acest episod din
viaþa sa constituind unul dintre aceste „motive”22.
La sfârºitul anului 1932 este transferat din Linz la
Salzburg. În acest moment, ceva se petrece cu
responsabilul pentru vânzãri al companiei Vacuum Oil,
fiindcã, aºa cum declarã mai târziu, îºi pierde plãcerea
pentru munca sa, fiind la scurtã vreme concediat. Se
pare cã nevoia de a se afla permanent într-o stare de
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entuziasm l-a fãcut sã se implice într-o serie de activitãþi
menite sã-i incite interesul. În acelaºi timp, entuziasmul
sãu necesita un cadru organizaþional, definit prin reguli ºi
roluri bine conturate, pentru a-i menþine vie impresia cã e
parte a unei misiuni revelatoare. Încã din aprilie 1932 se
înscrie în Partidul Naþional Socialist ºi apoi în SS, la
propunerea avocatului din Linz, Ernst Kaltenbrunner,
viitorul comandant RSHA. Înainte însã de a deveni
membru SS, Eichmann a cochetat cu gândul de a intra
în francmasonerie. El frecventa o Lojã, numitã Schlaraffia,
unde umorul ºi veselia erau temele centrale 23 .
Kaltenbrunner îi taie însã avântul, punându-i în vedere
sã aleagã între cele douã organizaþii. Eichmann va rata
astfel ºansa de a deveni un „vesel” francmason,
ajungând, în schimb, unul dintre cele mai importante
personaje ale procesului de exterminare a evreilor.
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George Vigdorovits

INFERNUL CLIPEI,PURGATORIUL
CUVÂNTULUI, PARADISUL AMINTIRII
Quo V
adis România?!
Vadis
II

Disputa istoricã româno-maghiarã, cu excesele ei
rãzboinice regretabile, cu tensiunile remanente din
mentalul colectiv, cu propaganda xenofobã cotidianã
bilateralã m-a întristat ºi exasperat dintotdeauna. Aceastã
metastazã istoricã întreþinutã abil ºi concertat de elitele
politice de la Budapesta ºi Bucureºti, de-a lungul timpurilor,
reprezintã în fond o ofensã jignitoare la adresa bunului
simþ, convieþuirii ºi toleranþei reciproce multiseculare a
milioanelor de ardeleni, fie ei români sau unguri. Paradis
terestru pentru ambele state – Ungaria si România,
Ardealul a simbolizat întotdeauna, EL-DORADO-ul, þinta
finalã a întregirii national-statale. Cred cã acceptarea
reciprocã a câtorva evidenþe istorice, ar putea fi pasul
decisiv al unei reconcilieri definitive dintre cele douã
naþiuni:
- inviolabilitatea frontierelor de dupã al doilea rãzboi
mondial, realitate ce va trebui acceptatã integral ºi de
societate în profunzimea ei, nu numai de guvernele celor
douã state, fapt ce va împiedica în faºã orice fel de
revanºism, revizionism, iredentism sau instigare xenofobã.
- recunoaºterea faptului istoric a asupririi naþionale ºi
sociale a românilor în timpul Regatului Ungariei ºi
Imperiului Habsburgic, respectiv al dreptului demografic
al acestora asupra Transilvaniei
- recunoaºterea drepturilor colective ºi individuale ale
minoritãþii maghiare, conform normelor europene ale
secolului 21, inclusiv a unei autodeterminãri culturale ºi
administrative a regiunilor secuieºti, dupã modelul catalan
din Spania sau tirolez din Italia. Opinia publicã
româneascã trebuie sa ajungã la o conºtiinþã europeanã,
de la cea vetust-naþionalistã a permanentei ameninþãri a
statului naþional-unitar. La rândul ei, opinia publicã
maghiarã trebuie sã accepte realist, nu ca pe o tragedie
naþionalã, apartenenþa de drept, consfinþitã de tratatele
internaþionale ale Transilvaniei la România.
- încetarea disputei cu privire la primatul cronologic
sau dreptul istoric al uneia sau alteia dintre pãrþi.Nici
românii, nici ungurii nu vor reuºi sã convingã eventualul
partener de dialog, în aceastã spinoasã chestiune,
indiferent de câte argumente istorice ºi dovezi ºtiinþifice
ar putea demonstra.O stradã înfundatã, des frecventatã
de nostalgici, ºovini ºi istorici mercenari, pe care circulaþia
trebuie opritã pentru totdeauna cu acordul ambelor pãrþi.
- oprirea competiþiei protocroniste, moºtenire a
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regimurilor totalitare hortistã ºi ceauºistã, cu corolarul
strereotip al pãstorilor primitivi, mâncãtori de mãmãligã
ºi al barbarilor cãlare, mâncãtori de carne crudã.
Suspendarea desfiderii ºi ironizãrii sistematice civilizaþiei
ºi culturii celeilalte pãrþi. Ardelenii pot fi mândri de specificul cultural transilvan, un mozaic multicultural pitoresc,
unic, în care fiecare pietricicã etnicã îºi are originalitatea
ºi strãlucirea ei intrinsecã.
- tensiunile culturale, din sistemul de învãþãmânt ºi
din administraþia localã sã fie dezamorsate ºi rezolvate
exclusiv la nivel local de ardeleni, fãrã demagogie sau
imixtiune politicã de la Budapesta sau Bucureºti, în spiritul
constructiv al regionalismului ºi tradiþiei de armonie
interetnicã.
- nici un guvern român sã nu încerce o politicã de
asimilare forþatã, de limitare a drepturilor minoritãþii
maghiare, de provocare a emigrãrii de masã, de îngrãdire
a învãþãmântului în limba maternã, de schimbare prin
forþã a raporturilor demografice locale. Asemenea mãsuri
drastice sau extremiste n-au dus în trecut decât la
acumularea de resentimente, tensiuni ºi chiar conflicte,
total contraproductive pentru noua Românie democratã.De altfel, se cuvine menþionatã, ca o realizare
europeanã notabilã, prezenþa UDMR, ca al treilea partid
ca pondere în Parlamentul României, ba mai mult
prezenþa la guvernare a acestui partid etnic al minoritãþii
maghiare din Transilvania.
- nici un guvern ungar sã nu încerce transferul
diferendelor politice din Ungaria în rândul populaþiei
maghiare din Transilvania, sã nu transforme aceasta parte
a naþiunii maghiare în sursã de capital politic sau muniþie
electoralã. Acest export de marfã politicã perisabilã
budapestanã se poate întoarce ca un bumerang, aºa cum
s-a întâmplat cu ocazia referendumului forþat din 5 dec.
2004, referitor la acordarea dublei cetãþenii, care n-a facut
decât sã adânceascã o rupturã mental-sufleteascã de
profunzime între maghiarii din Ungaria ºi cei din
Transilvania.
- dupã 85 de ani de la Trianon, maghiarii din
Transilvania sã realizeze transformarea ireversibilã din
statutul de naþiune dominantã în cea de cetãþeni cu
drepturi egale ai unei Românii democratice ºi europene,
în care-ºi pot prezerva ºi dezvolta tradiþiile, specificul
naþional, cultural, limba strãmoºeascã ºi legãturile
preferenþiale cu Ungaria.
- dupã 85 de ani de stat naþional-unitar român, în ciuda
interludiului tragic de patru ani al Dictatului de la Viena,
PRO

11. Câteva umile reþete istorice
de conciliere
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studiu
societatea româneascã sã arunce odatã pentru totdeauna
la groapa de gunoi a istoriei, fantoma duºmanului milenar,
al iredentismului perpetuu unguresc, a spaimei colective
de pierdere al Ardealului.

12. În fine, împreunã, pe poteca
sinuoasã a înþelepciunii
Scuzaþi generalitatea didactic-gazetãreascã a
platitudinilor de mai sus, dar ele-mi apar
axiomatice în noul context european, dupã secole de
conflict mocnit sau experienþe istorice tragice.Transilvania
are toate datele ºi ºansele economico-social-culturale ca
în secolul 21 sã devinã un motor de dezvoltare al întregii
regiuni central-est-europene, un model european de
convieþuire interetnicã, asemenea Elveþiei. Poate sunt
niþel optimist, dar dacã luãm în considerare drumul parcurs
de la ciocnirile interetnice din Tg.Mures din martie 1990,
la stadiul actual al investiþiilor financiare, industriale ºi
tehnologice fãcute de importante state occidentale, SUA
ºi Ungaria în Transilvania, într-un climat de stabilitate
politicã ºi atractivitate al mediului de afaceri, mai ales
dupã aderarea Romaniei la UE în 2007, avem motive sã
fim încrezãtori pe termen mediu. De la ciomãgeala tribalã
reciprocã ºi atmosfera de pogrom specificã evului mediu,
instigatã de elemente xenofobe ale fostei Securitãþi ºi de
extremiºti maghiari, s-a ajuns la inscripþii bilingve, la
Universitatea Babeº-Bolyai, model de multiculturalitate
ºi europenism, la Universitatea maghiarã Sapientia, la
miniºtrii ºi vicepremier unguri în guvernul României, la
Parcul Reconcilierii din Arad, la douã consulate ungare,
la ziare, reviste bilingve ºi la trecerea absolut liberã a
frontierei comune. Nu mai vorbesc de zecile de institute
culturale strãine, unitãþi de producþie ºi reprezentanþe
comerciale ale unor firme de renume mondial, precum
Nokia, Emerson, GE. Miile de burse, masterate ºi doctorate ale tinerilor la prestigioase universitãþi strãine,
internetizarea tineretului ºi accesul liber la informaþie ºi
educaþie în limba maternã, mã fac sã cred cã Clujul natal, dar ºi alte oraºe transilvane, în primul rând cele
universitare, vor avea parte de un viitor mai bun, dupã
decenii de totalitarism, proletcultism ºi stagnare
provincialã, în care totuºi au reuºit în chip meritoriu sã-ºi
pãstreze un nivel european.
Cu atât mai mult regret ºi mã revoltã daunele pe
termen lung pe care le-a produs primul deceniu de tranziþie
originalã româneascã, în care fostele structuri
nomenclaturist-securiste, drapate în tricolor sau stindard
occidental n-au cãutat decât sã-þi prezerve dominaþia
fanariot-mafiotã asupra societãþii româneºti.

13. Nu mai vreau sã fiu monedã
de schimb

PRO

Eu, ca evreu român, de limba maternã maghiarã, am
încercat în microcosmosul meu un rol de„ mediere
diplomaticã „ între cele douã comunitãþi istorice
tradiþionale, de care sunt legat, de cea maghiarã prin limba
ºi apartenenta strãmoºilor, de cea românã prin educaþie,
formaþie, culturã ºi simþire. Cred cã sunt un favorizat al
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sorþii, deoarece m-am înfruptat toatã viaþa din avantajele
ºi alteritatea unei triple apartenenþe.Ce poate fi mai uman
decât sã celebrezi într-un interval de o lunã trei Paºte,
sã mergi la udat la domniºoarele a douã comunitãþi sau
sã participi cu egalã smerenie la slujbe religioase
ortodoxe, catolice sau mozaice ? Mai mult, regret cã
bunicii nu m-au învãþat limba germanã, probabil dintr-un
resentiment dupã Holocaust. Cu acelaºi hedonism juvenil
cu care am învãþat maghiara ºi româna, puteam deprinde
ºi germana, astfel mi se deschidea o poartã solidã spre
marea culturã europeanã. În schimb, m-a lezat
întotdeauna în cursul disputei istorice româno-maghiare,
modul de tratare al minoritãþii evreieºti drept proiectil
ºtiinþific pentru desfiinþarea celeilalte pãrþi, un mijloc propagandistic al reglãrii reciproce de conturi.În efortul meu
de a depãºi reacþiile viscerale, sensibilitãþile ºi traumele
milenare doresc sã evoc câteva evidenþe:
- atât în Imperiul Habsburgic cât ºi în România veche,
evreii au avut un aport economic, financiar ºi cultural
însemnat la formarea ºi dezvoltarea societãþilor
moderne din ambele state.
- în Imperiul Austro-Ungar, evreii au avut drepturi
cetãþeneºti depline, o parte deloc neglijabilã asimilânduse fie naþiunii maghiare, fie celei austriece, din proprie
iniþiativã. O adevaratã „ epocã de aur „ a emancipãrii
sociale evreieºti.
- România a fost ultimul stat european care a acordat
cetãþenie tuturor supuºilor evrei, odatã cu Constituþia din
1923. În plan social, practic dupã participarea de voluntari
evrei la Rãzboiul de Independenþã din 1877, discriminarea
socialã e evreilor a fost minimã, dar neglijabilã a fost ºi
asimilarea sau creºtinarea maselor evreieºti.
- pânã în 1938, odatã cu adoptarea pachetului de legi
antievreieºti a guvernului Goga-Cuza, prin care se
excludeau evreii din meseriile libere ºi din administraþie,
n-a existat un antisemitism de stat, democraþia interbelicã
româneascã respectând drepturile unei minoritãþi
însemnate numeric( cca. 780.000 evrei ) ºi nu numai.
Aceasta a avut parte ºi de reprezentare parlamentarã.
Antisemitism fundamentalist ortodox a existat încã din
anii 20, în aceastã „ mesianicã misiune „ ilustrându-se
Corneliu Zelea Codreanu ºi mai târziu Garda de Fier.
- în Ungaria, sub regimul hortist a existat un
antisemitism de stat încã din anii 20, care i-a exclus
treptat pe evrei nu numai din viaþa publicã ºi politicã, ci
ºi din cea economicã,socialã ºi culturalã. În trei etape
succesive, guvernele maghiare de extremã-dreaptã au
promulgat legi antievreieºti, al cãror simbol final a fost
purtarea discriminator-obligatorie a Stelei galbene a lui
David. A urmat apogeul inevitabil: ghetoizarea, deportarea
ºi nimicirea fizicã a 600.000 de cetãþeni maghiari pentru
simpla vinã de a fi de origine etnicã iudaicã. Aceasta, în
condiþiile în care Budapesta era deja asediatã de trupele
sovieto-române, când soarta fascismului ungar ºi german
era deja pecetluitã. Autorul moral ºi executantul acestui
genocid abominabil a fost regimul nyilasist a lui Szálasi,o
coadã de topor nazistã care a i-a trimis pe evrei în
crematorii ºi Ungaria într-o ruinã. Prin aceste fapte eroice
de arme, fasciºtii unguri ocupã un meritoriu loc trei în
genocidul evreilor din Europa, dupã Polonia ºi Rusia.
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- în România, conducãtorul statului, mareºalul
Antonescu a avut o atitudine ambivalentã ºi ambiguã faþã
de evrei, de discriminare la începutul rãzboiului ºi de
protecþie spre sfârºitul lui. Mareºalul a încuviinþat abuzurile
trupelor române îndreptate împotriva populaþiei evreieºti
din Moldova, dar mai ales din Basarabia ºi Bucovina,
fãrã a semna însã ordine de foc, treaba murdarã lasândo în seama comandanþilor militari locali. Elanul de luptã
antievreiesc a culminat cu Pogromul de la Iaºi ( peste
12.000 de victime ). În lagãrele de muncã forþatã din
Transnistria ºi Basarabia au pierit cca. 150.000 de evrei.
În ianuarie 1941, nu de dragul evreilor, ci pentru cã ºi-a
vãzut puterea personalã ameninþatã de Garda de Fier, a
decis lichidarea prin forþa armatã a acesteia.În a doua
parte a razboiului, mai ales din 1944, când înfrângerea
militarã a Germaniei hitleriste devenise o certitudine,
Antonescu n-a mai pus în aplicare cererea imperioasã a
lui Hitler, de a ghetoiza, deporta ºi trimite evreimea românã
în lagãrele din Germania. Prin aceastã tergiversare ºi
chiar opoziþie, facutã probabil ºi din calcule de
supravieþuire politicã ºi personalã, Antonescu a salvat
de la moarte sigurã, majoritatea evreimii române. Dupã
încheierea rãzboiului, România a rãmas cu una din cele
mai numeroase minoritãþi evreieºti din Europa ( cca.
450.000 evrei ).

14. Antonescu - criminal ºi salvator
Pentru cã n-am trãit în acei ani de negurã istoricã, nu
împãrtãºesc ideea cã din punct de vedere evreiesc,
Antonescu a fost un criminal de rãzboi. Raportat la
populaþia evreiascã dinainte de rãzboi, în România au

fost salvaþi cei mai mulþi evrei în Europa de Rãsãrit.
Acesta e meritul poporului român în primul rând, care nu
ºi-a adus obolul la nimicirea fizicã a concetãþenilor evrei,
pe care în nenumãrate rânduri ( existã mii de mãrturii
documentate ) i-au ascuns, le-au dat documente false, iau oblojit sau i-au ajutat sã pãrãseascã þara. Militar
strãlucit, Antonescu a ºtiut cã în România nu se poate
duce la bun sfârºit o acþiune de lichidare fizicã de
proporþii. Mareºalul n-a dat curs cererii imperioase a lui
Hitler de a-i deporta pe evreii din vechiul Regat ºi
Transilvania de Sud, însã i-a mãcelãrit pe cei din
Basarabia ºi Transnistria. Exact invers s-a întâmplat în
Ungaria, unde populaþia localã în majoritatea ei, cu câteva
excepþii nobile ºi-a adus un imens aport la denunþarea,
strângerea, agresarea ºi lichidarea fizicã a concetãþenilor
evrei ºi unde guvernatorul Horthy ºi mai ales dictatorul
fascist Szálasi i-a servit pe tavã pe evreii unguri, inclusiv
pe cei din Ardealul de Nord, pentru a fi exterminaþi în
lagãrele morþii.
Au existat ºi exemple de omenie colectivã impecabilã,
de pildã în Danemarca, unde însuºi regele în semn de
protest faþã de legislaþia nazistã de discriminare oficialã
a evreilor a decis sã poarte el insuºi Steaua galbenã a lui
David.
Nu împãrtãºesc efortul diplomatic ºi politic al cercurilor
evreieºti internaþionale de a-l demoniza cu orice preþ pe
Mareºalul Antonescu. Este contraproductiv în raport cu
sensibilitatea majoritãþii româneºti, care trebuie sã-si facã
singurã curat în propria-i istoriografie ºi conºtiinþã
colectivã. Cert este cã guvernarea sa a fost nocivã pentru
minoritatea evreiascã, un purgatoriu care însã n-a fost
iad, ca în atâtea alte pãrþi ale Europei.

Doina Popa

EXPIRAÞIA
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fost dat sã vadã! Expiri ºi odatã cu aerul elimeni blocajele
care ar putea sã împiedice comunicarea fluentã, teama
prejudecãþile, rigiditatea, fixaþiile, ataºamentele
dãunãtoare faþã de teluric, faþã de bani, faþã de
perfecþiune. Se duc de-a valma înverºunarea, mânia,
orgoliul, încordarea ºtiind bine cã, la nivel grosier, obþii
diminuarea procesului inflamator, fluidificarea secreþiilor,
mici victorii în fond, victorii asupra propriului sine. Expiraþia
ºi odatã cu ea senzaþia de uºurare, de împãcare. Te afli
în faþa unor porþi deschise, larg deschise. Porþile
cunoaºterii marelui sistem. Dar nu intri. Cuprinzi doar cu
privirea, captezi imagini într-o curiozitate amestecatã cu
frica. Câteva secunde poþi gusta din taina de a fi împãcat
cu tine însuþi. Ar fi ca ºi cum ceva sau cineva ar reuºi,
printr-un procedeu miraculos, sã facã în aºa fel încât toþi
PRO

Apoi urmeazã expiraþia. Se trimite aerul saturat înapoi
în spaþiu spre a fi prelucrat dupã voia naturii. Fumul
arderilor risipit in spaþiu. Expiri prelung, cu rabdare, golind
mai întâi pieptul apoi abdomenul încercând sã simþi
musculatura diafragmei relaxatã. Expiri, deplin conºtient
ca faci parte din circuitul marelui univers, convins ca ºi
tu eºti un alt univers asemãnãtor cu primul univers, cel
mare! Inchizi ochii ºi realizezi cã cea mai micã particulã
din tine e tot un univers care seamãnã cu tine ºi care
seamãnã cu universul primordial. Din luciul oglinzii poþi
vedea cum se rãsfânge un univers înconjurat de un altul
ceþiu, aparent iluzoriu ºi de un altul irizat de culorile
curcubeului. Dar nu vezi decât dacã ochii tãi sunt pregatiþi
ca sã vadã. Ochii care nu au receptat niciodatã o voinþã
strãinã ºi nu au vãzut nimic altceva decât ceea ce le-a
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muºchii tãi sã se relaxeze ca mãcar pentru o clipã sã
simþi cã ai scãpat din încorsetarea armurii ºi acum eºti
uºor ºi poþi sã te desprinzi de pamânt ºi sã pluteºti uºor,
ca fulgul, aflat dincolo de influenþa forþei de gravitaþie.
Vezi ca într-un film viu cãile respiratorii superioare. Eºti
o particulã de aer atrasã de presiune, cãlãtoreºti prin
spaþiile lunecoase pe cãile rozii, te laºi periat cu delicateþe
în fosele nazale, apoi îþi raspunde ca-n gluma ecoul din
cavitatea bucala, te pravaleºti ameþitor ºi plãcut din
porþiune în porþiune prin tunelul alcatuit de faringe, laringe,
trahee ºi dintr-odata te regãseºti prin labirintul cãilor
movulii ca florile de liliac din bronhii ºi plamâni.
Apoi procesul se reia, la fel de miraculos, de plenar,
de perfect ºi ai putea sã guºti pe sãturate, de fiecare
datã, din împãcarea cu sinele dacã nu te-ar trage în adânc
stufãriºul gândurilor în curgerea lor nebunã. Ca mai apoi
continuând procesul inspiraþie-expiraþie, procesul cu viaþa,
sã uiþi de sugestia mentalã, sã uiþi pur ºi simplu cã faci
parte din marele univers ºi fluxul comun al existenþei sã
te tragã mai adânc, mai placut, mai aromitor.
A vãzut rezultatul sondajelor de opinie si apoi s-a dus
în baie cu ochii scãpãrând. - Eu am ales schimbarea ºia spus ºi, ridicându-ºi pãrul spre creºtetul capului a luat
foafecul ºi a tãiat tot ce trecea dincolo de de marginea
pumnului. - Eu am ales schimbarea, a repetat ºi-a scurtat
cu foarfecul aºa cum s-a priceput într-o parte, în alta, în
spate. Gata acum, aºa aratã schimbarea din foarfecã,
fetelor, s-a gândit amuzatã ºi a privit cu un vag regret la
pãrul retezat adunat în adâncitura chiuvetei. Si aºa
amicele îi sugerau cã de la o vârstã, pãrul lung nu se mai
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asorteazã cu anii din buletin. Poftim, schimbare, fetelor,
poftim schimbare. Apoi a dat drumul la duº, s-a spãlat la
repezealã dar n-a mai avut rãbdare sã-ºi usuce pãrul deºi
s-a postat pentru câteva secunde în faþa uºii deschise a
cuptorului de la aragaz. Avea creierii destul de încinºi de
importanþa momentului ca sã mai poatã suporta dogoarea
cuptorului. Stãtea ca pe ghimpi. Au plecat toþi din casã
la Sãrbãtoarea þapului comentând plini de vervã. Iatã cã
dorinþa lor se împlinise. Câte dorinþe mari þi se împlinesc
în viaþã? Poate cã nici una! Iatã cã o dorinþã mare,
colectivã, se împlinise. Trotuarul era plin de figuri vesele.
De pe strãzile laterale convoaie întregi se deplasau cãtre
Piaþa Universitãþii. Apãruserã ºi maºini ticsite de oameni,
cu braþele scoase pe ferestrele larg deschise fluturãnd
steagurile vechi din vremea revoluþiei din care fusese
decupatã stema comunistã, þipând fiecare în legea lui,
agitând eºarfe, cravate, cãmãºi sau orice avea fiecare la
îndemânã. Câinii maidanezi se strecurau printre picioare
intr-o fugã tupilatã, cu burtã cât mai apropiatã de asfalt,
speriaþi de clacsoane, sirene ºi urlete. Din când în când
se auzea bubuitul vreunei petarde umplând aerul de fum
înecãcios, ca de uleiuri arse figurând pe sus palide serpentine. Se strigau diferite sloganuri. Au ajuns repede in
Piaþa Universitãtii. Avea impresia cã fiecare piatrã din
caldarâm îi cunoaºte de pe vremea când participau la
mitinguri ºi îngenuncheau odatã cu toatã mulþimea ºi
cântau “E greu titlul de erou /cã fraþi noi suntem / aº vrea
sã-mi daþi un nume nou / golan postmortem” cântau
agitând într-o parte ºi-n alta, pe deasupra capului, în loc
de lumânare, bricheta aprinsã. Vraja nebunã a luminiþelor
miºcându-se în ritmul cântecului amplificat de staþii, de
ecoul pieþei, de pereþii din jur. Marea de luminiþe dansând,
mugind, împreunând inimi într-un crez de lacrimi
înnãbuºite. Se vorbea la microfon. Vibra aerul ca
electrizat. Aproape tot timpul cineva vorbea la microfon.
Informaþii, unele cu miez, altele fãrã. Poante, discuþii,
exagerãri. Comentarii nesfârºite, false bravuri. Practic
nu aveai cu cine sã dezbaþi, sã te contrazici. Vorbeau cu
toþii acelaºi limbaj dar vorbeau cu voce ridicatã de parcã
s-ar fi certat. Nu existau voci care sã critice mesajele
care se tot perindau de-a lungul ºi de-a latul pieþii. Acelaºi
consens exista ºi în timpul procesiunilor. Organizatorii
obþineau de la autoritãþi aprobãrile necesare ºi se strecurau
de-a lungul strãzilor, ca un fluviu viu ºi fierbinte flancat
de forþele de ordine. Procesiunile se terminau tot acolo,
în Piaþa Universitãþii. Discursuri, personalitãþi, urale,
huiduieli, lecþii ºtiute. Existau în schimb destule intrigi,
comploturi, reþele de observaþie. O adevãratã activitate
subteranã care se þesea mãrunt ºi sigur dând un alt sens
manifestãrii. Niciodatã nu poþi intui exact jocul
adversarului. Doar poþi presupune ce intenþii are. Dar uite
cã totul se terminase cu bine ºi venise mãreaþa zi. Piaþa
era plinã pânã la refuz ºi la toata adunãtura aceea se mai
adãugau continuu oameni care veneau de pe strazile
laterale dispuse precum razele soarelui.
Viaþa e un proces continuu aflat între haos ºi ordine.
O stare de observare permanentã a tot ce se miºcã, a
tot ce este fiinþã vie. Aºteptarea poate fi ºi ea un fel de
dezordine. Astepþi fericirea sau aºtepþi moartea . Vine
dimineaþa, vine seara, apare soarele, apare luna. Soarele
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deºi pare roºu la rãsãrit ºi la apus nu face în jur luminã
roºie ci una albã de parcã cineva ar filtra ºi ar reþine
culoarea pentru alte trebuinþe. Daca ºtii ce ai de aºteptat
poate fi chiar plãcut sã aºtepþi. Chiar dacã acel ceva nu
este neapãrat un lucru bun. Dar dacã aºtepþi asta
înseamnã cã ºtii limitele a ceea ce stã sã se întâmple.
Cã îþi accepþi închisoarea trupului ºi lanþul care te þine
strâns legat de viaþã, cã aºtepþi sã se împlineascã voia
lui Dumnezeu. Iatã scara de marmurã, într-o parte
îngropatã-n pãmânt, spartã pe alocuri, cu fire de iarbã
crescute cu îndârjire, cu sete de viaþã, fiecare fir de iarbã
gustând apã vie din plãcuta senzaþie a triumfului pentru
a prinde noi forþe ºi pentru a acapara noi teritorii iatã banca
de piatrã, cãlduþã de la soare ºi iatã în faþa ei soclul gol,
plin de ghemotoace de hârtie si coji de pâine pe care
pasãrile nu le-au gãsit încã. Aºteptarea tãcutã ºi
resemnatã e o acceptare a adevãrului iluzoriu din lumea
fizicã, palpabilã. Vântul plãcut care adie, pulberea cãlduþã
a pãmântului perceput sub talpa goalã, îngerul soare careti încãlzeºte creºtetul capului, acolo unde, cândva, în
copilarie aveai deschisã portiþa de acces cãtre divinitate.
De multe ori, mai ales prin surprindere, apare scânteia
divinã. Fãrã ca tu sã fi dorit sã aparã. Uneori nici nu-þi dai
seama. Poþi avea acces cãtre o formã de înþelegere fãrã
a poseda prea multã cunoaºtere. Inþelegi fãrã sã stii cã

înþelegi. Nu ºtii care e sursa sau ce fapt anume a
declanºat fenomenul. Te bucuri de el ºi intri în joc. Te
rogi ºi rugile îþi sunt ascultate ºi acceptate. Atunci încep
sã se deschidã ferestre, multiple ferestre, cu o repeziciune
care te depaºeºte, te ameþeºte, te aruncã într-un fel de
haos prielnic, incitant, plin de alese arome.
Mai periculos decât haosul e ordinea. Ordinea care te
încadreazã în tipare confortabile. Devii dependent de
confortul tiparului. Te confunzi cu el. Ziduri înalte ca de
fortãreaþã la adãpostul cãrora îþi guºti tihna. Te trezeºti
dimineaþa, priveºti clipind cu siguranþã prin fereastra
deschisã lumina zilei de parcã lumina s-ar fi etalat pentru
tine, auzi cântecul mierlelor de parcã ele ar cânta pentru
tine. Nu mai vrei sã ºtii de nimic ºi de nimeni. Te
deranjeazã orice amãnunt care-þi perturbã senzaþia de
siguranþã ºi atenteazã la stabilitatea ºi la reprezentarea
mentalã asupra bunãstãrii. Eºti într-atât de ancorat în
ideea de siguranþã, de stabilitate încât ajungi sã urãºti
pe oricine vine sã-þi tulbure tihna. E ca ºi cum cineva sar rãzvrãti ºi te-ar împiedica sã continui cãlãtoria râvnitã,
aranjatã minut cu minut pe computerul unei agenþii de
turism sigure care-þi oferã garanþii însemnate. Sã fii total
ancorat în sentimentul de siguranþã ºi sã nu crezi cã
sunt cu adevãrat plante ale caror energii emit semnale
de dragoste care-þi pot îmbunãtãþi starea de spirit.

Virgil Panait

RISCUL DE-A FI MARTOR

20 mai 2008
2008. La TV aceiaºi domni Mihai Gâdea,
Valentin Stan ºi Ion Cristoiu – îngrijorãtor de penibili. De
mult, de foarte mult timp n-am mai vãzut atâta lipsã de
profesionalism, atâta contagioasã stupiditate ºi dorinþã
aprigã de a fi ridicoli. Ce-i drept, le reuºeºte!! Se uitã ºi
copiii la ei ca la desene animate!... Pãi nu?!
***
Într-o revistã de importanþã supergalacticã, cel puþin,
„Contraatac”, mi se pare, profesorul Adrian Botez, cel
care a fãcut genii pe mai toþi veleitarii ºi grafomanii
României de azi (la urma urmei, cine se aseamãnã, se
adunã), nu gãseºte altceva mai bun de fãcut decât sã
încerce compromiterea distinsului magistru ºi cãrturar,
Petru Ursache, personalitate culturalã marcantã pentru
cine ºtie sã vadã ºi sã evalueze corect. Iatã ce îºi permite
sã afirme A. B.: „… eseuri ºi încercãri (sic!) hermeneutice
mediocre – platitudini – precum textul lui Petru Ursache,
penibil de obtuz ºi miop totodatã…” În cazul de faþã, e
foarte limpede cine este cel „obtuz ºi miop”. Ca sã nu
mai vorbim de modestie!!
***
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Puþinã lecturã din Heidegger - „ Repere pe drumul
gândirii”. Mã miºc foarte greoi: „Atunci când vrem sã
determinãm umanitatea omului ca ec – sistenþã
sistenþã, trebuie
sã þinem seama de faptul cã nu omul este esenþial, ci
fiinþa ca dimensiune a ecstaticului ex - ‘sistenþei…” Iar
limba
limba, spune acelaºi filozof, este „sãlaº al fiinþei”.
***
Dacã „înotul face bine la siluetã”, cum se spune,
atunci cum se explicã, oare, existenþa balenelor?!
***
Încã un lucru formidabil: câinele
câinele, cel mai bun prieten
al omului, percepe mirosurile emanate pânã la 15 metri
sub pãmânt!
***
Mari beþivi ºi chinezii ãºtia! Arheologii au descoperit
cã aceºtia produceau vin încã din mileniul al VII-lea î. Hr.
În altã ordine de idei, primele dovezi ale fabricãrii berii au
fost descoperite în Iran ºi dateazã din anii 5400 î. Hr.
***
Frumos mai spunea cineva: „În viaþã, femeile ar trebui
sã se cãsãtoreascã, dar bãrbaþii - nu”. Corect…
***
Zice Constantin Noica în „Jurnalul filozofic” - „Neantul
PRO

Motto: „Ce mã doare? Mã doare faptul cã
toþi proºtii cred cã pot scrie o carte (?!?)”
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e mai raþional decât fiinþa. E omogen, reversibil, indiferent.
Exact ce vrea raþiunea”. Poate! Dar mã gândesc: cum,
oare, sã susþinã raþiunea haosul?
***
La TV, alt individ dã cu bãþul în baltã: Cornel
Nistorescu. O cascadã de aberaþii ºi enormitãþi cu aerul
cetãþeanului revoltat de iraþionalitatea a tot ce-l înconjoarã.
Va deveni, cu siguranþã, ºi acesta, un ziarist – tonomat.
Pãcat, pe vremuri era un prozator de talent!...
***
Unii spun cã viaþa este un dar, un lux, alþii cã ar fi un
test, un miracol. Eu n-aº zice… Viaþa nu-i decât un
preludiu pervers al morþii, o perpetuã pregãtire pentru
plecarea DINCOLO…
***
Mai 2008
2008. Concurenþã mare la TV – alþi indivizi care,
sigur, nu s-au privit în oglinda conºtiinþei: Victor Ciutacu
ºi Mugur Ciuvicã. Oare cum o fi sã te cheme Ciutacu
sau Ciuvicã, sã apari mereu la televizor ºi sã te dai în
stambã?! Oricum, Valentin Stan, clownul nostru cel de
toate zilele, rãmâne de neegalat… pe viaþã.
***
Aud cã unii preoþi ortodocºi din Oltenia vor sã-ºi facã
un sindicat. La câtã muncã depun, la câte hoþii fac, la
câtã moralã au (fireºte, unii dintre ei) – sindicat le mai
lipsea, „pochilor”! Eu, dacã aº avea putere, nici salarii nu
le-aº da… pentru cã nu au nevoie de ele! Dacã tot se
înfiinþeazã, propun ca acest sindicat sã se numeascã
„Ortul popii”!
***
Ion Iliescu despre moartea lui Ioan Petru Culianu:
„Culianu a fost un smintit care a trãit în preajma altuia
numit Mircea Eliade. A primit ceea ce a meritat…”. Nu
mai e nimic de comentat!
***
„Adevãraþii mei contemporani au murit de milenii sau
trebuie sã se nascã de acum înainte.” (Giovanni Papini)
Nici eu nu mã simt contemporan cu niºte „pãcãlici” gen
Irinel Columbeanu, Vasile Turcu, Dumitru Dragomir,
Cristian Þânþãreanu sau Andrei Gheorghe.
***
Marcel Proust: „Pentru noi fericirea e o eroare.” Eu aº
spune altfel: fericirea e un pãcat, o crimã sau o dovadã
de crasã nesimþire. Un incest. O manipulare perversã a
Diavolului. Sau a lui Dumnezeu…
***
31 mai 2008
2008. Un prieten îmi recomandã sã citesc
articolele despre sex ale (aparent) vulgarei Laura
Andreºan. Probabil glumeºte, mi-am zis. Ce am
descoperit? Texte foarte bine scrise din punct de vedere
literar, un real talent de prozator. Am vorbit ºi vorbesc
serios, mai ales cã ea priveºte erosul din perspectivã
freudianã. Ceea ce înseamnã ºi culturã, la urma urmei…
***
2 iunie 2008
2008. Aflu din presã cã scamatorul – pãcãlici
Irinel Columbeanu a fost primit în rândurile Cavalerilor
Templieri! ªi eu (naivul) care credeam cã aici intrã doar
valori autentice ale Umanitãþii ºi Culturii, ale Istoriei! Mai
mare ruºinea!
***
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Nicolae Iorga
Iorga: „Pe morþi nu-i cãutaþi în mormânt, ci
în inima voastrã!”. Frumos spus!!
***
Populaþia României în anul de graþie 2008 se împarte
în patru: politicieni, manechine, cântãreþi ºi angrosiºti de
tot felul. De muncit, nu mai munceºte nimeni. De gândit,
ce sã mai vorbim?!
***
Marele fizician Albert Einstein spunea cândva: „cea
mai frumoasã ºi profundã trãire omeneascã este misterul”.
Pe vremea lui, poate… Acum, cea mai profundã trãire
omeneascã este banul care rimeazã cu incultura,
bãdãrãnia, puþina simþire!
***
Vineri, 6 iunie 2008
2008. Poetul C. D. mã anunþã prin
telefon cã s-au decernat Premiile Uniunii Scriitorilor pe
anul 2007. La poezie l-a luat Nichita Danilov: „Se putea
ºi mai rãu. Oricum, nu-mi poate schimba nimeni pãrerile:
premiile se dau la autori ºi nu la cãrþi” Aºa o fi, nu-l
contrazic!
***
Emil Cioran „Fãrã iluzie nu existã nimic. E straniu sã
afli taina realitãþii în irealitate.” Indiscutabil, fãrã iluzie ar
exista numai iluzii neadevãrate, trãdare ºi pustiu…
***
Din presã „Singur, cu toþi banii lui, Irinel Columbeanu
nu înseamnã nimic. Este incompatibil cu vizibilitatea.”
Mai bine nu se putea spune. Numai cã, fie cu bani, fie
fãrã bani, acest individ rãmâne o sumbrã emblemã a lumii
în care trãim: un mãscãrici dotat cu subinteligenþã, un
pãcãlici ºi un bãtrân libidinos, vulgar ºi arogant.
***
16 iunie 2008 Coºmarul se repetã. Seara, la TV,
aceiaºi domni neobosiþi – Mihai Gâdea, Valentin Stan ºi
Ion Cristoiu (ce pãcat cã e vrâncean!) Din ce în ce mai
jalnici!
***
De la Cernãuþi, poetul ºi prietenul Vasile Tãrâþeanu
îmi trimte o carte de versuri cu un titlu ºocant de frumos:
„Cimitirul ambulant” Iatã ºi o strofã: „Spânzurat de propria-i limbã / ceasul cu cuc continuã sã mãsoare trecerea
timpului / Cu lungimea umbrelor.” Ingenios, nu-i aºa?
***
„La broasca leºinatã” - aºa ºi-a intitulat o carte domnul
Eugen Radu Chirovici, mare maestru al masoneriei
române. Sã fie, oare, masoneria românã o broascã
leºinatã? Tot ce se poate, dupã ce aici au pãtruns ºi
persoane dubioase, cu o culturã precarã ºi o atitudine
moralã reprobabilã. „Niºte hahalere”, cum ar spune un
ilustru personaj!
***
23 iunie 2008 Citesc undeva cã Ion Creangã ar fi
fost… antisemit! Din nou, la TV, cele trei apariþii de
coºmar - Mihai Gâdea, Valentin Stan ºi Ion Cristoiu! Se
vede cã tonomatele lui Felix motanul funcþioneazã bine!
Oare de ce nu ia nimeni atitudine împotriva lipsei de
profesionalism? Pentru cel puþin unul dintre aceºtia (cel
cu mustaþã ºi cu rânjet schizoid) e recomandabilã o rapidã
internare! ªtim cu toþii unde!
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Ionel Necula*

FAMILIA LUI AUREL CIORAN SUB
TEROAREA BENZII DE CELULOID

* Ionel Necula s-a nãscut la 12 mai 1940 în comuna Lieºti,
judeþul Galaþi. A absolvit Facultatea de Filosofie cu o tezã
despre „Teoria cunoaºterii la Lucian Blaga”. V olume
publicate
publicate: Cioran-scepticul nemântuit , Editura Demiurg,
1995; Cioran. De la identitatea popoarelor la neantul valah,
Editura Saeculum I.O. Bucureºti, 2003; Ion Petrovici în vizorul
securitãþii, Editura Saeculum I.O. Bucureºti, 2005; Cãderea
dupã Cioran, Editura Fundaþiei culturale Ideea Europeanã,
tipar: Ion Petrovici, un capitol
Bucureºti, 2005. Volume sub tipar
de filosofie româneascã , Editura Fundaþiei culturale Ideea
Europeanã, Bucureºti; Uricar la poarta Moldovei de Jos
(pagini de istorie ºi culturã tecuceanã); Observator de ocazie
într-un târg uitat de lume. Ediþii îngrijite
îngrijite: Ion Petrovici, din
cronica filosofiei româneºti, Editura Institutul European, Iaºi,
2004; Ion Petrovici, De-a lungul unei vieþi, Editura Fundaþiei
culturale Ideea Europeanã, Bucureºti, 2007. În pregãtire
pregãtire:
Cronici ºi eseuri filosofice, Eminescu în tentaþii metafizice.
Colaboreazã cu cronici literare ºi eseuri filosofice la
publicaþiile: „Contemporanul-I.E.”, “Dunãrea de Jos”, „Dacia
literarã”, „Familia”, „Apostrof” (Cluj), „Revista de Filozofie”,
„Viaþa Româneascã” etc. În anul 2006 a fost admis în Uniunea
Scriitorilor (filiala Bacãu).
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zis, vom acþiona astfel:
-Numitul Cioran Aurel ºi soþia sa Eleonora, în prezent
sunt plecaþi în vizitã în strãinãtate, respectiv Austria,
Franþa ºi Italia.
-Fiul acestora, Stavrescu ªerban (din prima cãsãtorie
a lui Cioran Eleonora) estre inginer la I.G.C.L. Sibiu-secþia
Exploatare centrale termice ºi fond locativ, va fi asigurat
la locul de muncã de cãtre Cpt. Munteanu Vasile cu toate
cã mama sus-numitului a afirmat cã nu îi lasã cheile de
la apartament în lipsa lor de acasã pentru cã nu îi place
sã i se cotrobãie printre lucrurile ei (aspect rezultat din
T.O.).
-Numita Coman Cornelia, pensionarã de la Agenþia
de voiaj CFR Sibiu, va fi chematã de cãtre fostul ei ºef,
Sterescu (se bucurã de încredere din partea org. noastre)
ºi i se va da de lucru, având în vedere faptul real ºi „noul
mers al trenurilor” intrat în vigoare din mai a.c.
-Numitul FILOBA GHEORGHE (director adjunct la
secþia financiarã teritorialã-Sibiu) care a mai sprijinit
organele noastre în aceastã acþiune, va fi din nou folosit
în sensul de a ne crea condiþii favorabile intrãrii în incinta
imobilului, de la adresa sus-menþionatã, motivându-i-se
ºi de aceastã datã intenþia de a i se efectua o percheziþie
în apartamentul ocupat de familia Cioran. (La acest punct,
pe marginea din dreapta, gãsim urmãtoarea indicaþie: „De
asemenea se va asigura cã membrii familiei lui Filoba sã
nu fie acasã pe timpul efectuãrii lucrãrii întrucât se vor
face zgomote).
-Numita LUTSCH ELSA din Sibiu, Piaþa Gãrii nr. 8,
care asigurã menajul ºi gospodãria familiei Cioran, iar în
lipsa acestora obiºnuieºte ca sãptãmânal sã vinã ºi sã
aeriseascã locuinþa acestora, va fi reþinutã la domiciliu
în scopul unui motiv pe linia serviciului Paºapoarte de
cãtre lt. maj Dãncilã Ioan, care o cunoaºte ºi a mai
discutat pe aceastã temã.
-Pe strada Dealului, în apropierea imobilului respectiv,
va fi parcatã o maºinã în care se vor afla doi ofiþeri cu
misiunea de a comunica prin staþii, orice prezenþã
suspectã la intrarea în imobil ºi reþinerea celor care vor
sã pãtrundã în apartamentul în cauzã.
-Lucrãtorilor Serviciului T li se vor pune la dispoziþie
cheile pentru descuierea uºilor din apartamentul respectiv”.
(ACNSAS, dosar 16366, vol. 2 fila 571-572). Cu un
asemenea plan, era de aºteptat ca misiunea sã reuºeascã
fãrã dificultãþi. Prea era prevãzut cu toate situaþiile
colaterale ce-ar fi putut împiedica împlinirea lui. Sã ne
mai surprindã cã securitatea avea cheile de la apartamentul
familiei Cioran? sau numãrul mare al complicilor ei, în
toate domeniile?
PRO

Ca ºi când nu ar fi fost suficientã interceptarea
telefoanelor ºi a corespondenþei, securitatea a supralicitat
urmãrirea familiei lui Aurel Cioran prin microfonizarea
bibliotecii ºi a sufrageriei din locuinþa sa situatã pe strada
Dealului la nr. 40 din Sibiu. „Ochiul ºi timpanul” securitãþii
nu se ferea sã radicalizeze mãsurile de supraveghere
prin amplasarea de mijloace T. O (tehnicã operativã) în
locuinþa urmãritului.
Nu era singurul supus acestui tratament odios;
securitatea româneascã nu fãcea nici o economie de
mijloace când era vorba sã-ºi burduºeascã fondul de
informaþii. Instituþia securitãþii deþinea cea mai performantã tehnicã de filare, de ascultare ºi înregistrare pe
care o folosea peste tot, pe unde avea interes ºi de unde
spera sã obþinã informaþii utile scopului ei monstruos.
Tehnica operativã nu selecta, înregistra non-stop tot
ceea ce se discuta în interior, chit cã imprima ºi multe
banalitãþi, platitudini, fãrã nici un interes securistic. Textul
imprimat pe bandã era, mai apoi, transcris pe hârtie ºi
pus la dispoziþia tuturor serviciilor securiste interesate.
Dintr-un Raport din 12 mai 1983 al Inspectoratului de
securitate Sibiu aflãm cã unul din mijloacele speciale
instalate la locuinþa lui Aurel Cioran, cel aflat „acolo unde
se aflã biblioteca”, s-a defectat ºi necesitã repararea lui.
Operaþia nu era deloc simplã ºi implica o serie de mãsuri
adiacente.
„În scopul pãtrunderii ºi conspirãrii scopului propriu-
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Se înþelege cã odatã reparatã defecþiunea, mijloacele
T. O. instalate înregistrau discuþiile din apartament nonstop.
Iatã, bunãoarã, ce discuþii s-au purtat în apartamentul
lui Aurel Cioran în ziua de 11 mai 1987:
În cursul dimineþii, obiectivul (Aurel Cioran ad.n.) este
sunat la telefon de Nicolae (meteorologul din staþiunea
Pãltiniº ad.n. ).
Din discuþia purtatã de obiectiv cu soþia în urma
acestei convorbiri, reiese cã Nicolae a fost la Bârlad ºi
prima impresie n-a fost plãcutã. Vor discuta mai multe
dupã amiazã, când Nicolae va veni aici. Nicolae l-a
informat pe obiectiv cã astãzi coboarã ºi Noica din Pãltiniº,
dar mai întâi merge la Stamp.
În jurul orei 18 obiectivul sunã la Stamp ºi vorbeºte
cu Noica. Din cele spuse de obiectiv, reiese cã Noica va
veni aici ceva mai târziu. De asemenea, obiectivul spune
cã în seara aceasta vor primi vizita GRAÞIELEI GHICA
–fostã STOICHIÞÃ. Noica trebuie sã treacã ºi pe la
SCHERG.
În jurul orei 18, 30 soseºte un individ al cãrui nume
nu reiese. Acesta, constatând cã este primul sosit îºi
cere scuze. A venit direct de la „SERVICE’’ , unde a fost
pentru remedierea unei defecþiuni ce o avea la maºinã.
I. Am vorbit cã nu pot veni la punct sã-i iau. Soþia
obiectivului îl invitã pe individ la baie – sã se spele.
Între timp, soseºte Nicolae. Acesta vorbeºte cu
obiectivul despre împachetatul ºi transportul lucrurilor.
Când individul intrã în încãpere, nu se fac prezentãrile,
deoarece acesta îl cunoaºte pe NICOLAE. S-au cunoscut
în PÃLTINIª. Din discuþiile ce urmeazã, reiese cã
NICOLAE ºi-a fãcut mutaþia pe Bârlad. Individul vorbeºte
despre defecþiunea ce-a avut-o la maºinã. Printre altele,
aceasta spune cã intenþioneazã sã plece la LUGOJ, dar
nu are benzinã.
Soseºte Olguþa însoþitã de GHICA+GRATIELA.
Olguþa constatã sosirea lui LULU. Încã de la început se
formeazã douã grupuri, în care subiectul discuþiei este
diferit. Femeile se referã la þesãturi, încãlþãminte,
îmbrãcãminte etc. Bãrbaþii vorbesc despre sediul
TRIBUNALULUI în diferite perioade (tribunalul din Sibiu),
despre Prefecturã, PRIMÃRIE.
Soþia obiectivului întrerupe discuþiile bãrbaþilor,
propunând sã participe ºi femeile la discuþiile lor. Îl
întreabã pe Ghica când a sosit. Acesta rãspunde cã
sâmbãtã. Apoi îºi aminteºte cã l-a cunoscut pe obiectiv
pe vremea când „era ºef de ºantier aicea”. Conducea
lucrãrile. Eram cu IRINA. Dumneata conduceai lucrãrile
atunci.
Ob. (iectivul) (…)
G. Ei!Când eram cu Maniu aicea. Timpuri bune!Adicã
nu, începuse nenorocirea cea mare, dar totuºi, mai aveam
o speranþã.
Soþia obiectivului. Speranþe avem ºi acuma!
Ob. Absurde, dar tot mai sunt.
G. Utopice. Este o utopie pentru generaþia noastrã. E
o utopie. Din nou se formeazã douã grupuri cu subiecte
de discuþie diferite- Din ceea ce se înþelege:
G. Eu am avut toþi prietenii aicea. Pe LAE LUPU –
ajutor comandant legionar, condamnat politic (adãugire
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ulterioarã). Vorbind despre Lae Lupu, se deduce cã Ghica
nu mai ºtie nimic despre acesta. Obiectivul îºi spune cã
este plecat la Timiºoara. Ghica a fost cu Lae Lupu închis
o perioadã. Tot Ghica îºi aminteºte de: LECHINTAN
GRIGORE, fost coleg de ºcoalã militarã, „bãiat bun”, col.
PANAITESCU BANEA, fratele comandantului, ESEANU
ALEXE. Cu Eºeanu, Ghica a fost închis la Aiud. „Era
nepot bun de-al lui TRÂMBIÞAªU, care era unul din
principalii lor pe la Braºov. Pe urmã, pe Mageanu, dacã-l
ºtiþi. Ce bãiat bun!Am vorbit azi cu el. E fericit cã are un
copil în America. El a cãzut aºa, cã n-a fost legionar.
L-au luat ca bãnuit. Nu ºtiu ce combinaþie! Ghica continuã
sã discute cu obiectivul despre Lae Lupu. Nu se înþelege
ce spune, deoarece LULU vorbeºte în acelaºi timp de
Dimitriu, care fiind nãscut în S.U.A. , n-a ºtiut cã este
cetãþean american. Când a aflat ºi-a depus o cerere ºi în
4 luni a pãrãsit România.
Nicolae vorbeºte despre familia FAT spunând cã este
un caz similar. Se aude obiectivul vorbind despre BUBI
ºi KORESCOVICI, care erau veºnic împreunã. Lulu
afirmã cã BUBI i-a fost antipatic, cu toate cã pãrinþii au
fost prieteni cu familia lui Bubi.
Ghica schimbã subiectul discuþiei. Îl întreabã pe
Niculae dacã a fost la Galaþi. Acesta rãspunde afirmativ
adãugând cã este tecucean la origine. Ghica îºi aminteºte
de cunoscuþi de-ai lui din Tecuci: Croitiru – avocat,
(STACU?) – fost legionar „bãiat bun”, a stat în Tecuci ºi
vãrul meu, care era un bãiat excepþional, ALECU GHICA,
fostul director al Siguranþei (legionare, condamnat politic). Ce clasã avea în el, ce martiraj! Ce caracter! Când
l-a adus la proces, l-a întrebat: Cine eºti dumneata? El
n-a rãspuns nimic. Apoi le-a spus: Lãsaþi-mã în pace! Eu
nu recunosc tribunalul ãsta. Eu sunt (…), voi sunteþi
comuniºti, eu sunt naþionalist, voi internaþionali. Nu avem
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nimic comun ºi nu recunosc, ªi l-a condamnat. Iar când
le-a dat drumul din puºcãrie, a fost ultimul din Aiud care
i-a dat drumul. L-a dus sã se plimbe, sã-i arate binefacerile
ºi l-a pus sã dea o declaraþie. ªi el a spus: „Eu sã dau
declaraþie?! Zice: N-o sã ieºi pânã când o sã-þi
putrezeascã oasele aicea”. ªi seara i-a dat drumul. Cã
au fost obligaþi sã dea drumul la toatã lumea, ªi i-au dat
lui ºi lui Vasile Luca. De la Aiud, ultimii doi: Bietul, a
murit de cancer. Era ginerele lui OREANU.
ªi Maniu a fost acolo, cu MIHALACHE, cu toþi; ILIE
LAZÃR?CAMIL DEMETRESCU? CARANDINO. Din 47,
pânã în 50.
N. Da, erau vreo 7.
Ob. ªtii cine a apãrut la Aiud? Nu ºtiu dacã l-aþi prins
pe maiorul care i-a arestat la aeroport. A cãzut ºi el.
G. Acolo a fost o înscenare. O înscenare nenorocitã,
o uºurinþã a noastrã…Trei foºti miniºtri de interne sã caz
la o cursã care au întins-o ãºtia. E inadmisibil!
Obiectivul povesteºte o scenã ( lipsitã de importanþã)
cu maiorul, ce s-a petrecut la Aiud.
Intrã soþia obiectivului care doreºte sã ia o carte despre
PICU PATRUT, scrisã de Ghibu (adãugire ulterioarã Onisifor, decedat).
Cei prezenþi continuã prin a discuta despre construcþii.
Se referã la construirea unui pod de SALIGNI, care a
durat 5 ani lucrând cu lopata ºi carul cu boi. Spun cã
acum sunt tot felul de utilaje: buldozere, escavatoare ºi
lucrãrile dureazã mult mai mult. La un moment dat, Ghica
se adreseazã obiectivului întrebându-l: D-nul Cioran, de-a
lui PETRA, de-a lui BIDEANU, mai trãieºte vreunul?
Ob. A murit. Un bãiat sau chiar doi au plecat în
Germania.
G. Când a murit, de mult?
I. Nu. De vreo 3 ani.
Continuã prin a se referi la averea lui Petra ºi a lui
Bideanu.
Soþia obiectivului întrerupe discuþiile invitându-i pe cei
prezenþi la masã. Pentru cã îl aºteaptã pe Noica , propun
sã serveascã o cafea.
În discuþiile ce urmeazã, cei prezenþi vorbesc despre
Noica. Obiectivul ºi Niculaie spun cã reºedinþa de lucru
a lui Noica este Pãltiniºul ºi cã aici îºi petrece aproximativ
10 luni dintr-un an. Noica a fost considerat moºier ºi i-a
dat domiciliu obligatoriu la Câmpulung Muscel, de unde
a fost arestat.
Ghica deschide discuþia despre familia STAVRESCU
(decedat, adãugat ulterior). Spune cã i-a cunoscut pe
generalul Stavrescu ºi pe Gica Stavrescu. Cu amândoi a
fost închis. (adãugat ulterior: Gicã Stavrescu a fost soþul
lui Elena Cioran- soþia obiectivului). Obiectivul vorbeºte
despre ELI WIESER, scriitor nãscut în Sighet. Spune cã
a citit o carte scrisã de acesta ºi i-a plãcut foarte mult,
dar dupã ce a fost premiat „ a vorbit numai de evrei ºi a
spus cã va ajuta sã se mai facã anchetã cu Iaºul.
Lulu condamnã pe REGEN* (sic) pentru faptul cã a
refuzat sã-l primeascã pe preºedintele Austriei.
Comenteazã ce s-a transmis la „Europa liberã” în legãturã

cu salvarea evreilor. Soþia obiectivului afirmã cã s-au dat
o serie de nume de oameni care au salvat evrei.
Obiectivul afirmã cã „politica amerecanã s-a încurcat
din cauza evreilor”. Toþi sunt de pãrere cã evreii sunt în
toate þãrile în numãr mare „ºi cocoþaþi numai în vârf ºi
bine situaþi”.
Ghica apreciazã faptul cã evreii sunt uniþi. Este de
pãrere cã „acesta este un fenomen care se manifestã la
cei care sunt împrãºtiaþi”. (…)
Lulu. ªi marea greºealã a lui Maniu în 19 sau 20, cã
face fuziunea cu þãrãniºtii în loc cu liberalii.
Ob. Nu mãi, în 26, ºi mi-a explicat mie Ghica exact
de ce a fãcut-o. Eu o ºtiu din gura lui.
L. ªi aceastã idee era greºitã, cã dacã fãcea cu liberalii
lui Brãteanu, nu mai miºca nimeni.
G. N-ai dreptate, sã ºtii, eu o am din gura lui MANIU,
nu o cumpãr de la altul. Maniu a spus… Întâi ºi întâi cã
problema s-a fãcut în ‘26, când s-au rupt pezevenghii ãia
de la noi: Codris, Lepãdatu ºi cu d-nul LUPAS, care au
trecut la Averescu. ªi deci, Maniu mi-a spus: Domnul
(Banu) eu am vrut sã fac fuziunea cu liberalii, dar n-au
avut nici un interes, pentru cã liberalii erau deja de dreapta.
Eu am vrut sã recuperez pe þãrãniºtii din REGAT. ªi deaia am fãcut fuziunea.
L. ªi a ieºit bine?
G. N-a ieºit, dar el a avut foarte bine scopul. Pentru
cã acolo era partidul Þãrãnesc al lui Mihalache, compus
numai din preoþi ºi din învãþãtori. N-o fi cineva bãiat de
preot, sau de învãþãtor?
Soþia obiectivului. Uite cã Relu (Cioran) e chiar bãiat
de preot (râd).
G. Dar sã te fereascã cineva de vulgul ãsta de
învãþãtor, sã nu mai zic de preot, cã ce-am vãzut ºi din
ãºtia la Canal…Cum se înjurau ºi ce fãceau acolo. Însã
cãzuse Partidul Þãrãnist pe mâna lor ºi ne ducea cu 10
ani înainte la comunism.
L. Dacã Carol al II-lea nu-ºi fãcea mendrele (…) la
urmã sã-i rupã pe toþi ºi sã facã ce vrea. Dacã ar fi existat
acest partid care era unic ºi foarte puternic (…).
G. Ar fi fost partid unic ºi nu se poate guverna cu un
partid unit. Progresul se naºte din contrazicere.
L. Rezultatul s-a vãzut!
Ob. Ce pãrere aveþi de Pop (IONEL, adãugat ulterior)
care era considerat ca succesorul…?
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G. Eu nu pot sã-l vorbesc de rãu, fiindcã am þinut
foarte mult la el, am stat cu el în puºcãrie, era un om
foarte…
Ob. Am înþeles!
L. Pe Augustin Popa (decedat, adãugat ulterior) l-aþi…
G. Era un om excepþional…
L. ( …)
G. Era mult (…) AUREL, ãsta care a murit, ginerele
lui Dobrescu. A murit ºi Dobrescu acuma.
L. Nu-l cunosc.
G. Care o þinea pe fata lui Birtolon D-nul IONEL POP.
Mã întrebi ce pãrere am despre el.
Ob. Eu vreau sã-mi verific pãrerea mea.
Cei trei continuã sã-ºi exprime pãrerea despre Ionel
Pop. Lulu ºi obiectivul apreciazã cã nu era bun ca
succesor al partidului. ªi era adulat de Maniu pentru el,
tremura tot. Eu am dus tot procesul „Sumanelor Negre”
în care era implicat el, cum s-au tras toate sforile acolo.
Cum s-a tras la (…), cum noaptea ne-am dus cu Maniu
la el, l-am sculat din somn ºi l-am anunþat cã-i achitat.
Deci toatã treaba am trãit-o zi de zi. Pe urmã, am stat cu
el în puºcãrie vreo 2 ani, în aceeaºi celulã ºi-i ºtiu toate
ºi gânduri ºi tot. Deci, o lume nu poate fi creatã numai
din eroi. El nu este un erou.
Ob. Eu mã gândesc sub aspectul capacitãþii politice.
G. Un minut! Maniu l-a fãcut dupã 23 august… Ca sã
dea o palmã tuturor, nu l-a fãcut ministru, ci l-a fãcut înalt
Comisar al Ardealului de Nord, care era imediat dupã
primul ministru. Ca sã-i dea o platformã grozavã ºi nu
ºtiu ce. Vin „Sumanele Negre… ªi bandiþii ãºtia… în
„Semnalul” este un articol „Ionel Pop”- nepotul lui Maniu,
s-a desolidarizat de Maniu ºi ºi-a dat demisia din partid.
Ionel Pop era Ionel Pop cel Cumplit- ºeful organizaþiei
din Sãlaj (…)- Iar ãºtia, sã creeze înaintea lui (…). ªi am
fost cu Maniu imediat la Ionel Pop „Ioneluþe trebuie sã
dai lui (…)” a spus Maniu. Unchiuþule, er nu pot cã mã
condamnã ãºtia pe viaþã! A doua zi era procesul
„Sumanelor Negre”. ªi în sfârºit cu insistenþã mare nu sa dat dezminþirea. Însã Ionel Pop, din punct de vedere
politic nu era un elector, nu era un om care ºtia … Era
nepotul lui Maniu. Se spunea cã a fost unul din marii
avocaþi ai Clujului.
N. De condamnat, tot l-au condamnat.
G. Nu, l-au achitat. Numai lui Ilie Lazãr i-au dat 8 luni.
Obiectivul relateazã o discuþie purtatã între un
judecãtor din Sibiu, al cãrui nume nu-l spune ºi Ionel Pop:
J. Domnule Pop, ce credeþi de poziþia lui Iuliu
Maniu?(acesta îºi exprima îndoiala faþã de situaþia în care
era).
P. Fugi de aici, eºti un prost! Maniu e vãzut ca un
soare la Moscova”.
Ob. De aceea spun, cã habar nu avea de politicã.
Sunt întrerupþi- Soseºte Noica însoþit de Stamp.
Imediat Niculae pleacã. Soþia obiectivului se ocupã de
noii sosiþi. Vorbesc apoi despre conducerea sub influenþa
alcoolului. Povestesc întâmplãri hazlii. Abordeazã
probleme de culturã ºi de limbã. Noica îºi exprimã pãrerea
cã în þara noastrã se pun frâne culturii. Considerã cã ar
trebui sã se punã mai mult accent pe învãþarea limbii
latine.
Vorbesc despre bãuturi ºi consumul de alcool la
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diferite popoare.
G. vorbeºte despre Fãnuº Neagu ºi Preda. Discuþiile
se suprapun ºi nu se înþeleg decât frânturi: În timpul
discuþiilor Ghica se adreseazã unuia dintre prezenþi
spunându-i „ domnul Brãdiºan”.
La un moment dat, Noica îºi exprimã intenþia de a
pleca. Ceilalþi îºi exprimã regretul cã Noica nu mai rãmâne
cu ei. Dat fiind faptul cã Ghica povesteºte întâmplãri hazlii
în prezenþa lui Noica, acesta îl sfãtuieºte pe Ghica sã-ºi
scrie memoriile.
Dupã plecarea lui Noica se poartã discuþii despre cei
zece domnitori Ghica. Ghica afirmã cã unirea Þãrilor
Române s-a datorat lui Alexandru Ghica, ce de bunã voie
a cedat locul lui Cuza ºi a plecat în Italia. Cuza, drept
recunoºtinþã, l-a adus pe Ghica în þarã când a murit ºi i-a
dus paglica la înmormântare. Iorga a apreciat mormântul
lui A. Ghica, drept cel mai frumos mormânt din Sud-Estul
Europei.
G. Vine acum 7 luni, sau un an poate, d-nul
DASCALESCU acolo ºi spune „Tancul peste el cã aici
se face restaurant sau hotel. A intrat tancul, a spart tot
monumentul acesta ºi l-a zvârlit acum în curte la
COLENTINA unde sunt alþi doi Domni îngropaþi. Nu ºtiu
ce s-a fãcut cu corpurile lor. Am auzit cã A. Ghica era
aºa de bine îmbãlsãmat cã era ca ºi cum ar fi murit. Aºa
mi-a spus cineva, n-am vãzut. ªi în sfârºit zvârle pietrele
astea de dacã le vezi, te sperii. Am fost noi sã vedem!
ªi bandiþii ãºtia…Povestea asta vi-o spun pentru cã
spunea Noica de Raþiu ãsta care face în strãinãtate
comitete peste comitete. Idioþii ãºtia de GHICULESTI,
care sunt vreo 24 în strãinãtate, printre care ºi fetiþa mea.
Deºi nu mai e Ghica, ci OGREZIANU, dar totuºi, participã
ºi ea. Vine de la HANOVER pânã la PARIS, altul vine din
America ºi fac la bisericã parastas pentru. Cu ce ajutã
ei? Atunci, a fost unul acum în România ºi i-am spus:
Mãi bandiþilor, de asta vã þineþi voi, de parastase? Dacã
vreþi, faceþi un memoriu ºi spuneþi… Alãturaþi cartea lui
Grigore Ghica, alãturaþi cartea lui Diaconescu (…), Ion
Ghica, tot ºi cereþi. ªi în caz cã nu veþi lua mãsuri, atunci
noi vom cotiza, vom face o chetã toþi ghiculeºtii ãºtia ºi
vom trimite atâþia dolari pentru a se recostitui aceste
morminte. Aºa sã faceþi, nu parastase! Exact ce spunea
Noica de Raþiu. ªi noi suferim aici din cauza tâmpiþilor
ãstora care nu sunt în stare sã trimitã un sfert de kilogram de cafea. Asta-i situaþia!
Soþia obiectivului vorbeºte despre vizita lui Iosif
Constantin Drãgan din Italia, care dorind sã-l cunoascã
pe Noica, a trecut ºi pe la ei. Apoi se referã la probleme
medicale.
Ghica schimbã subiectul discuþiei:
G. E prãpãd! Existã aceºti unguri…Ungurii de la
ambasadã(…).
Lulu. Aceºtia au o companie grozavã pentru Ungaria
ºi pentru Ardeal. În acest domeniu ungurii fugiþi de
comunism ºi cu ungurii comuniºti s-au unit.
Obiectivul povesteºte o întâmplare comicã petrecutã
în perioada când era închis la Aiud.
Ghica se intereseazã dacã îºi mai aminteºte de cei cu
care a fost în celulã. Obiectivul rãspunde cã pe o parte din
ei ºi-i aminteºte, dar au fost foarte mulþi, deoarece îi
schimbau foarte des dintr-o celulã în alta. Lulu vorbeºte
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despre niºte turnuri ale Sibiului vechi, despre care n-a scris
nimeni ºi cã recent a mai descoperit unul, ce se aflã în
curtea croitorului care-i lucreazã. Cei prezenþi îl îndeamnã
sã scrie despre aceste turnuri descoperite de el.
Mai vorbesc despre strãzi din Sibiu, stadioane, echipe
de fotbal, etc.
Cei prezenþi îºi exprimã pãrerea cã Ghica are o
memorie foarte bunã. Acesta spune cã în perioada
detenþiei a fãcut mereu exerciþii pentru a nu-ºi pierde
memoria. Tot Ghica povesteºte despre Bolboaþã- un
filosof cu care a stat 2 ani în celulã ºi care i-a pricinuit
multe necazuri.
Schimbã subiectul discuþiei referindu-se la Tutea
(adãugat de altã persoanã – din Bucureºti, legionar,
condamnat) despre care spune cã „este genial ca filosof,
dar ca om, nu face doi bani”. Obiectivul îl cunoaºte bine
pe Tutea ºi spune cã este „un geniu verbal. Nu scrie
bine, dar verbal te uluieºte”.
La un moment dat, femeile formeazã un grup separat,
discutând despre Andrei Pleºu ºi Gabriel Liiceanu (nu se
înþelege ce spune, adãugire ulterioarã: în atenþia D I (artã
ºi culturã).
Bãrbaþii în discuþiile lor se referã la Mircea Eliade. Nu
se înþeleg decât frânturi din discuþie. Apoi obiectivul
vorbeºte despre intenþia lui Noica de a publica o carte
din caietele lui EMINESCU, ceea ce n-a reuºit sã facã
pânã acum, cu toate insistenþele lui. 13 caiete Eminescu
pe care Noica le-a tras la xerox cu ajutorul unor ingineri
în numai douã sãptãmâni. De aici, el trage concluzia cã
dacã ar exista bunãvoinþã, cele 44 de caiete ale lui
Eminescu s-ar putea tipãri în câteva mii de exemplare,
fãrã nici un fel de greutate.
Datã fiind situaþia ca în 15 ani, Noica n-a reuºit sã
facã nimic cu caietele lui Eminescu, obiectiul: ªi „acuma
eu mã lupt sã-l sap pe Drãgan”.
G. Iarãºi pe Drãgan.
Ob. Au bani, domnule! Dumneata ce facã dacã n-ai
bani?
G. Nu-l mai sãpa pe ãla!
Ob. Dar n-a scos Cãlinescu? (în parantezã, adãugat
ulterior „ Istoria literaturii române de George Cãlinescu).
Datoritã lui. Ceea ce înseamnã foarte mult. Uite cu ce
argument vin eu. A apãrut Biblia Carol al II-lea”? Cel mai
mare criminal care l-am avut noi!

Soþia Ob. Te aude cineva!
Ob. Poate sã mã audã! Pot sã strig în Piaþa Mare! Pe
câþi a împuºcat Carol al II-lea? Eu spun cã-i mai mare
decât comuniºtii, câþi a împuºcat Carol al II-lea. Biblia
Carol al II-lea! Atunci ce mi-e dacã Drãgan scoate caietele
lui Eminescu?
Obiectivul îi invitã pe aceºtia sã-i facã o vizitã pentru
a asculta o bandã în care Noica vorbeºte despre
încercãrile lui pe perioada celor 15 ani de a publica acele
44 caiete ale lui Eminescu. Din discuþiile ce urmeazã
reiese cã Drãgan urmeazã sã vinã în þarã toamna aceasta
ºi obiectivul intenþioneazã sã ia legãtura cu el pentru a
discuta despre publicarea caietelor lui Eminescu.
Apoi oaspeþii se pregãtesc de plecare. Aproximat. Ora
23, 12. (A.C.N.S.A.S, dosar 16366, vol. 27, 173-180).
Câteva precizãri:
Prea multe lucruri nu sunt de explicat în aceastã
înregistrare de apartament; dacã luãm în consideraþie
nota informativã depusã de sursa Diamantopol la 14 august 1986, Aurel Cioran fusese vizitat de Iosif Constantin
Drãgan cu aproape un an înainte de data înregistrãrii. „În
drumul spre ºi de la Pãltiniº, spune sursa, a fost vizitat
de economistul I. C. Drãgan din Italia, adicã când a trecut
ºi când s-a înapoiat, cu care s-a întreþinut mai mult timp.
Deºi sursa insistat asupra discuþiilor purtate de cei doi,
acesta (Aurel Cioran, ad.n.) a evitat sã spunã, chiar ºi de
când îl cunoaºte pe acest Drãgan. Sursa a insistat sã i
se spunã cum vede acest Drãgan evenimentele politice,
dar a primit rãspuns cã i se va spune altãdatã când va
avea timp mai mult ºi va da un telefon pentru întâlnirea
noastrã” (ACNSAS, dosar 16366, vol. 2, f. 201).
Personajul în discuþie (I.C. Drãgan) fãcea, dacã avem
în vedere caracterizarea Monicãi Lovinescu, „simbiozã
între fascism ºi comunism” ºi „pãrea fãcut pentru Curtea
lui Ceauºescu” („La apa Vavilonului”, vol. 2, p. 75).
În cadrul exilului românesc din Paris, circulã zvonuri
cã prin el (prin I.C. Drãgan) Ceauºescu ar fi fãcut un pact
cu Horia Sima, exponentul miºcãrii legionare româneºti,
trãitor în tãrâmul iberic (Monica Lovinescu, Jurnal, 19811984, p. 196).
În 1975, I. C. Drãgan era preºedintele Camerei de
Comerþ italo-românã cu sediul la Milano ºi era deseori
primit de Nicolae Ceauºescu.
La data când securitatea româneascã se interesa de
ceea ce se discuta în casa lui Aurel Cioran începuse
deja sã batã un vânt de înnoire peste þãrile sistemului
comunist, odatã cu accederea lui M. S. Gorbaciov în
funcþia supremã a vecinului nostru rãsãritean.
Deocamdatã la noi nu se simþea nimic, dar primenirea,
odatã începutã, se va extinde ireversibil peste toate þãrile
socialiste.
Sã mai notãm cã tot în anul 1986, deci cu un an înainte
de înregistrarea discuþiei de apartament, Aurel Cioran a
primit un exemplar din cartea lui I.C. Drãgan „Europa
Phoenix” prin intermediul Fundaþiei Drãgan din Lugoj ºi
destinatarul (Aurel Cioran/ rãspundea la 15.07.1986:
„Doamna Toma, vã mulþumesc pentru volumul Europa
Phoenix ºi vã rog binevoiþi a exprima Domnului Drãgan,
odatã cu omagiul meu plãcerea ºi încântarea pentru
problemele expuse…(A. C. N. S. A. S, dosar 16366, vol.
2, f. 210).
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CONSTANTIN NEGRUZZI, REPER
INCONFUNDABIL AL PROZEI ROMÂNEªTI*
În literatura românã, ca de altfel în multe altele din
lume, sunt puþini scriitorii a cãror operã a întrunit o
umanitate de aprecieri favorabile încã din timpul vieþii
celui care a dat-o la ivealã. Nu încape îndoialã (ºi trecerea
inexorabilã a vremii a dovedit-o din plin) cã un asemenea
caz îl reprezintã în cultura noastrã Constantin Negruzzi,
autor de certã valoare ºi de pregnantã originalitate,
recunoscute ca atare atât de contemporanii lui cât ºi de
posteritate. Cãci dacã numai la patru ani dupã trecerea
în nefiinþã a lui Constantin Negruzzi, cu prilejul apariþiei
scrierilor lui, Vasile Alecsandri nu ºovãia sã afirme cã
Alexandru Lãpuºneanul este „un cap d’operã de stil energetic ºi de picturã dramaticã” iar Pãcatele tinereþelor,
laolaltã cu traducerile fãcute „cu atâta mãiestrie” i-au
asigurat autorului lor un loc binemeritat „în pleiada de
frunte a literatorilor români”, iar Alexandru Odobescu se
încumeta sã-i „imite” modelul nuvelei amintite, faptul nu
este nici întâmplãtor ºi nici lipsit de semnificaþii ºi conotaþii
speciale – ce se cer a fi subliniate ori de câte ori citim ori
recitim opera literarã a prozatorului.
Spirit cu largã deschidere ºi receptivitate faþã de cultura
universalã, Constantin Negruzzi nu poate fi, totuºi, înþeles
ºi „evaluat” în afara contextului social ºi cultural al epocii
în care a trãit ºi a scris.
Ca mai toþi intelectualii vremii, el a parcurs, ca om ºi
ca scriitor, o perioadã în care literatura noastrã încã se
mai afla în perioada limpezirilor ºi a cristalizãrilor, a
cãutãrilor de tot felul. ªi tot ca ei, Negruzzi se implicã
deopotrivã în viaþa socialã, culturalã ºi politicã a þãrii
(deþine funcþii de rãspundere (este deputat ºi primar al
Iaºului, director, împreunã cu Kogãlniceanu ºi Alecsandri,
al Teatrului Naþional din capitala Moldovei, ministru adinterim, co-editor de ziare ºi reviste etc.), cãlãtoreºte (la
Chiºinãu îl cunoaºte pe Puºkin) ºi este în câteva rânduri
„exilat” la moºia lui pentru unele „atingeri” aduse ocârmuirii
prin propriile scrieri. Nu este, deci, de mirare, sã-l regãsim
pe Negruzzi ºi cuprins de tendinþa mai largã a literaþilor
români de a contribui la propãºirea culturii naþionale –
între altele ºi prin îmbogãþirea ei prin traduceri, mai ales
din limba francezã (el a tradus din Lesage, Voltaire,
Marmontel, Victor Hugo – Baladele ºi dramele romantice
Maria Tudor ºi Angelo, tiranul Padovei), dar nu numai.
Este posibil însã ca truda pe textele altora sã fi fost consideratã de Negruzzi o experienþã necesarã ºi valoroasã ºi
în alt plan: cel al creaþiei beletristice originale, de vreme
ce dupã (ori concomitent cu) munca de translare în
românã a unor mari opere s-a încumetat sã creeze el
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* Din volumul Eu v-am citit pe toþi, II, în curs de apariþie.
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însuºi poezie, versificând pe mari teme ºi motive ale
trecutului, de care istoria naþionalã n-a dus niciodatã lipsã.
Evident, într-o vreme în care literatura românã arareori
depãºea graniþele realului ºi concretului (aripa imaginarului, a ficþiunii încã nu bãtea prin scrierile poeþilor de
la noi), nici Negruzzi nu se putea sustrage din context.
De aceea ºi Aprodul Purice ºi alte texte ale lui sunt
inspirate de momente ºi scene istorice, consemnate ca
atare în vechi cronici ºi hrisoave, ca ºi nuvela Alexandru
Lãpuºneanul, care i-a adus celebritatea încã din timpul
vieþii. Dar ar fi, desigur, o nedreptate sã-l considerãm pe
Constantin Negruzzi un scriitor prin excelenþã inspirat de
teme ºi motive istorice, fãrã aport personal în ce priveºte
scrierile lui literare, adicã un autor care preia ºi prelucreazã,
cu mai mult ori cu mai puþin talent, subiecte exploatate
mai înainte de alþii ºi doar atât.
Ar fi o nedreptate pentru el ºi o silã adusã conºtiinþei
noastre dacã n-am cãuta sã punem într-o luminã
adevãratã, alãturi de nuvela Alexandru Lãpuºneanul ºi
valoarea textelor din volumul Pãcatele tinereþelor ºi din
Negru pe alb (Scrisori de la prieten), opere de o mare
prospeþime ºi azi, creaþii în care rafinamentul ºi spontaneitatea se împletesc armonios cu ironia ºi umorul, într-o
fermecãtoare cursivitate a frazei. El îl anticipeazã, din
acest punct de vedere, pe A. I. Odobescu ºi deschide,
astfel, ºirul scriitorilor, nu foarte mulþi la numãr, care au
ridicat limba românã pe trepte superioare de rafinament
ºi expresivitate. De altfel rolul de precursor al lui Negruzzi
în literatura noastrã (rol asupra cãruia vom reveni mai pe
larg în acest studiu) este de necontestat ºi în alte privinþe.
***
Neîndoios, opera literarã rãmasã de la Constantin
Negruzzi cuprinde douã mari falii: nuvelistica din primele
volume ºi proza memorialisticã din Negru pe alb. La
rându-i, nuvelistica se împarte, tipologic vorbind, în nuvela
romanticã ºi în nuvela istoricã, ambele comportând nu
numai grile deosebite de lecturã, ci ºi judecãþi felurite, pe
de o alta fiindcã se cer a fi aduse unele corecþii ºi felului
în care au fost ele receptate de contemporani, dar mai
ales de posteritate.
În alt plan se cuvine a vedea ºi modul în care opera
despre care este vorba ºi-a pãstrat, prin „piesele” ei de
rezistenþã, valoarea nealteratã pânã azi.
Atât O alergare de cai (a cãrei acþiune se petrece la
Chiºinãu) cât ºi Zoe sunt prin excelenþã nuvele de tip
romantic, gândite ºi scrise de Negruzzi sub influenþa
directã a lecturilor, precumpãnitor circumscrise curentului
romantic, din vremea în care scriitorul a tradus din literatura
francezã.
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Motivul femeii pãrãsite ºi care nu reuºeºte sã-ºi mai
gãseascã echilibrul sentimental ºi social reprezenta, ca
sã zicem aºa, o temã de largã ºi o destul de îndelungatã
„tradiþie” ºi „carierã” în literatura scriitorilor din capitala de
pe malurile Senei. ªi nu numai a lor. Dar asta nu înseamnã
cã autorul nostru ar fi lipsit de merite, iar prozele lui s-ar
goli de conþinut, putând fi considerate „copii” ale acelora,
fiindcã la o mai atentã analizã – chiar ºi prin compararea
textelor – vom vedea cã timbrul personal al lui Negruzzi
stã în acuitatea observaþiei, într-o anume perspectivã a
relatãrii faptelor, într-un fel propriu de alternare a realului
cu imaginarul, în împletirea obiectivului cu subiectivul,
nu fãrã o oarecare detaºare ºi nu fãrã o undã de ironie.
Farmecul naraþiunii a determinat, în mare mãsurã, ºi
receptarea, uneori contradictorie, a operei scriitorului, mai
ales în epoca modernã. Recunoscând din capul locului
cã Negruzzi este „un mare prozator, fãrã invenþie, mãrginit
la anecdotã ºi memorii, creator de valori, de interpretare
artisticã” G. Cãlinescu gãsea cã meritul cel mai de seamã
al autorului ar consta în stãpânirea artei picturale cu care
realizeazã „amestecul de Occident ºi Orient” – ceea ce
nu-l sustrage comparaþiei cu Prosper Mérimée, comparaþie
pe deplin justificatã în opinia marelui critic. Desigur, unele
elemente de construcþie, motivele ca atare ºi chiar ºi
gustul pentru descriere trimit cu gândul la autorul francez
însã numai pânã la un punct, fiindcã scriitorul nostru se
detaºeazã net de acela prin cãldura ºi participarea la
trãirile eroilor lui, spre deosebire de prozatorul francez –
la care rigoarea, rãceala, construcþia rigidã a nuvelelor
sunt atribuite ce izbesc de la prima lecturã. Ochiul
experimentat al lui Eugen Lovinescu sesiza cu exactitate
punctul de divergenþã al celor doi „Mérimée – nota el –
s-ar putea asemãna cu o finã ºi rece lamã de oþel. Negruzzi
nu aratã o astfel de rãcealã în povestirile sale: dimpotrivã,
în el descoperim mai degrabã pe traducãtorul lui Victor
Hugo, pe cititorul lui Balzac, omul de imaginaþie – al lui
Alexandru Dumas. (…) Apoi Mérimée nu iubeºte descripþia
(…) Negruzzi, dimpotrivã, nu fuge de descripþii”. În plus,
am fi înclinaþi sã adãugãm noi, autorul lui Todericã are ºi
o înclinaþie, o voluptate am zice, pentru reconstituirea
întâmplãrilor, a anecdoticului – lucru uºor sesizabil
îndeosebi în Au mai pãþit-o ºi alþii, dau nu numai acolo.
Pare cã scriitorul doreºte sã-ºi cucereascã cititorul cu
fiecare frazã aºternutã pe hârtie, cu desenul fiecãrei linii
trasatã portretelor personajelor lui; pare cã dintr-o rãsuflare

vrea sã-ºi rosteascã întregul discurs convins fiind cã
umorul lui e molipsitor, cã relatarea e generatoare de haz
ºi de bunã dispoziþie. Între calculata ºi bine regizata
punere în scenã a firului narativ ºi spontaneitate autorul
opteazã pentru a doua cale, oricum mai convingãtoare ºi
mai fireascã decât prima.
Deºi nu conþin în cine fapte ºi întâmplãri extraordinare,
deºi scriitorul dã senzaþia cã merge pe cãrãri strãbãtute
mai înainte ºi de alþii, totuºi nuvelele lui romantice se
citesc ºi azi cu interes, valoarea lor constând în autenticitatea descrierilor de situaþii, în acuitatea observaþiei ºi
nu în ultimul rând într-un rafinament al scriiturii – rafinament care le face plãcute ºi totodatã uºor accesibile.
Apogeul creaþiei este stins de Negruzzi atunci când
„ºterge colbul de pe cronice bãtrâne”, cum scria Eminescu
în Epigonii, adicã atunci când se inspirã ºi scrie despre o
serie de evenimente din istoria Moldovei. Ale sale
Fragmente istorice (dintre care se disting arhicunoscutele
Alexandru Lãpuºneanu ºi Sobieski ºi românii) n-au
contenit ºi nu contenesc nici azi sã-i uimeascã pe istoricii
ºi criticii literari care le analizeazã din diverse unghiuri ºi
de pe diverse poziþii, ajungând, pânã la urmã, sã se
întâlneascã cu toþii într-un singur punct: cel în care trebuie
sã-i recunoascã scriitorului o sumã de virtuþi incontestabile, care i-au asigurat ºi-i asigurã lui Negruzzi un loc
important în cultura românã, investindu-l totodatã cu
virtutea de reper inconfundabil al literaturii naþionale.
Astfel, „Prototipul” ideal al nuvelei, perfectã din toate
punctele de vedere, rãmâne – pentru oricine a studiat ºi
va studia aceastã specie a epicii culte româneºti –
Alexandru Lãpuºneanul, care, cum bine nota Liviu
Rebreanu în 1940, „a obsedat ºi mai obsedeazã pe criticii
ºi comentatorii noºtri literari”.
Fascinantã în egalã mãsurã prin conþinut ºi prin forma
ei foarte concisã (nimic nu este acolo de prisos, iar
personajele apar schiþate cu precizie, ca ºi cum o mânã
de mare maestru le-ar „desena” dintr-o singurã trãsãturã
de condei, faptele se deruleazã într-o fireascã succesiune,
motivatã la tot pasul de gesturi, gânduri, atitudini etc.) ea
reprezintã nu numai capodopera scriitorului, ci ºi o
capodoperã a nuvelisticii româneºti, veritabil reper al
prozei noastre de micã întindere. Alãturi de ecoul pe care
l-a avut ea asupra criticilor ºi istoricilor literari din toate
timpurile – nuvela a exercitat ºi o mare fascinaþie asupra
confraþilor scriitori. Alexandru Odobescu mãrturisea cã a
scris Doamna Chiajna ºi Mihnea Vodã cel Rãu (opere de
valoare incontestabilã ºi ele) încercând sã urmeze
exemplul lui Constantin Negruzzi. Apoi aceasta a mai
constituit ºi punctul de plecare pentru scrierea a douã
piese de teatru: Alexandru Lãpuºneanul, dramã în trei
acte de Dimitrie Bolintineanu ºi Lãpuºneanu-vodã de
Samson Bodnãrescu. Deºi firul naraþiunii este respectat
atât de primul cât ºi de cãtre al doilea dintre autorii amintiþi,
piesele lor nu au avut însã nici forþa ºi nici originalitatea
necesare pentru a înfrunta timpul, prezentând, astãzi, un
interes mai mult documentar decât literar . ceea ce ne
îndrituie sã-i dãm dreptate lui Eugen Lovinescu, care
afirma: „ªi dupã aceste tragedii, Negruzzi, rãmâne încã,
adevãratul poet al tragediei lui Alexandru Lãpuºneanu”.
Cu Negru pe alb. Scrisori la un prieten Constantin
Negruzzi inaugureazã în literatura noastrã genul epistolar,
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gen pe care mai apoi Ion Ghica, Duiliu Zamfirescu ºi alþii
îl vor ilustra ºi ei în moduri diferite, sporindu-i piesele de
rezistenþã prin scrieri de certã ºi inconfundabilã valoare
– nu numai documentarã, ci ºi culturalã.
Trebuie spus din capul locului cã scrisorile lui
Negruzzi, probabil neexpediate niciodatã, sunt niºte creaþii
beletristice în sine, la graniþa documentarului cu ficþiunea,
interesante atât prin bogata paletã tematicã pe care o
cuprind cât ºi prin farmecul textului propriu-zis. Sunt texte
care-i permit autorului o mare libertate de desfãºurare a
gândului ºi ideilor, a pãrerilor ºi observaþiilor.
Neexistând canoane ºi formule ale genului, nu existã
nici constrângeri în ce priveºte dimensiunea ori maniera
de scriere – cea ce îl face pe autorul epistolelor în cauzã
sã se simtã în largul lui pe un teren pe care nimeni nu are
a-i reproºa ceva.
Aºadar, tematic scrisorile lui Negruzzi, peste treizeci
la numãr, cuprind cele mai diverse subiecte, de la
descrierea unei cãlãtorii (Primblare) ºi pânã la cutare
disputã filologicã ( Slavonisme ), de la descrierea
comportamentului unui provincial ajuns în capitala
Moldovei (Fiziologia provinþialului) ºi pânã la etalarea unor
surprinzãtoare cunoºtinþe paremilogice ( Pãcalã ºi
Tândalã), de la investigaþiile arheologice (Catacombele
mãnãstirii Neamþului) ºi pânã la situaþia vânatului ºi a
lupilor, speculând o slãbiciune a domnitorului (Istoria unei
plãcinte) ºi pânã la notaþiile despre þãrani (Omul de þarã)
sau despre staþiunile climaterice (Bãile de la Ems).
Ar fi, totuºi nedrept sã considerãm cã aceste scrisori
sunt simple notaþii lipsite de culoare ºi individualitate,
cãci aici, ca ºi în nuvele, Negruzzi se dovedeºte a fi un
scriitor plin de har ºi înzestrat cu mult umor, cu o mare ºi
realã capacitate de evocare (atunci când e vorba de
relatarea unor situaþii ºi întâmplãri din trecut), de descriere
a naturii ºi a naturii oamenilor.
Portretul pe care i-l face lui Daniil Scavinschi (cel „trist
ºi mic” din Epigoni lui Eminescu) în Scrisoarea IV-a este
de un sarcasm ºi de o ironie cum de puþine ori întâlnim
nu numai în literatura epocii, ci în întreaga literaturã
românã a veacului XIX.
Având aerul cã vorbeºte foarte serios, în alt loc
(Statistica lupilor) Negruzzi construieºte o anecdotã în
care fabula alterneazã cu faptul real, iar cifrele, aºijderea,
fac casã bunã cu o onomasticã adecvatã. Etc. etc.
Este interesant de observat cã dincolo de conþinutul
lor pe alocuri moralist (Omul de þarã), scrisorile se citesc
ºi astãzi cu plãcere, chiar dacã subiectele lor sunt foarte
exact ºi puternic înrãdãcinate în contextul ºi-n mentalitatea
unei epoci (contemporanã scriitorului) depãºitã demult,
nu doar cronologic, ci ºi ca nivel de înþelegere la scara
mai largã a societãþii.
Oricum le-am judeca, scrisorile lui Negruzzi îºi au ºi-ºi
pãstreazã o anume valoare ºi azi. Aceasta este datã de
farmecul evocãrii, de culoarea de atmosfera ºi cadrul pe
care le sugereazã graþie spiritului ºi vioiciunii autorului,
prezente la nivelul fiecãrei pagini. Pare cã ne aflãm la
gura sobei, în plinã iarnã, când viscolele zguduie olanele,
ºi ascultãm glasul molcom ºi cald al unui bãtrân sfãtos
ce vine dintr-o þarã de dincolo de realitate ºi de orizont
ºi-ºi descarcã, pe-ndelete, sacul lui de poveºti în faþa
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unui grup de copii care au amuþit, cu ochii aþintiþi cãtre el
ºi cu urechile ciulite, sub vraja legãntoare a cuvintelor.
***
Sintetizând, trebuie sã spunem cã Negruzzi este în
literatura românã întemeietorul nuvelei ( Alexandru
Lãpuºneanul reprezentând cum am mai spus, prototipul
acestei specii a epicii), deschizând, astfel, porþile unui
întreg ºir de scriitori care o vor ilustra magistral, de la
Sadoveanu ºi pânã la Liviu Rebreanu, de la Agârbiceanu
ºi Gala Galaction ºi pânã la V. Voiculescu, ªtefan
Bãnulescu, Fãnuº Neagu ºi alþii.
Pe de altã parte, prin Negru pe alb, acest scriitor
inaugureazã ºi un nou gen literar , scrisorile sale
prefigurând, totodatã, eseistica lui Alexandru Odobescu
ºi pamfletul, practicate mai târziu cu excelente rezultate,
de Tudor Arghezi, N.D. Cocea ºi alþii.
Trecând în revistã locul ºi rolul lui Constantin Negruzzi
în literatura românã nu putem omite nici faptul cã el se
numãrã printre pionierii dramaturgiei româneºti originale
ºi printre traducãtorii remarcabili ai secolului trecut, un
militant pentru o literaturã valoroasã ºi pentru promovarea
valorilor naþionale, ca ºi pentru propãºirea, prin culturã a
celor mulþi.
Multilateral în manifestãrile lui beletristice ºi pregnant
original ºi valoros (mai ales în nuvela Alexandru
Lãpuºneanul) Constantin Negruzzi ocupã un loc aparte
în galeria scriitorilor noºtri clasici, reprezentând un reper
inconfundabil al literaturii române.
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Lucia Cherciu

cum te aºtept
cu fiecare respiraþie
trag în piept
parfumul vestirii tale
în dependenþele casei
am ascuns secretele
scheletele
sechelele
cele necesare
ºi cele de aruncat
esenþialul ºi suplimentarul
hrana ºi lacrima

Poþi fi dependent
de uitatul la televizor
de îmbuibare
de trândãvealã
de dormitul fãrã rost
vorbirea deºartã
clevetirea
pizmuirea
beþia fãrã saþ—
eu sunt dependentã
de cireºe cãpºuni caise
de iarba proaspãt cositã
de ciuboþica cucului
de trei fraþi pãtaþi
greieri licurici
melci codobelci
de fânâna cu uluci
fântâna cu ciuturã sau cumpãnã
fântâna cu troiþã
de iubirea în nesaþ
în neºtire
fãrã alean
durerea de tine
neostoitã
de credinþa
cã tot mã mai aºtepþi
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Îngânare
În vinerea aceea
a fãcut brazde toatã ziua
cu grijã
le-a mãsurat
ºi le-a greblat
ca la palat
aºa ne-a spus un vecin.
Simetrice geometrice
perfecte
brazdele
ne-au întâmpinat
când ne-am strâns cu toþii
ca la o nuntã
duminicã
ºi le-am vãzut în grãdinã
într-o arhitecturã
care pãrea
sã ne spunã ceva
ca ruinele
dupã adânci sãpãturi
numai cã nu ºtiam sã citim.

PRO

Dependenþã

sunt dependentã
de genele
de surîsul
de pasul
de ceasul cu tine
pe sub salcâmi
ºi pe sub tei.
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ªi la fel cum am aºteptat
mai bine de o lunã
sã vedem
ce a sãdit
în fiecare brazdã
sã încolþeascã seminþele
mai aºteptãm cu fiecare zi
cu fiecare respiraþie
sã-i citim trãsãturile
pe feþele noastre
sã îi recunoºtem râsul
gesturile
glasul
mersul
cãrãrile
cãutãrile
în pruncii noºtri
care-l îngânã

Recunoºtinþã
Nimeni nu mã mai ºtie cum mã ºtii tu
varã de varã mi-ai ascultat poveºtile
cerbii îndrãznelii mele s-au arcuit
aruncând poduri peste prãpãstii
ºopârlele mele te-au sãrutat
ca pe pietrele încãlzite de soare
cãrãbuºii mei au ieºit din pupã
au întins cartilagiile sidefate ale aripilor
s-au îmbãtat cu floare de mãr
s-au lovit orbi de zidurile cetãþii tale
mi-ai scuturat îndoielile
ca perele de pe vârfurile pomului
pe care nu le-ajungi altcumva
tu mã recunoºti cum nimeni nu mã ºtie
tu mã chemi tu mã adãpi
la fântânile tale din munte
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fãrã tine nu m-aº cunoaºte
nimeni n-ar mai ºti câte greºeli am fãcut
de câte ori m-am pierdut
fãrã tine nu m-aº mai regãsi
în surâsul tãu de chiparoase.
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Casa cea veche
Casa aceea s-a topit
au folosit oamenii lemnele de foc
ºi chiar a crescut iarba
de nu se mai vede nimic
doar o cicatrice a priveliºtelor pe geam
dacã stai în mijloc
ca într-un cerc
dar în fiecare noapte
mã visez acolo
urc dealurile
alunec pe dumbrãvi
zbor pe deasupra copacilor
ºi toate sãniile
aici mi se opresc
iarnã de iarnã
pe drumul înspre munte
ºi va mai sta în picioare
semeþindu-se în gândurile noastre
atâta timp
cât vom redesena hãrþile
atîta timp
cât vom da paginile
pânã ºi copiii noºtri vor recunoºte
pridvorul ºi pragurile
pe care nu le-au cunoscut.

Puiul
De pe bancã
aruncãm firimituri
la niºte vrãbii
ºi cu stupoare
vedem cum o vrãbiuþã
slabã
leºinatã
cu penele rãvãºite
îi dã unui pui
înfoiat rotund gras
de douã ori mai mare
decât ea
direct în gurã
firimiturã cu firimiturã
ºi ne zâmbim strâmb
prefãcându-ne
în necunoºtinþã de cauzã.
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Emilian Marcu

Cerul ca misterul
Luna ca nebuna
Clopotul tot sune
Zori de zi de lume
Lumina stelei numai scrum
Cruce mã face pentru drum
Lumina stelei dor de fum
Mã-nalþã cãtre cer acum.

CÂNTEC DE DESPÃRÞIRE
Pentru Cezar Ivãnescu

Luminatã lume, lume luminatã
La rãscruce-anume clopotul tot batã
Zarea-n douã-mpartã
Pâinea cea curatã
Pâinea fãr-de care
Nu ai împãcare!
Luminatã lume,lume luminatã
Clopotul anume pentru mine batã
Stelele surate, stelele fuioarã
Lumineazã-n moarte trupu-ntâia oarã
Cerul ºi misterul
Luna ca nebuna.
Ziurel de lume
Clopotul tot sune
Zarea-n douã-mpartã
Pâinea cea curatã
Pâinea fãr-de care
Nu am împãcare!

Luminatã lume,lume luminatã
La rãscruce-anume clopotul tot batã
Batã-n buza-i crudã
Moartea sã n-audã
Batã-n fapt de sarã;
Trupul mi-e de cearã,
Batã ºi suspine
Trupul sã-mi lumine
Cerul cu misterul
Luna cu cununa
Moartea sã n-ajungã
Când va bate-n dungã.
Luna luminatã
Clopotul tot batã,
Batã pentru mine
Lume de lumine,
Batã sã tot batã
Lume luminatã.
Luminatã lume,lume luminatã
Clopotul anume pentru mine batã
Stelele surate,stelele fuiarã
Lumineze-n moarte
Clopotul când bate
Trupul meu de cearã
Ziurel de ziuã,ziurel de sarã
Cerul cu misterul
Luna cu cununa
Trupul meu îl þinã
Faclã de luminã.

Lumina stelei numai scrum
Cruce mã face pentru drum,
Lumina stelei de pãmânt
mi-e umbra vânt,mi-e umbra vânt!
Sâmbãtã,26 aprilie 2008

Las umbra mea….

Luminatã lume,lume luminatã
La rãscruce-anume clopotul tot batã,
Batã-n buza crudã
Moartea sã n-audã!

Las umbra mea doar crinului în pazã
La ceas de tainã-n zborul de cocori.
Pe umerii de pâclã umbra-i treazã
ªi vraja se-mplineºte de atâtea ori.
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Ea la cer tot duce
Trup crescut pe cruce
Ce prin stele carã
Stelele fuioarã.
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Culoarea-n floare gata-i de jertfire
În ne-nceputa nuntã peste veac
Cã giulgiul tânãr poate sã respire
Când rãnile-nflorinde-n sãbii tac.
Las umbra mea doar crinului tãcere
În clipa de-mplinire într-o stea.
Au înfrunzit ºi drumuri ºi mistere
De trup, acum, se rupe umbra mea.
La ceas de tainã zborul de cocoarã
Pe umerii de pâclã mã-nfãºoarã.
Sâmbãta Mare,26 aprilie 2008

Ar trebui…..
Ar trebui pe umbra mea
Un foc discret fãrã mânie
Sã mã-mplineascã într-o stea
Lumina ei cea pãmântie
ªi lacrima de ranã grea
Mã învegheze-n clipa rarã
Mâna-mi de prund îmi aþinea
Cãrarea-n lacrime de cearã.
Tãcutul semn,tãcuta vinã
Mã þinã-n cuie-acolo sus
Cã trupul meu e de luminã
De dimineaþã la apus
ªi-apoi luminã-i peste ceaþã
Din noapte pânã-n dimineaþã.
Sâmbãta Mare,26 aprilie 2008

…dar cine mai ºtie...
…dar cine mai ºtie sau mai poate sã vadã
tãcerea ta devenitã de acum de zãpadã?
Florile toate vor înflori, vor prinde rod:
Va fi în cer, printre îngeri, pentru mine prohod.
Stelele toate,curate ºi de împliniri doritoare
Lumina-vor trecerea spre lumile viitoare.
Podul peste rãni, unde nu-i nici ziuã nici searã,
Mã va duce-nspre-acolo în cãmaºa de cearã.
În cãmaºã curatã cu fluturi ºi cu eghileþi
De parcã aº fi umbra aprinsã a unei sãgeþi.
De parcã umbra ei aº tot fi! Ce sã fie
Tãcerea ta de acum înflorind în pustie?
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…dar cine mai ºtie sau poate sã vadã
umbra ta de luminã,umbra mea de zãpadã?
26 aprilie 2008
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Cu þãrânã proaspãtã….
Zilele cu sânge mi le-ai numãrat
Când de pleoapa mea te-ai aninat
Cum de floare roua zilei se aninã.
De þãrânã proaspãtã-aºteptat
Nu ºtiam de unde vine-acea luminã.
Zilele cu sânge þi le numereºti
Bolþile cereºti,o bolþile cereºti
Printr-o lacrã se-nchideau,ºtii bine
De lumina neagrã din fereºti
Tu cu pleoapa te tot agãþai de mine.
Zilele cu sânge-n sânge se închinã
Când de floare roua dimineþii se aninã
Tu ºi eu de umbra în lucire
În pãmânt intram parc-am urca
Treptele-mplinirii spre nuntire.
Zilele cu sânge þi le-ai numãrat
ªi de pleoapa mea te-ai aninat
Pentru aceastã grea cãlãtorie
ªi spre lumea unei stele, de sabat
Am intrat ca într-o cununie.
Zilele cu sânge-n sânge se-ntrupau
Florile din spini ne-mprejmuiau.
Cu durerea somnului pe gurã
Ca-ntr-un pat de rouã am sã stau
Sã nu simt a cuielor arsurã.
Zilele cu sânge-n sânge-s vânt
De lumina neagrã din pãmânt.
Ca pe-o poartã am intrat sub zare
Tu ºi eu ºi-n umbra noastrã sânt
Lacrimi mari de cearã a iertare.
Tu de pleoapa mea te-ai aninat
Cum de floare roua dimineþii se aninã
Zilele cu sânge mi le-ai numãrat
Nu ºtiam de unde vine-acea luminã.

Tu de pleoapa mea te-ai aninat
Când þãrâna proaspãtã m-a astupat.
În pãmânt intrând pãrea cã aº intra
În lumina neagrã dintr-o stea.
Pentru aceastã grea cãlãtorie
Tu mã pregãteai ca pentru cununie
Eu de pleoapa ta atunci m-am aninat:
Tu mã aºezai acolo ca-ntr-un pat.
În pãmânt intrând pãrea cã aº sui
Treptele-mplinirii pentr-o altã, mai curatã, zi.
Sfintele Paºti,27 aprilie 2008.
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Dan Petruºcã*

lui Nichita Stãnescu
Cercul pãtrat era
atât de frumos
iar tu chicoteai leneºã
într-o geometrie spartã
de fapt un colþ rotund care
nu putea sã se-mpartã
oarecum unul în altul
figuri deºi inscriptibile
perfecte în nisip în bucãtãrie
în pat ºi penibile
demult ehei cãlãream
un fel de tramvai încoace
încolo regal cu trãsura
ºi pânã dimineaþa
mã þinea arsura
ca sã pânã mã voi întoarce
te vãd te pipãi te gust
între unghiuri ºi arce
sau ieºitã din haine
în mijlocul camerei în
pãienjeniº de oglinzi
umedã cu sfârcuri arzând
încercai sã mã prinzi
pânã când cercul pãtrat
gângurea atât de frumos
prin spaþii cu fãrã Euclid
pe când oraºul dormita
neliniºtit în zid

* S-a nãscut la Bacãu, 27 aprilie 1954. ªcoala primarã,
gimnaziul ºi liceul le absolvã în oraºul natal, iar Facultatea
de Litere, din cadrul Universitãþii „Al. I. Cuza“ din Iaºi, în anul
1982. În prezent, este profesor de limba ºi literatura românã
la C. N. „Gh. Vrãnceanu“ din Bacãu. A debutat cu poezie în
revista Ateneu, în aprilie 1969, ºi în acelaºi an obþine premiul
întâi pe þarã la concursul de poezie Tinere condeie. Ca student, publicã poezie în Viaþa studenþeascã (1979) ºi în
revistele Convorbiri literare, Cronica, Steaua (1980), folosind
pseudonimul Dan Petreanu. Publicã sporadic poezie ºi în
anii urmãtori revenind la numele sãu real. Dupã „Revoluþie“,
este redactor al unor ziare ºi reviste din Bacãu, precum
sãptãmânalul Viaþa bãcãuanã, revista de culturã 13 PLUS,
în prezent fiind secretar general de redacþie al revistei
Convorbiri didactice. A scis peste o sutã de articole, mici studii,
eseuri, recenzii ºi cronici literare în Ateneu, 13 PLUS,
Convorbiri didactice, Meridian 27, Scara etc. În 1998
debuteazã cu Mister ºi literaturã – eseuri aproximative, o
carte despre sursele fantasticului în literaturã, iar în 2005
publicã volumul de poezie intitulat Poezia îmi stãtea pe
genunchi. Despre volumul de poezie au apãrut consemnãri,
comentarii ºi cronici la B1 TV, TVR Cultural ºi în revistele
Ateneu, Vitraliu, PROSAECULUM, Luceafãrul, Cultura etc.
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ºi mi se pare absurd
spuneam ea ºoptea mã vezi
mult mai bine atunci
când eºti surd
sau mã guºti
aproape bãtrân când eºti puºti
ºi mã deschei pentru cinã
când pe bancheta din spate
mã-nfãºori mã legeni m-adormi
în maºinã
uite îi zic de jos de sus
de aiurea mi-apar mulþimi de
jumãtãþi de-o parte
de cealaltã
ar fi timpul sã alergãm
printr-o pãdure orizontalã
ºi înaltã
într-un du-te
vino
cam pânã la moarte
încã te nãºteai frumoasã întru
mine ºi-mi locuiai sub piele
difuz undeva înãuntru
concretã evanescentã bizarã
destul de dulce aproape amarã
zbãtându-te încet zbãtându-te
în cercul pãtrat
unde te-am ascuns
ºi te-am încuiat

De pe un site
Ruxandrei Cesereanu
De pe un site al ei tocmai
zâmbea nimãnui tuturor
jucãuºã bizarã cochetã vicleanã
cu umedã Eva în ea
agresivã în silã
ºi totuºi indicibilã
împrejur cu toate armele însângerate
într-o parte dintr-o fotografie privea
rujatã brunetã aproape arzând
ºi alãturi textul ei manuscris
despre bãrbaþi care spun
cã femeile sunt niºte târfe
ele despre ei cã sunt niºte curve
substantive îmi adaugi în fond
feminine realitãþi aproape identice
genul nu prea conteazã uneori
îmbrãcate sumar mai tot timpul însã
descheiate de sus pânã jos
niciodatã la suflet
nu-mi trebuia o disputã
PRO

Cercul pãtrat era
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ca aceea de la subsol dintr-o
oacheºã epopee autohtonã
ci un iureº sã dau la modele
sã fac mult praf desigur îþi spun
hei þi-l închipui pe Enkidu pãscând
adãpându-se cu animalele
smuls din pustie de o
fiicã a plãcerii
sau mai aproape o simþi pe
îmbujorata Briseis
homeric aº zice cã era
ruºinoasã doar pentru
dumnezeiescul Ahile
zâmbeºti dupã ce Agamemnon
o adumbrise o vreme prin corturi
ºi chiar mult mai aproape mã vezi
te vãd în oglindã cu o brunetã
sau venind de la blonda
molaticã din catifele
alãturi de învingãtorii de spartani
Efialte ºi Epaminonda
taci îmi spui tuºesc îmi
potrivesc glasul între curvã
ºi târfã în plus în minus
dacã era ceva prisoseºte
de la una la alta un preþ
se fãcea de la peºte la peºte
pânã ieri nu mai ºtiu niºte concerte
Gwen Stefani rochie scurtã
mult deasupra ciorapilor albi
de mãtase prinºi în portjartier
miºcându-se cântând provocator
sau Pink în corset
pantofi cu tocuri de cincisprezece
din cerul scenei coborând
într-o colivie metalicã
strigã
s-o ia naiba pe Britney Spears
Dumnezeu e DJ
cântã
voulez-vous coucher avec moi
ce soir
ºi pe canale TV între timp
niºte doamne noapte de noapte
converseazã despre eros ºi sex
iar Diotima rãmâne fãrã serviciu
Simone de Beauvoir fãrã idee
sau viciu

PRO

în sfârºit doar ºtii e probabil totuna
într-un cotlon al minþii undeva
cu o picãturã alburie
sticloasã în colþul gurii
într-o altã fotografie stã ea
aproape miratã ca un copil
ºi iubindu-mã
SAECULUM 6/2008

Monolog convorbiri interviuri
Monolog convorbiri interviuri
cu un viu cu un mort
între facere ºi avort
între copilul cãrunt
care eram care sunt
între cerul atât de înalt
ºi mãrunt
da nu
o artã poeticã schiloadã ºi cu
recuperarea paradigmei
citeºte momentului
de graþie
fãrã disimulaþie
în picioarele goale
alergând prin iarbã la deal
ºi la vale
ca într-o legãnare
inert în ce fel ºi cum în cãutare
de ea ºi de mine
fãrã ruºine
ºi fãrã scop
într-o potrivire nepotrivire
de horoscop
cu stele fixe ºi orizonturi rotitoare
cu umbra mea în lesã
lãtrându-mi la picioare

Despãrþirea de trup
Era ºtii tu ca o pândã
ºi de zile întregi aºteptam
într-un fel de osândã
sã mi þi se întâmple
sã simt simþi auzul cum latrã
înspre urechi pe la tâmple
privirea orbecãind ameþitã
între ochi mirosul
crispat ºtiu departe de nãri
vârful degetelor desfãcându-se
de trupul ei de-o atingere
mai veche
într-o schismã fãrã pereche
pe nesimþite sã aflu cã pânã
mai ieri era azi
cã aº putea sã cad
sau sã cazi
din oricare pat pe tavan
printre ani fãrã an
printre stele cu zgardã
pândind sã mã te lingã
ºi sã mã te ardã
în timp ce-aº încerca þâfnos
sã mã rog pe dos
cu credinþã ºi pe îndelete
la o icoanã cu faþa la perete
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Petre Fluieraºu
furie sfântã
de la manele la rock ºi invers
pentru cã asta înseamnã fastfood life
urcã pe munte
aruncã prima piatrã fãrã sã-þi pese
oricine poate minþi demiurgii
puritatea nu mai e demult la modã
lasã-i pe câini sã urle
viaþa lor aparþine condorilor
strânge ouã de chihlimbar în gheare
pãmântul trebuie aruncat în gura celor muribunzi
mai mult
mai rece
mâinile alunecã pe sânii calzi
fã sex ºi uitã de moscove

trezeºte-te dimineaþa scuipând spre orizont
armatele se apropie strigând moarte
eu vreau
putere nelimitatã
muriþi, porcuºorilor cu ºepci ruseºti!
tu simþi limitãrile unui drug
din suflete întoarse
plângi, transformã-te în thalia
în definitiv
îmi plac oamenii care mã fac sã transpir

nebunii
“Când tu vrei ceva cu adevãrat, tot Universul conspirã la
realizarea dorinþei tale.”

ascultã,
un cântec sonat
strãfundurile arctice ale templelor din salem
muezinii urlã disperat
bogãþia nu este o stare de spirit!

Paulo Coelho – Alchimistul

înjurã zeii, violeazã soþiile sfinte
cu toþii ºtim
strugurii sunt acri
fericiþi cei superficiali

priveºte muntele
întinde mâna
arcuieºte-þi degetele
dacã iubeºti îndeajuns vei vedea liniile
Sacateca danseazã

amerika
eu vreau
iar asta le este îndeajuns îngerilor falºi
oamenii vor învãþa pânã la urmã
sã iubeascã biciul
aerul strânge oasele carbonizate mestecând grãsime
generaþiile de culturi ecologice scrâºnesc din dinþi
pumnul aruncã sirop ºi muºtar
condimente amestecate între pulpele grele
priveºte femeia
încearcã sã înþelegi dansul
vei descoperi cã bara vibreazã
iubire
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crezi în puterea strigãtelor
stoarce sângele ºi plescãie viaþa celorlalþi
luna se va întoarce ºi mâine
pe un scut albastru
pregãteºte-te
când vin toþi nebunii cu pâine strigând cã e trupul lor,
întreabã-i
ketchup nu aveþi?
ºi dacã urlã spre ceruri
implorând iertarea egoiºtilor
ºopteºte-le la ureche, zâmbind elegant
lmao
you fucking noobs

monsieur octopus
*
intrã în catedrala de argint
lumea aºteaptã timpul încleºtãrilor
priveºte ºi învaþã
PRO

vã oferim otravã în rate
acum la cele mai mici tarife
acoperire garantatã
sinuciderea este cool
din punct de vedere cultural
nu-i aºa...?

cerul se aprinde aruncându-ºi litaniile albe
dã din cap pe ritmuri de samba
piticii se îngrãmãdesc la uºã
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valurile îmbrãþiseazã nisipul storcind plãsmuiri
deasupra norilor realitatea îºi scuipã îngerii de carton
aleargã spre zorii cei mai reci
acolo prinþesele fac striptease pentru zmei
tot mai aiuritor
titirezul halucinant al pasiunii
zâmbeºte ºi întinde mâna
strânge pentru cã poþi
monºtrii se vor naºte încã o datã
din suferinþele seminþelor
totul este plãtit
lasã-te pe spate
spune povestea unui vechi nemuritor
ºi bucurã-te de spectacol
cerurile se alintã
doar pentru tine
monsieur, nu uita
ai nevoie de foarte puþine agheasme
o cruce, o glugã
ºi un ciliciu albastru
**
„Eu sunt Bufniþa”, îºi ºoptea în sinea lui dupã ce îºi alegea
prada. „Sunt o pasãre de noapte!”
Mary Higgins
Clark – Sunt o pasãre de noapte
zboarã deasupra cimitirului
lumânãrile ard aerul zvâcnind poveºti nemuritoare
sânge ºi cruci
iubire ºi pãmânt
cautã cel mai înþelept vierme
pasiunea naºte muºte ºi purceluºi zemoºi
în fântâni vei gãsi cadavrele salvatorilor
fumul stinge maicile caritabile din noi
învaþã sã lupþi
eºti un robot din aluminiu
forþeazã-te sã iei înfãþiºarea
unui vultur de inox
***
“For so long will I live to see that she takes those
children’s hands and walks on,
Walks on,
Walks on...
From the Negro Corner with one last dream.”
Katrice Yernell Williams – Elements of a Negro Street
Corner

PRO

un oraº întunecat
cautã bãtrânul pãdurar
trage toporul dupã tine
ai nevoie de sânge pentru a rãmâne tânãr
virilitatea cere sacrificii
SAECULUM 6/2008

învaþã sã fii acolo
când fluxul mãturã cadavrele
cautã prin buzunarele morþilor
poþi construi din resturi împãrãþii
vâsleºte mai departe
zilele ploioase te urmãresc în van
noaptea merge aºa cum ºoptesc îndrãgostiþii
nu mai arde lumânãri
fiecare zi e un dar
învaþã sã ucizi cu zâmbetul pe buze
înþelege cã ºi oamenii
trebuie treieraþi
****
caracatiþa ucide copii
unde sunt teoreticienii apocalipsei?
suferinþele se împletesc cu sãpunul
domniºoarele egoiste trebuie sã se spele pe mâini
sparge fereastra
defenestreazã-l pe dumnezeu
sofia îþi va fi deschisã
roºie ca focul
învaþã sã ai curaj împotriva versificatorilor sterpi
virginele te aºteaptã de fapt dupã colþ
dã foc la munte
nu renunþa niciodatã
cineva încearcã sã mintã
vino la ultima înviere ºi întreabã-i pe toþi
nu zãu?
*****
„Indiferent de ocazie, durerea serveºte exclusiv egoului.”
Anthony de Mello – Rugãciunea broaºtei
bucurã-te
ai pentru cine sã suferi
universul scuipã prin lupa de chihlimbar
unde este ultima profeþie?
condorii muþi zboarã spre orizontul îngãlbenit
poveste de dragoste în sepia
tânãrul meu ucenic
amestecã iubire ºi urã
doreºte-þi ciocolata cea mai dulce
nu te preface mort
nu plânge pentru ceilalþi
învaþã sã fii puternic
lumea îþi stã la picioare
trebuie sã ºopteºti doar atât:
vreau
sã se facã voia mea!
111

prozã

Leo Butnaru

CU TOT CU ALBITURI*

„Celebrul prozator de limbã românã
Galaction Sadomir a luat premiul nobel!”
Ãsta e titlul! Uriaº! Imens! (Ca un non-sens?...) Dupã care
urmeazã unele divagaþii stupide: „Celebritatea” ºi
„popularitatea” – lucruri diferite? „Celebritatea” – consecinþã
a „popularitãþii”. „Popularitatea” – consecinþã a „celebritãþii”...
Fleacuri... Flecuºteþe...
Mâna-i tresaltã, îi tremurã, zvâcneºte, aburcând mici vãlurele
de cafea peste marginea ceºtii, plescãindu-i-le peste genunchi.
Ce poate face un simplu titlu de ziar!... Chiar despre el,
Sadomir, este vorba?!
Scriitorul stã puþin pe gânduri. Trage din þigarã, lasã capul
pe-o parte, mijeºte un ochi, dã drumul, ralanti, rotocolului de
fum. Sã-þi ieºi din minþi, nu alta! gândeºte el în aceastã dimineaþã
împânzitã de semnele de exclamaþie. (Ca niºte ace de...
promoroacã, în octombrie?...) Sigur cã este uimit de
calificativul CELEBRUL... Deoarece, cu mâna pe inimã

* Aceste texte fac parte din volumul în curs de finalizare
Ruleta româneascã.
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mãrturisind (ha-ha! – cu mâna pe... anghina pectoralã!),
Sadomir ºtie cã nu e aºa... Chiar s-ar putea spune cã nu e deloc
cunoscut.
Mai aprinde o þigarã. Mâna îi tremurã, tresare, zvâcneºte,
cernându-i scrumul peste genunchi, peste pantalonii uzi de
cafea. Care îi mai miroase, probabil, ºi a – pardon – urinã...
Scrumul se rãzmoaie, încet, microscopic. Sadomir presupune
cã minusculele petale de scrum se rãzmoaie...
Are vreun strop de bãuturã în casã?... Nu prea?... Comme
toujours... Doar sticla de bere pe care, acum cinci minute, a
pus-o în frigider?... Nu, încã nu s-a rãcit... Soarbe din cafeaua
caldã... Trage din þigarã... Chiºtocul îi frige degetele... Îl striveºte.
În scrumierã. Îi pare rãu cã nu a aprins o altã þigarã de la el,
chiºtocul, ºi trebuie sã scapere un alt chibrit... Gândurile i se
învãlmãºesc... Înnebuneºte... Rãsfoieºte... Ziarele... Prima
paginã a celui de-al doilea:

„La aflarea noutãþii cã i s-a decernat
Premiul Nobel, popularul prozator
Galaction Sadomir a fãcut atac de cord!”
În fond, dacã ar fi fost adevãratã, chestia cu Nobelul, era
logic sã se întâmple ºi atacul. De (a)cord. Dar nu obligatoriu.
Sadomir nu e chiar atât de slab de înger. ªi nici nu considerã cã
epitetul, calificativul e bine ales: el nu e „popular”. Nu-l cunoaºte
mai nimeni. Pentru cã dânsul e categoric, spune verde-n ochi
ºi toþi mahãrii prutonistreni sau dâmboviþeni îl fac uitat. Astfel
cã: NU AVUI MOTIV SÃ FAC ATAC DE CORD!
ªi prozatorul urlã cât îl þin bojocii. De-i duduie garsoniera.
Cui îi urlã, despre ce urlã? Urlã la toþi. Tuturor celor care citesc
ziarele de azi. ªi cred cã el într-adevãr fãcu atac de cord. ªi,
poate, cã e deja lat pe laviþã.
...Alt ziar. De asemenea – pagina întâi.

„Eu sunt însãrcinatã de la prozatorul
Galaction Sadomir”.
Sigur, un laureat al Premiului Nobel nu putea sã nu aibã
legãturi dubioase, potenþiali bastarzi, sã nu lase cuiva moºtenire
milionul de dolari, sã nu... Ce conteazã cã el, prozatorul, de
vreo zece ani nu mai reacþioneazã nici la viagra, nu cã... sã lase
însãrcinatã vreo... De fapt, ce conteazã viagra pentru un... un
homosexual?... Ce presã absurdã!... De sub-bulevard... Minte!
Fãrã nici un Dumnezeu... Ce dracu’ i-a apucat?... Pentru cã ei
niciodatã nu au minþit despre prozatorul Galaction Sadomir...
E drept, nici adevãrul nu l-au spus... N-au spus nimic... Acum,
ce-a dat peste ei?... Cum s-ar zice, au rupt tãcerea... Sau pisica...
Ba nu, nici una, nici cealaltã, ci au rupt... abstracþiunea!... Pentru
cã, pânã astãzi, au tot fãcut abstracþie de el, prozatorul
Sadomir... De parcã nici n-ar fi existat... În nici un stat... Din
PRO

Prozatorul Galaction Sadomir este câºtigãtorul Premiului
Nobel!!!... În sfârºit – un român! Glorie Þie, Doamne!... Sã-þi
ieºi din minþi, nu alta! A-a, cã e din Basarabia? Moldovean? Nu
conteazã – tot român e. Bucuria – imensã, comunã. Mândria
nu cunoaºte hotare. Politice. Cele spirituale – nu existã. Jos
sârma ghimpatã de la Prut! Prutule, sã nu devii apa sâmbetei!...
...Dar sã lãsãm astea pentru altã datã. (Precum le-am tot
lãsat...) Dupã ce ne mai calmãm. Dupã ce ne mai revenim din
ºocul produs de incredibila noutate! De importanþa
importanþelor din istoria literelor panromâneºti – prozatorul
de limbã românã, basarabeanul, cetãþeanul republicii Moldova,
al doilea stat român, adicã, s-a învrednicit de Premiul Nobel.
Sã-þi ieºi din minþi, nu alta, popor român! De bucurie, mândrie!
Jos pãlãria! ªi cãciula þurcãneascã – jos-s-s-s!... Ura!...
...Dar iatã cum s-a întâmplat. Ca de obicei, Prozatorul –
Galaction Sadomir, bineînþeles, – coborî în stradã sã-ºi procure ziarele. Tabiet inclus, obligatoriu, în cotidianul, în existenþa
ºi textistenþa scriitorului nostru. Zi de zi (aproape fãrã excepþie),
pe la orele opt ºi ceva (Sadomir e om punctual de felul sãu)
coboarã dupã ziare. Dupã presã. Presat de obiºnuinþã. Ca de
necesitate de drog al... – al cui? – al entropiei, informaþiei cu
orice preþ. ªi el procurã câteva ziare, trei-patru se pare, o franzelã,
neagrã, un pachet de lapte, caºcaval, o bere, un pachet de
þigãri „Nistru” (faþã de trei pachete, pe care le procura mai an;
nu ai ce face – stenocardia... sufocanta anghinã pectoralã...),
dupã care reintrã în casa scãrii, în lift, în apartament, la bucãtãrie.
Unde îºi bea cafeaua, citeºte ºi fumeazã. Moderat. Cu toate
cele enumerate – cafea, lecturã, fumat. Cel puþin, aºa crede el.
Sau, poate, aºa i se pare.
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cele douã... Dez-unite... În contrast cu cele unite, americane...
Haz de ne-caz... Ne-caz, deoarece cazul nici nu existã... – îºi
spune, în sinea sa, Sadomir fel de fel de cuvinte fasonate,
silabizate, secþionate, orientate spre alte sensuri decât cele
fireºti, evidente, ca ºi cum, atestate, DEX-ate etcetera...
ªi ce i-a apucat pe gazetãraºi sã mintã cu atâta
neruºinare?... Cu atâta... amploare?... Premiul Nobel!... Dar
ciuca... ciuca n-o vreþi?...
Scriitorul îºi mai toarnã cafea. Îºi mai aprinde o þigarã.
Nu poate sã-ºi reprime tremurul, zvâcnetul mâinii. Pe vechi e ºi
cu genunchii, cu pantalonii – udaþi de lichidul negru, fulguiþi
de minusculele petale ale scrumului gri... Sur, lupesc...
Ia ultimul ziar. Pe prima paginã – portretul lui de copil! De
prin clasa a treia, probabil. Sadomir se concentreazã. În sine.
Parcã s-ar condensa, s-ar strânge în sine, ghemotoc,
esenþializându-se. Ca putere. Dar descrescând ca trup, chip,
figurã. Se micºoreazã, condensându-se. Pânã la mãrimea unui
gândac! Aha, deja dãdu în domeniile Kafka! Gândac cu privirea
tulbure, microscopicã. Gândac ca un punct, stilizat, sub semnul
de exclamare de dupã titlul de pe pagina întâi:

„Laureatul Premiului Nobel, Galaction
Sadomir, a declarat cã!...”
În garsonierã ard zãvezele. Florile lor sunt devorate de flãcãri.
Înnebunit, Sadomir e fiarã prinsã în capcanã. Aruncã, prãvale,
izbeºte, trage, sfarmã! În fine, reuºeºte sã iasã pe palier, pe
scãri – jumãtate aleargã, jumãtate se rostogoleºte. Ajunge în
curte. Aleargã în stradã. Probabil, va nimeri sub o maºinã. Un
maxi-taxi. Troleibuz. Autobuz. Motocicletã. I s-ar putea auzi
trosnindu-i oasele toracice. Sub roþi.
La bucãtãrie, flacãra încearcã ºomoiogul de file al(e)
calendarului de perete. Prima paginã e încã cea de ieri. Sadomir
nu reuºise s-o rupã, sã ajungã la ziua de azi.
Va arde calendarul, vor arde cãrþile ºi manuscrisele –
marelui? – prozator, ultimul din ele, deja, – ultimul, nu recentul,
– având de început fraza: „Cândva, ºi piticii fost-au mici...” La
ce ar mai fi bun ºi el, scriitorul?
În garsonierã bubuie gazul, explodeazã! Una din sutele de
maºini ale strãzii striveºte laureatul. În iad deja se pregãteºte
cazanul cu smoalã pentru pãcãtosul, de rând, Galaction Sadomir.
Nu mã mir... Decât de un singur lucru: când începusem sã
descriu imprevizibila întâmplare despre acordarea Premiului
Nobel unui român, aveam impresia cã îmi va ieºi o întreagã
odisee a pasiunilor – ludicã, veselã, lejerã – iu-hu-hu! Dar uite
cã n-a fost sã fie... Sau, mai bine zis, a ieºit altfel – iatã, doar
vreo 7 800 de semne. Cu spaþii cu tot. Cu albituri, cum li se mai
spune în tipografie, când zeþarul plaseazã micile piese de plumb,
pentru a completa sincopele dintre litere.
30.VII.2007

Fetele de pe Calea Victoriei
În memoria doamnei Nicoleta Toia

PRO

Ñhiar dacã stãm, într-o nesfârºitã ºi împovãrãtoare
aºteptare, pe Calea Victoriei, destinele noastre sunt ale unor
înfrânte. Victoria, pentru noi, n-ar fi decât un oximoron.
Fie, de nu înfrânte, pedepsite suntem, totuºi. În vãzul lumii.
Întregi. Sau parþiale. Cât mai e, lume, prin acest, odatã zis, Mic
SAECULUM 6/2008

Paris... Ne vãd ºi destui strãini. În acest hal fãrã de hal. Ca ºi
condamnate. Disperate în apãsãtoare aºteptare.
Eu una, de cum mã trezesc din somn sau doar din amorþeala
de peste noapte, îmi dau seama cu groazã cã, ºi astãzi (ºi
mâine, ºi poimâine...), va fi exact – dar absolut exact-simetric,
vã spun, vã asigur! – ca ºi ieri (alaltãieri, ani ºi ani îndãrãt...).
Mai sã ajungem ca bãtrânele neputincioase care îºi invocã
isprãvirea. „Doamne, unde-o fi sã fie moartea aia sã mã ia ºi pe
mine odatã?... Decât atare viaþã, mai bine...”
Astfel cã, în eternã neschimbare de situaþie, iatã-ne, douã,
pereche, ambele-amabile, stând sub frontonul nesuferit al casei
ce ne este menitã, pe strada – ba nu, în cazul nostru este vorba
de: Ca-le! pe Calea Victoriei – casã situatã la zece paºi, pe
stânga, de strada General Manu. Sau – pe dreapta, dacã te uiþi
din partea opusã a Cãii Victoriei. Mai cã la colþ cu aceasta.
Intersecþie – General Manu! Victorie ºi General! – se potriveºte,
nu? Dar cum se potriveºte sã þii, în vãzul lumii, douã femei
împovãrate, lângã aceastã intersecþie combativ-jubilativã –
victorie ºi general, general ºi victorie? (Ah, câte doamne ºi câþi
domni înfrânþi poartã numele de Victoria ºi Victor...)
Destine la nici o cale, cum se spunea mai des (astãzi – mai
rar) în timpurile din care ne tragem... Din timpurile când ne
pomenirãm pe Calea Victoriei, unde ni-i din cale-afarã de
împovãrãtor sã ne ducem veacul, veacurile...
Ce mai calea-valea, pentru noi e foarte trist în Calea Victoriei.
Barem nici nu e cel mai frecventat segment al ei. N-o sã vedeþi
prea multã lume pe aici. Prin aceste locuri cam nu are cine
pune þara la cale.
Calea Victoriei – intersecþie – strada General Manu... Dar
oare amazoanele aveau ºi ele generali?... Ghenerãrese, cum ar
fi zis Chiriþoaia... (Fãcând-o de oaie...) Sau diadohi, ca Alexandru
Macedon... Uite, câte îþi mai pot trece prin cap, cât tot stai ºi
stai ºi aºtepþi, aºtepþi... Te mai deºtepþi, cum ar veni. Dar – la ce
bun? Cui îi pasã? Tot aici rãmânem, pedepsite, sub nesuferitul
fronton al acestei clãdiri „de epocã”.
În cea „de aur”, epoca, tot aici ne aflam. Nu, nu deranjam
autoritãþile. În orice caz, nu s-au luat de noi. ªi – pãcat cã nu sau luat. Poate cã ne mai diversificau existenþa, mai schimbau
ceva în destinul nostru... O epocã în care, declarat, rãspicat,
femeia e sutã la sutã egala bãrbatului. De aia am ºi rãmas aici,
la grea corvoadã.
Unde mai pui cã, de atâta vreme cât ne aflãm cot la cot, neam plictisit grozav una de alta! Nu mai avem ce ne spune,
mutual, cum s-ar zice neologistic. Adicã – reciproc – ioc! –
schimb de impresii. Tãcem, privindu-ne chiorâº pe sub
sprâncenele îngrelate de praful strãzii. General Manu. ªi cel al
celebrisimei Cãi a Victoriei. Atât de obositã pe aici, prin pãrþile
noastre. Sau, poate, aºa ni se pare doar nouã, obositelor, la
rândul nostru... Pe când calea e cu adevãrat victorioasã – ce
ziceþi? – triumfalã, simbolicã, emblematicã... ºi mai cum?
(Deschideþi DEX-ul ºi mai contribuiþi ºi domniile voastre la
epitetizarea Bucureºtiului, acest Mic Paris, ceea ce, însã, nu
înseamnã cã Parisul ar fi un Mare Bucureºti...)
De altfel, din câte auzim, domnilor, nu vi se dã limba sã ne
numiþi ºi pe noi: doamne. Auzii un strãin spunându-i unui
bãºtinaº (bucureºtean prin adopþie, venit de undeva din
Bãrãgan): „Ce este aici la doi femei?” Nu vã mai reproducem
rãspunsul... Sau, sã vi-l spunem, totuºi?... Unul obiºnuit:
„Fofoloanca mã-sii ºtie ce o fi...” „Aha...” se dumeri musafirul
transcontinental.
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toamna... Iar noi suntem aproape goale... Sau, înveºmântate
foarte sumar...
ªi cãrui tip i-a dat prin cap sã punã femeile la muncã
supraomeneascã? Nu, nu suntem feministe, emancipate, însã
nici sã suportãm o atare nedreptate nu ne mai stã în puteri...
Ãla, însã, care ne aduse aici, acþionã ºi el în baza stupidului
principiu cu „rãspândirea frumuseþii în mase”. E adevãrat cã,
la timpul nostru (fosta-i lele când ai fost!), eram frumoase. Ne
plãcea sã repetãm fraza aia a unui rus cã, chipurile, frumuseþea
va salva lumea. Pe dracu’! Frumuseþea va salva lumea, dacã
lumea va salva frumuseþea! – iatã ce-i pot spune eu, peste ani,
rusului. Bineînþeles, rãspunsul reiese din situaþia noastrã:
împovãrate, obosite, plictisite de cotidian... Ajunse, mai cã, la
stereotipie. În sensul cel mai grav – ca simptom al unor boli
mentale, constând în repetarea automatã de cãtre suferinzi a
aceloraºi cuvinte sau aceloraºi gesturi.
Pentru noi e ºi mai grav, probabil. Deoarece deja nu mai
repetãm nici un cuvânt, nici un gest. Stãm, tâmpe, mute,
înþepenite, împovãrate, sub blestematul fronton, de pe care se
coºcoveºte, desprinzându-se, tencuiala, depunându-ni-se pe
rotunjimea sânilor. Ademenitori, cândva. Azi?... Ce sã mai
vorbim...
Barem sã ne fi fost hãrãzit a sta undeva în marele, adevãratul
Paris, pe celebrisima stradã Pigalle, sã zicem, unde e mult mai
multã miºcare (...în diversitate, ºi diversitate – în miºcare), unde
e mai multã lume, ai ce vedea, comenta, iubi, repudia... Pe când
aici, pe Calea Victoriei, noi nu suntem decât douã învinse...
De disperare, înde noi, eu ºi colega-mi întru nenorocire,
ajungem a ne ºopti, visãtor, despre... – despre ce credeþi? –
despre o eventualã... implozie! Da, da, sã explodeze, la mama
dracului, cineva, prin implozie, aceastã clãdire sub frontonul
cãreia suntem obligate sã stãm exploatate, împovãrate, umilite,
uitate, nebãgate în seamã... Sã arunce... – nu, nu în aer, ci – în
propriul ei interior – aceastã casã nesuferitã ce ne are de sclave,
de roabe... Sã fie ea însãºi cãratã cu roabele... de moloz,
tãrãboanþele... Uite, de atâta plictis, deznãdejde ºi neieºire din
situaþie, ajungem ºi noi la jocuri lingvistice, ca fiecare fiinþã
necãjitã din þara aceasta, din capitala aceasta vorbãreaþã...
Sau, de nu explozie-implozie, sã vinã odatã aici, în Calea
Victoriei, edilul ºef al Micului Paris, gãsind cu cale sã hotãrascã
în sfârºit: „Barem la o sutã de ani împliniþi, acestei clãdiri ar
trebui sã i se facã o reparaþie capitalã. Iar cariatidele sã fie
scoase definitiv... La pensie cu ele!... Gata, ºi-au fãcut datoria.
Cale bunã la muzeul arhitecturii, sã se odihneascã.”
Asta, cu gândul ºi ºansa cã, precum s-a fundat muzeul
satului, va fi pus la cale ºi un muzeu al oraºului... Aþi putea sã
veniþi acolo sã ne vedeþi... Iar aici, „La casa cu doi femei vizavi
de casa cu doi lei”, cum scria oarece neromân get-beget de la
Paris, trimiþând o scrisoare în Bucureºtiul nostru (drag?), cine
ºtie ce aþi putea vedea în loc...
Numai nu douã femei. Exploatate. Împovãrate. Pedepsite.
Vlãguite. Triste. Învinse, pe Calea Victoriei...
13.VII.2007

Extaticul
(în faþa pãtratului negru)
Sala de aºteptare. Disconfort. Duhoare. Neliniºte. Angoasa
despãrþirilor sau aºteptãrii întâlnirilor – celor mai importante,
PRO

În genere, nu prea suntem alintate cu prea multã atenþie.
Uneori – nici pic chiar. Doar aºa, din când în când, câte vreun
pruncuþ aratã din cãrucior cu mânuþa spre noi, strigând
bucuros: „Þaþa, þaþa!” Furmos, adicã. Frumos?...
Odatã, amica îmi spuse cã, parcã, ar fi vãzut cã în direcþia
noastrã ºi-ar fi aruncat privirea prim-ministrul. Eu una nu cred...
Prea era mare viteza „BMW”-ului sãu excortat de alte vehicule
– ºi ele negre, cu girofaruri agitate. Când goneau dinspre Casa
Guvernului spre Palatul Parlamentului sau, poate, – spre
Cotroceni, la întâlnirea cu legislatorii sau la o nouã ceartã cu
preºedintele þãrii. De regulã, când se întâmplã atare evenimente
cu girofaruri clocotinde de luminã sãlbaticã, la intersecþia Calea
Victoriei–strada General Manu se posteazã un agent de
circulaþie care, însã, nu ne acordã pic de atenþie. „Noly
vnimanie!” – „Zero atenþie!”, vorba ruºilor. Pentru cã, deja,
aceºtia sunt suficient de mulþi ºi prin Bucureºti... De când cu
Lukoilul, Gazpromul, dansatoarele de cabaret... Agentul face
semne disperate, cu bastonul zebrat, sã opreascã circulaþia, sã
treacã ºeful, pe când noi, zgribulite, disperate, încovoiate,
rãmânem, cum am fost, – uitate, ale nimãnui!
Uneori, ne zicem cã s-ar putea interesa de noi careva din
bogãtanii ce obiºnuiesc a intra la cazinoul din Casa Vernescu,
cea arendatã de Uniunea Scriitorilor etcetera... Dar de unde?!
Ãºtia vin cam pe întuneric, pleacã spre zori, obosiþi, vlãguiþi,
unii din ei – disperaþi! – semn cã au pierdut totul sau aproape
totul la ruleta diavolului... Din partea lor sã te aºtepþi la atenþie,
înþelegere, compasiune?... Sã fim serioºi...
Bineînþeles, ºtiþi ºi dumneavoastrã, peste drum de Casa
Vernescu se aflã bustul lui Nichita Stãnescu... Da, poetul cu
versurile alea... cum sã le numim?... – nu ºtim cum, astfel cã
mai bine vi le reproducem par coeur, cum zice francezul:
„Spune-mi, dacã te-aº prinde într-o zi ºi þi-aº sãruta talpa
piciorului, nu-i aºa cã ai ºchiopãta puþin, dupã aceea, de teama
sã nu-mi striveºti sãrutul?...” Noi, strivitele de destin, luãm
foarte în serios-dureros astfel de vorbe...
Odatã, din partea opusã a Cãii Victoriei, mi se pãru cã ne
privesc cu oarece interes Andrei Pleºu ºi Gabriel Liiceanu. Sau,
nu este exclus, ºi Mircea Cãrtãrescu. Eu nu-i cunosc prea bine
la înfãþiºare, aº fi putut confunda ceva... În orice caz, bãrbaþii
ne priveau, fãceau oarece gesturi „descriptive” ºi îºi spuneau
unul altuia cine ºtie ce impresii. Ba nu, nu impresii, ci – idei;
mai mult idei, decât impresii; precum se întâmplã în cazul
filozofilor... Însã interesul lor pentru noi nu durã mult, curând
dânºii fãcând stânga-mprejur ºi intrând în Casa Enescu....
În ce priveºte colega mea de chin-destin, ea pare a-mi fi
sorã, nu alta! Ca ºi geamãnã. Am fi niºte... dioscure... De ce sar vorbi doar de dioscuri, nu ºi de dioscure?... Numai cã, la
caracter, trebuie sã vã spun, nu ne prea potrivim. Ceva mai
înainte sau, mai bine zis, acum câteva decenii, ea era veselã din
fire, precum foarte mute tinere din interbelic. Mi se pãrea o
optimistã incurabilã! În naivitatea ei, încerca sã mã convingã
cã viaþa ar fi frumoasã, lumea – politicoasã, generoasã, cã...
Eu însã prinsei mai devreme a bãnui contrariul, numai cã
nu încercai sã o conving de adevãrata stare de lucruri. ªtiam cã
va ajunge ea însãºi la concluziile ce pornirã a mã mãcina pe
mine. Din ziua în care începu a se lãsa tot mai mult pradã
tãcerii, fãrã a-ºi mai demonstra optimismul, prin veselie fãrã
motiv, înþelesei cã deja pricepu ce ºi cum... Tãcea. Nu era
bosumflatã. Ci îngânduratã. ªi, parcã, tot mai încovoiatã de
umeri. Uneori, plânge încetiºor... Mai ales când burniþeazã,
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celor mai râvnite. Senzaþii acute. Încât chiar ºi tu, nitam-nisam,
simþi gust de buze amare, amare – de la un exces de tandreþe –
tandreþe arsa, consumata în freamãt ºi nerãbdare de a fi dãruitã,
de a folosi cuiva, de a ademeni, de a excita, de a fi viaþã.
Din timp în timp, frecvent, rãsunã anunþurile despre plecãri
ºi sosiri de trenuri. Bagaje ticsite cu erori, eºecuri, cu greaua
povarã a amintirilor.
Însã, în pofida tuturor supãrãrilor, neplãcerilor,
disconfortului, tu sari în sus ºi exclami:
– Minunat!
Într-adevãr, bolta gãrii din acest oraº ex-nemþesc ajuns
enclavo-rusesc e minunatã – un vitraliu reprodus exact ca cel
nimicit de bombardamentele rãzboiului. Priveºti vitraliul, ce te
fãcu sã sari în sus ºi sã exclami:
– Minunat! în timp ce prin firea ta sentimentele-pelerine se
înºiruie precum caravanele în pustiu. Caravane de posibile
noime, interpretãri. ªi parcã sângele þi se umple de libertate ºi
lipsã de griji. Chiar dacã, în jumãtate de orã, te vei îmbarca întrun tren sâcâitor cu bãtãile ritmurilor sale plicticoase. Iar vitraliul
boltit, dar ºi în unghiuri geometrice stricte, pogoarã peste tine
cu oboseala de la asfinþitul soarelui.
În bãtaia acestui asfinþit, ai impresia cã ºfichiurile de oarece
gânduri, care îi vin omului aºa, involuntar, – ai impresia cã
gândurile þi-ar fi colorate. Mai mult sau mai puþin. Parþial colore, parþial absente ºi naiba ºtie la ce folositoare.
Dar vitraliul – le ce foloseºte? Spre exemplu, ca tu sã sari în
sus ºi sã exclami:
– Superb!
Apoi, o iai spre peron. Eºti liber, dar foarte alarmat, ca Petru
cel ce se lepãda de trei ori de Magistrul sãu. Urci în vagon.
Dupã o noapte de semisomn – nu prea dormi, plin, în tren
– cobori pe peron, ieºi în faþa gãrii, sari în sus ºi exclami:
– Minunat!
Omenii, cãlãtorii ce trec pe alãturi, într-un sens ºi altul al
vectorialitãþii unei gãri, te privesc suspicioºi, se feresc precauþi,
merg mai departe, unii – cu capul întors peste umãr. Spre tine.
– Minunatã e Veneþia nordului! Sankt-Petersburgul...
Iar trecãtorii pe de lãturi sunt niþel ºocaþi. De
comportamentul tãu. Care nicidecum nu se leagã, parcã, cu
cele ce se întâmplã, într-o dimineaþã obiºnuitã, în faþa gãrii
unui mare oraº.
Ce ar fi cu inºii ãºtia ciudaþi, parcã te-ai întreba, dându-þi
seama cã lumea te ocoleºte.
În genere, cum am ajuns aici? te întrebi.
Scoþi blocnotesul, pixul ºi notezi, pro domo sua: „Prietene,
a te dãrui – e una, a te irosi, în zadar, în indiferenþa nemulþumitului
de sine, de tine, – e cu totul altceva. Sunt douã mari diferenþe,
precum se spune la Odessa. Chiar dacã e una singurã, ei,
paradoxal ovreieºte, zic cã-s douã mari diferenþe în una
singurã”. Apoi, sari în sus, exclamând:
–Excelent!
Adicã, þi-a plãcut notiþa, îþi adresezi sieºi un compliment.
Dacã nu auzi vorbe bune, aprecieri pozitive la adresa ta, îþi
pierzi forma interioarã. Iar un om fãrã o bunã formã interioarã
– e un nimic.
Iatã hotelul. Recepþia. Cheia electronicã. Duºul. Divanul.
Te repozezi. Priveºti atent tapetele. Atât de uniforme – mov
cu floricele albastre. Uniforme ºi neinteresante, ca ultimile
câteva luni din viaþa ta. În afarã de vitraliul din gara-enclavã ºi
primele priveliºti din Veneþia nordului. Iai caietul de note, el –
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ºi jurnalul tãu de cãlãtorie, cum ar veni, trecând în el: „În
amintirile noastre doarme tihnit, mâhnit, dar fãrã regrete, timpul
irosit, cãldura trupurilor pe care a fost sã le strângem în braþe,
stafiile lor... Nota bene: îmbrãþiºarea – o capcanã cãzutã în altã
capcanã...”
La acest gând ºi eliberare de el, prin scris, parcã te-ar mai
slãbi cãtuºele realitãþii, rigiditãþile ei sugrumãtoare de vis.
Aievea. Cu ochii deschiºi.
Nu ai timp de irosit, ieºi, porneºti, pedestru, prin fascinantul
oraº cu Petru cel nervos-echvestru. Peste vreo jumãtate de
orã, þi se oferã o nouã ocazie de a te sãlta ºi a exclama:
– Minunat! – direct în faþa Ermitajului, pe un suport anume,
este plasat „Pãtratul negru” al lui Malevici. De aia (te-)ai sãltat
ºi ai exclamat:
– Minunat!
Dimpreunã cu tine, de pânzã se apropie mai mulþi trecãtori,
chiar ºi vizitatorii care deja ies din Ermitaj. Staþi, îndelung, ºi
priviþi, contemplaþi. Din vreme în vreme, tu imiþi – uºor – saltul,
ne-statul pe loc, dar nu exclami, – doar priveºti. Cei din jur,
intuitiv, erau gata sã credã cã vei exclama:
– Minunat!
Iar unul zice:
– Hei, diavole! Sã vezi, pãtratul ista nu e chiar atât de negru,
dupã cum se tot vorbeºte!
Însã nu mai ai chef, dar poate cã – puteri: oboseala nopþii
în tren, totuºi... – ci, la un moment dat, doar sari aproape sus ºi
nu mai cazi pe caldarâmul din faþa Ermitajului. Rãmâi suspendat
în aer. Atârni de nimic. Priveºti de sus în jos pãtratul negru,
taci, însã clatini din cap a dezaprobare.
Ce efort de voinþã presupune, uneori, tãcerea! Tãcerea – în
cazul tãu – ca ne-teamã de a privi mai cuprinzãtor lucrurile,
fenomenele; dincolo de ramele convenþiilor, chiar ºi cele ale
propriei conºtiinþe, ce se zbate în contradicþiile atâtor legi ºi
prescripþii, obiºnuinþe ºi apucãturi de snob. În cazul tãu, un fel
de pro ºi contra referitor la pãtratul negru. Te simþi liber în
toatã puterea sufletului tãu. Þi se pare cã, de aici încolo, nu vei
mai aluneca pe mãciniºul de nisip al ideilor strãine, orbecãind
prin viaþã, lãsându-te benevol capturat de opiniile generalacreditate. De aici încolo, inima nu va mai pierde din înãlþime,
devenind tot mai mãruntã, cum þi se mai întâmpla...
Cu aceste gânduri, te trezeºti din vis ºi, poate chiar aievea,
revii acasã. Iatã-te într-o poianã. Braºov, posibil. Pe un suport
anume, în perindare de caleidoscop ralanti, se succed minunate
pânze de Luchian, Tonitza, Aman, Petraºcu, Palady, Grigorescu,
Ciucurencu... – ºi tu nu poþi sã nu sari în sus ºi sã exclami:
–Excelent! Superb!
La urma urmelor, eºti la tine acasã, în patria ta ºi te poþi
simþi mult mai descãtuºat, mai liber. Aºa gândeºti, concentrat
cu privirea asupra perindãrilor de priveliºti. Rare. Dumnezeieºti.
Pentru ca, la un moment dat, sã auzi:
– Domnule dragã, nu te supãra, ce vezi dumneata aici
minunat, superb?...
Întorci capul. Într-un maiou gri, cu ceva scris pe el, cu o
halbã de bere într-o mânã, cu un blid de hârtie presatã în
cealaltã, pe blid – celebrii, tradiþionalii, nelipsiþii mici-mititei! –
stã el, nedumeritul. Cu partea superioarã a buzei de sus – în
horborta spumei de bere, cu buzele propriu-zise unsuroase de
la carnea pârpâlitã. Pare-se, încã uºor sângerândã. Întreabã,
apoi te priveºte rãbdãtor, din când în când duce la gurã halba,
trãgând din ea câte o înghiþiturã-douã. Tip emblematic, s-ar
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Quod erat demonstrandum
Imaginaþi-vã cã aþi fi în locul meu ºi ca ar putea sã vi se
întâmple, dacã, de fiecare datã, vã întoarceþi de la serviciu cu
sâcâitoarea frazã-reproº ce vã zumzãie în memorie: „Aºteptam
mai mult de la dumneata... Mda... Mã aºteptam la ceva mai
mult...” E lesne de imaginat: cazi pradã insomniei. Necurmate.
Vlãguitoare.
Chinuit de aceeaºi frazã-bãrzãun „zumzãitoare” – nu, chiar
– zbârnâitoare! – „Aºteptam mai mult de la dumneata... Mda...”
Þi se pare cã toþi îþi adreseazã anume aceastã propoziþie-regret: „Aºteptam ceva mai mult de la dumneata... Mda...”
De parcã eu aº fi un minimalist ºi nu aº jindui ceva mai
mult! Foarte mult! Sigur, de la mine! Vreau, vreau mai mult din
partea mea!... Vreau ca, în raport cu mine, partea mea sã fie –
totul! Meu. Totul posibilitãþilor mele de a fi în raport cu toþi...
Astfel cã, ºi astãzi, sufocat, terorizat, bãgat în draci, dus
pânã la demenþã, umilit de necazul imensei aºteptãri a ceva
mai mult din partea mea, intru în baie, îmi dau cu apã rece
peste faþã, dupã care privesc în oglindã... Mda... sigur cã mã
aºteptam la ceva mai mult... Dezamãgit pânã în marginile
nebuniei, dau – cât sunt în stare – cu pumnul în oglindã!
Pumnul – doare, oglinda însã rãmâne întreagã! Pur ºi simplu,
oglinda s-a stins, ca o luminã otova, încât nu se mai reflectã
nimic în ea. Nu mã mai vãd în cuprinsul ei.
Numai cã aceasta nu mã face sã uit cã, acum câteva clipe,
când mã uitam la mine, cel din oglindã, aºteptam mult mai
mult... De la mine... Precum aºteaptã toþi ceilalþi... mult mai
multe... Tot de la mine... Lumea aºteaptã...
Astfel cã era firesc sã ajung la limitã, la momentul de a lua
cea mai categoricã decizie: sã mã sinucid! Nu mai suport sã nu
pot face faþã acestei permanente aºteptãri de mai mult sau
mult mai mult din partea mea...
Dar, precum se ºtie, fiecare decizie de sinucidere are mereu
un post-scriptum, mai multe post-scriptum-uri (ºi – uri!), ºiruri
de amânãri, de codiri, precum se zicea în satul meu de pe malul
Rãutului. Astfel cã gãsesc ºi eu un motiv, un tertip de-a amâna
momentul fatal. Îmi zic: iatã, voi trage la sorþ, aruncând o
monedã: de cade cap – îmi iau capul, de cade pajurã – îmi
continui zborul. Vieþuiesc în continuare, adicã...
Dar, ziceam, ce fel de viaþã mai e ºi chinul ãsta de a suporta
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implacabila aºteptare a mai multului din partea mea?!...
Oricum, sã arunc moneda. Sã nu-mi tremure mâna. ªi cum
cade, aºa sã fie: cade cap – cade ºi capul meu, cade pajurã –
viaþa mea, simbolic vorbind, îºi va continua zborul, ca pajura
din basme, care îi cere voinicului ba apã vie, ba carne vie, ºi el
îi dã ba sânge sã bea, ba îºi taie pulpa piciorului ºi i-o serveºte
pajurii, ca ea sã-ºi refacã puterile, sã poatã zbura, sã-l salveze
pe el, sã se salveze ºi dânsa din vraja rea a blestemului...
Zic, sã arunc moneda cât mai sus, sã mai câºtig câteva
clipe, dacã – Doamne fereºte! – ar fi sã cadã cap...
Însã tavanul apartamentului nu-þi dã nici o ºansã sã-þi
prelungeºti cât de cât prezenþa pe pãmânt: moneda ajunge
uºor la înãlþimea de 2,6 metri...
Astfel cã ies afarã, la colþul blocului... Ies, dar îmi dau seama
cã nu am nici o monedã în buzunar... Ghinion! Trebuie sã mã
întorc dupã ban. Iar dacã te întorci, se spune cã nu-þi merge
bine... Va cãdea cap! Dar nu pot renunþa la ultimul legãmânt cu
mine însumi: ticãloºia laºitãþii, plusatã mustrãtoarei aºteptãri
a mai multului – de la mine însumi, mi-ar face existenþa de-a
dreptul insuportabilã.
Intru în casa scãrii. Fãrã grabã. Sã mai câºtig timp. Nu merg
la lift, ci urc, cât mai agale, pe scãri – sigur, sã mai câºtig timp.
În casã nu gãsesc monedã naþionalã. Ca înadins. ªi spre bine
– cât mai caut, mai scotocesc, – viaþa îmi mai continuã, nu?
Nici zare de monedã – nici cea de 1 ban, nici cea de 5 sau 10,
25, 50 de bani – moneda naþionalã basarabeanã. Trag sertarele
din birou, primul, al doilea, al treilea... sertar... în al patrulea
gãsind câteva monede rãmase în urma cãlãtoriilor mele – prin
Mongolia, Grecia, Turcia, Franþa, Suedia, China, Bulgaria... Unele
din ele nici nu mai existã aiurea, decât în muzee ºi colecþii
numismatice – le-a pãpat euro. Pe unele, nu pe toate. Încã.
Cele din Mongolia mai existã. ªi eu aleg o monedã „aniversarã”,
de 5 tugrici (aºa se numeºte valuta naþionalã a urmaºilor lui
Genghis Khan: tugric, tugrici), care are imprimatã pe ea chipul
primului cosmonaut mogol! A zburat pe când mai „trãia”
(rãsuflând din greu) defuncta URSS. În martie 1981, an în care
a fost emisã ºi moneda... Precizez aceasta pentru a mai câºtiga,
bineînþeles, ceva timp... Tot pentru acest scop – meschin, cum
credeþi? – cercetez mai atent banul din þara asiatã....
ªi-apoi, ce chestie simbolicã... – voi arunca în sus, a tragere
la sorþ, o moneda mongolã... Numai cã se iscã o problemã:
care va fi capul ºi care – pajura? Capul de cosmonaut va fi –
capul? Nu, capul de cosmonaut vine în loc de pajurã. Astfel cã,
de cade numãrul de 5 tugrici, – mã sinucid! De cade capul
cosmonautului – îmi rãmâne pe umeri propriul cap!
Trag de timp, cercetând atent moneda, ca un numismat
cunoscãtor nevoie mare! – Pe faþa-cap – o inscripþie. Cu
caractere de litere chirilice. Dar în mongolã. Iat-o: „Zsbhxubnmau sansrân xamtarsanhislâg” – ce-o mai fi sã însemne
asta... Dar stai, cã mai e o inscripþie ºi pe faþa-pajurã... De ce sã
n-o citesc ºi pe ea?... Mai câºtig ceva timp, nu?... „Bugd
nairamdah mongol aqrd ulg” – aºa scrie pe faþa-pajurã, cu
herbul þãrii urmaºilor lui Genghis Han... Poate cã acestea sunt
ultimele texte pe care le mai citesc în viaþa mea...De, posibil,
pânã la aruncarea monedei... Curios lucru: nu doar le-am citit,
ci – le-am ºi memorizat! Pânã astãzi, în clipe de ºoc, cum ar fi
astea, prezente, nu memorizam nimic, ci, din contrã, uitam ºi
ceea ce mai ºtiusem... Dar uite cã, de data aceasta, situaþia s-a
inversat... Sigur, tot din intenþia mea irezistibilã de a mai câºtiga
ceva timp... Câteva clipe, barem pânã va fi sã arunc moneda...
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putea spune...
Din atare bruscã schimbare de situaþie ºi gradaþie se poate
face infarct. ªi tu chiar simþi cã ceva, rece, ca un cui de gheaþã,
þi se înfige în partea stângã a pieptului.
Cazi! Probabil, într-o groapã... Cel puþin, aceasta þi-a fost
ultima senzaþie. Pânã la pierderea cunoºtinþei.
Cu toate cã, de cum þi-ai revenit, ai tratat situaþia oarecum
altfel, mai în drept s-o faci, ca cel ce ai trãit-o, urmãrit-o din
propriul interior. Totul fu ca un tremur mistic, un ciclon de
friguri anti-estatic ce prinse a-þi colinda, repezit, firea, ca pe un
spaþiu al nimãnui. Deja. Sau – foarte curând. Odatã ce raþiunea
se dezlãnþuise, se rupse din chingi. Astfel cã e greu de spus ce
s-a întâmplat: infarctul sau demenþa.
Important, însã, cã þi-ai reventit ºi speri la noi ocazii care sã
te motiveze a sãri în sus ºi a exclama:
– Superb!
Uneori, pe un timp, rãmânând suspendat (în aer)...
29.III.2008
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Fatal, nefatal?!...
Oricum, nu mai am motive sã tergiversez. Nu mai am motive care mi-ar sugera alte posibilitãþi de a mai trage de timp.
De a mai câºtiga câteva clipe.... Poate cã doar sã caut o riglã,
ceva, sã mãsor diametrul monedei... Însã aceasta ar fi prea de
tot, prea frivol, prea... Chiar ºi în faþa unei atare probleme
dramatice: de trãiesc sau îmi iau viaþa... Gata, basta! Sã trecem
la treabã, domnilor!... Adicã – zis ºi fãcut!... Nu mai amân: arunc!
Brusc, mi se întunecã în faþa ochilor! De emoþii, ca sã nu zic
– de fricã... Arunc, însã nu aud ºi zângãnitul monedei ce ar fi
cãzut pe pãmânt... Întredeschid un ochi – nu, nu vãd moneda
la picioarele mele. Întredeschid ºi celãlalt ochi. Probabil, arãt
ca un asiat, ca un mongol – cu ochii înguºti. Dar nici cu ambii
ochi întredeschiºi nu vãd moneda pe undeva pe la picioarele
mele, unde presupuneam cã ar fi trebuit sã pice. Deschid larg
ambii ochi: nu, moneda nu e pe pãmânt. Aha! Iat-o, stã
suspendatã aer!!!... Nu cade, ci stã în aer! Ceea ce ºi era de
demonstrat! Aºadar, moneda nu a cãzut cap. Nu cade nici capul
meu. Moneda nu a cãzut pajurã, ceea ce ar fi însemnat cã viaþa
mea îºi va continua zborul! Sau invers... Cum stabilisem,
iniþial?... Ce mai conteazã!... Important e cã tugricii nu cad!...
Moneda stã, nemiºcatã, în aer! Este exact ceea ce (îmi)
trebuia! – ceea ce era de demonstrat.
Sar cât pot în sus – douã, trei tentative... La a patra încercare,
ajung – înºfac moneda din aer, alerg la staþia de taxi. Gonesc
spre serviciu! Intru nespus de iute ºi emoþionat la domnul
director. „Priviþi!” îi strig, ºi arunc moneda în sus. Moneda
rãmâne suspendatã în aer! „Ce ziceþi?!” îmi întreb ºeful. Acesta
se scoalã de la birou, vine ºi-mi strânge mâna, zicându-mi
entuziasmat: „Pãi, nu tot spuneam eu cã eºti în stare de mai
mult? Bravo! Trucul îmi place. Îl execuþi chiar la reprezentaþia
din seara aceasta”, mai adaugã domnul director, care mereu
îmi reproºa cã ar aºtepta mai mult de la mine. Prestidigitatorul.
Magicianul. Scamatorul. Angajatul circului, ca sã zic.
P.S. Da, sã nu uit sã iau la înarmare ºi trucul cu oglinda: dau
cu pumnul – ºi ea devine matã, nu mai reflectã, nu mai
demonstreazã nimic. Quod erat demonstrandum! Disearã. Pe
arenã. La spectacol. Potopit de aplauzele domniilor voastre.
Viaþa continuã!
P.P.S. Mulþumiri magice domnului Jugdardãmdiin
Gurragcha. Primului cosmonaut mongol.
8.VII.2007

Stalker-gallery

PRO

Visasem îndelung, cred. Ca oricare vis, ºi acesta fu
incredibil... Însã mai neobiºnuit, totuºi, ca nicicând altã datã,
la altã vârstã, în alte stãri sufleteºti... Numai cã nu mai þineam
minte ce visasem... Încercam sã rememorez... Iar ceea ce vroiam
sã-mi amintesc, ce reuºeam sã recuperez din lumea lui Hypnos
putea fi asemãnat doar tentativei de a picta un tablou sub
ploaie – fãrã streaºinã, fãrã umbrelã, fãrã oarece alt acoperemânt deasupra capului ºi pânzei pe care încerci sã conturezi,
în bãtaia stropilor – repezi, distrugãtori – tabloul. ªi aceastã
strãdanie de a-mi aminti, spre a mã – într-un fel – aduna, a mã
întregi pe mine însumi îmi demonstra iar ºi iar, ca ieri, alaltãieri,
ca totdeauna, cã eu nu pot fi egal cu posibilul... mine, sine al
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meu, adevãrat, integru, funcþional, ca spirit, la maxim; un eu în
apogeu. Nevermore! Eul care nu voi fi niciodatã deplin...
Dar... mai visam încã. Visam cã visasem îndelung... Cã nu
mai þineam minte visul... Cã ar fi fost ca ºi cum aº fi pictat în
ploaie... Era o visare visând cã visez...
Apoi, mã trezii. Într-un spaþiu neobiºnuit mã trezii. Sau –
mã pomenii. Însã, în timpurile noastre – ale marilor invenþii
sau chiar metamorfoze cosmo-electronice, dezastre naturale
ºi e(o)rori terestro-umane – nespus de multe lucruri ºi fenomene
ce, acum nu prea mult timp, ar fi putut pãrea fabuloase,
uluitoare sau, pur ºi simplu, foarte ciudate, ca sã nascã
interogaþii la care trebuia cineva sã rãspundã sau sã nu facã
asta, deci, astãzi, multe de toate nu mai uimesc, nu mai cer
explicaþii. Astfel cã nici eu nu i-am cerut însoþitorului meu sãmi spunã ce e cu sala stadionalã, sã zic (de la: stadion), în care
mã pomenii, încãpere prelungã ºi cam la vreo 7-8 metri înãlþime,
dacã aceasta n-ar fi fost, totuºi, vreo iluzie opticã, altfel –
fenomen – iluzia opticã – deja destul de frecvent în sistemul
de oglinzi, lentile, vise, ecranizãri, holografii, iluzii, deziluzii etc.,
ale hiperîncãrcatei entropii a supra(i)realitãþii în care vieþuim
noi. ªi el, însoþitorul, parcã s-ar fi arãtat mulþumit cã nu-i adresez
nici o întrebare, nu-l sâcâi, nu-l... Mergea cam la jumãtate de
pas înaintea mea, eu – mai mult cu capul ridicat, cu privirile pe
sus, surprins de înºiruirea puzderiei de ecrane, în bunã condiþie
sau deformate, care ºi cum, în divers(e) grad(e) ºi hal. Pe fiecare
ecran era imprimat câte un chip uman. Sau transpãrea din el.
Feþe, feþe, feþe – de bãrbaþi, femei, dar mai abitir – de copii ºi
adolescenþi...
– De priviþi atent, aþi putea recunoaºte ºi pe cineva dintr-ai
noºtri, mai bine zis – din cunoscuþii dumitale, spuse cãlãuza.
ªi, fãrã sã-mi spun sã-i urmez îndemnul, firea-mi deveni,
într-adevãr, atentã la ºirurile de ecrane cu chipuri, ecrane în
bunã stare (geometricã) sau deformate, ceea ce, fireºte, ducea
ºi la crisparea, contorsionarea feþelor de pe ele, ca în sala
oglinzilor strâmbe. Nu prea vedeam cunoºtinþe, cunoscuþi, însã
nu-i spusei despre aceasta ghidului – stalkerului, cum ar veni,
– bineînþeles, în sinea mea întrebându-mã ce o fi cu aceastã
galerie mai mult decât ciudatã.
– Sunt dependenþii, incurabilii dependenþi de computer,
spuse cãlãuza, ºi eu mã gândii ad-hoc cã dânsul e un ins extrem
de priceput la psihologia omului, ghicindu-l pe ãsta chiar ºi
atunci când pare sã fie calm, impasibil, tãcut. Ba mai mult – mam surprins la gândul cã el mi-ar putea citi... gândurile. Însã
trecui blitz de la un gând la altul, zicându-mi: „Aha! Iatã de ce
sunt, cele mai numeroase, feþele de copii ºi adolescenþi... Dar
ºi de bãtrâni... Da, suficient de multã prezenþã a bãtrânilor, de
la care adie a singurãtate... Vârsta a treia, ca un Stalker irezistibil
prin filmografia amintirilor... ªi regretelor...”
De la un moment încolo, prinsei (ºi eu) a desluºi chipuri
cunoscute, unele destul de desfigurate – cele ale copiilor
vecinilor de palier. Începeam sã cred cã printre feþe erau ºi din
cele pe care n-a fost sã le vãd decât o singurã datã, fugitiv,
extrem de secvenþial undeva în mulþimile strãzii, în gloata
suporterilor ce se revarsã agresiv ºi monstruos prin porþile
stadionului. Dupã meci. Pierdut sau câºtigat. Oricum,
agresivitatea rãmâne, „conteazã”, se manifestã în ambele cazuri.
Pânã la acest moment de revelaþie, în genere mi se pãrea
cã gloata nu ar fi decât, colea, o faþã otova – de o sutã, douã
sute de metri lãþime, faþa aia, în care se anihileazã, contributiv
întru anonimat, mii ºi mii de chipuri individuale.
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Bine, bine, îmi zisei, aici nu poate exista ºi chipul meu, în/
pe ecran normal sau desfigurat, – eu nu cunosc computerul.
– E de presupus cã nu sunteþi prins de patima
computeristicii?
Nu rãspunsei, dându-mi deja seama cu certitudine cã
stalkerul ºtia multe din cele ce se pot ilumina ca gând, idee,
întrebare, replicã în intimitatea, în conºtiinþa mea.
– ªi totuºi, cred cã vã simþiþi oarecum frustrat cã în acest
spaþiu nu existã ºi chipul dumitale. Nu?
– Da, afirmai eu oarecum ludic.
– Iatã cazul în care „da”-ul este egalul „nu”-ului. Dar sã vã
amintesc cea mai ciudatã echivalenþã: post-mortem înseamnã
exact acelaºi lucru ca ºi post-viu. Numai cã, o ºtiþi prea bine,
nimeni nu spune post-viu, ci toatã lumea spune post-mortem.
Eu însã mã încãpãþânez sã propag, verbocreator, cu drept de
autor, anume post-viul. În el mai existã, parcã, un ecou al vieþii,
pe când în... post-mortem...
Pricepui cã interlocutorul e as ºi în domeniul în care mã
simt ºi eu tare pe piaþã: cel al discursului ludic. Însã nu aveam
de gând sã mã prind în competiþie.
– Probabil, nu aþi avut suficientã rãbdare sã însuºiþi
computeristica, pentru ca, mai apoi, sã vã lãsaþi în voia ºi
puterile ei. Infinite, ar mai fi de spus. Aþi dori sã mai încercaþi o
datã? întrebã cãlãuza, aplecându-se ºi ridicând de jos o filã
albã de hârtie (erau mai multe, împrãºtiate a dezordine
„regizatã”, filele albe).
Nu mai încãpea îndoialã: stalkerul cunoºtea nespus de
multe, poate cã totul din ceea ce s-ar fi numit conºtiinþa mea,
destinul meu...
Apoi condrumeþul scoase un pix din buzunarul de la piept,
cu ambele mâini întinzându-mi fila albã ºi unealta de scris,
zicând:

– De veþi contura pe aceastã filã un dreptunghi, un pãtrat
simbolic, veþi simþi imediat descãtuºarea irezistibilei dorinþe,
dar ºi putinþe de a însuºi cu adevãrat mãiestria computeristicã.
Echivalentã cu o artã anume, aº putea spune...
Instinctiv (!) – îmi trasei mâinile la spate.
– Pãcat, spuse stalkerul, surâzând; surâsul i-l trezise gestul
meu de ferire, precauþiune faþã de filã ºi pix.
– Credeþi? întrebai oarecum inadecvat situaþiei, parcã.
– Sigur. Aþi putea deveni ceva mai important, pentru cã, în
situaþia actualã, e ca ºi cum n-aþi exista.
– Pãi... da, se tot vorbeºte de generala dependenþã a lumii
de computer. Chiar aºa sã fie? Sã-i dea lumii, omului
individualitate computeristica?...
– Da. S-ar putea spune. Cel puþin, la aceastã etapã de recosmicizare a omului.
– ªi cui îi aparþine... galeria... aceasta? fãcui eu un gest larg
cu braþul spre pereþii cu ecrane, cu chipuri fixate, atârnate,
suspendate...
– Nu ºtiu.
– Extratereºtrilor?
– Posibil, spuse interlocutorul cu vocea (s)cãzutã, dupã
care adãugã, în ºoaptã adâncã: Dar nu este exclus – ºi Lui
Dumnezeu...
– Dar unde e portretul dumitale? întrebai, ca ºi ispitit de o
oarecare idee nãstruºnicã sau, poate, tainicã, înfriguratã.
– Iatã-l, zise cãlãuza, arãtându-mi fila albã de hârtie pe care
o ridicase de jos.
Eu întinsei mâinile, luând fila ºi pixul, dupã care trasei cele
patru linii ale unui patrulater. Brusc!!!! – ca pe un ecran, pe
coala de hârtie îmi apãru chipul. Deocamdatã – nedeformat...
Nemutilat, încã, s-ar putea spune...
17.X.2007

Ion Scorobete

FECIORUL LUI CHINEZU*

* Fragment din romanul cu acelaºi titlu, în curs de apariþie
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pleºuv, uscat ca o pâine de secarã din marginea cimitirului, ºi
îl regãsi neschimbat precum îl asemuia odatã, mai demult,
într-o joacã a imaginaþiei, cu bãtrânul George, nãscut ºi el parcã
la fel de cenuºiu, cum se aratã în fotografia din peretele de la
grãdinã, în acel instantaneu înrãmat la Petrovici, în Fãget, de-i
spunea chip de lup singuratic, frânt însã, despãrþit de sine, ºi
adus spre înainte, încât acum i se pãru cã dealul cu care îl
aproximase îºi prãvale imaginea întunecatã peste fruntea sa
obositã, de cum se chinui sã alunge fantasmele din preajma
anilor plini de sentimente adânci, când Solomia regreta cã nu
l-a oprit pe George, sã-l tot muºtruluiascã cu învãþãtura.
Se nimerea adesea, dupã ce se întorcea de la cireadã seara,
sã scoatã la vedere din traistã, în lumina de cearã a lãmpii, o
broºurã obositã, scrisã cu litere drepte, îngroºate dar destul
de ºtearsã ºi pãtatã încât sã se mai poatã înþelege ceva, iar
Chinezu, cum îl numirã din respect pe George, mãnãºturenii,
PRO

În valea inundabilã a Begheiului, pâlcurile de case se
rânduiesc geometric de-a lungul albiei aparent somnolente.
Pe o parte strãjuie somptuos dealurile Lipovei vãlurite
domol, ca niºte popasuri, iar pe cealaltã parte zona colinarã a
Fãgetului, învigorând o vatrã mai veche a satului Mãnãºtiur,
care abia se autosesizeazã din amorþeala ruralã, prin coºul de
fum negru-cenuºiu ce pufãie încontinuu, rãspândindu-ºi
catranul deasupra fabricii de cherestea de lângã linia feratã.
Altfel, zilele se scurg în mod obiºnuit, morocãnoase,
demodate, arareori iþindu-se vreo tensiune fie ea ºi de
circumstanþã.
Azi însã, în ultima vineri din postul mare, Ghiþã, cum l-ar fi
strigat ºi în aceastã zi Solomie, dacã nu ar fi trecut la cei drepþi,
cercetã cu privirea roatã, ca de atâtea ori, dealul întunecat ºi
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cu ochi ai dracului de sprinteni, însã paºnici, binevoitori, nu
rãbdã sã-i treacã neobservatã îndeletnicirea fiului, când îl trimise
de mai multe ori la lemne, iar el nu se devotã deloc îndemnului,
ba, mai mult chiar, tãgãdui prin lenevie, atras ca de magnet de
semnele acelea de cernealã, care îi acaparaserã pânã la urmã
sufletul.
Astfel cã, dupã ce desluºi înciudat caracterele abia lizibile
din titlul broºurii pe care Ghiþã o uitã lângã traistã, ºi se întrebã
cã ce poate sã însemne acel “Dialog între nepot ºi unchi pentru
începutul limbei române” al lui Petru Maior din Blaj, se hotãrî
sã nu mai amâne o discuþie lãmuritoare, la care sã fie prezentã
ºi Solomie.
În fereastrã se ivise ºi domina ultragiant de ceva vreme, o
primãvarã zbuciumãtoare.
Un zvon deloc liniºtitor se rãspândi printre sãteni când
Licã a lui Manzur, toboºarul din uliþa mare, îi scoase în poartã
cu ameninþarea ascuþitã cã…”îi poruncã de la împãrãþie sã nuºi mai înmulþeascã animalele, iar cei care au peste un anumit
numãr, sã le împrãºtie, întrucât pãºunea se înjumãtãþeºte iar
cea din marginea satului trece de la comunitate la stat,
perimetrul pãºunii urmând a se parcela spre a-ºi construi case
coloniºtii unguri, care trebuie sã soseascã în curând…”
Solomie ieºi prima, la þipãtul lui Licã. Îl întâmpinã cu afurisenie pentru cã îl bãnuia cã iar a închis uºa birtului cu umãrul
ºi îl descusu cu îndârjire, dar acesta nu dãdu mai multe date
decât avea ºtirea, fãrã explicaþii, nimic mai mult, accesul la
informaþie fiind secret, i-o întoarse el Solomiei, dar ceea ce
spuse, nu o încurajã, astfel cã la prânz când gãsi drum prin sat,
se abãtu la învãþãtorul, la parohie sã-i cearã ºi lui pãrerea, cã-i
doar sfetnicul oamenilor credincioºi ca protã al satului ºi, mare-i
fu mirarea când acesta îl lãudã pe Ghiþa al ei, care-i cuminte,
silitor la învãþãturã ºi pe deasupra, are darul vorbirii, care nu-i
lucru de lepãdat, o lãmuri la întoarcerea spre casã prota. Aºa
cã, bulversatã de starea tensionalã rãspânditã de Licã, îl aºteptã
cu nerãbdare pe George, sã se întoarcã de la chinezãrie, pentru
ca împreunã cu el, sã cerceteze ºtirea pe toate feþele, cã el e
meºter la soluþii, atunci când primejdiile se abat asupra casei lor.
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Ghiþã tocmai îºi descãrca traista, umplutã cu fel de fel de
buruieni culese de pe câmp ºi cu cioplituri lucrate în custura
pe care i-a meºterit-o covaciu lui Buzã, în atelierul de potcovit
de peste Beghei, iar când se încumetã sã despãtureascã broºura
cu coperta roasã, strânsã în pânza brumãrie de cânepã, în careo pãstra laolaltã cu mâncarea, George nu mai putu rãbda ºi
deschise încruntat discuþia, mai mult ca rãspuns la afrontul
autoritãþii statului, la cele întâmplate în cursul zilei, iar Solomia
pândind de la uºã, trase aproape scaunul cu trei picioare, sã se
aºeze ºi sã nu piardã niciun cuvânt dintre cele care l-ar fi putut
dojeni pe fiul ei, care e ca ºi rupt de sat, prin felul lui de a fi ºi
prin dezinteresul de ocupaþiile lor, zilnic apãsãtoare.
– Vãd eu bine, ori tu eºti oropsit de bucfariul ãla zdrenþuit
cã tot cu el în sân umbli, ca prota cu Biblia, mãi Ghiþã? se
apropie pornit Chinezu, potrivindu-ºi scaunul lângã colþul
mesei, orientatã spre marginea dinspre pãtratul ferestrei ce dã
în grãdinã.
Ghiþã rãmase mut ºi îºi pironi ochii pe vârful degetelor sale
de la picioarele desculþe ºi rãnite de miriºti, însã aºteptã nãuc,
cu privirea în deºert parcã, un colac de salvare de la Solomie,
cã ea ca întotdeauna, presimþi el, nu-i departe de un rãspuns
care sã-i vinã în ajutor.
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– Prota mai degrabã ar putea sã-þi rãspundã, interveni cu
glas domol, Solomie, puþin încurcatã de întrebarea asprã,
hotãrâtã a bãrbatului ei, ºi continuã aproape tulburatã: eu încã
am în memorie vorba lui ªtefi, învãþãtorul, cã Ghiþã nu se dã
bãtut la niciunul de acolo, de la clasã, la toate exerciþiile minþii
el e primul, bun de gurã, fãcu ea un semn cu arãtãtorul cãtre
buzele fiului sãu, ºi o cruce în dreptul pieptului, de parcã s-ar fi
lepãdat ca de-un ucigã-l toaca, de informaþia pe care i-o
furnizase cu puþin timp în urmã, învãþãtorul ªtefanovici din
Mãnãºtiur.
– Eu nu cu ªtefi vreau sã lãmuresc chestiunea care mã
priveºte pe mine ºi pe Ghiþã, ºi vãd cã ºi pe tine, pentru cã
amândoi tragem în ham aici, iar acum e timpul sã stabilim care
încotro, cã dacã el se îndreaptã spre lucrarea gândului, iar noi
nu mai facem parte din planurile lui, sã o spunã acum cât nu-i
prea târziu, cã vezi, ãºtia vin peste noi cu fel de fel de
constrângeri !
– Pãi, hai sã socotim, cã de-aia suntem acum în trei,… ºi,
ce-i mai bine pentru el…e ºi pentru noi ?!, câtã vreme are
minte are ºi coroane, restul…, om face ºi noi ce putem, cã
vorba ta, unde-o fi mai bine ca acasã ?
– Asta aº vrea sã aud de la Ghiþã, îi replicã el Solomiei dar
privindu-l cu ºi mai multã insistenþã pe fiul sãu, pe care îl dori
provocat cu asprime pentru a-i afla opiniile, armele, însã
descoperi cu surprindere cã acesta îºi cãuta acum o
ascunzãtoare, un moment de chibzuialã sub faldurile
îmbrãcãmintei sale de postav, aparent mai largi decât cele
obiºnuite, care se asortau destul de bine cu pãrul lung,
abundent, des ºi negru, ud de transpiraþie, cãzut în chicã de
adolescent precoce, pe fruntea latã, peste urechi, deloc pregãtit
pentru confruntare, ci imobil precum e vulturul tânãr în
marginea cuibului, încercând a-ºi lua zborul cãtre zãrile ostile…!
– Dar ce bucfãreºte el, prin spinii de la Remetea? întrebã cu
adresã indirectã Solomie, schimbând câteva priviri cu Ghiþã,
lãsând totuºi sã-i scape un zâmbet reþinut.
– Nu aº putea sã-þi traduc, dar cred cã-i vorba de o discuþie
a lui cu Donesie, dupã cum se spune în broºura aia dositã, în
sân, cum zici, de o învaþã pe de rost, în spinii de sub pãdure! se
rãzvrãti George.
– Atunci sã-l chemãm ºi pe Donesie aici, cã poate el ºtie
mai multe decât noi, lui i-o fi comunicat ºi alte gânduri decât
pe cele pe care ne lasã sã i le dezlegãm, zi de zi! propuse grijulie
Solomie.
– Donesie are treburile lui, ºi destule datorii, nu e cazul sãl bãgãm în zeama noastrã, dar dacã nu o sã gãsim calea bunã
ºi dreaptã o sã facem apel ºi la Donesie, cãzu de acord George.
În casã se fãcu deodatã rãcoare.
Cerul întunecat ºi rece, al mijlocului de aprilie, încã îºi mai
plimba burþile ameninþãtoare ale iernii peste crestele vineþii ale
Poianei Rusca, iar paorii nu prea îndrãzneau sã iese în câmp,
evaluând ºi reevaluând evenimentele, parcã spre a-i convinge
cã un rãu nu vine niciodatã singur, cu ordinul acesta de la
guvernare care cãzu ca un trãznet, deºi încã nu desluºirã vreun
fulger de primãvarã, doar vestea proastã adusã de Licã,
toboºarul, cu pãºunatul vitelor ºi colonizarea ungureascã.
Solomie, din obiºnuinþã, mai aruncã în ºpoier câteva surcele
uscate de fag, iar din cãmarã aduse uiaga de rãchie de un litru,
pe care George ºi Donesie o înjumãtãþiserã cu o searã mai
înainte, în jurul poveºtii vânãtoreºti a lui Mitru din Cutina ºi al
lui cu ªtefi din Lugoj.
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– Eu sunt de pãrere cã nu trebuie sã-l forþãm pe Ghiþã sã
facã ce fac eu ºi Donesie, cã truda asta cu braþele îi pentru cei
care nu se prãpãdesc dupã înþelepciune, iar dacã ºi învãþãtorul
dã bine despre înclinaþia lui Ghiþã, ar fi pãcat de la Dumnezeu
sã-i zãdãrnicesc chemarea cãtre o îndeletnicire deosebitã de a
mea, ºi de ce nu, mai profitabilã !?
– E uºor de spus cã nu-i stai în cale, cã te dai la o parte, dar
trebuie sã ºtim ºi ce e bine pentru el sã înveþe, pentru cã sunt
atâtea poteci care se împotmolesc tocmai când crezi cã ai izbutit
sã le scoþi la luminiº, sau care duc în fundãturã deºi nu þi se
aratã dintru început, iar atunci când nu s-o mai putea face
nimic pentru el, ce s-o alege de Ghiþã, mã întreb ºi eu aºa, cu
prostia mea, cã nu mã pot lãuda cu învãþãtura, zise Solomie ºi
se aºezã din nou pe scaunul din gura ºpoierului.
– Sunt atâtea slujbe cu cãutare, cã e greu sã alegi una, dacã
nu la Lugoj atunci la Timiºoara, iar mai lângã casã, aici la Fãget,
aºa cã meritã sã ne oprim la fiecare, sã vedem ºi avantajele dar
ºi neajunsurile pe care le presupune fiecare dintre acestea, sã
gãsim ºi care s-ar potrivi mai mult cu firea lui Ghiþã, se arãtã
dispus George.
Propuse deci, sã facã o trecere în revistã a meºteºugurilor
ºi slujbelor care nu doar cã solicitã mai mult sau mai puþin
intelectul, gândirea, ºtiinþa de carte, ci pe deasupra oferã ºi un
statut civil, social aparte, o poziþiei ierarhicã indiscutabil mai
înaltã decât poate obþine oricare altcineva din Mãnãºtiur, ºi
simþind cã se angajeazã la o alegere cu bãtaie lungã, luã un gât
din uiaga limpede, din colþul mesei;
– Eu nu dau pasãrea din mânã pe cioara de pe gard, aºa cã
e bine ca Ghiþã sã rãmâie aici lângã mine, cã ºi-o gãsi ºi el

rostul lui; nimeni n-a pierit de muncã, ba dimpotrivã, chiar tu ai
spus adesea cã, mult mai multã judecatã dobândesc oamenii
care trudesc din greu cu uneltele manuale, decât aceia care se
înconjoarã de teorii dubioase ºi se încorseteazã cu bunã-ºtiinþã
în ele precum îl încorsetãm noi pe calul din grajd cu hamul
înflorat, de vezi bine cã, nu numai cã nu sunt liberi dar, mi-ai zis
cã iau ºi libertatea celor de lângã ei, iar eu cred în ce spui tu, se
fãli ea ºi, la fel mã încred în ceea ce vei hotãrâ acum, se neliniºti
Solomie, pe scaunul cu trei picioare, încercând sã-l apere pe
Ghiþã de o eventualã înstrãinare, prin cine ºtie ce meleaguri
necunoscute !
– Desigur, eu am spus multe, le-am mai zis adesea ºi la
necaz, dar în ce-l priveºte pe Ghiþã, numai el hotãrãºte, el are
acum posibilitatea de a ne lãmuri dacã pasiunea sa pentru
ºtiinþa de carte este mai puternicã decât mângîierea pe care io transmit coarnele plugului sau mânerul coasei, cã lui Donesie
negreºit i-a zis el ceva, câtã vreme cartea asta a lui Petru Maior,
dacã nu i-o dat-o ªtefanovici, atunci nu i-o putea altcineva
procura decât unchiul sãu, încheie cu indulgenþã George, ºi
atinse din nou uiaga, cu buzele sale uscate.
– Bine cã te-ai schimbat ºi tu acum, când era sã prindã ºi el
puteri aici, în ograda noastrã, ºi sã ne fãlim cu un fecior care
nu-i ca toþi ceilalþi! izbucni, afectatã, Solomie.
– Da’ ce crezi, cã nu i-ar fi la îndemânã sã-i urmeze dascãlului,
cã tot e el îndrãgostit de gramaticã, de latinã ºi de greacã, iar
ungureºte nu-l întrece decât doar ªtefanovici?! se mândri
George, umflându-ºi pieptul în faþa Solomiei ºi a lui Ghiþã, cã
vezi Doamne, numai el poate sã aibe un fiu care sã fie adus cu
ºareta de la garã ºi de la Lugoj, cândva.
– Dascãl nici pomenealã, cã aº vrea sã-l vãd, sã-l tragã de
ºireturi fel de fel de beþivani de teapa lui Licã Manzur ori Laie a
lui Brusture, pentru progeniturile lor, mai bine paore în bãtãtura
lui! zise împãciuitoare, ca pentru sine, Solomie.
– Dacã asta nu se cade pentru el, spune tu altã variantã,
cã-i pe ultima sutã, el trebuie sã fie înscris în câteva zile, dacã
ne hotãrâm, strânse din buze George, în timp ce se sesizã cã
era cineva la uºã, care proba clanþa unsã de ieri searã.
– Fie ce o fi, poate ºi doctor de oameni, însã ºi slujba astai pãcãtoasã, cã vezi bine, zi, noapte tot pe drum, furtunã,
ninsoare, ger, nimeni nu aºteaptã când are dureri, iar dacã mai
ºi moare pacientul, nu-i de vinã Hãl de Sus, ci cel de i-o dat
tratamentul, îi cãinã Solomie lui Ghiþã.
În acest timp, uºa se crãpã aproape sfioasã, iar în
despicãtura ei îºi fãcu apariþia din noaptea umedã Donesie,
înfãºurat în mantaua lui de ispravã cu care s-a întors în tinereþe
din teatrul de operaþiuni a lui Iancu, învrednicit cu mesaj pentru
Murgu.
– Dar ce adunare secretã, Doamne iartã-mã, þineþi voi aici,
se interesã bãtrânul, þintindu-l cu privirea scurtã pe George,
într-un fel de mustrare pentru tristeþea ce o întâlni pe chipul lui
Ghiþã, care, aºezat la mijloc ca într-un scaun de torturã, se
ghemuise de parcã nu era spre binele lui, ci dimpotrivã, urma a
fi supus unei condamnãri pentru mulþi ani de acum încolo,
apoi se duse lângã Solomie, aproape de foc, în capãtul de
laviþã, din marginea patului.
– Ce dezbatem noi nu sunt secrete, deºi lipseºte Pãtru, cãi obosit de la plug, dar nici pentru toba lui Licã nu-i momentul!
rãspunse cu familiaritate George, ºi îi fãcu semn larg lui Donesie
cãtre uiagã, pentru o gurã de rãchie.
– Atunci, e un scaun de judecatã, dupã cum aratã
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împrejurarea, zise cu voce scãzutã, iar eu am picat nu tocmai
bine! continuã în acelaºi ton Donesie, ºi pentru a nu se
considera un intrus, încercã sã se retragã spre ieºire.
– Ei, lasã cã nu ai nimerit-o chiar din întâmplare, ci la fix,
cum zic nemþii, ba Solomie chiar mã îndemnã acum câteva
clipe sã-l scol pe Pãtru sã te cheme, dar uite cã nu mai e nevoie,
ai tu al ºaselea simþ de care se tot vorbeºte, râse George, ºi se
foi amabil în scaun, prefigurând o îndoitã invitaþie lui Donesie,
de a se aºeza pe colþul laviþei perpendicularã pe ºpoier.
– Sã accept deci cã Cel de sus e implicat în aceastã disputã
a voastrã, iar eu eram cel aºteptat sã mã pun zãlog cã alegerea
pe care o faceþi e cea bunã? se întrebã Donesie ºi le adresã
indirect întrebarea.
Ghiþã ridicã privirea pentru întâia datã dupã ce se vãzu
încolþit de întrebãrile iscoditoare ale lui George, dar nu ca sã-l
înfrunte pe acesta, ci sã-i atragã atenþia lui Donesie asupra
subiectului disputei. Apoi, simþindu-se mai lejer, îmbrãþiºã cu
ochii cotorul broºurei ivit de sub buruienile înºirate pe tãblia
mesei ºi constatã cu un plus de satisfacþie cã ºansele lui de a
pãrãsi satul cresc prin prezenþa lui Donesie, trimis parcã de
divinitate, la momentul oportun, în casa de la grãdinã.
– Eu nu vreau sã complic lucrurile, ºi poate cã eºti la curent
cu ordinul de la împãrãþie, iar cum ºtii, ce-ºi pun ãºtia în cap e
greu sã le-o mai scoþi, dacã nici Memorandul, care-i jalba a mai
tare a avocaþilor, nu se obosesc sã o ia în seamã, gãsesc cã
trebuie sã ne punem la adãpost individual, fiecare pe propriile

puteri! dezvãlui George tema discuþiei.
– Mie sã nu-mi spui acum cã tu ºi Solomie tocmai despre
Memorand dezbateþi, cu Ghiþã strâns la mijloc, în stare de arest
la domiciliu! râse mascat, Donesie, cãutându-se cu dificultate
în buzunarul de interior al mantalei, de unde scoase la vedere
„Dreptatea”, din care le mai citise el în grãdinã vara trecutã,
despre procesul intelectualilor români de la Cluj.
– Nici departe de Memorand nu suntem! se impacientã
George, ºi îi aminti de toba lui Licã, din zorii zilei.
– Asta aºa ar putea fi consideratã, dar eu mã refer la Ghiþã,
care tace ºi voi trageþi în el! îi luã el apãrarea, dupã care citi
relatarea intervenþiei lui Brediceanu, în apãrarea lui Braniºte, la
Curtea de juraþi din Timiºoara.
– Asta e, avocat ºi numai avocat trebuie sã-l facem pe Ghiþã!
zise într-un un fel de urare George, ridicând cu bunã dispoziþie
uiaga din care mai trase un gât ºi i-o întinse apoi lui Donesie.
– Uºor de zis, greu de fãcut!, arãtã Donesie cãtre mutra lui
Ghiþã, care se mai întremase totuºi de la venirea bãtrânului dar,
chiar ºi aºa, convins ºi cã altã cale mai potrivitã nu-i întrevede.
Solomie, de cum auzi entuziasmul, precum o nãlucã, nu
mai privea nici în afarã, nici înlãuntru, avu puterea doar sã se
se reazeme de ºpoier, sã nu se rãstoarne peste braþul de rãmurele
de la gura cuptorului, iar revenindu-ºi se gândi cã îl pierduse
pe Ghiþã, iar el, feciorul ei nu scotea nici un cuvânt dimpotrivã,
se lãsa condus de George ºi de Donesie, îndepãrtându-se pentru
totdeauna de casa în care ea îl adusese pe lume.

Turturicã
C. T
urturicã

COMPOZITORUL LUI DUMNEZEU*
...În final, Doctorul a fost de pãrere cã ar fi bine sã mã duc
pânã la 13 Decembrie, sã vãd dacã ãia au, într-adevãr, liber, un
post de corector. Iar dacã da, sã încerc sã-mi dau seama care
este atmosfera de acolo… Hulubei bãnuia cã la tipografie s-ar
putea sã fie explicaþia acelui telefon misterios… Cã ºi-a avut
gradul lui de mister, nu?…
Zis ºi fãcut! Numai cã, în clipa în care era sã mã ridic de pe
scaun, a apãrut domnul Cuclin. ªtiind cã-i va face plãcere, i-am
zis:
– Sã trãiþi, maestre!
Hulubei, care se ºi ridicase în picioare, aºteptând ca bãtrânul
compozitor sã-i întindã mâna – altã ºcoalã, altã educaþie! –
dupã care sã mã prezinte pe mine, s-a mirat:
– Vã cunoaºteþi?!
– Da, am zis, stingherit, pentru cã mã simþeam vinovat.
Nu cu multã vreme în urmã, la Capºa fiind, unde îmi beau,
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* Fragment din romanul Scula Securitãþii în curs de
apariþie la Editura Tehno-Press, Iaºi.
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uneori, ceaºca de cacao, mult mai ieftinã decât cea de cafea, la
masa la care stãteam, cu câþiva actori de la Tãnase, a venit un
moºulicã. Mãrunþel, slãbuþ, dar bãrbierit la sânge, cu lavalierã,
iar pe cap cu o pãlãrie de la începutul secolului… Se vedea
strãdania bãtrânului de a nu arãta jalnic, când el, de fapt, într-o
astfel de situaþie se gãsea… Bineînþeles cã habar n-aveam
cine e ºi ce destin nemilos îi tortura sufletul ºi fiinþa-i fragilã.
Iar numele de Cuclin nu mi-a spus absolut nimic. Nu m-a
interesat nici chiar atunci când el, vãzându-mã cã privesc absent pe fereastrã, mi-a atins cu sfialã cotul, explicându-mi mie…
Pot zice, numai mie!… cã mitologia n-a murit, cã ea are încã
multe de oferit creatorilor de orice gen, nu doar compozitorilor,
ºi cã unele din lucrãrile lui tocmai asta vor sã dovedeascã. Eu,
deci, nici atunci nu mi-am aplecat cu mai multã atenþie urechea
la vorbele lui. Cu toate astea, la plecare – Mã duc, cã am ceva
de terminat! a zis – el pe mine m-a poftit sã-l vizitez acasã. ªi
cum eu l-am privit surprins, parcã s-a scuzat: Când poþi, când
n-ai ce face, când te simþi singur… Da, bine! am mormãit, uºor
stigherit, uºor iritat, mai cu seamã de privirile actorilor. Care –
nota bene! – nu erau nici ironice, nici zeflemitoare, ci, mai
degrabã, surprinse. Ca ºi când s-ar fi întrebat: De ce-l invitã
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spre Absolut!
În clipa asta, Hulubei a fãcut un gest, pe care nu-l mai
fãcuse vreodatã…
Pânã atunci fusesem convins cã Doctorul, ca personaj,
este condamnat sã rãmânã aºa cum a fost ieri ºi cum va fi
mâine. Cã, adicã, nu creºte, nu descreºte, nu te surprinde mãcar
cu o izbucnire de mânie sau de milã. A vãzut prea multe, ca sã-l
mai scoatã ceva din calmul lui. Atunci însã aproape cã m-a
ºocat: a lovit puternic cu pumnul în masã, spunând ceva printre
dinþi. Probabil o înjurãturã. Vãzând cã ºi eu ºi Þuþea îl privim
surprinºi, s-a justificat:
– În vreme ce Cuclin era arestat, colegii lui de breaslã
petreceau la inaugurarea restaurantului Uniunii
compozitorilor…
- Rumegau! l-a corectat Þuþea.
- A, da! a spus ºi Doctorul, încercând sã se calmeze.
Eu, bineînþeles, îi priveam nedumerit: Despre ce vorbeau?…
Nu se puteau referi, pur ºi simplu, la o ghiftuialã de mitocan.
Trebuia sã fie altceva! Ce?
– Explicã-i, te rog! a mormãit Doctorul cãtre Þuþea, vãzând
cã-i privesc contrariat. Iar bãtrânul economist, care îþi ia mai
tot timpul vorba din gurã, fãrã sã-ºi cearã scuze, necum sã se
mai lase rugat sã-ºi explice teoriile, de data asta ezita. Pânã l-a
urmã, mi-a zis, rar – ca niciodatã – ºi fãrã ca gura lui, lipsitã
aproape complet de dinþi, sã molfãie cuvintele:
– Orice dictator vrea sã fie considerat ºi un mare vânãtor.
Dar cum nu este aºa ceva, slugile îi pregãtesc, din vreme,
sãlbãticiunile cu care urmeazã sã se fãleascã. În ce fel? Urºii,
cerbii, mistreþii sunt ademeniþi, de mici, într-un anume loc,
unde li se pune hranã din belºug. În timp ce mãnâncã, paznicii
trag câte un foc de armã în aer. La început, firesc, animalele se
sperie ºi fug. Dar foamea ºi, mai cu seamã, meniul select, îi
aduc înapoi. Cu timpul, pocnetul puºtilor nu-i mai
impresioneazã. Aºa cã, în momentul în care se anunþã venirea
dictatorului, animalelor li se aruncã hranã multã ºi proaspãtã.
Dictatorul se aºeazã la micã distanþã ºi începe sã tragã. Sã
zicem, în cerbi. Poc! Cade unul, dar ceilalþi continuã sã mãnînce.
Poc! Altul se prãbuºeºte. Reacþia turmei, zero. Ea are ce mânca,
apoi ce rumega. Dar oamenii? m-a întrebat Þuþea, aplecându-se,
brusc, spre mine. Sunt ei doar niºte burdihane?
Eu, sigur, am scuturat din cap. Timp în care Hulubei continua sã pufneascã pe nas. A trebuit sã mã întorc spre el, sã
aud ce vrea sã spunã. Iar el, cãutând încã sã se calmeze, mi-a
zis:
– Bun, admit cã domnii colegi ai maestrului Cuclin nu ºtiau
cã unul de-al lor a cãzut ºi-ºi puteau ierta cã au continuat sã
bea ºi sã mãnânce la acel restaurant, dar dupã aceea? Pentru
cã, mai târziu, ei au aflat de premeditarea Securitãþii… Aceasta,
înainte de o descindere în casa vreunei mari personalitãþi, pune
la cale ºi o diversiune – hranã din belºug în ieslea flãmânzilor
- tocmai pentru a anihila reacþia breslei. ªi, la Compozitori, ea a
fost atât de bine amorþitã, încât, Matei Socor, preºedintele
Uniunii, vãzându-l, acum câteva zile, pe maestrul Cuclin la
Ateneu, cascã ochii mari – de parcã ar fi zãrit o stafie – ºi-l
întreabã: „Cum, mai trãieºti?!” Ei, ce zici?
N-am apucat sã-i rãspund Doctorului, fiindcã, de alãturi,
Þuþea aproape cã mi-a strigat sã fiu atent…
Ori de câteori sunt nevoit sã stau la masã cu omul ãsta, pe
mine mã trec, în permanenþã, fiorii. Pentru cã el nu ºtie sã
ºopteascã. Tot ce spune, spune în gura mare. Îl salveazã faptul
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tocmai pe ãsta?! Uimire care mi s-a pãrut fireascã, fiindcã ºi eu
mã întrebam cam în acelaºi fel, doar cã mai vulgar: Ce vrea
hodorogul ãsta de la mine? Nu cumva…?
Ignoranþa mea în cazul Cuclin s-a dovedit tot atât de crasã
ca ºi în cazul profesorului Dionisos Pippidi. ªi pe istoric, la
prima vedere, îl etichetasem ca pe un moºulicã oarecare, ca,
dupã aceea, sã-i admir exagerat… Mai bine zis, neselectiv!…
lucrãrile ºi comportamentul.
A doua sau a treia zi, de la întâmplarea din Capºa, am asistat
însã la o discuþie între Hulubei ºi Þuþea, despre Cuclin… Acum
însã, auzindu-i numele, am ciulit urechile.
– Cine-i, domnilor, omul ãsta?! i-am întrebat, aproape iritat.
– Un mare compozitor! a zis Þuþea.
– Un mare compozitor ºi om de culturã! a adãugat Doctorul.
– Daaaa?! m-am mirat.
– În l913 a luat ºi premiul Enescu! a precizat Hulubei. (Þuþea
a dat din cap, cofirmând) ªi de un astfel de om, a continuat
Doctorul, ei… Ei, înþelegi?… ºi-au bãtut joc într-un mod
îngrozitor!
De data asta am devenit foarte atent. Ce-a pãþit? ªi aflu cã
omul a fost închis ani de zile, o vreme ºi la Canal. Pentru ce?
Fiindcã a ascultat Liturghia solemnã de Bach, la Biblioteca
legaþiei britanice.
– Extraordinar! mi-a scãpat, fãrã sã vreau ºi, imediat, m-am
aplecat la urechea Doctorului, întrebându-l: Înseamnã cã dacã
ei îmi descoperã jocul dublu mã pun la zid? Hulubei s-a tras
înapoi, privindu-mã surprins. A dat apoi sã zâmbeascã, dar,
imediat, a redevenit serios, sfãtuindu-mã:
– Fii foarte atent, nu te juca cu focul! (Þuþea a vrut sã ºtie ce
ºuºotim) Îi spuneam, a cotit-o Hulubei, ce fãcea Cuclin în pauza
de prânz!
- Aha! a exclamat Þuþea.
ªtia la ce se referise Doctorul. Eu însã nu:
– Ce fãcea?
ªi Hulubei mi-a explicat:
– Nu putea sã doarmã în pauza de prânz, deºi ºtia cã trebuie
sã-ºi refacã forþele pentru munca de dupã masã… De altfel,
nici noaptea nu avea somn!… Omul ãsta este cea mai delicatã
împletire între orgoliul de artist ºi rezistenþa la umilire. Orgoliului
îi corespunde strãdania lui de a-l depãºi pe Beethoven… Surdul
a compus 9 simfonii, el a ajuns deja la l6... Celui de al doilea i se
potriveºte perfect zicala cu buturuga micã… Arestat, închis în
cele mai îngrozitoare puºcãrii, toþi se aºteptaserã ca fragilul
Cuclin sã treacã, încã din primele zile, în lumea drepþilor.
Torþionarii se mirau cã îl mai vãd în front ºi dimineaþa urmãtoare.
„N-ai mierlit-o, mã?!” îl întrebau. „Încã nu!” ºoptea
compozitorul, privindu-i senin. Ajunseserã sã facã pariuri pe
viaþa lui…
– Dar ce se întâmpla în pauza de prânz?
– Umbla prin curtea lagãrului, adunând de pe jos tot felul
de resturi, chiºtoace, beþe de chibrit, surcele, smocuri de iarbã
uscatã ºi hârtii... Le fãcea grãmãjoare, dupã care le ducea la
lada de gunoi. Zi de zi. Odatã, nu ºtiu cum de m-am trezit ºi
l-am vãzut… Noi, ceilalþi, dupã ce sorbeam zoaiele, cãdeam ca
buºtenii la pãmânt ºi adormeam aproape instantaneu!… „Ce
faceþi, maestre?!” l-am întrebat. Nu mi-a rãspuns. Tãcea, privind
gânditor în jos. „Pentru cine vã obosiþi sã adunaþi gunoaiele
astea? am insistat. N-o sã vã laude nimeni!” . „Pentru
Dumnezeu!” mi-a rãspuns ºi ºi-a vãzut de treabã.
– Ne-a dezvãluit, a intervenit Þuþea, permanenta lui aspiraþie
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cã molfãie cuvintele ºi nu sunt mulþi cei care îl înþeleg. Bãnuiesc
cã ãia care au datoria sã-i transcrie benzile – presupunând cã
este înregistrat – au mare bãtaie de cap cu descifrarea lor. De
aproape însã ºi privindu-l în ochi, înþelegi destul de uºor ce
vrea sã zicã…
Aºa ºi atunci. Întorcându-mã cu faþa spre el, l-am auzit
declarând sentenþios, cã Istoria lumii demonstreazã cã oricãrui
vânãtor îi vine vremea sã fie vânat...
– Mai încet! l-a sfãtuit Doctorul ºi, imediat, au schimbat
vorba.
Acum, deci, eu ºtiam cine este Cuclin. Iar când i-am zis
maestre, am pronunþat cuvântul cu toatã convingerea ºi
respectul cuvenit. I-am potrivit chiar scaunul, sã se aºeze.
Totuºi, vãzând cã vreau sã plec, i s-a lungit faþa. Iar îl evitam!
Hulubei însã aproape cã s-a rãstit la mine:
– Du-te, cã întârzii!
Voia, neapãrat, sã ºtie ce-i cu acel telefon. Compozitorul
l-a luat la rost:
– De ce-l alungi?!
– Nu, domnule Cuclin, s-a apãrat Doctorul, dar are o treabã
undeva ºi, peste ora trei, n-o sã mai gãseascã pe nimeni acolo.

– Dar ce, s-a opus bãtrânul, mâine nu e o zi?
Dorea el sã mã aibã alãturi, sãtul – presupun – de auditoriul
în vârstã. Mie, sau unuia ca mine, voia sã-i arate cine este cu
adevãrat. Fiindcã simþea – iar eu i-o demostrasem din plin – cã
noile generaþii îl trateazã ca pe un ins inutil de-acum. Hulubei
însã n-a renunþat la ideea de a mã vedea plecat.
– Noi, i-a explicat bãtrânului, ne putem întâlni aici oricând
ºi sã discutãm de dimineaþã pânã seasra, dar el – ºi a arãtat cu
mâna spre mine – dacã nu rezolvã problema pe care o are,
rãmâne fãrã serviciu!
A cam exagerat puþin, dar fãrã sã se depãrteze prea mult de
adevãr. A trebuit, deci, sã plec, dar i-am zis lui Cuclin:
– Îmi pare rãu cã nu mai pot rãmâne.
- Du-te atunci, a consimþit bãtrânul, ºi Dumnezeu sã te
aibãn în pazã.
- Promit însã, am adãugat imediat, cã vã voi face cât de
curând o vizitã. Pãstrez adresa dumneavoastrã cu sfinþenie!
ªi m-am îndepãrtat, cu obrajii în flãcãri, fiindcã hârtioara,
pe care bãtrânul compozitor îmi scrisese numãrul casei ºi strada
pe care locuia, o aruncasem chiar înainte de-a ieºi, atunci, din
Capºa. Dacã nu mã înºel, ºedea prin zona Sãlii Palatului…

Maria Niþu

SCRIITORI ªI CASE MEMORIALE:
CEZAR PETRESCU ÎN STAÞIUNE!
Iulie 2008, voiaj la Busteni.
Când pleci într-o staþiune, cãlãtor conºtiincios, cauþi un
ghid turistic. Chiar ºi când e o deplasare în delegaþie de serviciu,
printre picãturi, vrei „sã îmbini utilul cu plãcutul”.
Dacã nu poþi savura „oraºul alpiniºtilor”, experimentând
numeroasele trasee turistice, marcate cu diverse triunghiuri
colorate, galben, albastru, roºu, spre Piatra Arsã, ori Vârful cu
Dor, spre cascada Urlãtoarea sau Poiana Þapului, atunci te
limitezi la ceea ce-þi oferã oraºul „din vale”, exteriorul rãmânând,
temporar, „fructul interzis”.
Când pregãtirea pentru deplasare e în pripã, fãrã timpul
trufanda pentru „documentare”, nici cât pentru un „search”
solicitat cu reverenþã de la „Mr. Google ºtie tot”, se întâmplã,
când dai „search” doar în biblioteca personalã, sã nu gãseºti
decât un ghid vechi, de producþie ceauºistã…
Pozele ilustrative sunt bineînþeles alb-negru, cu complexul
turistic pentru tineret, cu fotografii din cartiere noi ale oraºului,
asezonate cu citate adecvate din Al. Vlahuþã „România
pitoreascã”, cu informaþii despre fabrica de hârtie, ori despre
sãlile de cinematograf etc.
La faþa locului, constaþi cã staþiunea e micã: din centru faci
zece minute la dreapta, zece la stânga, ºi ai terminat rondul!
Astfel cã e timp pentru Casa memorialã „Cezar Petrescu”.
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Casele memoriale ale scriitorilor – casete de istorie culturalã,
acolo unde existã, sunt înscrise în ghidul turistic al fiecãrui
oraº, printre altele, ca un obiectiv cultural oarecare. În unele
locuri ai surpriza abia sã le descoperi, uitate prin colþuri prãfuite,
ascunse printre blocuri sau magazine, ori chiar într-un modest
apartament de bloc…
Cu o existenþã anonimã, dacã au un vizitator sau doi pe
sãptãmânã, ori pe lunã, fãrã plãcuþe informative ori indicatoare
vizibile, bannere publicitare…
E drept cã aceste casete de memorie culturalã sunt
coordonate de muzee (chiar sunt numite unele „muzee
memoriale”), Muzeul Literaturii Române fiind ºi patronul
financiar, încât poate acest cuvânt din autoritatea tutelarã induce involuntar conotaþii de obiect mumificat, ceva de „muzeu”
însemnând, în tiparele preconcepute ale gândirii, ceva arid,
sclerozat-didacticist.
Ce ar putea sã dea viaþã unui muzeu?! Acum, în era
informatizatã, ar fi posibil orice, doar printr-un calculator ºi
proiecþii de materiale multimedia...
Chiar ºi-ntr-un muzeu cu fosile preistorice ai reuºi animaþie,
cu imagini din Steven Spielberg, „Jurassic Park!”
***
Într-un oraº mic precum Buºteni, o casã memorialã
constituie totuºi un loc de falã, care saltã punctajul în
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„Aici - sub cerul acesta pur, Cezar Petrescu a cinstit, ca într-o
ceremonie anticã, Arta, Munca, Dreptatea ºi Omenia. Veþi gãsi
prezenþa unui om care v-a iubit....”
La intrare primeºti papucii de rigoare, papuci de muzeu,
din pânzã, sã-i prinzi cu ºireturi peste încãlþãri, obiecte care sentâmplã sã te chinuie cumplit pe tot parcursul vizitei, când se
tot desfac, tot scapã din picioare, fiind prea mari ºi largi …
Pe o mãsuþã din holul de la intrare e o scrumierã de epocã,
ca ornament cu un cap de bufniþã cu ochi scrutãtori, ºi un
sertãraº, pesemne pentru chibrite sau þigãri (rãmîi nelãmurit,
dacã respecþi sub ochii vigilenþi ai ghidei, indicaþia terorizantã,
nelipsitã în muzee, pusã chiar alãturi de scrumierã, „Nu atingeþi
obiectele!”, în ciuda impulsului firesc de a o pipãi, cu iluzia cã
vei simþi timpul anilor 30-60). Scriitorul fuma ca un turc, câte
60 de þigãri pe zi.
Holul are ca strãjeri, trei sculpturi cu Horea, Cloºca ºi Criºan,
semnate de Oscar Han, pe piedestaluri înalte, încât, puþin
dezorientat, crezi cã intri într-un muzeu de istorie a rãscoalelor
þãrãneºti, prin figurile care þi se impun ca repezentative prin
mãrime.
De fapt rolul lor e de a contribui la atmosfera culturalã a
epocii prin numele sculptorului, unul din cercul de prieteni
artiºti.
Legãturile între artiºti sunt alambicate, unele evidente, altele
subterane, prin diverse preferinþe ºi conjuncturi circumstanþiale
ori ideatice…
Sculptorul Oscar Han era ºi autorul bustului lui M. Eminescu
de la Putna ºi al statuia lui M. Eminescu de la Constanþa, nume
apropiat deci ºi prin „afinitãþi elective”, Cezar Petrescu fiind ºi
el autor al consistentei lucrãri „Romanul lui Eminescu” în 3
volume, apreciatã în timpul sãu.
Casa memorialã, ne spune ghida, a fost cumpãratã de fapt
chiar din încasãrile de la vânzarea cãrþii despre Eminescu,
destul de consistente, încât i-au mai rãmas bani ºi s-o
amenajeze dupã placul inimii. O mostrã a vremurilor când
scriitorii puteau trãi lejer financiar din vânzarea operelor lor.
Oscar Han mai apare apoi, alãturi de Demian, ca unul dintre
ilustratorii principali ai revistei „Gândirea”, întemeiatã de Cezar
Petrescu, la Cluj, în 1921.
În întreaga casã, pe pereþi , printre tablouri dãruite de
prieteni, nume familiare în epocã, Demian, Anatol Vulpe, Iosif
Iser…, sunt ºi lucrãri semnate chiar de el însuºi, un tablou:
„Birje ieºeanã”, în tuº colorat, ori un „Cap de cazac” cu un chip
viguros, de rus sadea, desen în peniþã.
Ghida îºi începe prezentarea precum ar fi pus patefonul în
prizã, stil parcã tipic de ghid de muzeu, cum ar spune un ºcolar
o lecþie pe dinafarã, afectat, pe alocuri cu înflorituri de bunã
imagine „ era un tip charismatic ºi curtat de femei, iubea vinul
bun, femeile, dacã se putea sã fie blonde, ºi jocurile de noroc,
mai ales ruleta”. Treptat, atmosfera s-a încãlzit, resuscitând
ceva din intimitatea lui Cezar Petrescu „neîntrecut causeur ºi
intelectual rafinat”.
În dreapta, unind dormitorul mamei cu cel al soþiei printr-o
arcadã, s-a fãcut o camerã care cuprinde, ilustratã în elementele
semnificative, bio-bibliografia autorului, în documente
originale, corespondenþã, ediþii princeps, manuscrise, dedicaþii
de la prieteni: O. Cisek, Th. Sion, de la Ionel Teodoreanu ºi
soþia sa Lily (ªtefania Velisar) (peste 600 de volume din
biblioteca sa sunt cu dedicaþii de la alþi scriitori), confirmând
afirmaþia proprie: „Îndeletnicirea scriitoriceascã am socotit-o
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spiritualitatea oraºului, mândru cã are ºi el o piesã de puzzle
din „România tainicã” a trecutului.
Chiar dacã Cezar Petrescu nu e printre autorii canonici din
manuale, romanul rãzboiului „Întunecare” fiind surclasat de
altele, mai mult ºtiut ca un clasic al literaturii pentru copii, prin
Fram, ursul polar.
„Letopiseþul” oraºului Buºteni, în perioada 1937-1961,
consemneazã orgolios numele lui Cezar Petrescu.
Ca în orice oraº, nu trebuie sã-ntrebi de stradã, locuitorii
nu-ºi prea cunosc strãzile din oraº, dincolo de propria lor stradã,
care ºi aceea nu e sigurã (mai ales în bulibãºeala periodicã a
schimbatului numelor strãzilor, cu logicã ezotericã uneori ...)
Nu ºtiau de Str. Tudor Vladimirescu nr. 2, dar despre „Casa
Cezar Petrescu” sigur te informau: „Mai mergi ceva mai multiºor
încolo, pânã aproape de ieºirea din oraº, ºi vezi un panou mare
ºi un indicator, se vãd chiar din orice autocar, sigur o gãseºti!”
În capãtul strãzii, puþin în pantã, identifici clãdirea cãutatã,
parcã trãgându-se spre pãdure, întru delimitare de blocurile ºi
vilele din jur, care dimpotrivã, erau mai dornice sã se
îngrãmãdeascã spre artera principalã (unde puteau fi mai la
vedere afiºele pentru turiºti: „Camere libere pentru cazare!”).
Cândva retrasã în afara oraºului, cum îi plãcea scriitorului,
idealã pentru liniºtea de creaþie doritã de scriitorul stresat de
viaþa trepidantã a Bucureºtiului, capitala zgomotos-poluatã
chiar ºi-n perioada interbelicã, acum e în interiorul oraºului, pe
o culme, încã între brazi, elegantã, cu aerul ei de vedetã, între
alte vile anoste ºi fãrã nici un sclipici-confetti de istorie
personalã.
Scriitorul prefera sã se refugieze în astfel de locuri: undeva
în judeþul Neamþ, e un sat mic, Stejaru (vechiul Avereºti), pe
drumul spre Vaslui, într-o vale la poalele dealului Ciomârtan,
unde între 1927-1931 ºi-a scris o parte din proze, în „casa de
sub pãdure”, conacul de pe moºia din Avereºti a soþiei.
Cum aproape fiecare oraº are acum un site web pentru
promovarea locului, o mini-monografie localã în câteva flashuri, iniþierea o faci prin Internet.
La faþa locului, formula clasicã de prezentare sunt pliantele
- primul lucru pe care îl cumpãrã un vizitator, aºa cum la un
spectacol de teatru ia programul, ca un blocnotes gata pregãtit,
fast food, mostrã de „marketingul cultural”,cum „vinzi” istoria
literaturii.
În 1937, când a ales sã se retragã la poalele Muntelui
Caraiman, Cezar Petrescu avea 45 de ani. A cumpãrat casa de la
o familie de avocaþi ºi a locuit-o pânã a fost doborât de un atac
de cord fatal.
Casae o construcþie din anul 1918, în stilul vremii, cu specific românesc, de staþiune de munte, cu trei nivele, cu terasã
cu balustrade ºi coloane de lemn sculptate, bolþi în arcuri de
cerc frânte, cu arcade ca lobii unei petale.
Sora scriitorului, Chehata Smaranda, o personalitate
încercatã greu de destinul din perioada comunistã, condamnatã
în 1950 la muncã silnicã pe viaþã, pentru legãturi cu Legaþia
Franþei din Bucureºti, purtatã pânã prin 1954 prin penitenciarele
vremii, a fost cea care a perseverat în înavuþirea memoriei sale.
Între cei doi existase o relaþie afectivã puternicã, Cezar Petrescu
o considera „un alter ego feminin al meu” .
Între timp surorile au murit, poate mai trãieºte pe undeva
prin Canada un nepot din partea lor, ne spune ghida…
Intrarea în muzeul literar, dinspre rãsãrit, e sub auspiciile
unui citat semnat de unul dintre prieteni, Demostene Botez:
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întotdeauna unica-mi raþiune de existenþã, unica justificare a
trecerii mele prin viaþã”, care justificã ºi opera-i foarte prolificã.
Mare e portretul mamei, Olga, care a locuit în casa de la
Buºteni pânã la moarte (1956), ºi pentru care scriitorul a avut
un adevãrat cult, primul exemplar din fiecare carte apãrutã era
totdeauna dedicat mamei.
Printre fotografii se iþeºte ºi o pozã cu un pisic, Cocârþ,
devenit personaj (în romanul pentru copii Cocârþ ºi bomba
atomicã), pentru cã scriitorul, ca un alt Creangã, iubea mult
pisicile, lor li se permitea orice, chiar dacã în fiecare an, de
obicei înainte de Paºti, se schimbau toate perdelele, fiind
complet zgrepþãite de pisici!
În ºase vitrine, numerotate ºi etichetate dupã tematica
programatã de scriitor, e jalonarea operei sale, dupã cum ºi-a
planificat-o mãrturisit, într-o cronicã balzacianã a sec. XX, în 6
cicluri tematice: Rodul pãmântului - Lumea satului, Rãzboi ºi
pace, Târgurile unde se moare, Capitala care ucide, Fantasticul
interior, Satiricon ºi Rãdãcinile din alt veac.
În stânga, e salonul oficial de primire (drawing room), unde,
alãturi de cãrþile obiºnuite, pe rafturi sunt obiecte de artã
popularã, ceramicã pictatã de mânã., de meºteri populari, „villagers”. Mobilierul rustic e din lemn de brad, ars ºi bãlþuit,
fãcut special la comandã dupã proiectele lui, ca de un designer avant la lettre, funcþional, pentru a cuprinde cât mai
multe volume.
Spaþiul personal era la etaj, cu dormitorul, o cãmãruþã
intimã, cu o fereastrã ca un geamlâc de mansardã, pe o margine
de pat o pãlãrie ºi o geantã model vechi de piele… Fotoliul de
la birou era þinut special cu spatele la uºã, pentru concentrare
maximã.
Din biroul de lucru se ieºea în verandã, unde pe mãsuþã se
mai pãstreazã ibricul cu cafea ºi ceaºca (bea multã cafea, 10
cafele pe zi, nu lucra ziua, ci mai mult noaptea), o verandã cu
largã deschidere spre aerul tare al munþilor, care în ultimele
luni ale vieþii i-a cam fost interzis de medic bolnavului de inimã!
În fiecare încãpere trona câte un calup de cãrþi, dar biblioteca
consistentã era în partea holului mare care dãdea într-o terasã,
belvedere spre Valea Prahovei, despãrþitã de restul încãperii
printr-o uºã din grilaj de fier forjat, cu acelaºi model de înflorituri
ornamentale ca ºi cele de la ferestrele întregii case, ca o
delimitare necesarã a spaþiului sãu unic, sanctuar “ Cezar
Petrescu scria tot timpul; când nu scria, citea”.
Toate încãperile sunt decorate cu scoarþe populare, decor
interior în stil simplu, românesc, tradiþional interbelic, care
întãrea ideile de apãrare ºi promovare a tradiþionalismului, a
specificului popular, susþinute la „Gândirea”, revistã care se
definea: „Revistã literarã, artisticã, socialã, tradiþionalistã,
ortodoxã ºi autohtonistã”.
În camera de lucru, pe un birou, stãtea discret o fotografie
a unui adolescent, fiul sãu Aurel, care a murit în 1939.
Povestea ar pãrea telenovelã, dar fiind realã, are ceva de
dramã shakespeareanã.
Teodor Aurel Petrescu, unicul fiu, avut din prima cãsãtorie,
studentul de 23 de ani se îndrãgosteºte la Piatra Neamþ de o
fatã de 19 ani, fiica unui þãran înstãrit din Tâmboieºti, Vrancea,
„bacalaureatã” a liceului din Piatra Neamþ. Fiind ºi-n prag de
rãzboi, vremuri tulburi de mobilizare, fiind poate ºi condiþiile
de „mezalianþã”, cei doi nu primesc acordul pãrinþilor pentru
cãsãtorie, astfel cã tânãrul îºi împuºcã iubita, în casa pãrinþilor
fetei din Tâmboieºti, apoi se sinucide. Cei doi au fost îngropaþi
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împreunã în cimitirul comunei. Scriitorul n-a fost la
înmormântare.
Povestea a fost pusã la index de presa vremii, la cerinþa lui
Cezar Petrescu, pe atunci director al oficiosului dictaturii regale, „România”. În Registrul Cenzurii, din 1939 se menþioneazã: „12 mai 1939: Astãzi s-a sinucis la Râmnicu Vâlcea
tânãrul Aurel Petrescu, fiul lui Cezar Petrescu, directorul ziarului
România. S-a facut apel la ziare de cãtre tatal îndurerat sã nu se
publice decât cel mult o simplã informaþie, fãrã specificarea cã
este fiul scriitorului Cezar Petrescu ºi fãrã fotografii. Sã se
respecte aceastã rugãminte.“ (din articolul lui Ioan Lãcustã în
România literarã, Nr. 51-52 / 21 decembrie 2006).
Neconsemnate, faptele s-au uitat, singurii care-ºi mai amintesc
sunt bãtrânii satului, încât povestea lor a cãpãtat o aurã de
legendã tragicã.
În camera alãturatã, dintr-o fostã debara, surorile au
amenajat un fel de cabinet de presã, cu toate colecþiile de
reviste ºi ziare, o bibliografie documentarã voluminoasã despre
activitatea de gazetar, publicistica fiind hrana sa zilnicã,
considerând ziaristica: „un preþios ºi strategic punct de
observaþie”, mãrturisind cã regãseºte în redacþii: „efervescenþa
celei mai acute actualitãþi, frenezia celor mai nesãbuite pasiuni,
abjecþii, trãdãri, vânzãri”
Sub vitrinele de sticlã citeºti din manuscrisele sale , un text
cu creionul, cu spaþii largi între rânduri, dintr-un articol despre
”þãrani condamnaþi la hibernare”, ori fragmente din scrisori
trimise de prieteni, o scrisoare de la Pãstorel, care,
nedezminþindu-ºi talentul de degustãtor de vinuri, într-un un
text cu titlul „ Probabil, vinul…” noteazã: „nu ºtiu cum se
zâmbeºte dulceag în scris”, ca o adnotare la butada cunoscutã
a lui „nu-i vina mea, e vinul lor! ”, ori o scrisoare de la V.I. Popa,
scrisã cu peniþa, caligrafic, controlat, elegant, cu regrete pentru
boala sa de care aflase de la Sanda Hodoº, altã scrisoare de la
Ion Bianu, cu un scris mai dezordonat, grãbit, ori o dedicaþie
de la Dinu Pillat, cu o regularitate ºi exactitate a mãrimii ºi
formei literelor, parcã scrise cu ºablonul…
Pe scara interioarã dintre etaje, spiralatã, pe pereþi erau
înrãmate fotografii ale împrejurimilor, dintr-un album fotografic
al anilor 1930. Vedeam Poiana Coºtilei, ori culmea „Colþii
Morarului” în acele fotografii de cinematecã prin patina timpului
în alb –negru, încercând printr-un exerciþiu de imaginaþie sã
implantez fiinþã vie casa Cezar Petrescu în acel peisaj, fãrã
blocurile ºi vilele înconjurãtoare, cu adevãrat un nou refugiu în
pãdure …
Cei conectaþi doar la prezent, preocupaþi de raiting, ar putea
jubila: „o casã memorialã nu are nimic deosebit, nu e”cool”, e
o clãdire simplã, cu nimic ieºitã din comun, pe deasupra e
„boring”, plictisitoare!”
ªi totuºi, o casã memorialã are farmecul ei intrinsec: acea
fãrâmã de tainã a sâmburelui de piersicã, prin acel ingredient
de „rezidenþã”, loc unde au fost „cei mai fierbinþi ani”, altfel, sar putea pe bandã rulantã sã se încropeascã funcþionãreºte,
oriunde, câte o casã memorialã.
Dincolo de circuitul turistic, casa memorialã „Cezar
Petrescu” a intrat ºi în circuitul vieþii culturale prin tradiþia
anualã, în sezonul estival, a Salonului Umorului „Ridendum
dicere vero”, iniþiat în 1995 de Fundaþia Culturalã „Cezar
Petrescu”.
Aºadar, într-o altã versiune, cu umor, despre case
memoriale!
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Paul Spirescu

IADUL PÂNÃ-N POARTA RAIULUI
Motto: Din nou diavolul L-a dus pe un munte foarte înalt ºi I-a arãtat toate împãrãþiile
Lumii si slava lor. SI I-a zis Lui: Toate acestea Þi le voi da Þie……
Matei ( IV, 8-9)
Faptele relatate în cuprinsul acestei cãrþi nu s-au întâmplat niciunui om, în nici un loc ºi
în nici un timp. Tocmai de aceea ele se pot întâmpla oricui, oriunde ºi oricând.
Autorul

Tocmai acolo sus, la câteva sute de metri aproape de vârful
Muntelui Însingurat, neºtiut de nimeni ºi parcã uitat de
Dumnezeu, cu pereþii exteriori acoperiþi, jur-împrejurul lui, cu o
peliculã galben-verzuie de mucegai, semn neîndoielnic al
pãrãsirii ºi decrepitudinii, Schitul Recunoºtinþei Fãrã De Sfârºit
îºi dezvãluie încã ºi acum întreaga sa splendoare a retragerii în
sine ºi întreaga sa unicitate în îmbãtrânire. Dacã cineva, printrun fel de minune, ar reuºi sã ajungã pânã aici ºi ar îndrãzni sã
pãtrundã pe porþile larg deschise, sã-i dea ocol, oprindu-se
rãbdãtor pe la toate colþurile lui întortocheate ºi admirându-i
înspãimântat zidurile roase de ploi, de vânt ºi de plictisealã,
dacã apoi s-ar încumeta sã-ºi îndrume paºii prin fiecare chilie
în parte, prin toate încãperile arhondaricului, prin sala largã a
trapezei, dacã, în sfârºit, ar pãtrunde în bisericuþa de lemn,
dãrãpãnatã, destinatã cândva oficierii tuturor celor ºapte slujbe
zilnice de închinare, e aproape sigur cã s-ar cutremura de atâta
omenie în absenþa oamenilor, de atâta dumnezeire în lipsa lui
Dumnezeu ºi cã singurul lucru care i-ar mai rãmâne de fãcut ar
fi sã încremeneascã, pur ºi simplu, þintuit în aceste locuri, în
aºteptarea înãlþãrii la Cer.
Astfel gândea cãlugãrul Antonie în fiecare zi, în fiecare
clipã a existenþei sale pãmânteºti, chiar ºi atunci când se ruga
la Dumnezeu, chiar ºi atunci când se ocupa de celelalte treburi
zilnice, când, spre exemplu, mãtura curtea sau mulgea caprele
care mai rãmãseserã dupã atâtea dezastre petrecute de-a lungul
timpului, chiar ºi atunci când aprindea focul în sobã sau când,
obosit, se odihnea întins pe spate, cu palmele amândouã
aºezate sub creºtet, þinându-i loc de pernã, pe cele patru
scânduri uscate, din lemn de brad, aºezate una lângã alta,
þinându-i loc de pat, pânã când, toropit de gânduri ºi de truda
de peste zi, aþipea visând mereu acelaºi vis, care se repeta
obsedant în fiecare noapte, încã din prima zi a poposirii sale pe
aceste meleaguri.
Se fãcea cã era copil de o ºchioapã ºi cã alerga neobosit
pe o câmpie înverzitã, presãratã peste tot cu flori roºii de mac
ºi din fiecare petalã de floare þâºneau pur ºi simplu, vizibil,
colorat, sunetele muzicale ale unui concert nemaiauzit, un concert care umplea mai apoi întregul vãzduh cu miresme
nemaimirosite vreodatã, invadându-i nãrile, îmbãtându-l ºi
cotropindu-i sufletul cu o nefireascã bucurie. Visul acesta dura
de obicei pânã aproape de ceasul miazãnopticei, când se trezea
din somn spre rugãciune, cu acelaºi miros neîntrerupt de flori
de mac în nãri ºi în timpane cu sunetele vrãjite ale aceluiaºi
concert fãrã început ºi fãrã sfârºit.
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La ceasul miazãnopticei, în genunchi, cu faþa la icoana
Fecioarei aºezatã pe peretele dinspre rãsãrit ºi cu fruntea lipitã
de pardoseala rece din scândurã de brad, zãbovea în
rugãciune preþ de o orã, în fiecare noapte aceeaºi rugãciune
învãþatã pe de rost din Cartea Sfântului Vasile Cel Mare, repetatã
monoton ºi obsedant de atâtea ori, pânã când, spre sfârºit,
lacrimi eliberatoare îi inundau faþa ºi o luminã galben-albãstruie
pãtrundea din cer pe fereastra larg deschisã, aceeaºi luminã
galben-albãstruie în fiecare noapte, invadând întreaga chilie,
repetat, chinuitor, dându-i parcã de veste cã da, sigur cã da,
aceasta este noaptea cea adevãratã, acum se va petrece în
sfârºit ceea ce trebuie sã se petreacã, ceea ce a hotãrât
Dumnezeu încã de la începutul lumii.
Mânat parcã de o forþã impersonalã cãreia, oricât ar fi dorit
el, nu i se putea împotrivi, se ridica atunci în fiecare noapte în
picioare, ieºea din chilie desculþ, doar in cãmaºã ºi izmene, cu
pãrul ºi cu barba vâlvoi, ca un somnambul, neschimbat în
fiecare noapte ºi o apuca mereu pe aceeaºi cãrare din spatele
arhondaricului care ducea în adâncul pãdurii de brad ºi, prin
pãdure, tocmai în vârful muntelui.
- Aceasta trebuie sã fie noaptea - îºi spunea de fiecare datã
în gând
ºi cu gândul acesta o pornea la un drum de câteva ore
bune de mers, care ducea pânã în vârful Muntelui Însingurat,
unde vãzuse el cu mulþi ani in urmã –câþi sã fie de-atunci? cum se ridicase la cer pãrintele Theodosie, cel care fusese
stareþul schitului.
Antonie îºi aduce bine aminte totul. Vede aievea tot ºirul
de întâmplãri în derularea lor realã, nimic in plus ºi nimic în
minus, ca ºi cum totul s-ar petrece chiar acum, sub ochii lui.
Exact pe la Ceasul Întâi, când îºi fãcea rugãciunea cea
pentru întâmpinarea Sfintei dimineþi, Antonie simþi dintr-odatã
cã podeaua de sub el începe sã se zgâlþâie, mai întâi lent ºi abia
perceptibil, apoi din ce în ce mai tare, mai înfricoºãtor de tare,
mai întâi pe verticalã, în sus ºi în jos, în sus ºi în jos, apoi pe
orizontalã, în stânga ºi-n dreapta, din ce în ce mai rapid ºi mai
puternic, ca într-un carusel care îºi pierduse minþile, vedea
caisul din dreptul ferestrei cum aleargã în dezordine în sus ºin jos, la stânga ºi la dreapta, un vuiet surd ºi înfricoºãtor venit
de aiurea, poate de undeva din centrul pãmântului, umplea
vãzduhul de parcã ar fi fost mugetul de durere al unui taur
înjunghiat, dar, ciudat lucru, nu frica, ci mai degrabã o liniºte
nefireascã ºi binecuvântatã începuse sã-i punã stãpânire pe
suflet.
PRO

CAP
CAP.. I
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– Cutremur de pãmânt – îºi zise, nici el nu-ºi mai aduce
aminte dacã cu glas tare sau numai în sinea lui ºi atunci, pentru
prima datã în viaþa sa, avu presimþirea cã ceva nemaiîntâlnit
avea sã se întâmple chiar în noaptea aceea.
Îºi îmbrãcã în grabã sutana neagrã din postav ºi o porni
spre chilia stareþului Theodosie, încredinþat cã acolo ºi numai
acolo avea sã gãseascã cheia cu care sã poatã sã dezlege
semnul acesta venit de la Dumnezeu.
Se opri chiar în dreptul ferestrei chiliei lui Theodosie.
Acesta, în genunchi, cu fruntea plecatã la podea, la lumina
palidã a lunii, se ruga la Dumnezeu pentru iertarea pãcatelor,
bolborosind cuvinte fãrã ºir numai de el înþelese ºi bãtând
ritmic cu palmele amândouã în podeaua din lemn de brad.
Cum scândura podelei nu fusese rindeluitã, aºchii mari de lemn
de brad îi pãtrunseserã în buricele degetelor, din amândouã
palmele îi curgeau ritmic picãturi mari de sânge, din ce în ce
mai mari, la început cât bobul de grâu, apoi, spre sfârºit, cât cel
de ghindã, în dreptul palmelor lui podeaua cãpãtase deja
culoarea roºie-arãmie a sângelui, ºirurile nesfârºite de cuvinte
deveneau din ce în ce mai tumultuoase, în cascadã, din ce în
ce mai de neînþeles ºi rostite cu un glas din ce în ce mai þipat ºi
mai piþigãiat, pânã când totul se adunã într-un strigãt puternic,
prelung ºi eliberator, care umplu întregul vãzduh.
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Parcã eliberat de strigãtul acela, Theodosie se ridicã în sfârºit
din rugãciune, cu
miºcãri moi ºi lente ºi, abia atunci, întorcându-ºi capul
spre fereastrã, îl vãzu pe Antonie, cum stãtea afarã încremenit,
nãuc, fixându-l cu privirea pierdutã ºi neºtiind ce sã facã.
Îi fãcu semn cu mâna cã poate sã intre.
– Frate Antonie, îi spuse, de cum îl vãzu intrat pe uºã, uite
cã a sosit vremea sã ne despãrþim ºi sã nu ne mai vedem
niciodatã pe lumea aceasta trecãtoare. Mi-ai fost ca un adevãrat
frate, încã de când, hotãrându-te sã renunþi la cele lumeºti, ai
venit în schitul acesta binecuvântat de Dumnezeu. Poate cã îþi
mai aduci aminte cã eu þi-am pus cugetul ºi credinþa la
dumnezeiascã încercare, încã de cum ai pãtruns pe porþile
acestui aºezãmânt, eu þi-am adus ºarpele ºi te-am învãþat sã
dormi cu el încolãcit pe trup, mie mi-ai adus prima datã rodul
credinþei tale nestrãmutate, eu te-am tuns în monahism, de la
mine þi-ai primit numele de rasofor ºi numai mie mi te-ai spovedit,
oridecâteori ai simþit cã te încearcã Satana, ori, pur ºi simplu,
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oridecâteori ai simþit nevoia sã te mãrturiseºti. Dar uite cã acum
a sosit momentul sã rãmâi singur. Îþi las þie întregul schit, în
bunã orânduialã, cu toatã averea lui. Primeºte-le, rânduieºte-le
mai departe ºi ai grijã sã nu se ducã pe apa Sâmbetei. Dar ,mai
ales, îngrijeºte-te de sufletul tãu ºi chibzuieºte-þi-l cu zgârcenie.
Roagã-te toate cele ºapte rugãciuni de peste zi, pãstreazã toate
posturile rânduite ºi nerânduite, dar mai ales, îngrijeºte-te sã
nu dai niciodatã trupului tãu nici mai mult, nici mai puþin decât
îi este cu adevãrat de trebuinþã. Acum eu am sã plec în vârful
Muntelui Însingurat, de unde Dumnezeu are sã mã ia la el
acasã. Îþi poruncesc sã nu vii dupã mine, azi e rândul meu, al
tãu va fi altãdatã, cine ºtie când ? Þine minte însã, frate Antonie,
cã Viaþa adevãratã începe abia dincolo de vârful Muntelui.
Antonie nici mãcar nu avu timp sã se dezmeticeascã prea
bine, cã Theodosie se ºi îndreptã spre uºã, ieºi afarã în aerul
rece al nopþii ºi, fãrã sã se mai uite o clipã înapoi, o porni pe
cãrarea din spatele arhondaricului care ducea în pãdure ºi,
prin pãdure, tocmai spre vârful Muntelui Însingurat.
Deºi fratele Theodosie îi poruncise sã nu-l umãreascã,
totuºi un simþãmânt mult mai presus de simpla curiozitate îl
împingea de la spate pe Antonie. ªtia foarte bine cã lucrul
acesta misterios ar trebui sã se petreacã fãrã martori, în deplinã
singurãtate, numai legãtura pe verticalã a insului în cauzã cu
Dumnezeu ºi totuºi o forþã irezistibilã, peste puterile lui
omeneºti, îi poruncea parcã sã-l urmãreascã de la distanþã,
furiºându-se printre copaci ºi ascunzându-se cu dibãcie atunci
când avea vaga bãnuialã cã Theodosie ar fi putut sã-ºi întoarcã
o clipã capul ºi sã îl zãreascã.
Da, acum avea sã se întâmple în sfârºit ceea ce presimþise
el de mult, încã din primele zile ale statornicirii sale în schitul
acesta ,când observase un lucru ciudat ºi aparent inexplicabil:
anume cã, deºi schitul acesta era, într-adevãr, înzestrat cu de
toate, de la chiliile cãlugãrilor ºi pânã la ferma de animale, de la
camerele spaþioase ale arhondaricului ºi de la trapeza
încãpãtoare, pânã la livada de pomi fructiferi ºi pânã la stupinã,
de la biserica scundã din lemn de brad, cu altarul ei împodobit
din belºug cu icoane strãvechi ºi pânã la grãdina cu flori
multicolore ºi parfumat mirositoare, numai cimitir nu avea
schitul acesta ºi atunci, se întreba el pe bunã dreptate, unde
erau înmormântaþi toþi fraþii care plecaserã deja, ori care urmau
sã plece ºi ei odatã ºi odatã din lumea aceasta trecãtoare ?
Întrebarea îi chinuia sufletul, îl trezea nopþile din somn ºi
devenea din ce în ce mai apãsãtoare cu cât, odatã cu petrecerea
nemãsuratã a timpului, vedea cum populaþia schitului se
împuþineazã treptat, dispãrând pur ºi simplu unul câte unul,
ieri fratele Evdochie, azi frateleAntim, însã niciunuia dintre ei
nu i se sãvârºeau strãmoºeºtile obiceiuri de despãrþire ºi, gândea
el, dacã nu erau înmormântaþi ca toþi oamenii, înseamnã cã
nici nu mureau ca toþi oamenii, înseamnã cã nici trupurile lor
nu erau sortite putreziciunii, ci aveau o cu totul ºi cu totul altã
destinaþie.
Pânã într-o noapte, când îl vãzu pe fratele Goran, care ºtia
el bine cã este de multã vreme bolnav ºi þintuit la pat, cum, tot
aºa, dincolo de ceasul miazãnopticei, s-a ridicat din pat, ºi-a
îmbrãcat sutana neagrã de postav ºi a pornit-o ca din puºcã pe
aceeaºi cãrare care ducea spre vârful muntelui. Atunci, Antonie
nu a avut nici curiozitatea nici curajul de a-l urmãri. Era însã
convins cã tocmai aici trebuie cãutat secretul misterioaselor
dispariþii repetate ºi, a doua zi dimineaþa, când a observat cã
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Înainta prin pãdure, strecurându-se cu greu printre copacii
care îi izbeau faþa cu crengile lor, strãduindu-se din rãsputeri
sã nu-l piardã pe Theodosie din ochi ºi totodatã sã nu-l
stânjeneascã cumva în ceea ce ar fi urmat sã i se întâmple.
Ajuns în vârf, Theodosie se opri brusc, uitându-se
nelãmurit în stânga ºi-n dreapta, înainte ºi înapoi, parcã neºtiind
ce trebuie sã facã, parcã neºtiind nici mãcar de ce a trebuit sã
strãbatã drumul acesta de la schit ºi pânã aici. O brizã firavã de
vânt, cald ºi rãcoros în acelaºi timp, venind parcã de undeva
de la poalele muntelui, ori chiar ºi mai de jos, din centrul
pãmântului, ºi urcând vertiginos cãtre cer, începu sã adie.
Theodosie pãrea la fel de nelãmurit, de dezorientat, braþele
îi atârnau neputincioase pe lângã trup, picioarele îi erau larg
desfãcute ºi temeinic proptite în pãmântul stâncos ºi, dupã
poziþia încordatã a întregului trup, a capului, a trunchiului, a
mâinilor ºi a picioarelor, era de la sine înþeles cã sigur aºtepta
sã se întâmple ceva cu totul ºi cu totul deosebit.
Pe nesimþite vântul începu sã sufle din ce în ce mai tare.
Antonie vedea cum poalele sutanei lui Theodosie încep sã se
umfle ºi sã fâlfâie în bãtaia vântului, ca niºte cearceafuri umede,
aºezate pe culme, la uscat, în toiul furtunii, îl urmãrea cum îºi
ridicã braþele încet - încet spre cer, cum îºi lasã bãrbia în piept
ºi cum, în sfârºit, tãlpile lui încep sã se desprindã de pãmântul
stâncos, la început aproape imperceptibil, timid, milimetru cu
milimetru, apoi din ce în ce mai accelerat ºi mai vizibil, îl privea
cum se îndepãrteazã treptat de pãmânt, cum, depãrtându-se,
devine din ce în ce mai mic, un porumbel, o vrabie, o gâzã, un
punct, pânã când, în câteva clipe doar, trupul lui dispãru complet
în albastrul indefinit al cerului care se întindea nepãsãtor
deasupra Muntelui Însingurat.

CAP
CAP.. II
În vremurile acelea despre care îþi povestesc acum, aº
putea spune cã eram oarecum ateu. Ateu, nu în sensul cã aº fi
refuzat cumva existenþa lui Dumnezeu, sau, mai grav, cã m-aº
fi opus lui, cât, mai degrabã, aveam convingerea cã, deºi
Dumnezeu existã, totuºi eu ºi el trãim oarecum în douã lumi
paralele, fãrã sã ne salutãm, fãrã sã ne luãm unul pe altul în
seamã ºi, mai ales, fãrã ca mie sã-mi treacã mãcar prin gând sãi cer ceva, iar lui sã-mi ofere ceva.
Eram, cu alte cuvinte, la fel de indiferent ca si El.
Îmi aduc bine aminte

CAP
CAP.. III
Atunci când Dumnezeu vrea sã-i ofere unui om ceva, un
lucru oarecare în dar, îl face ca mai întâi ºi mai întâi sã-ºi doreascã
din toatã fiinþa lui acel lucru. Darurile care vin aºa, pe
neaºteptate, fãrã ca omul sã se fi gândit la ele, fãrã sã se fi
pregãtit îndelung pentru a le primi, sunt de fapt daruri care nu
vin de la Dumnezeu, ci de la Satan,

CAP
CAP.. IV
În întregul perimetru al Schitului Recunoºtinþei – Fãrã – De
- Sfârºit, de cum îi pãtrundeai pe porþile larg deschise ºi pânã
în cea mai îndepãrtatã chilie a lui, timpul se scurgea cu totul
altfel.
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fratele Goran lipsea ºi de la liturghie ºi din pat, nici mãcar nu sa mai mirat. Dar nici nu s-ar fi aºteptat sã-l mai vadã vreodatã
revenit printre ei.
„S-a ridicat la cer!”– ºopteau în tainã fraþii rãmaºi,
oridecâteori constatau, fãrã sã parã deloc surprinºi, cã un altul
ºi mereu un altul dispãrea dintre ei. Numai cã într-o bunã zi, sã
tot fie un an de atunci, la liturghia de dimineaþã, s-au trezit cã
rãmãseserã numai ei doi: Antonie ºi Theodosie.
Pãrintele Theodosie înainta încet, fãrã pic de grabã, parcã
ar fi ieºit pur ºi simplu la plimbare, pe cãrarea din mijlocul
pãdurii, în stânga arbori ºi în dreapta arbori, coroanele lor
înþesate de frunze verzi se împreunau atât de perfect deasupra
creºtetului sãu, încât razele bolnãvicioase ale lunii nici mãcar
nu puteau sã rãzbeascã pânã la el, Antonie, oricât ºi-ar fi ascuþit
el privirea, nu putea sã întrevadã decât atât-o arãtare neagrã ºi
diformã care înainteazã ºi tot înainteazã prin întunericul pãdurii,
parcã mânatã de o forþã necunoscutã.
Pe undeva pe la mijlocul drumului s-a deschis deodatã un
luminiº larg, aici razele lunii luminau deja ca în palmã, Antonie
abia a reuºit sã prindã de veste ºi sã se ascundã în dosul unui
copac, astfel cã acum îl putea vedea pe Theodosie cu adevãrata
lui înfãþiºare, cum se opreºte din mers ºi cade în genunchi,
închinându-se necontenit ºi bolborosind cuvinte neînþelese,
cum se ridicã apoi ºi se apropie de un copac, singurul copac
cu frunzele uscate, cum îºi suflã frenetic în palme ºi cum,
agãþându-se cu amândouã mâinile de crengile lui, se caþãrã cu
repeziciune pânã în vârf. Se aude doar un þipãt strident de
pasãre ºi un fâlfâit de aripi în dezordine, Antonie chiar o vede la
lumina lunii, cum zboarã dezordonat în jurul copacului, þipând
strident ºi parcã implorându-l pe Theodosie sã nu facã ceea ce
era pe cale sã facã. Dar Theodosie era parcã un somnambul
care nu aude ºi nu vede nimic în jurul lui. Aflat deja în vârful
copacului, bãgã pânã la cot mâna dreaptã într-o scorburã din
tulpina lui, de unde scoase la ivealã trei ouã rotunde ºi lucioase,
de mãrimea unor zarzãre. Cu ele în palma dreaptã fãcutã cãuº,
coborî apoi din copac, cu miºcãri repezi, ajutându-se doar de
picioare ºi de mâna stângã.
Þipetele disperate ale pãsãrii nu mai conteneau, parcã l-ar
fi rugat sã se milostiveascã ºi sã lase ouãle la locul lor, parcã lar fi rugat strident sã nu întrerupã cursul tulburãtor de firesc al
Vieþii, care de la Dumnezeu vine ºi pe care numai El o poate
curma. Dar Theodosie trãia deja într-o altã lume: brusc, parcã
trezit dintr-un vis, trânti cu ciudã ouãle de pãmânt ºi ,ca într-un
dans frenetic de somnambul, începu sã le calce în picioare. Cu
miºcãri din ce în ce mai agitate, învârtindu-se în loc ca un
titirez, miºcându-ºi braþele ºi capul în dezordine, pânã când o
epuizare inconfundabilã îi retezã genunchii, trântindu-l la
pãmânt, parcã doborât de friguri.
Sã fi stat acolo, culcat la pãmânt, câteva minute, sau poate
chiar câteva ore. Pentru Antonie, totul s-a petrecut atât de
repede ºi de nefiresc, încât nu-ºi mai putea aminti decât
momentul în care Theodosie s-a ridicat ca sã-ºi continue
drumul: liniºtit, de parcã nimic neobiºnuit nu se întâmplase.
Antonie o porni ºi el din nou în urma lui, dar de data aceasta
fãrã sã se mai fereascã, stãpânit parcã de sentimentul ciudat
cã acolo, în vârful muntelui, lumea aceasta avea sã-ºi gãseascã,
în sfârºit, punctul final ºi cã dincolo se vor deschide, în sfârºit,
largi ºi primitoare, fie porþile Raiului, fie porþile Iadului.
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Ovidiu Baron

TRAVERSARE
Mersesem vreo câteva ore. Erau sate mici, cu atmosferã
destul de prietenoasã. Curþi largi, garduri joase. Oamenii ne
priveau care cu nepãsare, care cu un minim amuzament. Eram
doar noi doi, dar, din când în când, de-o parte ºi de alta apãreau
alte douã persoane. Cel de lângã Mihai, un bãrbat înalt, extrem
de solid, era tot timpul încruntat. Fãcea paºi mari ºi pãrea sã
meargã foarte repede, însã þineam totuºi pasul cu el fãrã efort.
Cel de lângã mine era la fel de solid ca primul, însã zâmbea în
permanenþã, deºi nu ºtiam cui îi era adresat zâmbetul acela ºi
nici în ce direcþie i se îndrepta privirea. Ne deplasam în liniºte.
Cerul se înnora frecvent, anunþând o ploaie care întârzia sã
aparã. Câteodatã norii erau atât de deºi, încât aproape cã se
fãcea noapte, dupã care cerul redevenea senin. Oamenii pe
lângã care treceam nu erau însã deloc surprinºi de fenomen,
era clar cã nu se întâmpla pentru prima datã. Noi însã aveam
tendinþa sã grãbim pasul, deºi nu ºtiam unde aveam sã poposim.
Toatã cãlãtoria asta nu mai avea nici o logicã, voiam demult sã
ne întoarcem acasã, dar pricepuserãm cã nu mai depindea de
noi în nici un fel. La un moment dat, casele au devenit mai
mici, ba erau aºezate descrescãtor, dând impresia unor trepte
ce coborau sub pãmânt. A urmat o porþiune destul de importantã
unde nu se mai zãrea nici o casã. Numai gardurile rãmãseserã,
fãrã sã împrejmuiascã nimic.
Dupã porþiunea aceea, norii au început sã se rarefieze, iar
casele au reapãrut. Erau din nou casele obiºnuite, cu variaþia
fireascã de modele, dimensiuni ºi culori. Nici una nu ne atrãgea
atenþia în mod special. Cei doi bãrbaþi dispãruserã, dar ne
gândeam cã aveau sã revinã, pentru cã, dacã aveam o
certitudine în cãlãtoria aceea, era cã lucrurile cele mai bizare nu
se întâmplau doar o singurã datã. Vom trage într-o zi concluziile
la toatã povestea asta. Deocamdatã am dori sã se termine. O
revenire la pãrinþi ar fi binemeritatã. Cele trei case ne aºteaptã,
cãpºunile s-au copt, cireºele de asemenea. Sau poate cã vom
lãsa baltã casele vecine ºi vom locui amândoi, definitiv, împreunã
cu pãrinþii, în casa din mijloc. Poate cã... Depinde de Mihai,
m-am gândit ºi probabil cã el, la rândul lui, se gândea cã depinde
de mine.
De multe ori eram sigur cã ne gândeam exact la aceleaºi
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lucruri. Eram atât de apropiaþi încât mã întrebam dacã nu fãceam
de fapt o singurã persoanã. Dar era absurd. El era Mihai, iar eu
eram Paul, fratele sãu vitreg. Eram diferiþi. Poate cã ne completam
unul pe altul, în anumite situaþii, cu totul întâmplãtor. Dar nu
mai mult de atât.
Cãlãtoria asta începuse ca un joc, apoi a devenit un test pe
care eu i-l pregãtisem lui Mihai ºi el mie. Dupã care am avut
impresia cã se întâmplase tot ce plãnuisem sã se întâmple ºi
cã ne puteam întoarce acasã. Numai cã ne-a fost imposibil sã
ne întoarcem, devenisem victimele propriului test. Atunci când
eram somnambul reuºeam de fiecare datã sã mã întorc. Era o
întoarcere în pat, la somnul pe care-l doream ºi care mã dorea.
Uneori fãceam ocolul camerei de zeci de ori, cãutând
întrerupãtorul electric. Identificam unul sau douã repere ºi
încercam sã calculez totul în funcþie de ele. Numai cã mobilierul
nu se gãsea întotdeauna în aceeaºi poziþie. Cel mai adesea mi
se muta patul, din care, de altfel, nici nu ºtiam pe ce parte sã
cobor. De nenumãrate ori m-am înºelat, lovindu-mã cu capul
de zid. Alteori...
– Nu mi se pare corect, zise Mihai. Era un test pe care þi-l
pregãtisem, un exerciþiu, ca sã-þi arãt cât sunt de serios ºi ca sã
te silesc sã-þi descoperi propriile slãbiciuni. Te uram, recunosc,
deºi erai fratele meu, mãcar pe jumãtate, te uram. Testul pregãtit
m-a pus foarte tare la încercare ºi pe mine, ba chiar m-a speriat
de-a binelea, deºi eram un tip curajos, ºtii doar. Tu erai de fapt
cel fricos. Mai târziu totul mi s-a pãrut un joc, fuga asta nebunã
a noastrã de colo-colo, prin sate ºi oraºe necunoscute,
întâlnirile cu animale vorbitoare, cu ºarpele tãcut, cu alternanþa
asta ilogicã de luminã ºi întuneric... Parcã e o demonstraþie a
cuiva, dar atât de haoticã. Nici nu vreau sã aflu scopul ei, nu
mã intereseazã cine a pus-o la cale. Vreau acasã.
– ªi eu vreau acasã, am zis.
Intrasem în alt sat. Era însã identic cu cel dinainte. Aceleaºi
curþi, aceleaºi case, aceiaºi oameni. Un tip cãrunt, la vreo ºaizeci
de ani, trecu pe bicicletã fluierând. Nici nu se uitã la noi. Exact
la fel se întâmplase ºi mai înainte. Ar fi bine sã ne oprim, m-am
gândit. Dacã nu ajungem nicãieri, ce rost mai are sã mergem.
Acelaºi sat, acelaºi sat, acelaºi sat. Nu mai vrem satul ãsta. Nu
mai vrem.
Continuarãm totuºi sã mergem. Ne dureau picioarele foarte
tare, trebuie sã fi mers încontinuu de luni de zile, poate de ani.
– Poate de secole, zise Mihai, râzând apoi de propria glumã.
Dintr-o curte, adunaþi în jurul unei fântâni cu cumpãnã, ne
priveau câþiva oameni. Unul dintre ei ne striga ceva, fãcândune semn cu mâna sã ne apropiem. Nu înþelegeam nimic, omul
vorbea altã limbã. Ne-am decis sã ne vedem de drum ºi, chiar
în momentul acela, Încruntatul ºi Zâmbitorul au reapãrut. Dupã
o bucatã de drum, Zâmbitorul a dispãrut. Casele începeau iarãºi
sã coboare. Dintr-o curte, un câine lãtrã scurt, de trei ori ºi
Încruntatul dispãru ºi el. Cui îi pasã, mi-am zis. În curând aveam
sã ieºim din sat ºi ne întrebam dacã lucrurile aveau sã se repete.
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– Pentru cã apa e adâncã acolo, spuse primul bãiat.
– Foarte adâncã, precizã al doilea.
– Te vei îneca, zise fetiþa.
Se fãcuse frig. Am pornit-o pe albia pârâului în sus. Durerea
din picioare urca ºi cobora neîncetat, refuzând sã se localizeze.
Era liniºte. Nu se auzea decât cursul pârâului.
– E un suflet, zisese tata.
Se întorceau de la cosit. Se însera, dar noaptea pãrea sã se
lase greu. Se apropiaserã de pod, iar tatãl îi spusese sã se
opreascã. Puseserã coasele jos, lângã pod, apoi înaintaserã pe
el. Era podul de lemn, construit de soldaþii cãrora Paul le dusese
viºine de câteva ori. Se aºezaserã pe-o margine ºi priviserã în
jos. Peºtii pãreau sã execute un dans neºtiut decât de ei. Apa
curgea lin, parcã natura întreagã ar fi avut chef sã se opreascã
în seara aceea. Auzea respiraþia tatãlui, aproape ºi simþi mâna
lui grea peste umãr.
– E un suflet apa asta, mãi Diducã. E sufletul satului, al
pãdurii, al morilor ºi al peºtilor. E sufletul nostru.
– ªi al tãu, tatã?
– Da, ºi al meu.
Copilul îl privea nedumerit. Tatãl îl privea prietenos ºi-i
mângâia pãrul cu palma lui grea.
– Eºti obosit?
– Nu.
– Atunci, mai aºteptãm. Te culci mai târziu în seara asta.
– Da, tatã.
Ar fi rãmas acolo la nesfârºit. Nu era prima oarã când simþea
timpul oprindu-se. Privea apa ºi îºi legãna picioarele, alternativ.
Din când în când sãrea câte un peºte. Se arcuia în aer, dupã
care cãdea la loc. Era bine. Cerul era un amestec de albastru ºi
roºu. Nimic strident. Tata versifica, aºa cum i se mai întâmpla
uneori. Nu e soare, nu e lunã, nu e zgomt, nici furtunã, nu e
noapte, ºi nu plouã, nu e dimineaþã, rouã, nu-s arini care sã
miºte, nu e vântul prin miriºte, nu e vis, nu e minciunã, nu e
cântec, voie bunã, nu e pod, nu e nici peºte, nu se tace, nici
vorbeºte, nu e nor, nu e nimic, cerul ãsta-i tot mai mic, nu sunt
doi, nu e niciunul, nu e glas de dai cu tunul, nu e zi, nu-i de
cosit, nu-s aici, nu e nimic...
– Tatã, am strigat. Tatããããããããã!
Pârâul era tot mai adânc ºi, pe fundul albiei, pietriºul era
înlocuit treptat de noroi. Am mai înaintat câþiva metri ºi am vrut
sã verific dacã malul era la fel de abrupt. Am auzit zgomot de
crengi ºi am ridicat braþele. Am apucat numai niºte frunze, pe
care le-am aruncat în apã cu ciudã. Am pipãit noroiul cu piciorul
drept ºi frica mi-a crescut ºi mai tare. Disperat, m-am aruncat
cu toatã forþa în sus ºi, de data asta, am apucat o ramurã.
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Norii se adunarã brusc ºi se lãsã întunericul. Abia mai vedeam
la câþiva paºi în faþã, dar ceva mai încolo nu mai aveam nici
acest privilegiu. Totul era negru. Am continuat sã înaintãm,
totuºi. În depãrtare se întrezãrea o patã albã, minusculã. Era
un reper ºi am grãbit pasul spre el. Observând cã pata se mãrea
pe mãsurã ce ne apropiam, am grãbit ºi mai tare pasul, ba pânã
la urmã am luat-o la fugã.
Era o fatã, în rochie de mireasã. Îi distingeam foarte bine
conturul trupului, dar nu vedeam absolut nimic din acesta. Nu
avea faþã, nici mâini. Când ne-am oprit în faþa ei, a pornit-o spre
stânga. Am urmat-o. Nu vedeam decât rochia ei, într-un mers
neclar. Eram pe un drumeag foarte îngust, pentru cã ne loveam
cu coatele de un gard, de-o parte ºi de alta. Mirosea a fân ºi,
ceva mai încolo, a grajduri de vite. Pãmântul deveni moale ºi
picioarele începurã sã se afunde în noroi. Nu voiam sã ne
întoarcem. Spre mulþumirea noastrã, noroiul fu repede înlocuit
de pietriº ºi, apoi, de un fir de apã. În momentul acela fata
dispãru. Am rãmas câteva clipe nemiºcaþi, ascultând curgerea
apei. Niºte glasuri de copii se auzeau undeva, spre vest.
– Hei, strigai eu.
Nimeni nu rãspunse, dar glasurile se auzeau tot mai
aproape. Întunericul rãmânea la fel de dens ºi eram aproape
îngrozit. Mã întrebam dacã Mihai era încã acolo ºi am întins
mâna spre el. Nu mai era.
– Mihai! am strigat.
Nici un rãspuns. Iar m-a lãsat singur, mi-am zis. ªi parcã ne
înþeleseserãm cã jocul a luat sfârºit ºi cã trebuie sã rãmânem
împreunã. Dacã m-a minþit? m-am întrebat. Dacã eram în
continuare victima jocului sãu?
Glasurile se auzeau acum ºi mai aproape, copiii aceia erau
chiar lângã mine.
– Unde sunt? am întrebat dintr-odatã.
– Cine, tu? se auzi un glas.
– Eu, evident.
– Într-un sat, rãspunse glasul, puþin mirat.
– Da, ºtiu asta, dar cum se numeºte acest sat? Se numeºte
sat, rãspunse un glas de fetiþã.
O voce cât se poate de inocentã ºi ce rãspuns rãutãcios!
– Si râul acesta în care sunt... în care suntem, cum se
numeºte?
– Nu e un râu, zise prima voce.
– Dar ce este?
– Este un pârâu, spuse fetiþa.
– ªi cum se numeºte?
– Se numeºte pârâu, zise ea, cu un ton amuzat.
– Unde duce, am insistat eu.
– În jos.
– ªi dacã aº ieºi de partea cealaltã, unde aº ajunge?
– Nu poþi ieºi de partea cealaltã, trebuie sã te întorci sau sã
înaintezi pe albia pârâului.
– Aº înainta, dar unde aº ajunge?
– În acelaºi loc în care ai ajunge dacã te-ai întoarce.
– ªi de ce nu pot ieºi pe partea cealaltã?
– Acolo e un mal abrupt, explicã fetiþa.
– ªi apa e foarte adâncã lângã el, adãugã un bãieþel.
– Chiar dacã ai fi un bun înotãtor, nu þi-ar folosi la nimic,
spuse un altul.
– Te vei lovi de mal ºi te vei întoarce, zise fetiþa.
– Sau vei încerca sã-l urci ºi vei cãdea. De mai multe ori,
pânã vei renunþa. ªi te vei întoarce.
– Sau vei obosi ºi vei cãdea. ªi atunci va fi rãu de tot.
– De ce? am urlat eu.
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Sprijinindu-mã pe ea, m-am apropiat încetiºor de mal. Noroiul
se adâncea, dar creanga pãrea sã fie solidã. Dacã se va rupe,
m-am întrebat fãrã sã vreau. Vocea fetiþei mi-a rãsunat imediat
în urechi: Te vei îneca. Era simplu. Picioarele mi s-au adâncit
pânã la genunchi în noroi, abia mã mai puteam miºca. Copiii
aceia se pare cã avuseserã dreptate ºi-mi puneam toate
speranþele de salvare în creanga aceea. Am fãcut încã un pas ºi
mi-am dat seama cu surprindere cã eram lângã mal. Era abrupt
ºi acolo. M-am lãsat cu toatã greutatea pe creangã, sã vãd
dacã mã þine, apoi am început sã mã ridic pe ea, cum puteam.
Am întins de mai multe ori mâna spre mal, dar nu gãseam nici

un punct de sprijin, numai iarbã, o iarbã deasã, mare, dar inutilã.
Am rupt de mai multe ori din ea ºi am aruncat în apã. Nu ºtiam
ce copac era acela, creanga era flexibilã ºi rezistentã ºi trebuie
sã se fi coborât de la o înãlþime destul de mare. Sau poate
copacul era aplecat deasupra apei. Da, asta trebuie sã fie, mi-am
spus. Continuam sã urc ºi, þinându-mã cu o mânã de creangã,
pipãiam cu cealaltã malul. Susurul apei se auzea tot mai discret,
dedesubt. M-am opintit încã de câteva ori, aruncându-mi cu
disperare braþele în faþã. Apoi, încercând sã pipãi malul, n-am
simþit nimic. Mi-am luat avânt ºi am sãrit.
Traversasem pârâul. Am adormit.

Decebal Alexandru Seul

PIÞAC ªI LEANDRU
Primului îi fusese înghiþitã femeia de cãtre râu, dupã trecerea
furtunii. Pe consoarta celuilalt, o lãsase inima. ªi aºa, cei doi,
din bojdeucile lor asemãnãtoare prin formã ºi vârstã,
rãmãseserã apãsaþi de singurãtate. Mai mult, Piþac trãia ca
într-un nor de ceaþã. Leandru nu auzea, nici nu vorbea. Cu
toate astea, bãtrânii se ajutau pe lângã casã, uneori coborau
colnicul Pleºuvu, din adunãtura de cãsuþe Priciuca, la prãvãlie,
programându-ºi existenþa de azi pe mâine.
Se tot miºcau prin poiate, pãzind de uliu câteva outoare. În
preocupare, Piþac o fãcea fluturându-ºi braþele, spre râsul unor
privitori ce asaltau pintenul muntelui, unde-ºi pãºteau oile.
Dar Piþac avea totuºi un deosebit simþ al intuiþiei. Erau însã ºi
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sensibil, un fin cunoscãtor al vieþii, ceea ce-i permite sã-ºi depene
ideile pe spaþii restrânse, dar cu o forþã a cuvântului ce adesea te
cutremurã. Prozele de faþã, pãstrând specificul locului în care-ºi
Cornel
duce existenþa, fac parte dintr-o carte aflatã în lucru. (Cornel
Galben
Galben)
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împrejurãri când se dezechilibra ca unul cu „boala cea rea”, se
ridica repede ghicind clanþa de la uºa adãpostului sãu ºi se
întindea pe un pat pipãit, din care curgeau boþuri de cârpe.
Avea braþele, pieptul, picioarele pline de vânãtãi. Din unele
se prelingeau firiºoare de sânge.
Leandru fierbea, de douã ori pe zi, într-un ceaun ca acelea
de la stânã, cir din tãrâþe combinat cu fãinã furajerã, pentru
câini, cãci se pomenise cu ei tam-nisam într-o dimineaþã.
Se plânse primarului, poliþiºtilor, pãdurarilor. Cã nu-s a lui
ºi n-are cu ce îi hrãni. Erau mulþi.
Gâtlejurile acelor intruºi drept rãspuns doleanþei sloboziserã
numai râsete. Îl rugase, mai deunãzi pe Niþu, ºoferul lãptar sã
lase câþiva mãcar lângã o gospodãrie.
„Of, se înciuda Leandru, trebuie sã aparã o lege care le
ocrotea, chiar ºi pe cei fãrã stãpâni. Aflase surdo-mutul de
unele centre de plasament...
Ce-i de fãcut, se cãinau nefericitul Leandru, nefericitului
Piþac.
Moºnegii îndurau încã loviturile sorþii... Treptat însã unul
se cufundase cu totul în norul sãu de ceaþã, iar celãlalt îºi
fãcuse cuib mai adânc în surzenia ºi muþenia lui...
28 mai 2008

ªansa gândului
Grigorciuc pãrea un om obiºnuit. Ducea o viaþã care pentru
muntean înseamnã: grijã de femeie, copii, nepoþi, lucrul cu
spor în gospodãrie non stop, cãci vitele nu ºtiu de week-end,
fãcându-le pe toate cu mare dragoste de Dumnezeu.
Era calculat la bani, chiar dacã împovãrat de muncile casei
îºi mai vãrsa oful la vale, acolo în cumpãna uliþelor, lângã drumul
principal, unde baronul Petelenciuc avea un privat. Oare de ce
i se zicea celui de la tejghea baron? Mãi, dar e simplu de bãnuit.
Pentru cã pornise la afaceri dintr-o cocioabã ca a babei ºi
moºului din poveste ºi acum vila în care sãlãºluia avea înfãþiºare
de palat.
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Fiica rãtãcitoare
În cel priveºte pe individ, scrierea parcimonioasã ca
întindere, trecutã prin calculator ar fi putut sã închege un roman pasionant, cu condiþia sã fie amplificatã ca un evantai. Navea rost sã afirme cã uluiala generatã de vestea aflatã ºi-a pus
stãpânire pe întreaga-i fire, neobiºnuitã cu astfel de ºocuri.
Va lãsa sã se depene nestingherit firul povestirii, ce trebuia
sã înceapã oarecum banal, ca pe mãsurã ce-ºi rula imaginile
sã-1 atragã spre final... Cum?
Deocamdatã era pregãtit sã suporte suliþele cuvintelor
acide.
Alexandrina, o suferindã de Parkinson, îºi dictase
hieroglifele nepotului ei cu scopul exact de a nu-i crea dureri
de cap destinatarului, pentru a le rãstãlmãci.
I se instalase în minte personajul cititor Mitruþ, din spusele
unei þãrãnci vieþuitoare în aºezarea I. S., internatã tot la spitalul
din I, în acelaºi salon cu ea.
„Este posibil ca aceastã scrisoare sã nu aibã nici o legãturã
cu dumneavoastrã, însã eu voi încerca totuºi... Mama mea,
Agripina, nãscutã nobilã de Macagon, în 1920, într-o comunã
„furatã” de ruºi. Cea care mi-a dat viaþã a avut o prietenã Sorina. ªtiu de la mama cã aceastã femeie îi destãinuise o mare
iubire cu un domn Hariton, bogat ºi fermecãtor. Mama 1-a
cunoscut, cã era cel mai bun amic al tatãlui meu, Johnny.
La prima ocupaþie a ruºilor, familia Hariton s-a refugiat în
România ºi a primit de la Antonescu drept de locuire ºi
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proprietate la F. Familia a reuºit sã-ºi salveze bijuteriile ºi banii,
cu care au cumpãrat casa ºi o plantaþie viticolã, chiar la F. Nu
mai reþin dacã era vorba de F. oraº sau de F. sat.
Apoi, când ai noºtri au intrat în Bucovina de Nord, cei doi
(Hariton ºi Sorina) s-au revãzut din nou, chiar dacã între timp
doamna Sorina se cãsãtorise cu un bãrbat mult mai tânãr decât
ea.
Din legãtura ei extraconjugalã s-a nãscut o fetiþã, chiar în
anii aceia tulburi ai rãzboiului.
ªtiu de la mama - continua sã se învârtã mai repede ghemul
povestirii - cã soþul doamnei Sorina a ºtiut ceva din aceastã
relaþie, deoarece aveau o viaþã tulburatã de certuri ºi discuþii.
Mai aflasem de la mama cã prietena ei, Sorina, ºi-a pierdut un
bãiat la o vârstã foarte micã, apoi roasã de remuºcãri ºi-a dat
fetiþa fãcutã cu Hariton, spre creºtere, la o rudã din V. D.
Îi era ruºine de ceea ce a fãcut ºi de pe urma copilului mort,
dar vorbele din casã se refereau la fetiþa fãcutã de Hariton.
Pesemne cã soþul ei, ce putea sã-i fie tatã, dupã numãrul
anilor, îi reproºa pentru „trãdare” ºi creºterea unui copil strãin.
Erau vremuri de restriºte, au fost ºi deportaþi, nu ºtiu ce era în
sufletul Sorinei, probabil cã viaþa i se mãcina prin regrete, cu
legãturile amoroase strãine familiei sale. Nu degeaba mama
mea îmi spunea cã doamna Sorina îºi alina durerea sufleteascã
prin consumul de alcool.
Mama mea a murit acum zece ani, iar tata anul trecut. El
trãise nouãzeci de ani ºi-ºi pãstrase luciditatea pânã-n ultima
clipã. Dupã ce a închis ochii, am fãcut ordine prin hârtiile sale
ºi nu micã mi-a fost surpriza sã aflu cã purtase corespondenþã
cu Hariton.
De fapt, eu nu l-am vãzut vreodatã pe acest domn, dar în
casa noastrã s-a discutat mult despre el, motiv pentru care
eram curioasã sã citesc acele scrisori.
Din ele am aflat cã familia Hariton supravieþuise rãzboiului,
însã venirea regimului comunist a însemnat deposedarea de
conacul sãu boieresc ºi de plantaþia de vie de la F. Tânãrul
moºier avusese cu soþia sa un fiu ºi o fiicã, însã aceºtia
decedaserã în urma unui accident de maºinã, prin 1980.
Dupã cãderea „ciumei roºii” ºi-a redobândit proprietatea ºi
pânã acum un an, încã trãia. ªtiu cã fiica lui de la doamna
Sorina ajunsese medic, dar nu îi da de urmã, îi era ca ºi pierdutã.
În ultima sa corespondenþã pe care i-am gãsit-o, Hariton îi
cerea tatãlui meu, Johnny, ajutor în aflarea ei. Intenþiona sã-i
lase toatã averea. Apoi eu m-am mutat la fata mea ºi în zãpãceala
cu lucrurile am pierdut adresa domnului Hariton, boala mi s-a
agravat, nici nu mai am þinere de minte ºi am început sã colind
spitalele.
Aºa cum scriam la început, anul acesta am stat la I., în
aceeaºi camerã cu huþanca din I.S., parcã i se spunea Rãdoaica,
dar asta n-are importanþã.
Ea, grãsana, cã era tare plinuþã la trup, mi-a pomenit numele
dumneavoastrã ºi nu am uitat cum se numea soþul doamnei
Sorina.
Poate ºtiþi ceva de fiica ei nãscutã din acea mare iubire a
mamei dumneavoastrã, cã sora dumneavoastrã are ºanse sãºi vadã tatãl adevãrat încã în viaþã ºi sã se intereseze ce-i cu
conacul acela ºi cu via, cã acum se dau proprietãþile înapoi.
Am fãcut gestul în amintirea mamei mele, care a fost prietena
cea mai bunã a doamnei Sorina.
Dumnezeu sã vã ajute!”
Alexandrina
4 iunie 2008

PRO

Între timp îºi înjghebase o fermã de vaci, europeanã. Mã
rog, cu instalaþie de apã ºi pentru muls, pentru pãstrarea laptelui
peste noapte, cu tractor, motocositoare.
Pornise la drum cu vreo douãzeci de vite din Austria. Ferma,
treabã cinstitã, mai erau unul sau doi ca el.
Lumea din Baranova, cãtun uitat printre codri, era atrasã
de dugheanã - care era ºi avantajatã prin poziþie - ca albinele de
polenul florilor.
Se dãdeau adãlmaºe ºi pe datorie, cum procedau pe vremuri
jidanii. Însã doar Petelenciuc le fãcea acest „car de bine” numai
anumitor clienþi. Printre ei nu lipsea Grigorciuc. Omul în cauzã
totuºi se îmbãta cam des, din motive de el ºtiute. Cãci la pahar
nu-i scoteai vorba din gurã nici cu cleºtele. În sine era ros de
bãnuiala cã Odarca lui se culcã de ceva timp cu altul. Mult mai
crud la minte decât el. Ce, abia-i mijiserã buclele!
Aºa se face cã destul de repede nevasta-i era musafir în
casã. Unicul fiu îi plecase la lucru în Italia. Cui sã-ºi verse
amarul? Vitelor, cãþeluºei sale, Molda? Codrului? Cã urla uneori
de atâta singurãtate ce i se fãcuse stãpânã pe suflet.
ªi, atunci, aflã în licoare o bunã prietenã.
Grigorciuc simþea cã degrabã i se vor rãzboi nervii.
ªi, într-o searã, dupã o chefuialã zdravãnã, tot la baron,
veni acasã, cum veni, în urcuº, abia þinând firul cãrãrii... Abia
deschise uºa ºi sãri cu toporul la Odarca, apropiindu-i muchea
uneltei de creºtet.
A lui þipã ca din gurã de ºarpe, dormi prin vecini câteva
nopþi, apoi cu banii amorezului plecã în Italia. Mai avea pe
acolo ºi o sorã.
Astãzi, Grigorciuc umblã pe uliþi, pe cãrãri ºi plânge, trãind
cu Odarca numai în gând.
29 mai 2008
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Pascale Rose

IÞIC
Dã, Doamne fiecãrui a sa moarte, / ceea ce se
iscã din viaþa-n care / de sens, iubire, chin avut-a
parte. (R. M. Rilke, Despre sãrãcie ºi despre moarte1)

grâu ºi plantase portocali, fu încântat. ªi-adesea, în spatele
ochilor închiºi, la Pithiviers3, vedea livezile de portocali.

Fratele mai mare din Berlin
Prima sa cãlãtorie cu trenul. Avea nouãsprezece ani. A murit
nouãsprezece ani mai târziu ºi-a mai luat trenul de opt ori. În
ziua aceea, ºiruri de þãrani brãzdau câmpiile. Secerau orzul. A
murit nouãsprezece ani mai târziu, ºi era aceeaºi vreme, de
secerat orzul. Îl cheamã Iþoc Gersztenfeld. Taicã-su spunea
cã-ºi purta bine numele de familie pentru cã Gersztenfeld
înseamnã câmp de orz iar pãrul lui era de-un blond aproape
alb, ca orzul înainte de seceriº. Coroniþa mea. Iþic. Ia mãcar un
ºal, cânta maicã-sa. Denise a intrat în încãperea în care fuseserã
chemaþi, el ºi tovarãºul sãu. Era cu-o altã fetiþã, ºi fiecare din
cei doi taþi s-a aruncat asupra copilului sãu. Ghetele, încalþã-le,
iarna-i crâncenã, ia-þi ºi mantaua de iarnã. Fiul sãu ºi-a schimbat
numele. În trenul care-l aducea înapoi la Paris dupã rãzboi, ºi-a
inventat un nume. Erau patru, douã fete ºi doi bãieþi. S-au
numit fiecare, ca-ntr-o joacã: Garran, Darès, Belmont, Francos.
Au adus strãlucire asupra noilor nume. Dacã Iþoc s-ar fi gândit
sã-ºi schimbe numele, s-ar fi mulþumit sã ºi-l franþuzeascã în
Graindorge2. Graindorge existã, sunt oameni cu-acest nume.
L-ar fi chemat Léon Graindorge. Léon, din cauza lui Léon Blum.
Ce mai faci, Léon Graindorge?
În 1937, Iþoc ºi-a dus familia la Berck-plage, primele ºi
singurele lor vacanþe împreunã. Dimineaþa devreme mergeau
în port sã cumpere peºte pentru copii. Nu vãzuserã niciodatã
marea. Privind orizontul, încerca sã-ºi închipuie cum e viaþa
marinarilor. Cum era acolo, în mijlocul apelor? Închipuirea îi
stârnea frica, precum cea care punea stãpânire pe dânsul când,
copil, simþea vidul. Dar pe aceasta, îºi spunea, nu e obligat s-o
suporte. Nu-l sileºte nimeni sã suporte ruliul valurilor, bãtaia
vântului, nici sã salte pe punte nãvoade doldora de peºti
zbãtându-se a moarte. El era om al pãmântului, un Gersztenfeld,
om al orzului ºi-al grâului, un om al ieºirilor în plimbãri
duminicale cu copiii, la Montfermeil, unde-i învãþa deosebirile
dintre cereale, unde le-arãta lucerna, macii ºi albãstrelele. Sunt
spaime pe care nu trebuie sã le-nfrunþi, gândea el cu uºurare,
e-o repartiþie a fricilor între oameni, fiecare cu sarcina lui. În
afarã de frica de moarte, pe care-o purtãm cu toþii în noi. Când
aflã cã fratele sãu Beriº întemeiase-un sat în Palestina, semãnase

Yossel era cetãþean german, evreu asimilat, locuia pe
Wielandstrasse la numãrul 15, pe-o stradã burghezã plinã de
evrei bogaþi. Reuºita sa fusese fulgerãtoare. Lucrase în
manufacturile de uniforme pentru armata Kaiser-ului. Dupã
rãzboi, se lansase-n domeniul confecþiilor private. Preþuri mici,
lucru îngrijit, potrivirea hainelor la umeri, de care era mândru, îi
aduseserã repede un frumos renume ºi, în pofida mizeriei care
fãcea ravagii în Germania, comenzi nenumãrate. Când Iþoc
ajunse la el, conducea deja un atelier de vreo zece oameni.
Era-n plinã glorie. Dar Iþoc, în schimb, era rufos, iar Yossel nuºi ascunse dezamãgirea când îl vãzu coborând din tren, înþolit
în sãrãcie. Privirea cu care-l þintui pe Iþoc îi spulberã acestuia
puþina încredere în sine. Îl duse-n apartamentul sãu, îi porunci
sã se spele, fãcându-se cã nu ºtie cã Iþoc habar n-avea de apa
curentã. Îi gãsi haine. În continuare, îi croi douã costume, unul
pentru varã, altul pentru iarnã, pe care i le luã înapoi la plecare.
La atelier, regulile erau stricte: punctualitate, curãþenie –
Yossel verifica neîncetat mâinile – ºi interdicþia de-a vorbi idiº.
El îi oferi lui Iþoc un dicþionar ºi-i explicã acestuia cã era la fel
de important sã vorbeascã germanã ºi sã fie un bun croitor.
Iþoc ºi-amintea cu bucurie de ºcoalã. Se descurcase biniºor cu
cititul în polonezã, ceva mai puþin bine în rusã ºi-n ebraicã, dar
citea curgãtor în idiº. Îi plãceau limbile strãine. Aºa cã s-a agãþat
de acest ordin. Yossel a pus-o pe Katia, prima sa angajatã, sã-i
ajute fratele. Katia se arãtã rãbdãtoare iar Iþoc dotat.
El descoperea respectuos þesãtura nouã, rulourile de flanel,
de tweed, de poplin. Mirosul lor. Descoperea foarfecele
impecabile, maºinile în stare perfectã, el care nu vãzuse decât
vechitura cu pedale-a lui Pinkus. Trebuia sã se dea cu talc pe
mâini înainte de-a atinge þesãturile. Yossel îl puse fãrã multã
zãbavã la maºinã. Se concentra pe firul drept al þesãturii, îºi
dãdea silinþa, îºi pierdea stângãcia, ºi-ar fi dorit laude. Dar
dacã era sau nu pentru fratele sãu prilej de satisfacþie, greu de
ghicit.
Yossel trãia fãrã religie. În prima sãptãmânã, Iþoc nu merse
la cinã în apartamentul fratelui sãu în seara de ºabat iar Yossel
îl luã peste picior când se bâlbâi cã nu-ndrãznise, din pricina
numãrului de paºi4. Locuia în atelier, în Taubenstrasse, departe.
Respingerea ritualului, de toatã ziua, ºi-l fãgãduiserã, Maryem

1
Poemul Dã, Doamne, în traducerea Mariei Banuº, din
volumul: Rainer Maria Rilke, Moºteneºti verdele, Editura
Helicon, Timiºoara, 1998, p. 81 (n. tr.).
2
Graindorge, nume propriu provenit din grain d’orge,
grãunte de orz (n. tr.)

3
Localitate în care-a funcþionat, în perioada celui de-al
doilea rãzboi mondial, un lagãr de concentrare, apoi de tranzit,
pentru evrei. ªase convoaie-au plecat din Pithiviers cãtre
Auschwitz, transportând 6079 evrei; din aceºtia, au mai
supravieþuit 115, adicã 1,8 % din totalul deportaþilor (n. tr.).

PRO

Un om al pãmântului
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*

Printre numeroasele interdicþii ale zilei de ºabat se
numãrã ºi cea de a ieºi la o distanþã mai mare de douã mii de
coþi în afara localitãþii (n. tr.).
*
Pesah, Sãrbãtoarea azimilor sau Paºtele evreiesc,
marcând eliberarea poporului evreu din robia Faraonului
(n.tr.).
*
Cinã ritualã din prima zi de Paºte (n. tr.).
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O spusese.
Maryem Klein? Yossel rãmase ca-mpietrit, cu gura cãscatã,
în vreme ce Iþoc transpira de panicã, pentru cã ajunsese-n cele
din urmã la-nfruntarea pe care ºi-o dorea ºi de care se temea
încã din prima zi. Fata dascãlului. Fata dascãlului? În tulburarea
sa, îi rãspunsese-n idiº. ªi de când? De... deja se pierduse cu
firea, se bâlbâia. ªi de ce nu mi-ai zis? Îþi baþi joc de mine?
Voiam sã-þi zic, dar... Dar... Nu era nimic în spatele acestui „dar”
decât veºnicele sale îi voi spune mâine, o scot eu mâine la
capãt, ºi mâine tot mâine, lãsând sã treacã ocaziile, zilele, sub
povara unei umilinþe care nu era doar cea pe care i-o provoca
fratele sãu, ci ºi-aceea de-a fi ultimul nãscut, cel mic, cel mai
cuminte, cel care cere, cel care-aºteaptã, cel care nu ºtie, ºi, în
cele din urmã, cel care trãieºte-n minciunã. ªi-apoi s-a
comportat astfel de-atâtea ºi-atâtea ori cu Maryem, dându-ºi
seama, suferind, închizându-se, ghicind laºitatea din muþenia
sa. Nu s-a vindecat niciodatã de asta decât la sfârºit, la sfârºitul
sfârºitului, când i-a vorbit lui Zoran care venise din Kiev.
Fata dascãlului! Fata mumiei ãleia din Evul mediu? Chiar þii
sã rãmâi în rahatul tãu? Yossel era obsedat de curãþenie iar din
Varºovia nu-ºi amintea, îi spusese-ntr-o searã, decât gunoaiele
de pe stradã, rahaþii de pe trotuar, întunecimea mucedã a
încãperilor. Rahatul lui! Insulta îl sufocã, îi trezi mânia. Þipã cã
ea broda ca o zânã, cã voia ca ea sã vinã, ºi pe datã, cã avea sã
se-nsoare cu ea cât ai bate din palme.
Chipul lui Yossel fu nãpãdit de roºeaþã, venele i se umflarã
de-a lungul gâtului. ªi Iþoc avea acelaºi chip, da, avea acelaºi
chip, roºu, umflat, tensionat, înnebunit, abandonat mâniei.
Tâmpitule, n-a vãzut în viaþa ei un combinezon ºi tu crezi cã va
ºti sã-l vândã unei nemþoaice? Combinezoane? Ce treabã au
aici combinezoanele? Da, combinezoanele, combinezoanele,
de mãtase sau nailon, cu bretele de dantelã, plisate, încreþite,
cu volane! Îþi va explica ea Katia care-i treaba cu desu-urile
femeieºti.
La aceste cuvinte, Iþoc rãbufni instantaneu ºi violent. ªi-n
acelaºi timp încercã lipsa sufocantã a absenþei. Ar fi vrut s-o
strângã-n braþe pe Maryem, s-o pãstreze la piept. ªi plutea în
vid. Katia nu-mi va explica nimic, spuse el, nevasta mea e
Maryem. Nevasta mea e Maryem. Îi repeta numele ºi asta-l
fãcea deja sã existe în salonul din Wielandstrasse. Vreau sã
vinã cât mai curând cu putinþã. Poate contezi pe mine? Ori o iei
pe Katia de nevastã, ori te-ntorci în vãgãuna ta, rãspunse Yossel,
trântind cu pumnul în masã, aºa de violent cã i se clãtinã
paharul. Cumpãrase vin de Tokay pentru ocazie, ei care nu
beau niciodatã. ªi scosese pahare de cristal. Voia sã fie
sãrbãtoare, sã ciocneascã unul cu altul ca douã rude, dintre
care una îi asigurã fericirea celeilalte. Cum sã-nþeleagã aceastã
schimbare? Vinul îi curse pe faþa de masã ºi pe pantalonii. Iþoc
crezu cã Yossel avea sã plângã. Pantaloni buni de aruncat la
gunoi, urlã el împingându-ºi scaunul înapoi, un frate secretos,
ipocrit, cãruia-i ofer, pe tavã, o avere! Voia sã-l cãpãtuiascã pe
Iþoc, pe viaþã, crezând c-are puterea. Pentru cã Iþoc nu voia. ªi
pentru cã nu bãnuia urmarea evenimentelor. Cã va avea nevoie
sã se-aºeze pe-o bancã galbenã ºi nu altundeva. ªi cã
frumoasele rulouri de þesãturã din atelierul sãu vor fi spintecate
cu cuþitul ºi murdãrite de cizmele unei tinerimi turbate, iar
maºinile sale ultimul model, atât de îngrijit întreþinute, stricate
cu ranga. Iþoc se ridicã ºi, în picioare în faþa fratelui sãu care
tremura-n pantalonii sãi uzi, strigã cã pleacã. Ieºi trântind uºa.
Se trezi pe stradã, palid de emoþie.
PRO

ºi el, pentru la Paris. Vom fi liberi, liberi, repeta ea, vom putea
respira. Dar nu ºtiau cum e prima oarã când nu mai þin seama
de lege în vãzul tuturor. În vãzul lumii, deoarece Maryem o
fãcea deja, în tainã. Aºteptau multe de la acest moment. Totuºi,
el n-avu impresia cã-ºi afirmã libertatea sau cã respirã mai bine
când vineri seara urmãtoare trãi, încercã, gândindu-se din
rãsputeri la Maryem, sã trãiascã asemeni unui ne-evreu. Îi
rãmaserã multã vreme reflexe, ºi, chiar ºi la Paris, o jenã în a-ºi
afiºa aceastã „libertate”, ca ºi cum însemna mai mult s-o practice în tainã, sau cel puþin fãrã sã se facã remarcat. Merserã o
datã la sinagogã, de Paºte 5, ºi furã invitaþi la Seder 6 sã
sãrbãtoreascã împreunã cu vecinii de dedesubt, o familie cu-o
fetiþã înconjuratã de guvernante, o mamã palidã ºi tristã. Yossel
pãrea sã se simtã foarte-n largul sãu, Iþoc ºovãia în faþa
paharelor, a cuþitelor. Aveau miel ºi azimi, dar nu se citirã textele
sfinte. Din fericire, Iþoc nu vorbea destul de bine germana ca
sã i se-aplice tortura conversaþiei.
Respingerea religiei, iatã un punct asupra cãruia Maryem
ºi Yossel se-nþelegeau, îºi spunea el, iatã ºi-un bun prilej de
spart gheaþa pentru a-i vorbi de ea. Dar de fiecare datã când
încerca sã aducã vorba, parcã avea o zãbalã în gurã. Se temea
de fratele sãu. Iar zilele, lunile, treceau.
Yossel nu-i dãdea salariu. Totu-i venea de la Yossel: hrana,
îmbrãcãmintea, învãþãtura de bine. Era firesc, era-n ucenicie, ºi
ce-ar fi-nsemnat un salariu în vremea în care era nevoie de-o
roabã de mãrci pentru un kil de cartofi, ºi-n care puþine familii
mâncau pe sãturate? Dupã ce lua cina la Yossel, care þinea sã
mãnânce la el în fiecare searã, în germanã, Iþoc strãbãtea din
nou oraºul, pe jos, ºi se-ntorcea-n camera sa, la atelier, o
camerã-ncãlzitã, luminatã, plinã de mirosul þesãturilor.
Aºteptând sã-l ia somnul, îºi spunea mâine, îi voi vorbi mâne
de Maryem. Iar a doua zi nu-ºi gãsea curajul. Scrisorilor de la
Maryem le rãspundea mai aºteaptã, încã nu e momentul. Erau
seri în care mai cã n-ajungea sã spere cã Maryem îl va uita, cãºi va gãsi pe altul.
Pânã-n ziua în care Yossel, vorbindu-i pe-un ton la fel de
nou ca ºi de neaºteptat, îi dezvãlui planurile sale: voia ca Iþoc
s-o ia pe Katia de nevastã. Katia, prima sa muncitoare, cea mai
bunã angajatã. El le-ar fi pus piciorul în scarã, dându-le cu ce
sã-ºi deschidã un magazin de trusouri. Idee genialã. Un trusou
complet, cearceafuri, ºervete, cârpe, cãmãºi, gata de marcat, la
care-ar fi propus s-adauge ºi ciorapi, întrucât ghicise cã ciorapii
aveau un viitor strãlucit. Tu negociezi cumpãrarea articolelor
de la furnizori, Katia brodeazã monogramele, se pricepe de
minune, ºi treaba-i gata. Ideea va merge ca pe roate! Veþi avea
nevoie curând de angajaþi. Gãsise ºi magazinul, o afacere bunã,
totul mergea spre lichidare în Berlin, ºi le vedea deja numele
pictat literã cu literã pe vitrinã. Era aºa de sigur cã face-un mare
bine cã nici nu-l auzi pe Iþoc exclamând: nu, nu! Iþoc trebui sã
repete cu voce mai puternicã iar inima-i bãtea sã-i spargã
pieptul. Cum nu? Sunt deja logodit. Stupoarea-i înlemni chipul.
Cum deja logodit? Pãi sunt logodit cu Maryem Klein!
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Mã duc. Era suficient s-o spunã. Era atât de simplu! Uimitor
de simplu! Era de-ajuns s-o spunã ca sã se-ntâmple! Era deajuns s-o spunã ca sã-ºi dea seama cã obstacolele pe care le
doborâse-n mintea sa – lipsa de bani, situaþia fratelui sãu temut
ºi venerat de confraþii care-ar fi refuzat sã-l angajeze – nu erau
cu neputinþã de depãºit.
Între Taubenstrasse ºi Wielandstrasse, pe drumul pe care-l
fãcea în fiecare zi, era un birou de recrutare aparþinând
comitetului Exploatãrilor de Huilã din Franþa. Mulþi polonezi
emigrau cãtre Franþa unde trebuiau sã-nlocuiascã braþele celor
morþi în rãzboi. ªi existau la Berlin destui emigranþi polonezi.
În curtea din Varºovia, plecarea-n minã era tare prost vãzutã.
Din aceastã cauzã, fãrã doar ºi poate, Iþoc nu remarcase aceastã
poartã-n faþa cãreia se-oprise-n acea searã ca-n faþa porþii
viitorului sãu. Silicoza, gazul de minã, ce-nsemnau în comparaþie
cu fratele sãu? Forþa sa þâºnise. Nu-l va mai pãrãsi. A doua zi, la
prima orã, intrã-n birou. I se cerurã actele. Era-n regulã: un
paºaport polonez cãptuºit cu o vizã germanã. I se auscultarã
rapid plãmânii fãrã a-l mai obliga mãcar sã se dezbrace, fu
vaccinat ºi i se întinse contractul. Îl semnã fãrã ºovãire. [...]
I-aratã contractul lui Yossel, care-l respinge fãrã a mai catadicsi
sã-l citeascã. Îi cere sã-i lase costumele ºi se întoarce ca ºi
când n-ar mai fi avut frate. Dar lui Iþoc nici cã-i pasã. E
invulnerabil. Are nevoie de-o semnãturã pentru vizã. Vocea îi
tremurã când i-o spune, dar nici cã-l lasã. Ba chiar e hotãrât sãi falsifice semnãtura, dacã i-o refuzã.
Începe s-o doreascã pe Maryem. Sã doreascã sã-i fie soþ, el
care n-a sãrutat-o niciodatã. Sã doreascã ceea ce nu cunoaºte.
E neprihãnit. Vrea s-o supunã. Merge la o târfã. O face. E-aºa
de mulþumit c-a fãcut-o, cã-i un bãrbat normal ºi puternic. Sã
sufere din lipsa ei. ªi e-o suferinþã cu folos, pentru cã va avea
sfârºit, pentru cã ea va fi-n curând cu el.

Rãzboiul lui Iþic

PRO

Pe 5 iunie, în plin dezastru, Iþoc primeºte, în sfârºit, o foaie
de mobilizare! E-afectat celei de-a patra divizii de infanterie, în
formare la tabãra din Veluché, în Deux-Sèvres, de fapt foarteaproape de unde era dentistul lor. Trebuie sã ajungã acolo prin
propriile sale mijloace, pe când se-aud bombardamentele în
jurul Parisului. Maryem îl implorã sã nu plece. Vezi bine cã
lupta e pierdutã, plânge ea, pe noi cui ne laºi? E lume la noi în
cartier care sã aibã grijã de tine, îi spune el, cãci puþini au
plecat, neavând unde. Maryem îi gãseºte atât de absurdã
încãpãþânarea cã-ºi închipuie cã pleacã la o femeie! Când eºti
mobilizat, dacã nu te duci, eºti dezertor, îi explicã el. Argumentul
sfârºeºte prin a o convinge, întrucât amândoi ºtiu ce important e sã fii-n regulã cu legea.
Gara Austerlitz era zãvorâtã cu lacãte, interzisã civililor,
ocupatã de trupe. Nu era-n uniformã ºi, pânã sã-ºi arate foaia
de mobilizare, i se fãcuse deja semn sã se care. Nu se descurajã.
Îi luã patru zile pânã reuºi sã se urce-ntr-un tren, dar se urcã.
Trenul abia se târa, cu frecvente imobilizãri. Când mergea de-a
lungul drumului, se vedea un ºir neîntrerupt de maºini, ºarete
aproape prãbuºindu-se de încãrcate ce erau cu fel de fel de
lucruri ºi lucruºoare, biciclete, oameni pe jos, animale. El le
explicase soldaþilor tescuiþi în compartiment cã se va alãtura
armatei poloneze. Ei îi ofereau þigãri Troupes. Era mulþumit sã
fumeze cu ei. Trenul se-opri la Orléans. Aflarã acolo cã Parisul
fusese declarat oraº deschis ºi cã guvernul se replia la Tours,
SAECULUM 6/2008

exact unde trebuia s-ajungã! Cât despre tren, se-ntorcea de
unde plecase. Nimeni nu ºtia când va mai fi un altul, ºi fãrã
îndoialã va fi rezervat pentru personalul cabinetelor ministeriale.
Soldaþii primirã ordinul sã se cantoneze-n jurul oraºului. Îºi
petrecu noaptea sub cerul liber ºi se hotãrî a doua zi sã meargã
mai departe pe jos, de-a lungul Loirei. ªi, într-adevãr, ce-i vãzurã
ochii, o nebunie, o dezordine de nedescris, nu ºi-ar fi închipuit
niciodatã cã s-ar putea vedea aºa ceva într-o þarã ca Franþa,
organizatã, civilizatã. Pe 14 iunie era la Tours, pe când guvernul
fugea la Bordeaux. Erau femei de-a lungul drumurilor,
care-mpãrþeau apã ºi pâine, din care-ºi mai astâmpãrã foamea.
Se spunea cã nemþii sunt aproape. Întrebã niºte soldaþi
înnebuniþi cum sã ajungã la Parthenay. Unii-i spuserã sã treacã
prin Saumur, cã erau niºte polonezi la Saumur ºi-acolo se vor
ocupa de dânsul. Dar nu gãsi niciun polonez la Saumur, iar
picioarele sale însângerate refuzau sã-l ducã mai departe. ªi
când în cele din urmã sosi, ca prin minune, la Veluché, pe 16
iunie, dupã ce pornise pe 9 din Paris, divizia pleca în altã parte.
Nemþii erau la Orléans, la Nevers. Podurile de pe Loira cedau
unul dupã celãlalt. Era extenuat, se culcã pe pãmânt, în timp ce
toatã lumea se muta. I se pãru cã recunoaºte-un chip de miner,
dar acesta nu-l bãgã în seamã. Îl întrebã totuºi ce se-ntâmplã:
comandantul taberei organiza trecerea diviziei în Anglia, prin
La Rochelle. A, da? Da, dar el nu pleca. Se întorcea în nord.
Comandantul nu lua cu el decât ofiþerii ºi soldaþii care veneau
din Polonia. Evreii, zise el, mira-m-aº sã-i ia ºi pe ei. Cei care
rãmâneau trebuia sã se replieze la Libourne. Deci se trezi cu cei
care rãmâneau, cei mai mulþi mineri, cu ei trebuia sã se replieze
la Libourne. Întrebã dacã putea cãpãta ºi el o uniformã. I se
râse-n nas.
Pe 18, gara din Airvault fu bombardatã dimineaþa devreme,
pe când soseau. Vãzu pãmântul sãrind, vãzu morþi, trei la numãr.
Acesta fu tot rãzboiul sãu. Merserã la Libourne pe jos, în grupuri
mici. Era acolo un ofiþer francez care-aºtepta rezultatele
negocierilor de armistiþiu. Aºteptarã împreunã cu el. Armistiþiul
fu semnat. Aflarã cã nimeni la Libourne nu avea autoritatea sãi demobilizeze. Trebuia mers la Toulouse.
La Toulouse era foarte cald. Peste tot puhoaie de oameni,
fugind din zona ocupatã. Cea mai mare armatã din lume rezistase
o lunã, Hitler era-n Franþa. Iþoc ar fi trebuit sã se simtã abãtut,
dar nu era. Se gândi de îndatã cum sã-ºi aducã familia. Instinctul
i-o dicta. Avea un client în oraº ºi-ºi amintea adresa lui, din
cauzã cã o scrisese des pe facturi: „Au Tricot de Paris”, strada
Victor Hugo nr. 3. Se duse-acolo. Domnul Girod îi oferi gãzduire.
Pentru a-i mulþumi, Iþoc repuse-n stare de funcþiune-o maºinã
mecanicã uitatã-n adormire în camera dinapoia magazinului,
unde-i puseserã un pat – la Paris, ale sale erau electrice – , ºi
regãsi vechiul gest, ran, ran, ran, ºi-un prim tricotaj pe care-l
surfilã cu acul, asamblându-l el însuºi, îi ieºi dintre mâini.
Comerciantul avea doi furnizori, unul era prizonier în Germania,
celãlalt era Iþoc. Sincer îngrozit de legile rasiale germane, îºi
mai fãcea griji, colac peste pupãzã, ºi pentru stocul sãu. El îi
propuse lui Iþoc sã rãmânã, sã lucreze acolo, sã se-apuce de
colecþia de iarnã. ªtia unde sã comande lâna, la Foix, lânã
arãtoasã din Pirinei. Era o oportunitate nesperatã. Chiar dacã
trebuia sã-ºi vândã atelierul, cu siguranþã în pierdere, sau sã
renunþe la partea sa-n favoarea lui Joseph ºi a lui Yorfeth, chiar
dacã-nsemna sã se-amputeze singur, chiar dacã trebuia s-o ia
de la zero, ca acum paisprezece ani, cu o veche maºinã
mecanicã. Iþoc nu era singurul în aceastã situaþie, el era mai
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degrabã norocos, iar Toulouse îi plãcea, înfriguratã ºi exaltatã
de evenimente, de mulþime. Copiii s-ar bucura de soare. El
acceptã oferta comerciantului ºi se puse la treabã de îndatã ce
primirã lâna. O lânã care habar n-avea cã-i rãzboi, luxoasã,
moale la pipãit, uºoarã, mai arãtoasã decât orice tricotase el
vreodatã.
***

Scriitoarea Pascale Roze a obþinut în 1996 Premiul Goncourt
pentru primul sãu roman, Le Chasseur Zéro [Vânãtorul Zero].
Fragmentele de mai sus, ale cãror titluri au fost alese de
traducãtor, fac parte din romanul Iþic, apãrut în Franþa la
începutul acestui an, aflat în curs de publicare la editura ART.
Prezentare ºi traducere din limba francezã de Mãdãlin
Roºioru.

John Haines*

„INTENÞIONEZ SÃ DEVIN UN POET MAI BUN’’
Interviu realizat de Mariana Zavati Gardner

* John Haines este autorul volumului de versuri vizuale
ECHOES/ ECOURI, publicat de Poetry Monthly Press,
Nottingham, 2008, editor AnnMarie Eldon
Eldon, poeta bine
cunoscutã de la Web Del Sol’s Writers Block, Women on the
Web Anthology, Ocho 19 ºi prezentã în numeroase reviste
de poezie. John Haines este poetul despre care Don Barnard
Barnard,
Birmingham Poet Laureate 2004-2005, tutor in poetry la Centre for Lifelong Learning/ Warwick University, spunea cã
„...poartã semnul poeziei adevãrate...ne aratã o modalitate
nouã de a privi familiarul”. Carole Baldock
Baldock, editoarea Revistei
Orbis afirma despre acelaºi poet cã „Dacã titluri cum ar fi
Almost clear, for the twelfth time sau Fibbin’cows te
emoþioneazã (ca cititor), atunci vei savura poemele din Echoes”. Editoarea Revistei Pennine Ink, Laura Sheridan se
referea la versurile lui John Haines ca fiind „...amuzante ºi
reconfortante... uneori zburdalnice... accesibilitatea poeziilor
le face glumeþe la citit...”. Studii : BA Hons, Diplomã în
Literaturã, în prezent studiazã pentru o licenþã în poezie la
Open College of Arts. Editor
Editor: OU Poets 141 Publicaþii
Publicaþii: permanent prezent în paginile a 25 de reviste, poezii incluse în
11 antologii, 1 colecþie de versuri Echoes, Poetry Monthly
Press, Nottingham 2008 ºi în pregãtire The most wonderful
collection of quiet Manchester poems pentru 2009.
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acceptare „independentã” s-a petrecut acum vreo 5 ani,
pe când am început sã trimit versuri la revistele de poezie
ale micilor edituri independente. Versurile mele au fost
publicate în 25 de reviste ºi în 11 antologii.
– Câte poezii v-au apãrut în antologii ºi reviste
înainte de a nãzui spre o colecþie?
– Unele reviste mi-au acceptat o poezie, altele 3,4
sau chiar 5. Antologiile tind sã publice numai câte o poezie
pe autor, de obicei aceea pe care au citit-o mai întâi într-o
revistã. Unele reviste cer o poezie nouã, dacã antologia
are o temã anume.
– Care credeþi cã este calea spre o primã colecþie?
– M-am gândit mult la poemele pe care voiam sã le
includ în colecþie. Trebuiau sã fie „accesibile” ºi sã aibã
o anume „calitate”. Cum am putut decide aºa ceva? Nu
cred cã poetul însuºi poate. Majoritatea poeziilor fuseserã
deja publicate, aºa cã alþi editori le aflaserã de o anumitã
„calitate”. Apoi, am avut asistenþa unui editor. Un prieten
poet, pe care-l ºtiam cã-mi va fi critic ºi deci de ajutor.
Cei care-þi spun mereu cã poeziile-þi sunt minunate în cel
mai bun caz, sau cã nu le plac, în cel mai rãu caz – fãrã
sã se explice – nu-þi pot fi de ajutor în aceastã aventurã.
– Ce teme preferaþi sã abordaþi, faceþi multe
editãri la un manuscris?
– Totul depinde de ce sãptãmâna am avut! Pot trece
prin perioade când scriu poezii despre naturã, pot aluneca
apoi în nostalgie (încercând sã evit regretul) sau, ca acum,
jucându-mã cu versuri despre procesul îmbãtrânirii, pe
care-l aflu destul de amuzant. Sunt cârmuit oarecum ºi
de atelierele de creaþie la care am participat. Marele meu
„impuls” acum este sã consider poezia „spectacol”. Mi
se pare, iar experienþa mea este de data recentã ºi deci
limitatã, cã stilul ºi conþinutul trebuie sã se modifice în
acest scop: trebuie sã pretind deci cã sunt extravertit!
Editãri, da. Schimb continuu cuvintele, frazele,
versurile, strofele. Mi s-a spus cã „editez prea mult”
uneori; ceea ce este perfect adevãrat. Gãsesc cã
PRO

– Cum aþi început sã scrieþi poezie?
– Am citit adesea cã un poet „devine” poet la o vârstã
fragedã pentru cã Muza a descins magic asupra sa ºi l-a
determinat sã scrie. Aceasta mi se pare fãrã sens. Am
început sã scriu poezie pe la vârsta de 13-14 ani, atunci
când am descoperit frumuseþea. Primul meu poem de
mult pierdut, a fost inspirat de trandafirii de pe o cutie cu
bomboane de ciocolatã aparþinând Bunicii mele. Acei
trandafiri au devenit minunaþi, aºa, deodatã, în seara de
atunci. Dupã poezie, a urmat „o piesã radio” , gen
ºtiinþifico-fantastic, pe care am scris-o, apoi am interpretat
toate personajele ºi am înregistrat-o. Piesa este acum
pierdutã.
– Când ºi unde aþi publicat prima poezie?
– Cred cã era prin 1976, în New Manchester Review,
datoritã mai ales cã îl cunoºteam pe editor. Dar prima
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poemele cele mai bune au necesitat 3-5 editãri. Gândesc
cã scriind poezie este ca ºi cum ai picta un tablou: nu-l
socotim niciodatã terminat ºi putem întotdeauna vedea
ceva care trebuie modificat, chiar dacã versurile au ajuns
la editurã.
– Cum aþi ales titlul volumului Dumneavoastrã?
– Am scris o serie de poezii Ecou. Am gândit cã ar
merge bine ca poeme „spectacol” în care direcþie mã
îndrept încet ºi cu reþineri. Versurile sunt în pregãtire ºi
deci nu au ajuns încã sã fie prezentate pe scenã, dar
aceasta se va întâmpla în curând.
– Ce scrieþi acum?
– Dupã cum am spus, implicarea mea „în poezia
spectacol” a determinat schimbarea stilului meu. Încerc
sã includ nuanþele unui umor subtil. Tocmai mi-am dat

seama cã o „temã” a fost de mulþi ani prezentã în poezia
mea ºi anume „observaþia purtãrii omeneºti”, inclusiv a
mea personalã. De multe ori, excentrica la extrem!
– Care vã sunt planurile literare pe viitor?
– Ei bine, intenþionez sã devin un poet „mai bun”!
Încerc sã o fac printr-o nouã licenþã în poezie cu OCA ºi
de asemenea, mai ambiþios, încercând sã devin un poet
prezent în spectacol. Pregãtesc o noua colecþie de versuri
pentru 2009: titlul deocamdatã este The most wonderful
collection of quiet Manchester poems/ Cea mai frumoasã
colecþie de poeme tãcute din Manchester. Mi-am dat
seama cã am deja un numãr de poezii inspirate de oraºul
Manchester. Am experienþa acestui oraº, am þinut legãturi
strânse cu acest oraº, din anii mai fragezi ºi pânã în
prezent.

POEME
Bucãþile sunt acum la locul
lor, aºa cã...

Filozofia a pãrut întotdeauna
mai importantã

Am asta.
Vârsta mea.
Timpul meu.

Faptul este...
... faptul
important este...

Vocea
audio-vizualului
o dezvãluie:

Emisiunea satului

epoca
ZGLOBIE
este cu noi.

Poate-i vina ta
Douã ºi zece.
Vreme de ceai.
Când am început sã vorbesc astfel ?
Uite prin ce-am trecut.
Al doilea ceai: trei ºi cinci.

Toamnei
Toamna,
mãlãiaþã ºi bogatã.
Bãutura Horlicks.

Cadrul unu:
specii de vite în pericol.
Cadrul doi:
specii de vite-n pericol
arãtând drãgãlaºe, cu expresii omeneºti
Cadrul trei:
specii în pericol în bucãþi
la mãcelãrie.

Nãscocirile vacilor
Aºa.
Mãi sã fie.
ªapte vaci: în picioare,
numai una stã întinsã
în burniþã.
Data urmãtoare.

Ducã-se pe pustii, Toamna.

Traducere ºi prezentare de Mariana Zavati Gardner

PRO

Vara s-a trecut ºi Toamna este rece.
Totul se sfârºeºte sau putrezeºte în umiditate.

Te încrunþi pseudo-agresiv,
imitând toreadori bravi
gata sã atace cu capa.
Vezi.
Mãi sã fie?
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Mihaela Rãu

MARIANNE MOORE
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poet?” ºi de aici contribuþia Mariannei
Moore la acest proiect cu scopul de
a stârni imaginaþia ºi creativitatea
gândului. Maºina a fost într-un final
botezatã „Edsel”.
În ultimii ani Moore a suferit multe
lovituri, atacuri de cord ºi a murit în
1972, fiind înmormântatã în
Gettysburg’s Evergreen Cemetery.
Moore nu a fost niciodatã
cãsãtoritã. Livingul ei a fost pãstrat
în forma sa originalã în colecþiile
Muzeului ºi Bibliotecii din Philadelphia. Întreaga sa bibliotecã,
corespondenþa sa, fotografiile,
dosarele cu poezii, obiectele primite
de la marii sportivi, toate sunt la
vederea publicului.
Cel mai renumit poem al sãu, care a consacrat-o este
fãrã doar ºi poate „Poetry” în care ea sperã ca poeþii sã
poatã produce „grãdini imaginare cu broscuþe în ele”. De
asemenea ºi-a exprimat ideea cã metrul sau orice care
are legãturã cu numele de poezie, nu este aºa de important ca încântarea limbajului ºi precizia sa, o expresie
simþitã ºi perceputã cu inima în orice formã.
Adesea ºi-a compus propria poezie în silabe. Aceste
rânduri silabice din „Poetry” ilustreazã poziþia sa: poezia
este problemã/formã de abilitate ºi de onestitate în orice
formã, în timp ce orice scris sãrãcãcios, deºi în formã
perfectã, nu poate fi poezie.
Nimic nu este acceptat
Sã discriminezi împotriva „documentelor de afaceri
ªi manualelor ºcolare”: toate aceste fenomene sunt
importante
Trebuie sã se facã distincþia
Totuºi: când te laºi târât spre importanþã de cãtre
jumãtate de
Poeþi, rezultatul nu este poezie.
La fel ca Robert Lowell, Moore ºi-a revizuit o mare
parte a poemelor timpurii, incluzând „The poetry”. Acestea
au apãrut „The complete Poems” în 1967, dupã ce criticii
au acceptat drept canonice „poeziile timpurii ale poetei
drept texte exhuberante ale tinereþii poetice”.
Lucrãri
Lucrãri: Poeme, 1921; Totuºi, 1944; Colecþia de
poeme, 1951; Poezie ºi criticã, 1965; Poeme Complete,
1967; Omagiu lui Henry James, 1971; Prozã Completã,
1986.
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Marianne Moore s-a nãscut în
Kirkwood, Missouri, în casa parohialã
a bisericii Presbitane unde bunicul,
John Riddle Warner a servit ca pastor. Ea a fost fata unui inginer constructor ºi inventator John Milton
Moore ºi soþia sa, Mary Warner.
Marianne a crescut lângã bunicul sãu;
deoarece tatãl fusese trimis la un
spital de boli mentale înainte de
naºterea sa. În 1905, Moore a intrat
în Bryan Mawr College din Pensilvania
ºi-a absolvit cu patru ani mai târziu.
A predat la ºcoala Carliste Indian Industrial School, din Pensilvania, pânã
în 1915, când Moore a început sã
publice în mod profesional poeziile.
Datoritã cãlãtoriilor în Europa
înaintea Primului Rãzboi Mondial. Moore a apãrut în atenþia
poeþilor ca : Wallace Stevens, William Carlos William,
T.S. Eliot ºi Erza Pound. Din 1925 pânã în 1929, Moore
a lucrat ca redactor la un ziar de literaturã ºi culturã The
Dial. Acest lucru a fãcut-o sã evolueze, aºa cum a fost
pentru Erza Pound, luându-ºi rolul de patron al poeziei,
încurajând poeþi mai tineri cum ar fi John Ashberz and
James Merrill.
În 1933, i s-a decernat premiul Helen Haine Levinson
pentru „Poetry”. Colecþia sa „Collected Poems” 1951 este
poate cea mai meritoasã lucrare, câºtigând Premiul
Pulitzer, The National Book Award, ºi the Bollingen Prize.
Moore devenind o micã celebritate, în cercurile literare
New Yorkeze, fiind acceptatã gazdã neoficialã a
Primarului. A frecventat meciuri de box, jocuri de baschet
ºi alte evenimente publice, îmbrãcatã într-un mod particular, cu o pãlãrie în trei colþuri ºi o mantã neagrã. Îi
plãceau în mod deosebit atleþii ºi atletele, era marea
admiratoare a lui Mohammad Ali, cãruia i-a dedicat
albumul I Am the Greatest! Moore a continuat sã publice
poezii în diverse jurnale, The Nation, The New Republic,
Partisan Review, de asemenea a publicat numeroase
cãrþi ºi colecþii de poezie ºi criticã literarã. Moore a
corespondat pentru o vreme cu W. N. Auden ºi Erza
Pound.
În 1955, Moore a fost invitatã de cãtre David Wallace,
directorul de marketing Ford, ºi de Bob Zoung pentru un
proiect în legãturã cu numele maºinii Ford. Wallace a
zis: „Cine înþelege mai bine natura cuvintelor decât un
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meridiane

Marianne Moore
‘Poetry’

Poezie

I, too, dislike it: there are things that are important beyond
all this fiddle.
Reading it, however, with a perfect contempt for it, one
discovers in
it after all, a place for the genuine.
Hands that can grasp, eyes
that can dilate, hair that can rise
if it must, these things are important not because a

ªi mie îmi displace poezia: sunt lucruri care
Au importanþã mai presus de acest urcuº.
O citeºti, totuºi, cu oarecare dispreþ pentru ea,
ªi descoperi,
În cele din urmã, un loc pentru perfecþiune.
Mâini care pot apuca, ochi
Care se dilatã/se mãresc, pãr care se ridicã
Dacã trebuie, aceste lucruri sunt importante nu
Pentru cã
O interpretare rãsunãtoare poate sã fie extrem de importantã
Dar datoritã faptului cã sunt
Folositoare. Când ele devin ºi se formeazã ca sã devinã
Neclare/de neînþeles
Acelaºi lucru poate fi spus de cãtre noi toþi, cã noi
Nu admirãm ceea ce
Nu înþelegem: liliacul
Þinându-se cu sensul în jos în cãutarea de ceva
Mâncare, elefanþi împingându-se, un armãsar sãlbatic
Luând-o la goanã, un lup obosit sub un copac,
Criticul fixist/de neînduplecat nervos îºi cutremura pielea
Ca un cal care simte un purice, suporterul de
Base-ball, statisticianul –
Nici nu este de acceptat
Sã discriminezi împotriva „documentelor de afaceri ºi
Manualelor ºcolare” toate aceste fenomene sunt importante,
Trebuie sã se facã diferenþa
Totuºi: când eºti târât spre faimã de jumãtate din poeþi,
Rezultatul nu este poezie,
Nici pânã poeþii dintre noi nu pot fi „literaþi ai
imaginaþiei” – deasupra
Bãdãrãniei ºi trivialitãþii pot prezenta
Pentru inspecþie, „grãdini imaginare cu broscuþe adevãrate în
ele”
Sã le avem
Între timp, dacã tu îi ceri unei singure mâini,
Materialul crud, proaspãt, pur al poeziei în prospeþimea
Sa ºi care în cealaltã mânã se aflã materialul
Veritabil, mai eºti interesat de poezie.

high-sounding interpretation can be put upon them but because
they are
useful. When they become so derivative as to become
unintelligible,
the same thing may be said for all of us, that we
do not admire what
we cannot understand: the bat
holding on upside down or in quest of something to
eat, elephants pushing, a wild horse taking a roll, a tireless
wolf under
a tree, the immovable critic twitching his skin like a horse
that feels a flea, the baseball fan, the statistician—
nor is it valid
to discriminate against “business documents and
school-books”; all these phenomena are important. One must
make
a distinction
however: when dragged into prominence by half poets, the
result is not poetry,
nor till the poets among us can be
“literalists of
the imagination”—above
insolence and triviality and can present
for inspection, “imaginary gardens with real toads in them,”
shall we have
it. In the meantime, if you demand on the one hand,
the raw material of poetry in
all its rawness and
that which is on the other hand
genuine, you are interested in poetry.
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Este evident faptul cã Moore încercã sã, dar eºueazã
în a da o definiþie poeziei deºi porneºte cu o atitudine
fermã, personalã asupra neplãcerii citirii poeziei, ºi un
oarecare dispreþ asupra-i, sfârºeºte sã admitã cã totuºi
poezia face parte dintr-un tãrâm veritabil, perfect.
Moore este prinsã între douã impulsuri conflictuale,
nevoia ºi dorinþa de a defini poezia într-un mod universal
ºi general, dar ºi nevoia de a atrage atenþia cã în existenþa
SAECULUM 6/2008

noastrã se aflã lucruri importante care ne sunt folositoare.
De aici, se necesitã sã facem distincþia între ceea ce
este clar, concret, vizibil, de înþeles „the row material”
(material pur, crud) ºi cel mai greu de înþeles, auster,
adevãrat cum este poezia.Marianne Moore a adus ceva
original – folosirea citatelor în poezia sa , ºi ºi-a concentrat
atenþia pe imaginea poeticã.

Prezentare ºi traducere de Mihaela Rãu
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cartonaºul roºu

Roxana Ioanid

ANDREI GAMARÞ
«O datã viermii au venit
La Andruºa în vis
ªi vorbeau încet…»
Sincerã sã fiu, poate n-aº fi comentat volumul* lui
Andrei Gamarþ, dacã autorul n-ar fi avut buna inspiraþie
sã mã atenþioneze cã opul cu pricina s-ar putea sã fie
«cea mai bunã carte de poezie pe anul 2007, nu pentru
cã e scrisã foarte bine, ci pentru faptul cã este despre
om ºi pentru om…» Cel puþin pe jumãtate, norocitul autor
are dreptate: cartea este scrisã corect, curat, adicã fãrã
greºeli gramaticale sau de vocabular ºi, lucru remarcabil,
fãrã pete de grãsime!...
Dar sã trecem la „oile noastre”, cum se zice. În primul
rând, cititorul onest va pricepe cã autorul nostru locuieºte
la bloc ºi are numai necazuri: «Când vei pleca am sã mã
ascund / ºi gândacii de bucãtãrie se ascund / boschetarii
se ascund în subsoluri / apã caldã / aerul plin de amintiri
/ capul în baia plinã / ah ce trup frumos am sã arunc pe
fereastrã / ah ce trup frumos am sã arunc pe fereastrã /
viermi, viermi de o ºchioapã încolãciþi / pe trupul meu alb
ca prima zãpadã / apã caldã apã caldã…» Ah, ce le-aº
face eu ãstora de la centrala termicã care tulburã orizontul
de aºteptare al unui poet atât de dãruit!... Sau: «Andruºa
nu se teme de moarte / el se teme sã putrezeascã / o
datã viermii au venit la Andruºa în vis ºi vorbeau încet…»
Câtã bunã creºtere, ce educaþie aleasã! Parol! Mai
departe: « mama îmi spune: în jurul meu / oamenii mor
de cancer / zâna de la etajul 4 nu mai iese din casã / i-au
cedat rinichii / în 2 – 3 zile zâna nu va mai fi / oamenii
mor de cancer / iar eu am sã-þi cumpãr flori / dar asta nu
e nimic / dar dragostea e mai puternicã / ºi noi vom face
curat în grãdinã / aºa cum îþi place…» De admirat
subtilitatea discursului gamarþian! Deci dragostea învinge
moartea, iar noi trebuie sã facem curat în grãdinã sub
augusta supraveghere a muzei!
Nu cred cã poezia scrisã de Andrei Gamarþ ar avea
vreo legãturã cu romanul lui Anton Holban: „O moarte
care nu dovedeºte nimic” decât doar în sensul (foarte
general) cã e o poezie „care nu dovedeºte nimic”! Afirmaþii
nonpoetice, vorbe goale, nicio scânteie magicã ce ar
putea sã declanºeze poezia adevãratã. Sã mai dãm
câteva exemple: «mama în loc sã se facã frumoasã /
spalã ºi gãteºte toatã ziua / eu în loc sã mã simt bine /
mã gândesc la asta / ºi asta aratã ca un continent / ieri
am vãzu un cadavru / în rochie de mireasã / ºi el era mai

puternic decât orice suflet / mã întorceam de la cimitir /
aparent liniºtit cu piciorul am lovit o piatrã / soarele mã
orbea ºi pãrea cã plâng / aºteptam autobuzul ºi nimic nu
mã deranja / cred cã am ajuns acasã foarte târziu /
aproape a doua zi…» Concluzii: rolul unei mame este
„sã se facã frumoasã”, iar eul liric sã se ducã mai rar pe
la cimitir, sã ocoleascã pietrele de pe drum ºi sã ajungã
la timp acasã! Se aude, domnu‘ poet?!
Sau ce pãrere aveþi despre acest text macabru, de o
foarte îndepãrtatã (ºi degradatã) sorginte baudelaireanã:«
nu plânge Andruºa casele se prãbuºesc / acolo trãiesc
oamenii / nu nu nu râmele grase se târãsc în jurul meu ºi
în jurul copacilor / ºi vom muri în paturile lor calde / ºi
copiii striviþi în hãinuþele lor colorate / sub blocurile de
beton / ºi nici nu vor apuca sã se sperie sub blocurile de
beton…» Probabil cã aºa e, dar… poetul spune un NU
hotãrât „râmelor grase”, e clar cã le preferã mai suple!
Nu-l bãnuiesc pe semnatarul acestor rânduri de
ipocrizie, ci doar de un alarmant deficit de talent. Textele
sunã fals, sunt reci ºi inexpresive: « iatã corpul meu se
pregãteºte sã moarã / mâinile sunt cu mine, picioarele
sunt cu mine / capul stã pe gât…» Deci mai e o speranþã!
Alte versuri care ne dau fiori: « când stau cu tine pe
malul mãrii / ºi îmi miroase a þarã…» Iatã un vers care
ar trebui comentat cu grupele de studenþi de la Litere în
fiecare an pânã se întorc toþi tinerii pripãºiþi pe alte
meridiane, dar noi « mergem înainte minunile sunt multe
/ am cãmaºa descheiatã ºi soarele / ne aratã drumul / o
albinã se aºazã pe floare / cerul e senin ca o plimbare cu
tine într-un oraº mort…» Se simte fãcãtura, gestul liric
mimat, cu prea puþine momente autentice de poezie!
Deocamdatã, Andrei Gamarþ rãmâne un cititor de poezie,
poate chiar de calitate, ºi nimic mai mult! Pentru
încãlcarea frauduloasã a graniþelor, Domnia Sa primeºte
CARTONAªUL ROªU. Cu tricolor, deoarece este din
Basarabia…
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* Andrei Gamarþ, Eu spun dragoste, Bucureºti, Editura
Vinea, 2007
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Valeria Manta Tãicuþu

ADELA – LECTURI NECESARE
„Pseudobiografie” sau „roman concis de analizã ºi
introspecþie” (v. Constantin Ciopraga), romanul „Adela” a
fost, de-a lungul vremii, prezentat drept o dramã a
luciditãþii, cvadragenarul Emil Codrescu refuzând, din
motive etico-morale, sã întindã mâna ºi sã cerºeascã
fiinþa femeii pe care-o iubea. Diferenþa de vârstã, de care,
cel dintâi, personajul face caz, a fost considerat drept
principalul motiv al abuliei „omului de ºtiinþã” care, dupã
ce pune diagnosticul bolii, reuºeºte sã-l învingã pe „omul
sentimental”. Disciplina eticã a personajului are efect
paralizant asupra afectivitãþii sale, efect analizat pe larg
în jurnalul medicului, astfel cã romanul capãtã când aerul
unui dialog platonician cu un alter ego, când pe cel al
unui proces absurd, unde inculpatul este ºi martor, ºi
avocat, ºi victimã, ºi judecãtor.
Lipsa epicului propriu-zis îl deranjeazã cel mai puþin
pe cititorul din mileniul trei, obiºnuit cu plajele narative
care se insinueazã într-o structurã de tip liric. Greoaie
pot pãrea atitudinile voit contemplative, premeditata
concordanþã romanticã dintre peisaj ºi stãrile de spirit,
precum ºi tonul confesiv, „minor”, cum observa dl.
Constantin Ciopraga. Enervantã uneori, obsesia vârstei
degenereazã în cazuisticã: pentru un medic, vârsta de
patruzeci de ani n-ar trebui sã însemne începutul
bãtrâneþii, insistenþa pe inaptitudinea biologicã trãdând,
de fapt, prezenþa unor reticenþe de alt tip, pe care, din
decenþã, Codrescu refuzã sã le mãrturiseascã în scris,
mulþumindu-se cu eufemisme, aluzii ºi speculaþii. Raportul
dintre raþional ºi iraþional din comportamentul
îndrãgostitului antreneazã atât „vivisecþia”, studiul de caz
ºi anamneza, cât ºi lirismul obstinat al fetiºizãrii,
idealizarea ºi excesul de sensibilitate (mai mult femininã,
decât masculinã). Ca ºi Ionel Teodoreanu (Olguþa din „La
Medeleni”o precedã strãlucit pe Adela) ori George
Cãlinescu (paralelismul Otilia - Adela ºi Pascalopol –
Codrescu poate fi demonstrat fãrã efort), Ibrãileanu
realizeazã, aºa cum de altfel exegeþii au ºi observat, o
„imagine idealã a feminitãþii”, centratã pe delicateþea
moralã, dar, mai ales, pe frumuseþea fizicã. În aceastã
atitudine de prosternare în faþa frumuseþii fizice a femeii
trebuie cãutatã explicaþia dramei lui Emil Codrescu, ºi
mai puþin în decalajul cronologic dintre el ºi Adela.
Emil Codrescu, pe lângã inaderenþa la viaþa socialã,
suferã de mizantropie în general, ºi de un uºor misoginism
– în particular. Peisajul – natural ºi uman – din Bãlþãteºti
este „meschin”, iar „doamnele, ostentativ fãrã treabã,
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* Garabet Ibrãileanu, Adela, Editura Pentru Literaturã,
1966.

SAECULUM 6/2008

umblã în rochii de casã ºi cu capul gol” (ca o culme a
indolenþei, neglijenþei ºi a lipsei de savoir faire, cãci „sînt
interesante aerele aristocratice pe care ºi le ia în micile
staþiuni balneare ºi climaterice toatã lumea asta, mai
ales femeile. Neavând nici o ocupaþie ºi lipsind aici clasa
de sus care sã-i comprime ºi sã-i punã la locul lor – ca
pãpuºile cu resort când închizi capacul – aceºti mici
burghezi se simt în adevãr boieri” – p. 6). Cu o ironie rea,
medicul percepe un decor presãrat cu „femei uriaºe”,
„femei clopotniþã”, balabuste (ca Sabina Duvid, cãreia i
se realizeazã un portret grotesc: „blondã, mare, grasã,
invadatã de cãrnuri pe obraz, sub bãrbie, pe omoplaþi ºi
pe rost, cu pântecele proeminent al unor femei mature
din rasa ei, complexiune care, agravatã de portul complect
neglijat, ofenseazã unul câte unul fiecare canon al
esteticii” p. 32), ovreicuþe apetisante, þãrãnci cu apetit
sexual primitiv, târgoveþe inculte ºi mic-burgheze cu ifose
sau, pur ºi simplu, cu femei oarecare, „strecurându-se
prin întunericul de lângã garduri”.
Generalizãri de tip misogin – „luna este amica
visãtorilor, a deficitarilor nervoºi, a romanticilor, a
lunaticilor – ºi a femeilor. Femeile nu simt poezia soarelui,
realist ºi unul, ca ºi adevãrul. Midi, roi des étès –
obiectul þi expresia – nu existã pentru ele” (p. 11) preced
excesul de analizã ºi interpretare provocat de apariþia
Adelei în staþiune. Între narator / analist ºi autor nu existã,
de fapt, identitate: Emil Codrescu nu este „purtãtorul de
cuvânt” al criticului de la Iaºi, aºa cum nici Adela nu
trebuie consideratã o proiecþie a lui anima ce coexistã,
inevitabil, cu animus în structura aceluiaºi critic. Avem
de-a face cu douã ipostaze imaginare prin intermediul
cãrora se realizeazã o viziune esteticã a sentimentelor
ºi mai puþin cu crearea unui univers care transcende,
dupã ce s-a nutrit din ele, datele realului.
Conturându-i lui Emil Codrescu o „psihologie de
cvadragenar intempestiv ºi pervers de lucid”, în contrast
cu simplitatea, spontaneitatea ºi vitalitatea Adelei,
Ibrãileanu pune în relaþie douã modalitãþi diferite de
receptare esteticã: cea sofisticatã, artificialã, dãtãtoare
de coºmaruri metafizice, ºi cea intens imaginativã,
senzitivã, care porneºte de la concret pentru a se
întoarce, într-un final, la el. Personajul trece prin mai multe
„epoci” de receptare a frumuseþii feminine – epoca
romanticã, epoca realistã ºi epoca cinicã (cea în care
are parte de „femeia-femelã ºi nimic altãceva, femeia cu
maximum de iritabilitate protoplasmaticã” (p. 47), pentru
a intra, datoritã Adelei, într-o epocã stranie, complet nouã,
care nu se mai potriveºte cu tiparele ºi care-l
dezorienteazã. Într-o primã etapã, impulsurile misogine
altereazã percepþia: numitã, pe rând, „jucãrie vie”, „floare”,
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„pasãre”, „mascã obiºnuitã de înger”, „animal mic ºi egoist”, Adela evolueazã în mod ideal, ajungând mai mult
decât „câteva kilograme de materie organicã” extrase „din
elementele brute ale naturii” (p. 41). Dupã ce recunoaºte:
„Am fost surprins de preferinþa ei pentru sublim, stare de
suflet eminamente masculinã”, Emil trebuie sã
recunoascã ºi faptul cã Adela este, pentru el, cântec ºi
icoanã. ªi este pãrãsitã tocmai pentru cã Emil Codrescu,
estet pânã în mãduva oaselor, nu vrea sã vadã cum se
degradeazã în timp corpul uman, urând „ceea ce era inferior în ea ºi ascundea bietul ei corp supus legilor
ofensatoare ale materiei” (p. 42). Adela trebuie sã rãmânã
o imagine asemãnãtoare cu cea a fetei „pe care ai iubito la 18 ani ºi pe care n-ai mai vãzut-o toatã viaþa”, ori ca
aceea a mamei dispãrute: o ipotezã afectivã, fãrã
substratul „vreunei realitâþi experimentate în viaþa de
familie”, nostalgie de amor ºi... cam atât. Personajul lui
Ibrãileanu refuzã tocmai ipostaza experimentalã a pasiunii
pentru Adela, preferând paradoxul: „te considerai omul
cel mai nefericit din lume ºi foarte fericit cã eºti atât de
nefericit” (p. 42) unei cãderi în banalul relaþiilor conjugale.
O astfel de cãdere ar contrazice „concepþia plasticã,
picturalã ºi statuarã a femeii”, ar degrada-o, aºa cum l-ar
transforma, iremediabil, ºi pe îndrãgostit într-un
pitecantrop: „Prietenia noastrã a murit o datã cu cea dintâi
bãtaie de inimã pentru ea, fiindcã foamea selectivã de

femeie, numitã impropriu ºi aproape în derâdere iubire,
este întoarcere la animalitate, este, gândind bine, o
impulsie sinistrã. (În momentul suprem al iubirii, femeia
are în braþele ei un pitecantrop!” – p.101). Emil Codrescu
refuzã dragostea carnalã, impudoarea, amestecul
biologicului ºi al senzualitãþii în ceea ce este – ºi trebuie
sã rãmânã – de domeniul spiritualitãþii pure. Cel care afirmã,
fãrã echivoc: „ªi ce odihnã pentru suflet, ce eliberare e
farmecul unei femei care te încântã fãrã sã-þi inspire nici o
umbrã de dorinþã” (p. 122) ºi considerã cã „amorul nu este
entuziasm estetic ºi moral”, va refuza prezentul pentru a
construi, din trecut cãtre viitor, silogisme: „Iar legãtura
indisolubilã ar duce la nefericire, pentru cã, dupã câþiva
ani, voi fi în adevãr bãtrân, tocmai atunci când ea va fi
femeie în toatã puterea cuvântului. Concret: cu capul pe
genunchii ei, conºtient cã-mi vede pãrul sur, spunându-i
nume mici, pe care le-aº auzi paterne; spunându-mi nume
mici, care ne-ar ridiculiza pe amândoi. Pãrul meu sur lângã
capul ei blond; mâna ei micã în pãrul meu sur. Dezmierdãri
arzãtoare cu un copil” (p. 155).
Grila de lecturã actualã acceptã cu greu un roman al
ezitãrilor, al autoanalizei ºi al renunþãrilor delicate, dar, în
ciuda epocii impudice prin care trecem, nu numai cã
romanul „Adela” are în continuare cititori, dar mai existã
ºi exegeþi care sã-l plaseze, cu dreptate, în topul celor
mai subtile romane de dragoste.

Mircea Radu Iacoban
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eliminãri („au fost omise din mss. paginile prea patetice”).
Interesant este sã-þi afli propria persoanã menþionatã în
însemnãrile vechi de patru decenii. Nu i-am plãcut lui Th.
Codreanu, care intenþiona sã depunã la „Junimea” un roman despre care singur spune cã „l-am lucrat fãrã
speranþa de a-l vedea tipãrit, fiindcã n-ar trece de cenzurã”.
M-a zugrãvit astfel: „Impresia fãcutã de M.R. Iacoban,
nu prea strãlucitã. O figurã care nu-mi inspirã prea multã
încredere din pricina nu ºtiu cãrui aer de superioritate.
Dar poate cã aparenþele înºalã.” ªi în altã parte: „N-am
avut încredere în el de la prima întâlnire”. (Poate cã
urmãtorul volum va aminti, totuºi, cã a debutat la
„Junimea” cu romanul „Marele zid” ºi cã, în 1979, l-am
declarat câºtigãtor al concursului de debut în prozã cu
romanul „Varvarienii” – într-adevãr, ulterior respins de
cenzurã) Decriptarea titlului „Numere în labirint”: „Faptul
cã, formal, fac parte din rândurile unui partid care are
nevoie de unul în plus la numãr este cea mai umilitoare
senzaþie pe care o trãiesc. Sunt, aºadar, un simplu numãr
în labirintul care mã þine prizonier fãrã scãpare”. Vor fi
fost pãstrate bine ascunse aceste însemnãri zilnice, câtã
vreme Codreanu scria, în chiar perioada de maximã
PRO

De-a dreptul ciudatã noua carte a lui Theodor
Codreanu, Numere în labirint, Ed. Opera Magna, Iaºi,
2008. Este o culegere de cugetãri ºi aforisme, dar ºi un
Jurnal intim, þinut în perioada 1970-1975, o mini-istorie a
literaturii vremii, vãzutã dintr-un unghi inedit, acela al
dascãlului de þarã cu legitimã pretenþie de accedere în
breasla literaþilor, un „Jurnal de cãrþi” cu diagnostice pe
cât de sincere, pe atât de pãtrunzãtoare, o culegere de
eseuri pe marginea unor opere demne de real interes, un
crochiu de roman sentimental, o mãrturisire de credinþã
– din toate, câte ceva. Este un text de tinereþe, presãrat
ºi cu naivitãþi, dar ºi cu observaþii de certã profunzime ºi
originalitate. Autorul a avut parte de prieteni remarcabili
ºi de inamici mediocri – în timp, inamiciþiile au câºtigat
teren, inclusiv ca pondere în viaþa culturalã, prieteniile
nou dobândite, ºi ele semnificative în plan literar (de ex.:
acad. Mihai Cimpoi) fiind puþine, dar mai mult decât
onorabile. Contrafacerile depistate în jurnalele publicate
în timpul vieþii autorilor fac sã planeze legitime suspiciuni
asupra „aducerilor din condei” ulterioare. Instinctiv, acord
credit deplin acestui Jurnal, chiar dacã îngrijitorul ediþiei,
Lina Codreanu, avertizeazã cã s-au operat prescurtãri ºi
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„strângere a ºurubului”, fraze de calibrul „Actuala
conducere a partidului comunist dã impresia cã nu mai
face presiuni asupra artiºtilor, cã le acordã libertatea pe
care n-au avut-o în anii proletcultismului. Desigur, e un
mod de a recunoaºte o vinã istoricã. Dar sub toleranþa
afiºatã se întrevãd colþii Cerberului de la porþile Infernului”.
Sau: „Comunismul a rãpit omului independenþa materialã,
pentru a nu o avea ºi pe aceea spiritualã”; „Comunismul
a desãvârºit ceea ce strãinii nu reuºiserã: au fãcut din
România þarã de robi.” Urmeazã o proiecþie care, astãzi,
nu-i tocmai acceptatã: „Nu disidenþii comuniºti vor dãrâma
comunismul în România, ci reîntoarcerea în culturã a unor
mari filosofi ºi gânditori ca Eminescu, L. Blaga, C.
Rãdulescu-Motru, N. Iorga, C. Noica sau Mircea Eliade”.
Contrapunctic, un diagnostic exact asupra valorii „filosofiei
marxiste” româneºti: „Cãrþile marxiste de la noi sunt
monumente de plictisealã, labirinturi soioase de citate
îmbrâncite parcã în culmea neputinþei sau a deznãdejdii
(...) Filosofii noºtri nu-ºi îngãduie o urmã de libertate nici
în matca materialismului dialectic”. Aceste opinii-dinamitã
în epocã aparþin unui profesor naufragiat în fundul fundului
Moldovei, în sate amãrâte, despre care pur ºi simplu n-am
auzit: Orgoeºti, Dodeºti... De unde se vede încã odatã
cã nu numaidecât luminile oraºului deschid cãile cugetãrii
profunde, curajoase, originale! Iatã ºi câteva panseuri
dureros de adevãrate despre scrisul românesc al
perioadei: „Se scriu atât de multe cãrþi, încât ducem lipsã
de literaturã” (valabil ºi azi!), ori „Scriitorii noºtri ºtiu sã
scrie, dar nu au ce spune”. Iar de-ar avea, cum sã se
exprime liber?
...Te cheamã Codreanu ºi mai eºti ºi din Huºi. Cum
sã nu dai se bãnuit? Autorul declarã, pe jumãtate ipocrit:
„Mã simt þãran ignorant, incoruptibil, rãmas absolut strãin
de tot ce se petrece în jur. Nu înþeleg nimic”. Aº! Înþelegea
prea bine – dar nu-i venea sã creadã ceea ce viaþa ruralã
îi oferea cu zgârcenie, umilinþã ºi inacceptabile ingerinþe
în bruma de intimitate rãmasã, începând cu micile mizerii
cotidiene („Mi s-a promis, de la CAP, un car pentru adus
lemne din pãdure ºi-s dus cu vorba de o lunã de zile, în
prag de iarnã”) ºi continuând cu presiunile exercitate de
secretarul comunal PCR, decis sã se implice în refacerea
unei cãsnicii ameninþate de iminenþa divorþului.
Repartizarea guvernamentalã, ori, mai bine zis, pronia
cereascã, aduce în capãtul de lume numit Orgoeºti o
absolventã de filologie cu care pare a fi posibilã stabilirea
„acordului fin” intelectual, altfel de nerealizat în interiorul
unei cãsnicii pripite ºi nepotrivite. „Codul eticii ºi echitãþii
socialiste” acþiona discreþionar pretutindeni, iar membrul
de partid Codreanu trebuia sã-ºi alinieze viaþa intimã
preceptelor oficiale. De unde tot soiul de presiuni,
ingerinþe, mizerii, turnãtorii, anonime, persecuþii. Tânãrul
dascãl începuse sã publice în „România literarã”, era,
totuºi, un „cadru” de perspectivã, se cuvenea recuperat
ºi, de ce nu, utilizat în aparatul de partid al municipiului
Huºi. Are tãria sã refuze un post la Cabinetul de partid,
ce l-ar fi scos din glodurile Orgoeºtilor, dar, desigur l-ar fi
redus – pãstrând proporþiile - la condiþia „labirinturilor
soioase de citate”. În aceastã atmosferã sufocantã, o
singurã ieºire: cãrþile. Citeºte enorm, este la curent cu
tot ce-i nou în câmpul literaturii. ªi scrie. Pentru a publica, încearcã sã-ºi gãseascã sprijinitori în „fauna literarã
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ieºeanã”, dar nu-ºi aflã mentori pe mãsurã (ce putea fi
mai nepotrivit decât bietul romancier proletcultist Ion
Istrati?). Pas cu pas, rãzbeºte... Cartea în discuþie poartã
precizarea „volumul II”. Nu cunosc volumul I, dar nici nui neapãrat necesar, câtã vreme acum ne stã la dispoziþie
un întreg raft de opuri semnate de Codreanu: „Eminescu,
dialectica stilului” (1984), „Modelul ontologic eminescian”
(1992), „Dubla sacrificare a lui Eminescu” (1997),
„Controverse eminesciene” (2000), „Mihai Eminescu”
(2004), „Eminescu martor al adevãrului” (2004). Am ales
mai întâi titluri dedicate Luceafãrului, întrucât Th.
Codreanu nu se sfieºte sã-ºi manifeste un adevãrat cult
pentru Eminescu (sã fie, oare, momentul?), În Jurnal:
„Încep tot mai mult sã-mi dau seama cã, fãrã acest geniu,
noi, românii, n-am avea nici o noimã pe lume. Primul
lucru pe care a ºtiut Eminescu sã ni-l dea a fost limba
românã. Maiorescu a înþeles bine asta. În schimb, navea cum sã-l înþeleagã Gherea, care a învãþat limba
românã, ratând stilul.” Apoi, alte ºi alte titluri, mai degrabã
marginalizate: „Eseu despre Cezar Ivãnescu” (1998),
„Complexul Bacovia” (2002), „Basarabia sau drama
sfâºierii” (2003), „Caragiale abisal” (2003), „Transmodernismul” (2005) º.a. Toate îºi gãsesc „in nuce” începuturile
în trãirile, lecturile ºi acumulãrile trãdate de acest
neobiºnuit Jurnal, presãrat cu sumedenie de cugetãri
ridicat la rang de aforism. Unele poartã sonuri de acum
ºtiute, altele atestã originalitate: „Puterea mi s-a pãrut
totdeauna nevrednicã de inteligenþã”, „Marile idei se nasc
în ilegalitate; când legea ajunge sã recunoascã ideea, nu
face decât sã o ucidã”, „Kitsch-ul este copilul calofiliei;
arta socialistã l-a fãcut rege”, „Pânã la ºapte ani, toþi te
învaþã sã vorbeºti; dupã aceea, te învaþã sã taci”. Am
tras cu ochiul la o dedicaþie aºternutã pe aceastã carte,
oferitã unor „eminenþi cãrturari luptãtori întru românitate.”
Probabil, formularea poate explica multe.
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noastre ca stat. „Intr-adevãr, dupã dezbateri pasionante,
spune profesorul Carol Iancu, Parlamentul român a
adoptat articolul 7 din noua Constituþie, care a respins
pentru mai mult de o jumãtate de secol emanciparea
politicã a evreilor, dispunând ca numai strãinii de rit creºtin
pot obþine calitatea de român.”
Studiul, 385 de pagini, este structurat pe cinci capitole,
cãrora li se adaugã anexa, pagini care redau
corespondenþa socio-politicã a timpului.
Intr-o formã acribicã, în prima parte, se pune accent
pe subiectul formãrii statului român modern, condiþia
evreilor ºi începutul luptei pentru emanciparea lor, rolul
Alianþei Israelite în emanciparea acestora.
Conform Convenþiei de la Paris din 19 august 1858,
are loc o emancipare civilã, dar nu a evreilor, pentru cã
articolul 46 propulseazã drept criteriu diferenþa de religie,
astfel evreii români fiind marginalizaþi:
„Moldovenii ºi vlahii vor fi cu toþii egali în faþa legii, în
faþa impozitului ºi, de asemenea, admisibili în funcþii
publice, în cele douã Principate...Moldovenii ºi vlahii de
orice rit creºtin se vor bucura în mod egal de drepturi
politice. Beneficiul acestor drepturi va putea fi extins ºi
la alte culte prin dispoziþii legislative...”
Plecând de la aceste neajunsuri, Carol Iancu aratã
cum ideea de stat creºtin pãtrunde într-un act politic
internaþional, limitând drepturile politice ºi cetãþeneºti.
Situaþia evreilor se amelioreazã începând cu domnia
lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866). Prima scriere
polemicã în favoarea emancipãrii evreilor a fost redactatã
de doctorul Iulius Barasch, acordându-le evreilor drepturi
civile, creându-le premizele pentru a-ºi exercita ºi drepturi
politice, prin broºura Emanciparea israelitã în România
(Paris - 1861).
În Bleichroeder ºi Crémieux, Editura Hasefer,
profesorul Carol Iancu remarcã douã categorii de români:
„cei care se bucurã de toate drepturile civile ºi politice
(creºtinii) ºi cei care au numai drepturi civile (evreii)”,
aceºtia din urmã putându-se bucura de drepturi civile ºi
politice.
Dupã instaurarea noului regim al lui Carol de
Hohenzollern, evreii români, pentru obþinerea totalã a
drepturilor politice ºi civile, apeleazã la Comitetul central
al Alianþei Israelite Universale de la Paris. Cauza lor este
susþinutã chiar în faþa parlamentarilor, la Bucureºti, de
cãtre Adolphe Crémieux.
În primãvara lui 1867, prin Ion Brãtianu, se instaureazã
politica antievreiascã.
În sprijinul evreilor vine acelaºi Crémieux. În tot acest
timp, dar ºi dupã, evreii continuã sã-ºi arate ataºamentul
PRO

Bleichroeder ºi Crémieux, Editura Hasefer, autor
Carol Iancu.
În istoriografia româneascã se simte lipsa acutã a
cãrþilor despre Holocaust ºi tot ce a însemnat el în
contextul istoric mai larg.
Cartea mai sus amintitã vine sã umple un astfel de
gol, propunând o geografie a iudaismului european.
Plecând de la scrisori personale, documente, acte
diplomatice, profesorul de la Montpellier, Carol Iancu,
realizeazã un amplu studiu, privind atât istoria evreilor,
cât ºi relaþiile internaþionale din secolul al XIX-lea.
„Descoperirea unei serii de scrisori inedite adresate
de baronul Gerson von Bleichroeder lui Adolphe Cremieux
ºi membrilor Comitetului central al Alianþei Israelite
Universale de la Paris în perioada Congresului de la Berlin ne-a incitat sã redeschidem acest dosar curios ºi spinos
al istoriei evreieºti ºi diplomatice din secolul al XIX-lea:
lupta pentru emanciparea evreilor ºi recunoaºterea
independenþei României. Cartea ridicã o serie de întrebãri
fundamentale, privitor la evreii din România:
1. Cum au ajuns diplomaþii francezi, germani ºi
englezi, care au fost iniþiatorii miºcãrii de egalitate politicã
ºi socialã pentru evrei, în particular pentru evreii români,
la abandonul ideii „egalitãþii civile” pentru aceeaºi
categorie?
2. Care a fost rolul autentic al celor doi, Crémieux si
Bleichroeder?
3. Care au fost piedicile care au stat în calea
emancipãrii evreilor din România?
Desigur, conform istoriei ºi evoluþiei societãþii
româneºti, principala rezistenþã vine chiar din partea
românilor, dacã þinem cont de toate datele dezvoltãrii
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faþã de România, participând alãturi de români la Rãzboiul
de Independenþã.
Un rol deosebit în emanciparea evreilor români l-a avut
Bleichroeder, fiind în legãturã cu Bismarck.
În favoarea emancipãrii evreilor români intervin foarte
multe personalitãþi, în special în apropierea deschiderii
Congresului de la Berlin. Se intervine pe lângã Brãtianu,
care, dupã negocieri ºi discuþii, se aratã a fi de acord cu
drepturile totale pentru evrei, inclusiv cu emanciparea
acestora, considerând cã „în propriul sãu interes, România
va fi obligatã sã admitã emanciparea evreilor, care, de
altfel, va fi cu siguranþã propusã la Congres.”
Ceea ce e interesant în aceastã carte se aflã în
subsidiarul textului, unde identificãm cauza
antisemitismului românesc, aceasta fãrã a se deosebi
de cauzele antisemitismului european. Conflictul de
secole dintre iudaism ºi creºtinism ar fi rãdãcina
antisemitismului. Insã, profesorul de la Universitatea Paul
Valéry, Carol Iancu, demistificã ideea conform cãreia la
baza unui astfel de conflict ar exista vreo nuanþã rasistã.
Atributul caracteristic este cel pur religios, în cazul
antisemitismului clasic. Tot atât de bine nuanþatã este ºi
ideea antisemitismului contemporan, la temelie stând,
însã, rasismul, prin stigmatizarea evreului, ca fiind descendent din lepros. Miturile cu privire la poporul evreu
sunt extrem de multe, însã, cartea nu aceasta îºi propune
sã trateze, acestui subiect profesorul Carol Iancu a
consacrat un studiu specific apãrut tot la editura Hasefer:
Miturile fondatoare ale antisemitismului, ci corespondenþa
dintre bancherul lui Bismarck, Gershon von Bleichroeder,
ºi Crémieux, personalitãþi politice care s-au manifestat
în favoarea evreilor români, la Congresul de la Berlin,
când România a fost recunoscutã ca stat (1878).
Deºi tratativele cu Brãtianu au fost duse pe mai multe
planuri, acordarea de drepturi evreilor români fiind evidentã
ca necesarã chiar ºi pentru Brãtianu, ºi nu numai,
ministrul nu cedeazã, considerând cã Alianþa Israelitã,
prin reprezentanþii ei, face o gravã eroare amestecându-se
în treburile interne ale României. În replicã vin douã luãri
de poziþie, extrem de proeminente în Occident, prin
scriitorul Berthold Auerbach si Adolphe Crémieux. Carol
Iancu, în Bleichroeder ºi Crémieux, Editura Hasefer,
pune faþã în faþã cele douã depoziþii, confruntându-le cu
reacþia rigidã a lui Brãtianu, evidenþiindu-se, nu
întâmplãtor, caracterul unui neam.
Pentru a îndepãrta falsa generozitate româneascã,
mult lãudatã de însãºi naþia din care s-a nãscut, transcriu
cuvintele celor doi deponenþi.
„A acorda României independenþã fãrã garanþii pentru
israeliþi ar însemna sã vã restrângeþi dreptul de protecþie
asupra acestora; (...) amintiþi-vã cã mii de bãrbaþi, de
femei ºi de copii aºteaptã, într-o neliniºte extremã, o
hotãrâre care va fi cea a proscrierii, dacã nu va fi cea a
eliberãrii. Un cuvânt al vostru, ºi numele voastre vor fi
binecuvântate în veci de cãtre toti cei care poartã în inimã
sentimentul dreptãþii ºi al omeniei.” - Berthold Auerbach.
„În numele Cerului, nu îi cedaþi nimic lui Brãtianu, adicã
României, România este naþiunea cea mai îndepãrtatã de
orice sentiment al dreptãþii. Ea îºi reneagã promisiunile; ea
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îºi calcã în picioare angajamentele...” - Adolphe Crémieux
Congresul de la Berlin recunoaºte toate þãrile din
Balcani, dar cu amendamentul ca acestea sã acorde
drepturi depline ºi egale tuturor locuitorilor.
Al III-lea capitol trateazã politica româneascã de
tergiversãri, eºecul emancipãrii. România primeºte
recunoaºterea, însã nu se achitã de obligaþiile faþã de
cetãþenii ei, impuse prin articolul dezbãtut în cadrul
Congresului, cu privire la drepturile omului. Nici chiar dupã
remanierea guvernului nu se elucideazã problema evreilor
din România, încãlcarea propriilor promisiuni fãcând
apanajul discuþiilor þãrilor occidentale, dar ºi pe cele ale
lui Waddington: „când a fost vorba de a statua asupra
sorþii israeliþilor, Parlamentul român a recurs la formulele
cele mai vagi ºi s-a mulþumit sã trimitã ceea ce el a
numit celelalte probleme unei adunãri competente. Ne-a
fost greu sã nu vedem în folosirea calculatã a acestor
formule, o atitudine puþin respectuoasã faþã de voinþa
Europei, dacã nu chiar intenþia ascunsã de a o eluda.
Am fost deci de pãrere cã ar trebui aºteptatã o
mãrturie....”
Consideraþi peregrini sine civitate, evreii erau supuºi
discriminãrii încã din germenele gândirii, fãrã a li se
acorda nici o circumstanþã atenuantã...în cazul în care
ar fi fost necesar.
Ca mãrturie a întregului demers istoric, realizat de
profesorul Carol Iancu, vin capitolele IV ºi V, care cuprind
întreaga corespondenþã care a stat la baza cãrþii. Capitolul
IV urmãreºte prezentarea corespondenþei, þinându-se
cont de douã criterii: cronologia ºi criteriul analitic. Ultima parte a lucrãrii propune practic baza materialã,
documentarã a cãrþii, o sursã istoricã ineditã,
corespondenþa între Crémieux, Alianþa Israelitã Universalã
ºi Bleichroeder, dar ºi extrase din documente ale timpului,
anexe, memorii adresate unor miniºtri ai timpului.
Aspectul central al corespondenþei este vizibil
îndreptat asupra problemelor din România, a imuabilitãþii
guvernului în privinþa evreilor Români, a nerespectãrii
promisiunilor în faþa Europei.
Un pasaj din scrisoarea Comitetului central adresatã
lui Bleichroeder remarcã atitudinea aspidã a guvernului
de atunci:
„(...) Domnul de St. Vallier a primit deja instrucþiuni
referitoare la acest subiect. Domnul Waddington
considerã cã dificultãþile vor fi mai mici în Bulgaria decât
în România ºi în Serbia, mai ales dacã reuniunea proiectatã
va fi un congres ºi nu o conferinþã. Congresul nu va putea
sã nu proclame câteva principii generale, în care libertatea
tuturor cultelor va ocupa un loc important. În Serbia ºi
mai ales în România vom întâlni cu certitudine o opoziþie
puternicã, care însã nu trebuie sã ne opreascã. România
a cerut recent semnarea unui nou tratat comercial cu
Franþa ºi a suportat un nou refuz, din cauza problemei
evreieºti. (...)”
Cartea Bleichroeder si Crémieux, Editura Hasefer,
autor Carol Iancu, reprezintã un autentic instrument de
lucru, util istoricilor, politologilor, specialiºtilor în relaþii
internaþionale, jurnaliºtilor ºi celor preocupaþi de istoria
recentã.
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RECITIREA „MIORIÞEI” ÎN CHEIE MASONICÃ

* Alexandru Bulandra, Tainele ,,Mioriþei’’, Slobozia, Editura
Helis, 2008.

146

face la persoana a treia, secvenþa fiind preluatã de
ciobanul moldovean care, normal, va folosi persoana întâi.
Textul baladei e disecat c-o minuþiozitate inepuizabilã ºi
c-o logicã scrutãtoare pe care orice detectiv ar invidia-o.
Demersul presupune o cunoaºtere în profunzime a vieþii
ºi tradiþiilor pastorale din vremuri astãzi revolute. Evantaiul
ipotezelor emise e covârºitor, ca ºi al întrebãrilor care
dau vivacitate discursului exegetic ºi-l þin pe cititor cu
atenþia încordatã la maximum spre a nu pierde niciun
detaliu din demonstraþia fascinantã, prin exhaustivitate
ºi, deloc în ultimul rând, prin frumuseþe ºi limpezime
literarã. Nu lipsesc dezbaterile de ordin lingvistic, ca, de
pildã, în cazul vocabulei „ortoman”, desfãcutã în douã
componente: orto ºi man, prima fiind întâlnitã în termeni
ca ortodonþie, ortografie, ortoscopie, ortobiozã, prefixoidul
în cauzã inducând cuvintelor citate nuanþa de înþelepciune, potrivire, stabilitate, fidelitate, pãstrare îndârjitã a
ceva considerat firesc, normal, adevãrat, „în ciuda tuturor
tendinþelor de modificare, denaturare, distorsionare” (p.73).
Al doilea component al vocabulei e explicat ca avânt o
strânsã legãturã etimologic cu manã (belºug, rodnicie,
frupt, energie pozitivã etc.). Dintotdeauna cuvântul
ortoman a fost pus în relaþie etimologicã, mult mai la
îndemânã ºi mai plauzibilã, cu cuvântul ort , numele uneo
monede poloneze care a circulat ºi în Tãrile Române din
Evul Mediu ºi pe care limba românã l-a conservat doar
ca arhaism într-o locuþiune încã în vigoare ºi anume „ a
da ortul popii”. Cu un ort era plãtit preotul pentru oficierea
slujbei de înmormântare. Dar, cu aceastã explicaþie, cheia
masonicã de lecturã nu-ºi mai gãseºte rostul., aºa cã o
evitãm pentru moment. Tot de ordin lingvistic e zãbovirea
exegetului asupra adverbului „curat”, din versul „sã le spui
curat”, rostit de ciobanul moldovean cãtre mioara
nãzdrãvanã ºi care va deveni legatarul sãu testamentar.
Acest adverb e socotit un semn ,specific cadrului masonic
invocat drept perspectivã exegeticã a baladei, al pãstrãrii
credinþei pentru ºi întru care s-a pãstrat un jurãmânt, cum
ar fi cel prin care adolescenþii din enclavele rurale de
altãdatã se legau în „fârtãþii” . Tot din codul masonic face
parte ºi pãstrarea secretului morþii /uciderii pãstorului ce
vrea ca turma sã nu ia act de aceastã dispariþie, absenþa
sa urmând sã fie prezentificatã de cântecul celor trei
fluiere ce-i vor fi puse la cãpãtâi, mormântul urmând sã
fie sãpat fie în incinta stânii (în strunga de oi), fie foarte
aproape (în dosul stânii) ca o garanþie a prelungirii ºi
perpetuãrii spiritului celui ce s-a supus un ritual mai presus
de orice onoare: poate cã el a fost ales sã fie trimis sol la
zei, ca în credinþele dacilor, ceea ce nu-i deloc puþin lucru
pentru un tânãr. Efectuarea de fapte bune, scop cardinal
al masonilor, se manifestã aici prin „îndurarea” mioriþei
PRO

Dupã ce a demonstrat convingãtor, cu argumente
irefutabile, cã balada Mioriþa nu este o creaþie colectivã,
ci opera, de fapt capodopera lui Alecsandri, tânãrul
profesor din Urziceni, logicianul imbatabil Alexandru
Bulandra, vine în atenþia cititorilor cu o nouã carte la fel
de incitantã ºi având acelaºi subiect: Tainele „Mioriþei”,
având ca subtitlu: O lecturã în cheie masonicã a baladei
„Mioriþa” de Vasile Alecsandri*.
Exegetul pleacã de la ideea cã Bardul de la Mirceºti a
prelucrat un colind ardelenesc, colind cules iniþial de
I.Pop-Reteganul ºi pe care pe care genialul prelucrator
laq- îmbogãþit cu simboluri masonice Procedeul mai
fusese utilizat ºi de alþii ca, de pildã, Cezar Bolliac care
în 1947 publicase „Meºterul Manole”, operã în care, chiar
cu riscul maltratãrii baladei, inoculase simboluri iniþiatice
din recuzita masonicã. Vasile Alecsandri „opereazã cu
ideile simbolice ale ordinului iniþiatic” (p.19), jurãmântul
ºi taina fiind notele distinctive ale echipei de constructori.
Ciobanii din balada lui Alecsandri pãstreazã secretul ºiºi desãvârºesc netulburaþi lucrarea. Creatorul de Text
masonic este numit, pentru început „Acel Cineva”,
suprainstanþa narativã decoâdabilã mai târziu, ca
Maestrul, ca Marele preot dacic ori ca Dumnezeu. Dar
oricine ar fi ea, aceastã instanþã supranaratorialã se
implicã atitudinal în text: ea e de partea viitoarei victime
ºi nu-i exclusã ipoteza conform cãreia moartea
ciobãnaºului moldovean sã echivaleze cu un transfer de
viaþã spre Acel Cineva care, dintr-un loc tainic, vede ºi
aude totul. Perspectiva lui spaþialã e una privilegiatã întru
generarea ºi întreþinerea misterului. Acel Cineva pare sã
fie beneficiarul actului epifanic ce va urma celui al uciderii,
ca ºi legatarul testamentar tainic al celui ce va pieri
neavând altã vinã decât cã-i mai ortoman decât
companionii lui întru ale pãstoritului.
Fãcând o analizã logicã minuþioasã a textului mioritic,
exegetul spulberã multe, de nu cumva chiar pe toate, din
poncifele interpretative. Nu mai suntem siguri, urmând
îndeaproape demonstraþia impecabilã a lui Alexandru
Bulandra, cã balada ar rezuma o dramã specificã
transhumanþei, toamna, de la munte cãtre câmpie. Decorul
baldesc e unul primãvãratic, cel mult estival (zãvoiul e
negru, adicã vegetaþia e la apogeul sevelor ei; în acest
momentul al anului existã miei, duºi sã pascã în altã
parte spre a fi înþãrcaþi; ciobãnaºul e sfãtuit, la un mont
dat sã caute umbra protectoare º.a.m.d).
Acel Cineva Comunicã o parte din textul baladei ºi o
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faþa de suferinþa bãtrânei care-ºi va cãuta cu disperare
fiul ,cu prilejul întoarcerii turmelor de la vãratic. Cumplita
veste nu-i va fi adusã direct la cunoºtinþã, dar nici nu va
total ºi tranºant escamotatã. Cãderea stelei de pe cer în
timpul ceremonialului nupþial al pãstorului susceptibil de
a fi rãmas în satul miresei sale e o afirmaþie cu conotaþii
thanatice în credinþele ºi superstiþiile româneºti
dintotdeauna. Cert e cã rostirea ambiguã a crudului adevãr
o pregãteºte pe mamã pentru a suporta mai uºor ideea
cã fiul ei nu mai e printre cei vii. Rostirea parabolicã a
mioarei care de fapt reproduce vorbele ciobãnaºului îi
mai inoculeazã nefericitei bãtrâne o brumã de speranþã
ostoitoare ºi o zãbovire în mister ºi în îndoialã.
Traiectul exegetic executat de Alexandru Bulandra e
unul al (de)contextualizãrilor inerente (cauzale, temporale,
spaþiale, condiþionale, supoziþionale, destinale, fr finalitate,
de efect, de cunoaºtere, magico-mitice, de credinþã,
cathartice prin spovedaniile la elementul e naturii,
îndeosebi la brad, colaborative, conflictuale, premonitorii,
comunicaþionale, adastative, hermeneutice, oraculare,
iniþiatice, istorice, pastorale, esoterice, dubitative,
interogative, epifanice, espiative etc.) firului epico-liric al
baladei conceput întru încifrarea unui mit integrator.
Practic, cercetãtorul epuizeazã, prin noianul de întrebãri
pe care ºi le pune, relaþiile ipostaziale dintre factorii
implicaþi în curgerea textului baladesc. Acel Cineva

(Maestrul care în masonerie þine totul sub control
demiurgic), cei trei ciobãnei, dintre care cel mai ortoman
se întoarce la stânã unde, prin intermediul oiþei care s-a
nãzdrãvãnit ºi cuvântã ( existã în folclorul românesc
credinþa cã animalele vorbesc de câteva ori pe an) se
îngrijeºte de cele presupuse de propria-i trecere la cele
veºnice aºa încât cei dragi - turma, câinii, caii ºi mãicuþa
bãtrânã - sã nu sufere prea mult, moartea lui fiind una
inscriptibilã în ordinea cosmicã stabilitã..
Multe simboluri dragi masonilor se regãsesc în balada
„Mioriþa” ºi fiecare dintre ele ar necesita ºi ar prilejui o
interpretare separatã :munca, toleranþa, onoarea, pacea
universalã, disciplina, înþelepciunea, frumuseþea, puterea,
credinþa în Dumnezeu, respectul familiei (a se observa
absenþa tatãlui, orice mason fiind cunoscut ºi sub
apelativul de „fiul vãduvei”). Exegetul nu scapã prilejul
de a îmbia cititorul ºi la lectura altei opere mari, elaboratã
conform unor principii masonice de bazã: Creanga de
aur, una dintre cele mai frumoase opere literare ale lui
Sadoveanu, care, se ºtie, a devenit francmason, în l927,
în loja „Dimitrie Cantemir”, iniþiat de Grigore Ghica.
Îmbucurãtor e faptul cã „Mioriþa”, capodoperã a
literaturii române, alãturi de „Luceafãrul” eminescian,
rãmâne, dupã aproape douã veacuri de la elaborarea ei,
0o opera aperta, pasibilã de noi, temerare ºi incitante
abordãri precum cea a lui Alexandru Bulandra, abordare
care, cu siguranþã, nu va rãmâne fãrã ecou.

Cezarina Adamescu

O JERTFÃ CU IZ DE PRIMAVARÃ
ÎNTR-UN ARHIPELAG DE VISARE
Motto:
„Umblã îngerii pe gura mea mutã
asemenea tãlpilor lui Hristos” (Gheroghe Istrate)
„ªi inima-mi se varsã ca o toamnã” – aºa îºi începe periplul
orfic prin Patria Poesiei, Constantin Ghiniþã, cel „cu mâinile puþine”,
semãnându-se „grâu sub brazda de zãpadã”, acest Poet, care,
dupã propria mãrturisire, se considerã îndreptãþit a se numi pe
sine: „poetul þãrii/ maicei mele cu ochi mari ca zarea”.
Poezia sa, „jertfã cu iz de primvarã”, pe când Clipa stã treazã
sã primeascã aceastã ofrandã: Poezia-Dragostea de ÞarãPoezia-Dorul. Un cub „perfect”, cum ar fi spus Nichita, „dacã
n-ar fi avut un colþ sfãrâmat”.
În poemul care dã titlul primului capitol, beneficiind de un
nume incitant: „Adaosul ce-mi rãscoleºte pragul” – Constantin
Ghiniþã* îºi exprimã Crezul sãu artistic: „Încã nu-i Târziu – mai

PRO

* Constantin Ghiniþã, Evanghelia a-V-a (antologie de
autor), Râmnicu-Sãrat, Editura Valman, 2007.
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vine-o Noapte/ Pãsãrii ce nu vrea sã mai plece/ ca un ºarpe
Verbul mã desparte/ într-o lume caldã ºi-alta rece// dar câte noi
Dureri mai pot sã-ndur/ de nu-mi gãsesc nici þãrmul ºi nici
Largul?/ E ca ºi cum mi-ar creºte primprejur/ Adaosul ce-mi
rãscoleºte Pragul// Mi-e frig ºi Toamna nu se mai sfârºeºte/ îmi
putrezesc ideile sub Ploi/ ºi aerul îl vãd cum se-adânceºte/ în
Lacrima Plecãrilor din noi.”
Aici sunt expuse principalele teme ale liricii ghiniþiene:
Pragul, Târziul, Noaptea, Aºteptarea, Pasãrea, Verbul, Lumea,
Durerea, Þãrmul - ºi, prin alonjã – Largul, Frigul, Toamna, Ideile,
Ploile, Aerul, Lacrima, Plecarea, º.a.
În acest Univers, Poetul îºi þese cochilia, se autozideºte în
turnul de observaþie în care, în chip tainic, ca într-un arhipelag
de visare, îi primeºte pe aleºii inimii sale dar ºi pe nepoftiþii
care, îndeobºte, nu pricep nimic ºi se mirã. Se mirã de câtã
mirare se aflã în acest presupus „Adaos” rãscolitor, de Prag de
Fiinþã.
Convertind toate cuvintele ºi toate sonurile armonizate dupã
diapazonul propriu, în înþelesuri duhovniceºti, Constantin
Ghiniþã reitereazã precepte fundamentale din Scripturã, pe care
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12 poeme (numãr, de asemenea biblic) – asemenea blitz-uri
spirituale cu un motto din John Keats, devenit sintagmã
arhicunoscutã: Eternã bucurie-i frumuseþea – poemul
debuteazã cu o secvenþã magistral surprinsã: „Numai Umbra
mea auzi-o/ - ºi e Destul”.
În cea de a doua secvenþã liricã, apare ideea cã: „În templul
Poeziei nu se intrã decât cu trupul rãmas afarã”. Aºadar, numai
cu sufletul ºi cu spiritul curat, spãlat în apã lustralã.
„… ªi cum sã mã adãpostesc/ în gândurile voastre/ ca,
Acolo/ în genunchi/ sã vã spãl sufletul/ pentru mai marea
îngãduinþã/ a Sufletului meu !”
Superbã mãreþie a smereniei, dupã modelul lui Iisus Hristos
care s-a nevoit sã spele la Cina cea de Tainã , picioarele
Apostolilor. Cine s-ar învrednici de o asemenea kenozã? Sã te
faci om, ca sã-l îndumnezeieºti pe om! De astã datã ideea este
cã Poetul spalã prin versul sãu, sufletul celuilalt, important e
sã i se îngãduie a intra în casa sufletului interlocutorului, sã
gãseascã o uºã deschisã, mãcar douã braþe dispuse a
îmbrãþiºare. Mãcar o tâmplã, un umãr drept sprijin. Mãcar o
inimã în care sã intri. ªi, acolo unde i se îngãduie sã pãtrundã,
lucreazã, face curat, aeriseºte, îmbunãtãþeºte, edificã.
Aici se relevã ºi rolul soteriologic al Cuvântului bun,
tãmãduitor de metehne sufleteºti ºi de beteºuguri trupeºti. Ori
de stãri prea laxe, cãlduþe.
În a V-a secvenþã (numitã astfel impropriu) – existã o
superbã imagine poeticã, în spiritul haiku-urilor: „Sufletul meu
la masa voastrã/ Un sân din care se prelinge Cerul.”
Mai departe Poetul se autoaseamãnã cu înserarea! – la fel,
o idee liricã notabilã!
În al ºaselea fragment liric, alte imagini remarcabile sub
forma bijuteriilor în filigran: „Bãteau Clopote în catedrala/
trupului meu desfrunzit// sub mine/ deasupra/ la stânga/ la
dreapta…// O, Suflete!/ Cum sã te mai împart?” (VI). Admirabil!
O mãrturisire în micropoemele VII-VIII din care þâºneºte
adevãrul: „eu încerc bucuros/ orice posibilitate de/ Durere”.
În al X-lea poem – cu adevãrat în plinã noapte se iveºte,
precum aurora, mireasma Poesiei: „Mersul prin þipãt/ o noapte
lungã prãbuºit peste tâmplele/ Clipei/ pânã la ivirea zorilor/
pânã la descoperirea ta/ în Roua/ Cuvintelor nerostite” (X).
Unele micropoeme sunt de-a dreptul panseuri lirice:
„Înlocuind Sfinxul/ nu vor putea fi înlocuite ºi Întrebãrile”
(XII).
Ori în Fântâna de poezie – alt poem alcãtuit din catrene
numerotate, pline de sevã ºi înþeles – se regãsesc astfel de
panseuri: „Rostul Întrebãrii e Rãspunsul/ ca un ºtreang
mucegãit de gât” (superb! n.n.). ªi: „În Cuvânt se bucurã
Ascunsul/ în Frumos se þipã de Urât” (III).
Tot în acest poem se aflã câteva autoportrete lirice: „Os din
Os de Poezie/ Rege Vagabond proscris/ într-un petec de hârtie/
unde-am fost uitat în vis” (IV).
„ªi iatã-mã o casã pãrãsitã/ ºi iatã-mã o oazã în deºert/ În
care intru pasãre rãnitã/ S-ascult cu Moartea Marele Concert”
(VI).
Pentru Poet, „viaþa e un vin/ cu care mã îmbãt ºi mã
trezesc…” (VII).
Dacã în catrenul VIII, moartea e vãzutã ca o „altã sãrbãtoare”
- ca pe un „alai” al „Nunþii ce-a pornit în noapte” ºi „o invitaþie
spre o altã Moarte”, în cel imediat urmãtor, e o „trecere spre o
altã sãrbãtoare”.
„În apa mea se naºte un mormânt/ ºi mã dezbrac de toate,
rând pe rând,/ ºi-ndur ca pe o piatrã de-ncercare/ trecerea mea
PRO

le transfigureazã artistic, în chip cu totul inedit.
Astfel, Sfânta Treime semnificã pentru Poet, pe lângã
înþelesul dogmatic, biblic, liturgic ºi aceste imagini foarte
plastice: „Floarea Soarelui/ s-a înãlþat spre mine/ ºi l-a pictat
pe/ Van Gogh// Ploile au cãzut prin mine/ ºi Catedralã/ s-a
deschis înlãuntrul meu/ pentru Bacovia Lacrima mea// eu
însumi m-am uitat în mine/ ºi l-am vãzut pe/ Dante/ dând foc
infernului”.
A se observa treptele sinelui: „Floarea Soarelui s-a înãlþat
spre…”; „Ploile au cãzut prin…” ; eu însumi m-am uitat în
mine.”
De la acest spre ºi pânã la în, are loc catharsisul, înãlþarea,
abluþiunea, purificarea: „O catedralã/ s-a deschis înlãuntrul
meu…”
ªi, urmarea fireascã, privind prin dioptriile sufleteºti: Poetul
exorcizeazã pãcatul, rãul ºi opereazã mutaþii sensibile în
conºtiinþe.
Iatã cum Poesia poate tãmãdui maladia de trup ºi de suflet.
În Sfânta Treime, 2 – de data aceasta înãlþarea se face prin
persoana adoratã: „Tu/ ca o Durere necesarã// (…) Tu/ deºert
de singurãtate/ ca un rug necesar/ împotriva Somnului/
Noaptea// Tu/ Poemele mele…”
A se observa ºi aici curgerea, alunecarea fiinþei prin sine,
tot în trepte: l. „Când mã cuprinde Îndoiala spre/ searã” (…) 2.
„rug necesar/ împotriva Somnului/ Noaptea”; 3. „ca o aprinsã
gurã de aer/ Dimineaþa.” Aºadar, aceastã pãtrundere prin sine,
se întâmplã de cu searã pânã dimineaþã, adicã, exact în timpul
propice când Poetul este în starea de graþie provocatã, de ce
altceva, decât de Iubire?
Poetul (cum altfel?) identificã Poezia (starea de har), cu
persoana iubitã (starea ontologicã). Celest ºi teluric se îmbinã
în chip armonios în aceastã manierã originalã.
Dacã ar fi sã ne gândim tot la trepte, starea de har primeazã
ºi coboarã în ontic pânã la fiinþã (femeie), care e ºi ea o stare. O
înnobileazã, o ridicã la starea de graþie, o îmbunãtãþeºte, dupã
propria sa proiecþie ideaticã. Toate acestea reies din poemul:
Din atâta zbor: „N-am mai scris demult încât îmi pare/ cã sosita timpul sã mã plec/ din atâta Drum doar o cãrare/ din atâta
Zbor doar simplu trec// dacã Toamna ce-mi pãrea prea lungã/
aducea din când în când ºi flori/ acum nimeni nu-i ºi nu-mi
alungã/ Moartea decusearã pânã-n zori// Undeva Demult vai!
Cine ºtie/ în vreo þarã cu mult aer ºi mult soare/ poate cã fãceam
doar Poezie/ de mã doare-acuma cât mã doare// (…) dac-ai
ºtii, Iubito, apã vie/ sã curgi înspre sufletu-mi uitat/ aº sufla pe
Tine Poezie/º’i un Veac aº scrie-o tulburat”.
Este evidentã proiecþia iubitei în STAREA DE POEZIE purã,
tãrâm ideatic, rezervat spiritelor alese.
În Ars Poetica, autorul îºi dezvãluie averile sufleteºti, dupã
ce, trece în revistã neajunsurile fizice ºi materiale, întrebânduse, ca ºi Quohelet în Ecleziastul veterotestamentar: „Dar ce e
trainic din acestea toate,/ Prieteni buni? Ce-i trainic, cu folos?/
Eu am vecii de soare fãrã moarte/ºi nesfârºitul Drum cãtre
Frumos!”
Se pare cã Poetul a ajuns la acea înþelepciune solomonicã
în care averile pãmânteºti ºi viaþa de aici nu sunt decât: goanã
dupã vânt, deºertãciunea deºertãciunii”.
ªi cine se poate lãuda cã are „vecii de soare fãrã moarte/ºi
nesfârºitul Drum cãtre Frumos”? (Ars Poetica, I).
Inserate într-un superb poem intitulat Cãlãtorie în Imperiul
Clipei – un mãnunchi de bijuterii lirice – minuscule, filigranaten rubinul metaforic, dar suculente ºi pline de tâlc, totalizând
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spre-o altã Sãrbãtoare”.
Poetul e conºtient de detaºarea sa, de drumul strãbãtut
pânã aici ºi de distanºa care-l desparte încã de pe acum, de
ceilalþi: „E mult sã vã Urcaþi pânã la mine/ de Aer îmi sunt
scãrile spre Templu,/ ºi drumul meu de alte drumuri pline/ seopreºte-n Uºa strâmtã când contemplu” (X).
De observat, preponderenþa prepoziþiei spre care
simbolizeazã un Drum, o plecare, o deschidere, o zare, dar ºi o
întoarcere.
Poemul Marelui Exod – este un înþeles dureros al condiþiei
de om, trecãtor ºi vulnerabil în aceastã Vale a Plângerii: „De
când tot caut Pasãrea prin mine/ ºi cuibul pãrãsit de-atâtea ori/
Mi-aduce Versul lacrime virgine/ Din Ochiul Lumii violat de
flori// ºi-ncep sã pascã-n jurul meu himere/ Când eu sunt gata,
Doamne, sã invit/ Pe tronul meu din Doruri ºi Durere/ Un adevãr
de care m-am ferit.//ºi-abia Târziu, când toamna ca o manã/
Vine cu trupul plin de Sfântul Rod/ Simt glasul Pãsãrii care mã
cheamã/ Sã scriu Poemul Marelui Exod”.
Se pare cã Poetul Constantin Ghiniþã poartã medalia durerii
pe dinãuntru ºi, de la o vreme, ea i se rãsfrânge ºi pe chip. Dar
în loc sã-l schimonoseascã, îi conferã o aurã tainicã, de inefabil.
E uºor sã analizezi în cuvinte, durerea altuia, pentru cã nu
face parte din tine. Mai anevoie e sã simþi durerea altuia, sã
participi la ea, sã o împarþi ori sã o ei asupra ta, aºa cum a fãcut
Iisus Hristos care a ridicat pãcatele lumii. Dar acest lucru este
imposibil la oameni. De aceea, toate aceste cuvinte, sunt exhaustive, ele nu pot reda întocmai ceea ce a simþit ºi simte
autorul când scrie. El doar poate sã intuiascã o stare, dar nu sã
o ºi trãiascã, apoi sã o redea întocmai.
Pentru Constantin Ghiniþã scrisul e sinonim cu Durerea, el
nu e o bagatelã, un joc, un hobby, ci o jertfã, ofrandã pe care o
aºeazã pe altar, alãturi de Pâinea ºi Vinul cuminecãturii, spre
coborârea Duhului Sfânt în clipa Epiclezei, rugãciunea de
invocare a Duhului asupra darurilor, pentru a putea ilumina ºi
înãlþa sufletele. De aceea, Poezia lui are rol tãmãduitor, cu toate
contorsiunile ºi zbuciumul sãu sufletesc, sau tocmai de aceea.
Poetul însã, este acesta: „Îþi scriu Doamne/ Scriu ºi sânger”
(Noaptea când culeg Cuvinte).
ªi astfel, Poezia devine modus vivendi:
„Coala albã de hârtie/ prinde glas când o ating/ prinde trup
de Poezie/ºi încep de dor sã ning// Când ºterg câte o greºealã/
þipã litera-ndelung/ devin patã de cernealã/ Sã pot Doamne sã
te-ajung// Cine ºtie ce se-ntâmplã/ noaptea când culeg
Cuvinte?/ Singur rezemat de tâmplã/ aºtept ca sã vii, Pãrinte…”
(Noaptea când culeg Cuvinte).
Iatã ºi o declaraþie stranie, cel puþin: Eu locuiesc un Timp
ce nu-i al meu: „Eu locuiesc la marginea Cetãþii/la marginea ce
curge-n univers/ Acolo-ncep sã creascã muguri cãrþii/ de unde
fur în zori câte un vers// eu locuiesc un timp ce nu-i al meu/ un
loc de încercare permanentã/ unde s-a plictisit ºi Dumnezeu/
de lumea asta oarbã ºi absentã// eu locuiesc un foc ce nu se
stinge/ în nopþi târzii cu uºile deschise/ tot aºteptând cu
sufletul în sânge/ sã se-ntrupeze Semnele ascunse.”
Tãcere. Strigãt. Asurzire. Ardere. Multã Durere,Vis Pribeag,
Nesomn, Candelã, Dragostea din glonþ, Poartã, Iluminare, Har,
Revelaþie, Mister, Furtunã; toate acestea ºi încã multe altele
alcãtuiesc Doamna Poezie, care-l bântuie, îl naºte ºi îl mântuie
pe Constantin Ghiniþã, astfel cã el trãieºte: În Numele Tãu
Poezie! – un poem emblematic, care-l defineºte: …„ªi când
nopþile deveneau albe/ pentru cei ce le pierdeau câºtigând//
fugeam de acasã pentru Domniºoara Poezie/ descântam Vinul
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pentru încântãrile Clipei/ culegeam stele scãpate de Dumnezeu
pe jos/ (…) hei, Doamne, câte nu se întâmplau/ în numele tãu,
Poezie!”
„…cã semn este Semnul acesta/ ca din senin sã ningã
magnetic/ Pânã când albul va deveni/ un pod de trecere/ spre
continentul din spatele zidului…”
În aceeaºi linie, o adevãratã pledoarie pro domo, se înscrie
ºi poemul programatic Ars Poetica IV, în care autorul face un
rechizitoriu „în numele Marilor Umiliþi” celor „sus puºi” – pe
care-i someazã vehement:” sã eliberaþi din când în când câte o/
Diplomã de Poet/ chiar ºi pe bazã de concurs sau licitaþie/ de
exemplu/ cine poate merge cu ochii legaþi/ spre Luminã/ cine
poate locui pe steaua cuiva care cade/ cine poate rezista sã nu
se întoarcã din drum/ sau cine poate umbla cu sufletul în mâini/
scriind poeme de dragoste// da, vã rog frumos sã daþi o
Ordonanþã de Guvern/ pentru cei care nu ºtiu sã facã altceva
decât Poezie/ pentru cei care trudesc necontenit sub aripa ei/
ca niºte lacrimi albastre rãsfirându-se” (…)
Daþi-le Domnilor nechemaþi/ dar permanent suspuºi ai Artei/
daþi-le o Diplomã de Poet” (…)
El – numai cu mânia de-o clipã/ purtând pe umeri Cuvântul/
ca pe o cruce ce ºi-o duce încontinuu”.
ªi aici este surprins magistral portretul Poetului prin
excelenþã: „lãcrimând peste rãni ºi uri ºi vise urâte/ lãsându-se
pradã la picioarele tuturor/ mângâind cu dragoste el
nemângâiatul/ da – nimeni nu ia în braþe Poetul/ are o cruce
prea grea ºi o credinþã prea tare/ ca sã poatã fi împãrºitã între
rânjet ºi umilinþã// da – pe Verticalã sau în Genunchi/ Înjurat
sau Lovit/ sufletul lui tot orizontal stã/ la Dreapta cu Soarele/ la
Stânga cu Nopþile/ da - / nimeni nu mai ia în braþe Poetul/ atâta
timp cât nu i se dã/ Diploma pe care el nu ºi-o doreºte”!
Este un alt fel de a spune stãnescian: „Dar vã conjur: Nu
puneþi mâna pe Poet/ Decât atunci când mâna voastrã e subþire
ca raza…/ (…) Poetul nu are viaþã personalã./ Viaþa lui
personalã e praf ºi pulbere.”
Admirabil model – surprins în chip cât se poate de real, în
aceste inedite ipostaze.
Un frumos poem – închinat pãrinþilor (Ars Poetica III) –
scoate la ivealã rãni vechi peste altele noi, când spune: „ªi
piatra lumii-i rece ºi fruntea mea fierbinte/ când ºtiu cã dintre
toþi doar voi nu m-aþi vândut…”
Constantin Ghiniþã acest - consângean Poeziei, crede cã
poeþii „niciodatã nu se nasc/ pentru un timp anume…/ când
preaDevreme/ când preaTârziu…”
Destinul singular al Poetului este reliefat în mai toate textele
lirice ale lui Constantin Ghiniþã :
„Rãstãlmãcit de prieteni ºi abolit de Acasã/ uitat de Marii
Zilei ºi Gloatelor proscris/ te zbaþi sã-þi afli locul de Suflet ºi de
Casã/ de Ultimã Plecare spre Cel ce Te-a Trimis/ dintr-o-ncercaren alta o duci de când te ºtii/ ºi þi-a fost dat sã Urci doar ca sã
poþi cãdea/ Te naºti când nu þi-e timpul la fel când va sã vii/ ºi
nu ai cãlãuzã nici Magi ºi nici vreo Stea// Nici Liber pe deplin,
nici rob ºi nici tovarãº,/ ºi nici chemat la Nunta Continuã de
Foc/ Poetul ca un sclav zideºte lumea iarãºi/ ºi-l pune-n Ceruri
martor pe Dumnezeu la loc” (Poetul).
Teme majore, cum e cea a Morþii – strãbat întreaga liricã a
lui Constantin Ghiniþã: „Întreg m-am pãstrat pentru tine/ºi
nimãnui nu m-am dat/ dar cât de Singur poate rãmâne un om/
ca sã nu-i mai fie fricã de moarte…” (Ars Poetica).
Capitolul II, intitulat Acolo unde naºterea mã-mparte,
cuprinde poeme egale ca întindere ºi valoare artisticã, gravitând
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Într-o strãfulgerare de blitz, poþi sã-l zãreºti pe Poet, aºa
cum, însuºi se descrie: „Numai Domnul însã ºtie ºi mã vede/ cã
sunt inutil ºi prostit, bolnav// da, bolnav de boalã ºi bolnav de
stele/ ºi bolnav de cele ce se-ntâmplã-n jur/ ºi bolnav de Tine
ºi de ale mele/ ºi de neputinþa de-a mã durea, jur.” (Patimile.
Numai Domnul însã ºtie ºi mã vede).
„Nu ºtiu, Doamne, Unde eºti prin Ceruri/ Tu m-ai uitat ºi mai silit sã sper/ ºi mi-ai luat ºi somnul ca sã descopãr seruri/ sãþi vindec Îngerii ce-n oameni pier// nãscuþi fiind din apã ºi
pãmânt/ prin Ochiul nenãscutului sihastru/ intrãm dintr-un
Cuvânt în alt Cuvânt/ ca sã putem zbura mereu din astru-n
astru// dar ce-i de-Ajuns? ºi ce-i Adevãrat?/ Vânat de alte patimi,
de-alte toamne/ sunt tot mai risipit ºi-nfometat/ de Poezie ºi
de Tine, Doamne”! (Eu nu ºtiu, Doamne, Unde Eºti, prin Ceruri).
În cele din urmã, tot ca ºi Iov, autorul, obosit de cãutãri,
recunoaºte: „În van cãutat-am gâlceavã cu Tine”. „ În van
cãutat-am gâlceavã cu Tine,/ Doamne,/ Întrebãrile mele
doveditu-s-au picãturi de ploaie cãzute-n ocean/ îndoielile mele
trepte coborâtoare ºi nicidecum suiºuri/ Te-am purtat în
gândurile mele/ cu simþire ºi dragoste/ uitând însã, Doamne,/
Sã te caut Acolo Unde Tu Erai/ Dintotdeauna,/ în sufletul meu
rãtãcit/ de-o parte ºi de alta a Zidului,/ fãrã sã-mi dau seama/
cã te trãiam deja/ cã te purtam fãrã sã ºtiu/ în gândurile mele/
ºi îndoielile ºi întrebãrile mele/ în toatã desfãºurarea mea/ pe
întinderea Zilei ºi a Nopþii.”
Îndreptându-se o vreme cu spatele spre Dumnezeu,
Constantin Ghiniþã, la un moment dat, ºi-a întors faþa ºi s-a
trezit, privindu-L, recunoscându-L: „Vezi, Doamne, de o viaþã
Te rãsfãþ,/ cu întrebãri rebele în aldine/ de-aceea cu iubire mã
agãþ/ de Dorul care duce înspre Tine.”(º i pentru ce atâta
moarte-n urma mea)
Ar fi enorm de multe lucruri de spus despre lirica lui
Constantin Ghiniþã, despre acest volum antologic, într-o
selecþie îngrijitã de poetul Valeriu Anghel, dar trebuie sã lãsãm
ºi cititorului plãcerea ºi îndreptãþita curiozitate de a-l parcurge.
Noi n-am tras decât un mic semnal de bunãvoinþã ºi am
subscris celor care ºi-au exprimat punctul de vedere, la apariþie.
Socotit pe drept cuvânt un „truver al iubirii celeste la curþile
lui Dumnezeu” (Gheorghe Istrate – în Prefaþa volumului) –
Constantin Ghiniþã trãieºte în ºi prin aceastã stare de graþie
numitã Doamna Poezie, se nutreºte din ea ºi pentru ea, respirã
aerul inefabil, o împarte altora ca pe fãrâmele de anafurã.
ªi dacã Seraficul Francisc de Assisi, s-a autonumit: Crainicul
Marelui Rege L’Arraldo del Gran Re, ori, „Trâmbiþaºul Duhului
Sfânt”, slujind pe Domniþa Sãrãcia, Constantin Ghiniþã, în alt
secol, în alt areal spiritual, slujeºte Domniþa Poesia, cãreia i se
dedicã trup ºi suflet (se pare cã ºi trupul simte aceastã imensã
ºi mistuitoare Iubire, nu numai sufletul). Cu o generozitate ºi
largheþe sufleteascã vrednicã de marile idealuri, el se mistuie
pe acest rug al Poesiei, care-l rãneºte ºi-l tãmãduieºte în aceeaºi
mãsurã.
ªi acest gen de scriiturã, aceste „evanghelii cãrturãreºti”
(G. Istrate), în care sacrul primeazã în lupta sa încleºtatã cu
profanul, ºi din care, biruitoaree ies: Ideea, Frumuseþea, Binele,
Adevãrul, toate slujind, deopotrivã, aceleiaºi misiuni aproape
apostolice: de a rãspândi Vestea cea Bunã, de a împãrtãºi harul
christic celor flãmânzi ºi însetaþi de Luminã – ceea ce ºi face
acest original Poet, cu prisosinþã.
Galaþi, 24 iunie, 2004
Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul
ºi Noaptea de Sânziene.
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în jurul aceloraºi teme: Poezie-Viaþã-Moarte-Iubire, aidoma
virtuþilor cardinale.
„Am început pe dinlãuntru sã albesc/ te rog Iubita mea
deschide poarta/ sunt Verb-de-lut ºi Substantiv ceresc/ ºi
încãrcatã mi-e de Naºteri – Harta.” (Am început pe dinãuntru
sã albesc).
O notã aparte face Evanghelia a V-a. Este ca o strigare, o
rãfuialã între creaturã ºi Creator, un fel de îndreptãþitã revoltã a
lui Iov cel rãbdãtor, care adreseazã întrebãri lui Yahve ºi se
autojustificã. Poemul se terminã cu întrebarea: „Doamne, ce
mai este prin cer?”
Alt poem tulburãtor este Poezia, adresat tot divinitãþii cu
care, se pare, Constantin Ghiniþã are o relaþie specialã, cu
îndelungi colocvii: „Ce-nseamnã foamea zilelor lungi/ pe lângã
setea nopþilor sparte?/ Întoarce-mã, Doamne. Spre strâmtele
uºi/mi-e dor cumplit de Departe!”
ªi aici, ca ºi în alte rânduri, în fragmente mici, numerotate
roman, se aflã panseuri lirice: „Semeni, Iubito, atât de bine cu/
Poemul/ ce nu l-aº vrea scris/ niciodatã” (IV).
„Roºie îmi este pana de atâta vers!/ Sufletul îmi curge
printre degete/ Spre zorii lumii (…)/ Greu este Doamne, suitul
pe Cruce/ în fiecare clipã” (V).
În definitiv, toate aceste frãmântãri existenþiale, tot acest
zbucium, sunt nãscãtoare de poezie: „Cã poþi sã dai cu var ºi
Sufletul ºi Cerul/ Pe Scara de Serviciu, o clipã sau pe veci,/ Cã
poþi urca întruna ºi locuind Eterul/ Smerit sã faci luminã ºi
înþelept sã treci.” (Smerit sã faci luminã).
Nunta continuã (fragmente) - poem cu totul special tot
despicat în fãrâme de diamante sonore, este rezultatul, credem,
al unei experienþe-limitã, la hotarul vieþii cu neviaþa: „Daþi-mi
aer – gâlgâiam sufocat – daþi-mi aer! / Dar mi-a fost destul firul
acela adãpostit sub metanie de vocale/ ca sã rezist pânã ce am
început sã umblu/ cu fruntea lovindu-mã de ceruri”.
Dar oare nu spusese ºi Nichita: „ªi mie, pentru mine, mai
mult aer/ mã sufoc/ mai mult aer”!
Poem la fel de amplu – Intrarea în Dragoste este tot un
strigãt, un geamãt, o rugã, o implorare cãtre cer ºi cãtre oameni,
ca sã culmineze cu: „O, pânã la urmã/ ce pot însemna eu fãrã
cântecul vostru?”
ªi mai departe: „ ªi chiar dacã eu – asemenea vouã/ pribeag
prin Marele Imperiu al Dragostei/ vin cu aceeaºi patimã de
cunoaºtere/ nu fac altceva decât sã strâng în mine/ toate cele
ce sunt spre arderea continuã/ pânã ce fumul lor va trezi Cerul/
pânã când Crucile vor înmuguri în inimile voastre/ ºi toiag de
sprijin se vor preface/ în mâinile Pãmântului.” (XXII) (62).
Marile neliniºti existenþiale care-l mistuie ºi care-l fac,
aidoma lui Toma, „sã încerce sã pipãie” rãnile, ca sã se convingã.
Pentru ca imediat sã cadã-n genunchi ºi sã exclame: „Domnul
meu ºi Dumnezeul meu!” – una din primele mãrturisiri de
credinþã în divinitatea lui Hristos – precum ºi a Mesianitãþii
Lui, sunt prezente în toate paginile ºi fac, credem, parte din
firea cercetãtoare a omului însuºi dornic de a pregusta din
cunoaºterea absolutã, ceea ce nu îi este dat omului.
Un îndelung lamento, fragmentat în strofe, uneori în vers
alb, o certare cu sine ºi o împãcare cu Dumnezeu, mai bine zis,
o dezgolire de sine ca sã-i facã loc divinitãþii sã intre, o detaºare
de lumesc, de tot ce implicã teluricul, atunci când lumescul
þipã din rãrunchi ºi nu vrea sã iasã din trup, apoi o rãsfrângere
de sine-n Cuvânt, în lacrimã ºi-n carne de stea – acela este
nucleul, substanþa, miezul cãrþii atât de singulare, numitã
Evanghelia a V-a.
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CEZAR IVÃNESCU – „O REPREZENTAÞIE SACRÃ
PE O SCENÃ PLATONICÃ”
Motto:
„! Ce târzie-i, Doamnã Moarte, creatura
ca o bilã ruginitã datã de-un nebun de-a dura
ce târziu e, scumpã Doamnã, ce târziu
pentru Tatãl blând pentru Duhul Sfânt ºi pentru Fiu
ce târziu e scumpã Doamnã ce târziu
în oraº puteþi pleca: la ora asta
treaz e numai Lucrãtorul Sfântului Sicriu”
(Cezar Ivãnescu)
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În cenaclul ºi la rubrica Numele poetului din revista
Luceafãrul, poetul Cezar Ivãnescu a lansat sute de poeþi,
printre care mã numãr. Cezar Ivãnescu era convins de
reîncarnare. Acum a venit momentul sã afle adevãrul.
Am scris despre lirica sa un eseu pe care acum trebuie
sã-l încep la timpul trecut.
Cu certitudine, Cezar Ivãnescu a imaginat o operã
poeticã monumentalã – „Muzeonul” sãu liric -, fiecare
volum reprezentând câte un fragment al acestui ansamblu
(unul din volume se intituleazã chiar „Fragmente de
Muzeon”). Poemele cu acelaºi titlu, din cãrþi diferite, pot
fi grupate în cicluri care sã realizeze coloanele de
susþinere ale construcþiei: „La Baad”, „Gnoze”, „Doine”,
„Jeu d’amour”, „Rod”, „Rosarium”, „Turn”, „Arlechin”,
„Sunseri”, „Copil bãtrân”, „Copilãria lui Ario Paradis”,
„Femeia roºie”, „Sutrele muþeniei” etc. Unitatea stilisticã
se datoreazã faptului cã poemele ºi ciclurile constituie
variaþiuni pe aceeaºi temã, încercând s-o epuizeze prin
ardoare ºi înþelegere. Poemul devine astfel un element,
ciclul îl ridicã la staturã umanã, „Muzeonul” îl
cosmicizeazã.
În templu troneazã „Moarteamãnãstareþã”. „Muzeonul”
se identificã spiritual cu cetatea idealã „La Baad”, adicã
starea poeticã în care se realizeazã transcendenþa miricã
a Morþii. În interiorul templului – cetate, Cezar Ivãnescu
oferã „o reprezentare sacrã pe o scenã platonicã”:
„Baaadul e o cetate / vãditã de transparenþa obrazului /
nu e tãrâmul Învierii / e desãvârºita transcendenþã-a
Morþii”.
***
Ca viziune integralã asupra lumii, poietica lui Cezar
Ivãnescu izvorãºte din groaza iminenþei Morþii: „…am /
simþit astfel cã numai / transparenþa acelei groaze / face
posibilã putinþa / celor eterne”. ªi cum în faþa Morþii suntem
singuri pentru cã Dumnezeu este plecat (deus otiotus),
poetul încearcã sã-i afle rostul, rodul, temeiul, misterul.
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Efortul poetului este cerebral iar convertirea emoþiei,
muzicalã (reiterând condiþia aedului elin): „Chiar moartea
mea ce mã-ngrozea / O simt acum ca muzica / Muzica-a
trupului meu lin / Îmi amintesc de unde vin”. Ca Mara,
zeiþa morþii la vechii indieni, Moartea devine o fetiºcanã
seducãtoare; acum simbolurile sexuale se contopesc cu
cele ale intimitãþii, eufemizarea complexului carnal conduce spre cultul puritãþii iubirii, simbolizat prin Fecioarã,
Mamã, Doamnã. Muzicalitatea, în aceastã viziune prin
structura antropologicã a imaginarului, devine dublul
eufeminizat al duratei: „Ca o femeie-nchipuindu-ne-o / fãrã
de moarte / aceasta e Moartea!”
Moartea – conceptul cel mai bogat al imaginarului
cezarivãnescian – reprezintã însãºi starea primordialã a
universului. Douã lucruri sunt eterne în universul poetului:
Moartea ºi sufletul. Izvorâtã dintr-o „dormire adâncã”,
sinonimã fantasticei „uitãri oarbe” eminesciene, Moartea
primordialã apariþiei fiinþei era virginã, pace veºnicã, rai:
„cãci eu cobor la nunta mea cu mine / când n-aveam
suflet iar Regina Morþii / era virginã ºi-amândoi ca douã
flori / sugând esenþa vremii ne bucuram”. Viaþa, trãdarea
armoniei prime, este înflorire carnalã, efemerã ºi
dureroasã, un veºmânt al sufletului conceput etern.
„Metafora filosoficã” (cum o numeºte Costin Tuchilã),
subiacentã poeziei lui Cezar Ivãnescu, nu poate fi
apropiatã decât prin cheia mitologiei indiene. Ca în toatã
gândirea indianã, de la imnurile vedice la variantele yoga,
ºi în universul poetic cezarivãnescian, fiinþa umanã este
conceputã dual, scindatã în trup muritor ºi suflet etern.
Poetul - ascet cultivã detaºarea de trup, de acþiune
(karman) ºi de dorinþã (karma), înãlþarea spre înþelepciune
fiind consideratã scopul suprem al vieþii: „mi-am fãcut
trupul ca pânza, / pânza cea de borangic / poate m-or
pune pe dânsa / cã nu suferã nimic”.
Pânã la integrarea în armonia Marelui Tot
(brahmanirvana), sufletul iniþiatului trece printr-o serie de
epurãri succesive, prilejuite de ciclul reîncarnãrilor
(samsara). Moartea devine astfel roditoare ºi reprezintã
o stare mai apropiatã de cea divinã întrucât în aceastã
situaþie, sufletul despovãrat de trup nu mai este supus
vanitãþilor ºi dorinþelor. Mama nu mai este decât
intermediarul acestei rodiri din moarte. Adevãrata mamã
este Mama-Moarte: „ªi e o minciunã / cã fii sunt nãscuþi
de mame”.
Interesant este modul în care imagineazã Cezar
Ivãnescu aventura sufletului în lumea extincþiei: „! n-am
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sacrificiu în numele puritãþii ºi bunãtate suflteascã brodatã
pe resimþirea nevoii prezenþei unei divinitãþii pulverizate
pretutindeni, ca o stare de graþie. Sacrificul, pe filierã
mitologicã ºi creºtinã, refãcutã de fiecare dintre noi, este
înnoitor: „! ia-mi, Doamne, iarã tot, sã nu mai pot lua, /
abis de groazã dã-mi, sufletu-mi sã-Þi pot da; / crucificãmã iar, sã pot sã Te ador, / Cerul meu nesfârºit, neatins
de nici un nor!”
În tradiþia româneascã de comuniune a omului cu
natura, identificarea omului cu Isus s-a fãcut firesc. Pentru
frumuseþea ei, citãm poezia „Doina (Din frunzã)” în
întregime: „! voi ce mã priviþi la faþã, / îndrãgiþi-mi faþa
mea; / mai îngãduiþi-mi faþa, / fiindcã mult va sângera; /
mai îngãduiþi-mi faþa, / fiindcã mult va sângera! // ! ºi în
mânuri ºi-n picioare / cuie îmi vor împlânta, / mai
îngãduiþi-mi mâna / ºi-n þãrânã talpa mea, / mai
îngãduiþi-mi mâna / ºi-n þãrânã talpa mea! // ! vã iubesc,
dar lângã mine / nimãnui n-am spus sã stea, / mai
îngãduiþi-mi locul, / cât mãsoarã umbra mea, / mai
îngãduiþi-mi locul, / cât mãsoarã umbra mea! // ! bate
vânt în pomul care / lemn de cruce îmi va da, / mai
îngãduie-l sãcure, / cât îi tremurã frunza, / mai îngãduie-l
sãcure, / cât îi tremurã frunza!”
***
Specificul poeziei lui Cezar Ivãnescu rezidã în
originalitatea gândirii ºi a stilului, tehnica desãvârºitã ºi
muzicalitatea impecabilã. Mitologia proprie poetului, cu
parfumul ei subtil de elemente autohtone ºi indiene,
precum ºi aspectele stilistice rafinate au fost analizate
pertinent de criticul Costin Tuchilã în CETÃÞILE POEZIEI
(Ed. Cartea Româneascã, 1983).
Cât priveºte originalitatea viziunii poetice, construitã
pe o masivã culturã, este surprinzãtor faptul cã exegeþii
nu au remarcat pânã acum arhitectura specificã
„Muzeonului”, cu înaltele sale coloane lirice, constituite
din ciclurile tematice enumerate la începutul expunerii.
Ca traducãtor al lui Mircea Eliade, împreunã cu
regretata Maria Ivãnescu (DE LA ZALMOXIS LA
GENGHIS-HAN) ºi nu numai, poetul s-a dovedit un
profund cunoscãtor al mitologiei autohtone. Cantilena
reprezintã o chintesenþã de rituri ºi mituri susþinând
aserþiunea întemeierii regatului Morþii printr-o vânãtoare
ritualã, iar în Mãtrãguna regãsim, pe lângã invocarea
acestei plante pentru aprinderea dragostei ºi tema
plantãrii bradului (tãiat dimineaþa, pe rouã), pe mormântul
unui tânãr necãsãtorit.
Simbolistica indianã e grefatã de poet pe legãnarea
doinelor: prinþul dorinþei, Kama – „roºul plug” – arã carnea
îndrãgostiþilor; iubita este elixirul nemuririi, prana ori soma
yoghinilor; sufletul e veºnic iar trupul veºtmânt efemer,
care, prin ascezã, înþelepciune ºi evoluþie spiritualã se
îndreaptã, cuprins de un „nesaþ de veºnicie”, spre
integrarea în Marele Tot.
Moartea este conceputã de poet prin împletirea
conceptelor de „moarte anterioarã” ºi „moarte posterioarã”
unei reîncarnãri, noþiuni definite în doctrina SAMKHYAKARIKA. Sã mai enumerãm ºi alte elemente de gândire
indianã grefate funcþional în lirica cezarivãnescianã:
imaginea lotusului sacru ca simbol al înþelepciunii;
PRO

vãzut de-aceea razã, / ceruleie-vânãt-cer / care carnea
uºureazã / ºi sufletul tãmâiazã, / ceruleie-vânãt-cer”.
Sufletul eliberat de trup se înalþã prin aceastã incinerare
eliberatoare, mioriticã, spre Spiriutul Suprem sau Nirvana:
„! suflet uns cu aloe / pân’n la tronul tãu mai e / deºiajuns, deºi ajuns / îmi rãmâi tot nepãtruns”.
Reîncarnarea se petrece prin mijlocirea sângelui care
se materializeazã primul din concentrarea spiritului ca
plâns al singurãtãþii Morþii eterne. Fenomenul pare similar cu lamentaþia demiurgului eminescian, din care se
nasc geniile, fãrã aste ºi îngeri de pazã, care jelesc
singurãtatea demiurgului din care s-au desprins:
„dumnezeule ce este sângele? E cumva / râul de lacrimi
al Morþii / din acea singurãtate a ei / o altã fiinþã fãcutã
vizibilã?” Când Moartea rodeºte prin mamã, întâi se
materializeazã circuitele sangvine, apoi carnea rãsare ca
o înflorire canceroasã a sângelui pur. Viaþa e suferinþã
însângeratã; pierderea sângelui înseamnã apropiere de
moarte. „Vreme-ºi pierde sângele” este echivalentã
apropierii apocalipsei (în mitologia indianã reprezintã
încheierea unui ciclu cosmic yuga, dupã care universul
material este distrus prin foc, urmând o nouã cosmogonie.
Spre deosebire de doctrinele indiene care dispreþuiesc
total trupul, Cezar Ivãnescu îl cântã dureros ºi nostalgic
în doinele-i de adâncã frumuseþe ºi crudã gingãºie pentru
cã trupul este cel care „moare de tot”: „! nu-þi plâng, sorã,
sufletul, / trupul tãu mai mult plângu-l, / cã, el va muri de
tot / veci de veci precum socot”.
Iubirea este, la altã scarã, sinonimã rodirii Morþii: „ºi
în cer va fi aºa,-aa / mândr-o, ca în carnea ta,-aa”. Poetul
gãseºte admirabile expresii pentru frumuseþea corpului
feminin: „în liturgica ta navã / de sfinþia ei bolnavã / ca un
alcyon în spumã!”
Volumul DOINA (Ed. Cartea Româneascã, Bucureºti,
1983) adaugã coloanei cu acelaºi nume a „Muzeonului”
noi nuanþe ale dezmierdãrii în lacrimi a trupului efemer:
„drag mi-a fost de tine tare / trup al meu de tot sãrac, / de
la creºtet la picioare / în plânsoare te îmbrac”.
Apoi, sufletul reþinut o clipã de corp „ca un fruct lacom”
se reîntoarce în Moartea nemuritoare.
Platonic în esenþã, poetul ºi-a transmis învãþãturile
discipolilor, prin cenaclurile literare, replicã modernã a
simpozioanelor din Academia atenianã de acum douã mii
cinci sute de ani. Ciclul „Cãtre discipol” conþine poeme
iniþiatice adresate celor care-i vor continua crezul:
„!sufletul nostru-i nemuritor, / iubit discipol, fii-mi ajutor, /
poartã-mi pe braþe, pe braþ sã-mi porþi, / sufletul trupului
meu dintre morþi, / înalþã-mi sufletul meu de tot, / când
trupu-mi sângerã ºi nu mai pot,”.
„Sutrele muþeniei” sunt ºi ele o altã cale de apropiere
de cetatea spiritualã „La Baad” („Muzeonul” liric
cezarivãnescian). Calea este acum inspiratã de doctrina
chinezeascã Tao, care propovãduieºte drumul curat în
viaþã, purificator: „de fericire Sufletul meu moare / ºi bea
adevãrata viaþã pe cãrare…”
În viziunea mitologicã proprie poetului sunt preluate
ºi elemente creºtine. Însuºi autorul ne previne cã ele
aparþin acelui creºtinism cosmic de care vorbea Mircea
Eliade. El constã mai mult într-o stare de pioºenie,
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conceperea iubirii în stilul vechii ºtiinþe erotice Maithuna
etc.
Originalã este lamentaþia poetului dupã trupul pieritor
cât ºi descrierea periplului sufletului prin Moarte. Dacã
Eminescu visa himera „frumoasei fãrã corp”, Cezar
Ivãnescu deplânge corpul (odatã frumos) abandonat de
suflet. Aventurile imaginaþiei sale în tãrâmul celãlalt ne
fac sã nu mai putem afirma cã Bacovia a fost singurul
scriitor român care a coborât în infern. Cezar Ivãnescu,
fascinat de Bacovia i-a dedicat autorului „Plumb” -ului o
piesã de teatru. Atingem astfel un capitol neabordat de
criticã, teatrul cezarivãnescian. Piesele din volumul LA
BAAD (Ed. Cartea Româneascã, 1979), prin onirismul
viziunilor, textura suprarealistã, împletite cu referiri la
existenþa noastrã tragicã ne conduc spre teatrul
existenþialist.
Volumul amintit, care cuprinde ºi versuri libere,
reprezintã un experiment de scriiturã directã, nemetaforizatã.
În concluzie poezia lui Cezar Ivãnescu, ca ºi omul de
altfel, au impresionat ºi fascineazã în continuare sub toate
aspectele.
Paradoxal, concepþia sa transmisã liric, apare primitivã
ºi modernã totodatã. Primitivã, prin aspectele mitologice,
modernã prin actualitatea pildelor reliefate. Nici credinþa
religioasã a poetului nu corespunde semnificaþiei curente
a cuvântului. Religiozitatea sa este o stare sacrã fãrã a fi

legatã de o religie anume, un creºtinism cosmic, o
sfinþenie pãgânã mai puternicã decât a unei religii
consacrate. Poezia sa vine din adâncurile fiinþei, din
esenþa ei neschimbãtoare.
Cezar Ivãnescu este un solitar ca atitudine ºi expresie.
Viziunea sa asupra lumii tinde sã devinã integralã. Fiecare
poem, fiecare ciclu, colaboreazã la edificarea
„Muzeonului” liric. Cred cã în aceastã mare încercare,
Cezar Ivãnescu a avut drept model tentativa eminescianã
de a crea un univers în semicerc „având ca orizont
naºterea ºi moartea lumii, între care se întinde arcul
istoriei universale” (George Cãlinescu), în care sã regãsim
istoria naþionalã. Nu istoria universalã este arcul de boltã
al lirici cezarivãnesciene ci drama fiinþei. Conceput cu
trup muritor ºi suflet nemuritor, omul este supus avatariilor
veºnice.
În încheiere, cel mai potrivit este sã dãm cuvântul
autorului: „Salvatorul care mã cred a fi nu e cel care se
opune morþii (pe altã cale decât a cãrnii) ci care încearcã
stãpânirea morþii prin continua acceptare a ei (alta decât
prin simþuri) adicã sugerea morþii (pe altã cale decât a
cãrnii care nu poate rezista la tentaþia de-a urma ea însãºi
legile morþii)!”
Profund ºi original, netulburat de nimicuri cotidiene,
Cezar Ivãnescu ºi-a construit rãbdãtor ºi detaºat
fascinantul sãu „Muzeon” liric. Construcþia liricã
cezarivãnescianã meritã cercetatã cu atenþie.

Teodora Fântânaru

INTERPRETARE ªI RAÞIONALITATE

PRO

Este un fapt cunoscut cã, odatã încheiatã lectura (a
se citi studiul) unei cãrþi cu adevãrat mari, pe care o aºezi
în rândul dintâi al memoriei tale lectoriale, în mod
paradoxal, îþi este greu sã faci un comentariu imediat
post lectura, tocmai din cauza numeroaselor informaþii
care îºi cer prioritatea de selecþie ºi care îþi fac dificilã
orice ierarhizare a lor, într-atît de importantã þi se pare
fiecare dintre ele. Se înþelege cã nu este vorba de
literatura standard ºi de lecturile provocate de „cotidianul
comun” ci de literatura referenþialã, determinatã
interdisciplinar, literatura de specialitate, care te obligã,
în mod necesar, la interpretare, la o poziþionare voltairianã,
faþã de text (în sensul de angajare intelectualã).
Interpretarea
Interpretarea, ca „regulã a jocului”, nu este numai
unitatea de mãsurã a unor astfel de opere, finalizatã pe o
treaptã cît mai înaltã a înþelegerii, ci, poate fi chiar subiect
al analizei sistematice, bazatã pe acribie ºi criticã
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echilibratã, pe o concentricã retoricã a argumentului, pe
rigoare ºi echidistanþã auctorialã cum se întâmplã în
cartea, veritabil tratat filozofic, Interpretare ºi raþionalitate
(Iaºi: Polirom, 2006), semnatã de prof. univ.dr. Paul
Cornea
Cornea.
Situatã în zona de interes a filosofiei limbajului,
aceasta aduce în atenþia avizaþilor, perspectiva
hermeneuticã a comunicãrii subliniazã rolul fundamental
al interpretãrii în activitatea de înþelegere, afirmând, întro prefaþialã intentio auctoritas: „Am scris aceastã carte
în intenþia de a studia statutul interpretãrii: a-i analiza
originile, modalitãþile funcþionãrii, vecinãtãþile contextuale,
domeniile aplicãrii, influenþele care o modeleazã, limitele
de validitate, rentabilitatea cognitivã.”
În algoritmul „înþelegerii” autorul aºeazã interpretarea
- în poziþie dominantã, ca „act raþional”, alãturi de
imaginaþie, cãreia îi atribuie „un rol esenþial” ºi propune
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Habermas, J.L.Austin, E.Betti, J.Huizinga, Ch.S.Peirce,
Derrida, W. Dilthey, R. Rorty, E.Morrin, P. Ricoeur,
M.Weber, M. Cãlinescu.
Astfel, de la „rostire autorizatã” cum numea Aristotel
interpretarea, aceasta este analizatã, contextualizatã
diferit, nuanþând ºi intensificând rolul ei în procesul
cunoaºterii, însã raportarea sa incontestabilã la
„înþelegere”, contribuind la delimitarea nucleului dur al
conceptului, o face prof. Paul Cornea, printr-o particularitate nesesizatã de alte studii, aceea de element ºi
etapã sine qua non a înþelegerii, afirmând teza cã:
„Interpretarea este o parte integrantã a înþelegerii depline,
o formã conºtientizatã, problematizatã, a acesteia, situatã
pe o treaptã mai înaltã” (Paul Cornea, Interpretare ºi
raþionalitate, p.58) ºi, în altã parte, cã: „Interpretarea are
funcþia de a interveni reparatoriu, clarificator ori explicativ”
(ibidem, p.72), susþinând cã aceasta este o particularitate
„de importanþã crucialã” în hermeneutica temei.
Autorul nu cade însã în dogmatismul absolutizãrii
acestei teze aºa cum au fãcut-o Rorty ori Gadamer („A
înþelege înseamnã întotdeauna a interpreta” cum afirma
acesta din urmã) ci, situându-se în linia lui Searle ori
Wittgenstein, susþine: „…mã opun ubicuitãþii hermeneutice. Recunosc, fãrã îndoialã, cã existã un potenþial
interpretativ al înþelegerii, dar cred cã, actualizarea lui nu
are loc totdeauna: actul de reflecþie, caracteristic
interpretãrii, se produce doar în cazurile în care soluþiile
de rutinã nu sunt cu putinþã.” (ibidem, p. 69).
Acest mecanism al interpretãrii cu trimiteri la „cercul
hermeneutic” complinit filozofic, în sec. al XIX-lea de
F.D.E. Schleiermacher ºi W. Dilthey, este dezvoltat pe
parcursul întregului volum, în teme ºi subteme care
reprezintã tot atâtea sinteze argumentative în exploatarea
ideii de interpretare raþionalã, obiectivã, fundatã pe spirit
critic ºi lipsitã de parti-pris-uri.
Astfel, intenþia autorului ºi intenþia operei se conjugã
în folosul receptãrii sistematice, consecutive ºi unitare a
acestui concept. Autorul, care deþine un control total
asupra textului, inclusiv prin proprietate ºi precizie
terminologicã imbatabile, folosind un ritm discursiv
susþinut, coerent, care urmãreºte întotdeauna traseul
argumentaþiei plurivalente ºi focalizate, îl însoþeºte
ciceronic pe cititor, susþinându-i parcursul logic-lectorial
prin punctuale inserturi concluzive, sintetizatoare.
Problematizarea, una din marile provocãri ale textului,
alãturi de exersarea calificatã a capacitãþii de pãtrundere
a structurii de adâncime ºi de aplicare a ecorºeului
interpretativ, contribuie la „aducerea la înþelegere”, conform formulei heideggeriene, în orice caz, mai în spiritul
cãrþii, duce la „încercarea de a … aprofunda înþelesul, de
a pãtrunde cu mintea pînã la miezul invizibil al unui text
sau de a desluºi ce se ascunde îndãrãtul sãu ori ce îl
structureazã” (ibidem, p57).
În vol. Interpretare ºi raþionalitate nu existã zone neutre
de sens. Competenþa cititorului nefamiliarizat cu
terminologia de strictã specialitate trebuie sã apeleze
constant la propria istorie bibliograficã sau sã-ºi
construiascã, ad-hoc o bibliotecã de sprijin pentru a-ºi
susþine cauza interpretativã. Adaptarea la „regula de joc”
PRO

cititorului o grilã de lecturã analiticã, în care concepte,
opinii critice, definiþii ºi retrospective ale vastului câmp
informaþional al filozofiei, lingvisticii, criticii ºi teoriei
literare, al comunicãrii în sens larg, se complinesc
reciproc, peste temelia teoreticã autorul aºezând, sintetic,
propriul punct de vedere. Cartea oferã o perspectivã textual-tematicã stratificatã, sensibilã la inferenþe multiple,
uneori dihotomice, stimulând în permanenþã capacitatea
de cooperare a cititorului, competenþele sale culturale.
Pentru cititorul atent al cãrþii, nu este greu de observat
cã, eºafodajul întregului demers textual este, dincolo de
greutatea teoreticã ºi de principiile sale demonstrative
privind statutul interpretãrii, un elogiu adus raþionalitãþii,
vol. adãugând tiparelor consacrate ale stilului ºtiinþific o
nuanþã interogativ-reflexivã, care transcende barierele
textuale ºi recomandã cititorului atent la nuanþe, o mereu
supravegheatã direcþie a raþionalitãþii ºi a formelor sale
de instrumentalizare.
Întreprinderea lectorialã a vol. Interpretare ºi
raþionalitate are fãrã îndoialã riscurile ei pentru acela care
nu-ºi asumã perspectiva „altitudinalã” a receptãrii, sau
pentru lectorul inocent care, entuziasmat de un fragment
sau altul al corpusului textual, ignorã integralitatea
acestuia, eºuând tocmai în demersul interpretativ la care
acesta obligã, lectorul autorizat fiind cel care chiar
experimenteazã „interpretarea” prin însãºi lectura asumatã
a acestei cãrþi, prin problematizãrile pe care autorul le
provoacã, prin adaptarea la rigorile textului.
Structura ideaticã este extrem de concentratã,
susþinutã de cele treisprezece capitole, care expun, întro coerenþã ºi circularitate logicã greu de contestat, diferite
status-uri ºi relaþionãri ale interpretãrii, abordate diacronic
ºi sincronic, de la istoria sa logico-semanticã, pânã la
genurile, contextele ºi condiþionãrile acesteia, funcþionarea, strategiile, limitele ºi problemele sale de validitate.
Structura fiecãrui capitol este etajatã pe niveluri de
abordare, solidarizate într-o formulã centripetã cu denominaþia fiecãrui titlu, aceastã arhitecturã textualã înglobând, în clasicitatea sa, incontestabila enciclopedie a
temei.
Dovadã a preocupãrii constante a autorului asupra
acestei generoase teme a practicilor interpretative prin
care cercetarea româneascã se aliniase, constructiv,
inovativ, la cea similarã internaþionalã, înainte de anul
1989 prin vol. Introducere în teoria lecturii (1988), semnat
de acelaºi autor, volumul de faþã, care s-a bucurat deja
de recunoaºtere ºtiinþificã încã de la apariþie, reuneºte în
cuprinsul sãu, ca într-o reînviatã Agora, cele mai sonore
ºi avizate nume din domeniul cercetãrii lingvistice,
filozofice ºi nu numai, fapt care constituie el însuºi, dincolo
de marea provocare tematicã a cãrþii, un mare câºtig
pentru lectorul avizat sau doar exersat, prin valorificarea
competenþelor lectoriale în relaþia cu eidos-ul cãrþii.
Perspectiva secvenþial cronologicã, abordarea pe
orizontalã ºi verticalã a binomului interpretare-raþionalitate,
metoda dialecticã pe care o aplicã autorul, convoacã în
jurul conceptelor de verstehen, vernunft, verstand,
Singebung, Auslegung, Erklären, între alþii, pe HansGeorg Gadamer, Hannah Arendt, Ludwig Wittgenstein,
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a textului este obligatorie, în multe locuri aceasta aplicând
o logicã textualã de model hegelian, a tezei, antitezei,
sintezei, contribuind la edificarea „bildungs-ului” lectorial
al cititorului.
De altfel, impresionanta geografie bibliograficã a cãrþii
este una dintre importantele sale componente structurale
care, ca instrument argumentativ, susþine construcþia ºi
desãvârºirea ideaticã, identitatea ºi personalitatea de o
imperialã þinutã intelectualã a cãrþii.
Important este faptul cã, instrumentalizarea bibliograficã se realizeazã din perspectivã comparatistã,
criticã, ajutându-l pe cititor în transcenderea avizatã spre
semnificaþiile impuse de textul matrice care, sub
autoritatea autorului, îºi construieºte, metodic, dreptul la
alteritate textualã, devenind un macrotext. Mai mult,
pentru unele trimiteri ori chiar digresiuni bibliografice, cum
este, de exemplu, Dialektic der Aufklärung de Max
Horkheimer ºi Theodor W. Adorno, autorul creeazã situaþii
particulare de interpretare, recurgând la un amplu
comentariu, privind contextul, structura, ideile ºi valoarea
demonstrativã a cãrþii. Radicalitatea lui Horkheimer ºi
Adorno la adresa Raþiunii, nihilismul acestora, acuzele
aduse marilor filosofii reprezintã în viziunea autorului o
atenþionare asupra „ineluctabilitãþii procesului de autodistrugere a Raþiunii” (Paul Cornea, op.cit., p.153), un
contrapunct dur asupra clasicitãþii confortabile a raþiunii,
„un avertisment” asupra pericolelor la care se supune ºi
pe care le provoacã omenirea în numele Raþiunii însãºi,
contribuind la „regresiunea Raþiunii spre mitologie”
(Horkheimer ºi Adorno în: Paul Cornea, op.cit., p.158).
Aceastã „dialecticã”, amendatã mai târziu de
confrunHabermas, nuanþeazã, în defavoarea raþiunii, „confruntarea fãrã de sfârºit dintre raþional ºi iraþional
iraþional”,
substanþa unuia dintre cele mai condensate ºi incitante
capitole ale cãrþii, cu titlu omonim, adevãrat nucleu de
iradiere cãtre tema raþiunii teoretice ºi practice surprinse
în evoluþia lor, cu trimitere la creºterea, afirmarea ºi criza
conceptului de „raþionalitate” din Antichitate pânã în strictã
contemporaneitate ca ºi coexistenþa ºi influenþa
iraþionalului în configurarea „condiþiei umane”.
În acest capitol, cititorul parcurge o istorie esenþializatã
a modului în care epocile se raporteazã la raþionalitate ºi
la modul în care aceasta a fost dominatã sau a convieþuit
cu iraþionalul, de la antici la raþionaliºti, empiriºti, iluminiºti,
pânã la deschiderile antimetafizice ale pozitiviºtilor, apoi
de la contestãrile raþionaliºtilor contemporani pânã la
„asaltul iraþionalului”, „perplexitãþile ºtiinþelor dure” ori
„criticile postmoderne la adresa raþionalitãþii” (cum îºi
intituleazã autorul câteva subcapitole), adicã de la
„mirarea filozoficã” la „raþiunea dominantã” apoi la
declasarea raþiunii clasice odatã cu noile „schimbãri de
paradigmã” (versiunea Thomas Khun) ale modernitãþii.
dar ºi la capacitatea adaptativã a raþionalitãþii ºi la modul
ei contraditoriu de a servi intereselor diferite.
Astfel, de la „dualismul relativ” (A. Cornea în: Paul
Cornea,op.cit., p.108) al anticilor, în care raþionalul ºi
misticul nu se discriminau reciproc, la „creditarea raþiunii
individuale” (ibidem, p.110) odatã cu „evenimentul hermeSAECULUM 6/2008

neutic” cum numea W. Jeanrond miºcarea Reformei, apoi
la emanciparea mecanicii galileo-newtoniene, la apologia raþiunii prin îndoiala metodicã ºi segregarea ei de
teologie, ºi la supremaþia kantianã a raþiunii ca „facultate
a principiilor”, apoi la breºele fundamentului sãu prin
triumful pozitivismului, postularea geometriei noneuclidiene, prin raþionalismul pluralist al lui M. Weber, prin
pozitivismul logic de la care se revendicã, printre alþii,
Wittgenstein ºi Carnap, prin „teoria „falsicabilitãþii” ºi a
„raþionalismului critic” ale lui Popper ori „raþionalitatea
comunicaþionalã” a lui Habermas, raþiunea îºi ajusteazã
barierele conceptuale, este supusã unui examen critic în
sensul ºtiinþific al termenului, cititorul fiind mereu în
situaþia gestionãrii unui echilibru instabil al argumentelor
ºi contraargumentelor raþionalitãþii.
Autorul nu aplicã o metodã maniheistã de prezentare
a raþionalului ºi iraþionalului, deºi acesta din urmã este
descris ca un adevãrat desant destabilizator al raþionalitãþii, caracterizat drept „ resurgenþa tipului de
cunoaºtere… mitico-simbolic” (Paul Cornea op.cit., p.168)
în sec. XX. Nume ca R. Otto, J. Frazer, E. Cassirer, C.
Lévi-Strauss, M.Eliade, G.Durrand, P.Ricoeur, Moshe Idel,
I.P.Culianu dar ºi L. Kolakowski, I.Prigogin, A.Einstein,
E. Morin, G. Bachelard, Jean-François Lyotard, G.
Deleuze, Jaques Derrida, Cristopher Norris ºi mulþi alþii
fiind convocaþi pentru a arãta provocãrile la adresa raþiunii,
de la „revalorizarea miturilor” ori a magiei, la dezechilibrul
credinþã-raþionalitate, la tradiþiile mistice, teoria cuantelor
ºi a relativitãþii, la pericolele raþionalizãrii, la conflictul
dintre mythos ºi logos dar ºi la „deconstrucþie” ºi relativism, arãtând, prin acest itinerar tematic, dezechilibrul,
uneori flagrant, între aceste componente importante ale
cunoaºterii – raþionalul ºi iraþionalul.
Aceastã „confruntare fãrã de sfârºit”, a celor douã
concepte constituie una din mizele majore ale cãrþii prin
concluziile privind perspectiva individualã ºi globalã a
„comunicãrii”. Ea lasã deschisã reflecþia asupra raþionalitãþii care ar trebui sã se instituie în cauzã ºi efect din
perspectiva „interpretãrii”, în sensul major al termenului,
mai ales în aceastã lume controlatã de forþe iraþionale
sau aparent raþionale, forþe care manipuleazã raþiunea
camuflând violenþa, terorismul, interese oculte, dictatura
ºi în care liberul arbitru este adesea pus în dilemã ambiguizând valorile morale. Se poate ieºi din aceastã ambiguitate, poate fi controlatã, se pot crea (de)limitãri ale
acesteia?
Pânã la urmã, lectorul silitor ºi la fel de intransigent
ca autorul cãrþii, nu-ºi poate permite sterile retorici
hamletiene în urma radiografierii obiective a realitãþii
(i)raþionale asupra cãreia atenþioneazã autorul, cu exemple
la îndemânã, ci, admite, ca program existenþial dezirabil,
cã „Spre a ne salva demnitatea de fiinþe libere, nu existã
soluþie de schimb, pariul pe responsabilitatea moralã nu
cunoaºte alternativã, e singurul posibil” (ibidem, p.567),
aºa cum autorul îndeamnã, apoftegmatic, în finalul cãrþii
sale.
În numele cãrei raþiuni ar putea cineva susþine
contrariul?
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Dragoº Viºan

„INIMA MEA ESTE O PARAªUTÃ”
(YOYO)

* George Vasilievici, Yoyo, Constanþa, Editura Tomis, 2008.
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Vasielivici, dacã ar exista in Yoyo, ar fi ca secundanþii
Artur ºi Jeremias din Castelul lui Kafka, ca un vasilisc
sau tricolici dispãrând imediat dupã ce-ºi deruteazã
personajele pe care le fileazã de la început. Hai sã credem
cã autorul nu coboarã deloc printre personaje, nu calcã
în canabis, nu rumegã iarbã. Episodicul personaj care îºi
face apariþia spre final, poreclit Preotul, lanseazã
absurditatea: „– Auzi frate, dacã Isus a fost de fapt
Diavolul în persoanã?” (p. 130). Acest soliloc satanist
este transmis mental, fãrã vorbe, fumându-se în grup
iarbã: „Dumnezeu este doar o problemã de conjucturã.
Cum ar fi un sandviº cu ºuncã presatã ºi caºcaval.
Diavolul este vânzãtoarea de la chioºc. Ea ni-l vinde pe
Dumnezeu între douã felii de pâine. Dar nu se poate spune
asta despre orice. Nu orice concept are la bazã dualitatea
umanã ºi, firesc, dualitatea antropologicã. » (pp. 130-131).
Alte explicaþii clare ale enigmaticei speculaþii lipsesc din
rândurile urmãtoare. Peroraþia Preotului se opreºte apoi
la sãrãcie ºi la copilãria zbuciumatã. Într-un alt caz
Dumnezeu este alegorizat în Yoyo prin vameºul de la
graniþa cu Republica Moldova. Tudor nu fusese lãsat sã
treacã fãrã acte. Pânã ºi ideea de Dumnezeu, ca ºi aceea
despre raþiunea ontologicã a lumii nu funcþioneazã sau
sunt contrazise ipotetic de cãtre un autor-vasilisc.
Majoritatea convenþiilor narative n-au valoare,
stabilitate, determinare pentru autorul romanului Yoyo.
Jonglarea cu ele uimeºte iniþial, pentru ca apoi sã deruteze
actul lecturii. Nu se þine seama de unele fapte, de minima
conºtientizare a lor, dar nici nu se exemplificã talentul
publicistic sau de scriitor al lui Tudor. Puþin îi pasã dacã
redacþia revistei unde este angajat ca redactor ar putea
sã-l concedieze, lipsind nemotivat zile ºi sãptãmâni
întregi de la serviciu. Simplul fapt cã el scrie poezii, uneori
ºi prozã diaristicã, nu-i edificã pe cititori de ce este pusã
în suspensie atât de (in)conºtient coordonata spaþialã
doar prin delirul indus personajelor drogate. Coordonata
vârstei antieroului Tudor – care se viseazã nemuritor –
nu ne prezintã într-un specific strict biologic decât
snobismul atitudinii sale de macho. Fiziologia ºi fizionomia
vasiliscului n-au nimic înspãimântãtor, dar ucid prin
otrãvire subtilã. Acest animal ar fi fost vãzut de mii ºi
sute de ani, iar în Yoyo zace conservat în formolul pielii
fiecãrui personaj, prin urna finalizãrii în scrum de marihuanã
a acestei cãrþi scrise de Tudor cu un cinism rar întâlnit.
Vasiliscul ruleazã hasiº, iarbã, ia multã amfetaminã, le
potenþeazã câte puþin efectele, dar acestea nu anuleazã
prezumþia de nevinovãþie, cum cã autorul cãrþii le gustã
doar pe plan fictiv. Banda drogaþilor îºi extinde reþelele
prin cãminele studenþeºti prin studenta la Litere Maria –
PRO

Ne facem o vagã idee despre cum George Vasilievici*
scrie prozã. Nu se ºtie dacã el mai mult inventeazã, sau
chiar îºi parodiazã autobiografia. Cât de nepopulare se
pretind personajele în Yoyo !… Dacã le-am atinge ochii
ºi pielea braþelor, ar da senzaþia lipicioºilor tritoni lenevoºi!
Balta mare a României artistice le face sã dea din cozile
lungi de garou. Aceºti dinozaurieni liliputani se drogheazã
ºi bulbucã ochii lor de ºopârlã. Atunci când se muºcã
între ele pentru un loc mai bun în mocirla vieþii ficþionale,
pentru un plaur salvator, dacã altceva nu pupã, îºi pierd
cozile, precum Pele, care, din greºealã, îl dã pe mâna
„gaborilor” pe Rusu – marele traficant de la Chiºinãu, ce-l
priveºte vindicativ, cu gând ucigaº. George Vasielvici nu
existã în Yoyo (editura Tomis, 2008), dar prin vederea sa
auctorialã, ubicuã, iniþiindu-se descoperind tacticele
Rusului, se încadreazã perfect unei specii deja dispãrute,
mai concret unei specii de ordin mitic, fantastic: cea a
vasiliºtilor. Pe la mijlocul romanului sãu, personajul-narator
Tudor noteazã diaristic, prizându-ºi conºtiincios doza
cotidianã a morþii albe, a medicamentelor halucinogene
ºi drogurilor care nu trebuie sã-i lipseascã nicicând: „Nu
mi-am antrenat inima sã se umfle în vânt. […] Inima mea
este o paraºutã. Are talent pentru asta. Nu o credeam în
stare sã reziste la greutatea mea, aºa cã am antrenat-o.
Dar ea poate duce mult mai mult de (sic !) atât.” (p. 83).
Totuºi inima i se umflã, i se rostogoleºte, i se rupe uneori
patetic sau i se multiplicã pãrãsind-o ºi iar revenind la
cea a Elei, iubita ei. Mai cad din inima lui Tudor ºi bucãþi
de carne macrã. Are o urã nereþinutã fiindcã arestul i-a
mâncat trei luni de viaþã la început de mileniu. Pentru
consum de droguri ºi cazier lung îl vânaserã ºi-l umflaserã
niºte „gabori de searã” – foarte tineri atunci, pe care îi tot
fenteazã în ultima vreme, dupã cum se laudã exagerat.
Prin limbaj insolent, Tudor, Ela, Rusu, Soco, Bogdan &
co. eviscereazã universul citadin al distracþiilor de toþi
lapþii, de toate icre, luând în bãtaia telului misogin al
pãlãvrãgelilor din roman ºi sexul „cusut” pe „faþa”
constãnþencelor; scot din universul tomitan cu bisturiul
lor verbal sau comportamental în formã de dinþi, buze,
deget, pix orice scursuri pestilenþiale, conþinuturile
atmosferice încãrcate, voma ºi ulceraþiile mentalitãþii
balcanice, crezând cã purificã lumea viitoare – bineînþeles,
numai în turmentarea imaginaþiei lor.
Hipertrofierea elementului senzaþional denotã mult
kitsch, o inabilitate a autorului de-a vedea realist, de parcã
ar urmãri spectacolul vieþii tinerilor dintr-o lornietã. George
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„de-a dreptul cretinã ºi diformã”, totuºi „fericitã”, în ciuda
staturii pitice, care-o face lângã înaltul Tudor „o bucatã
de carne rânjitã” (p. 152). Misoginismul din multe episoade
rãmâne neargumentat de situaþiile în care sunt implicate
personajele feminine. De fapt eroii sunt efeminaþi. Îl poate
acuza cineva pe Tudor cã nu-ºi controleazã povestirea
prin stereotipiile hipnotice emise pentru a-ºi deruta
urmãritorii ca un vasilisc? Nu, deoarece obiectivul cãrþii
Yoyo este acela de-a fi un manual de administrare
combinatã a drogurilor. Interzicerea lor în societate îl face
pe Tudor sã fie foarte versatil, un picaro bine îmbrãcat,
cãutând pe lângã prieteniile lungi cu alþi drogaþi ºi o viaþã
de lux. Sperã o casã când maicã-sa îi aranjeazã un job
bãnos: agent comercial de bãuturi alcoolice. Mai înainte
fusese ºi partener de furtiºaguri prin apartamente cu un
periculos infractor, Rusu, care continuã sã-i trimitã apoi
„iarbã” din Basarabia. Naratorul Tudor îºi imprimã psihic
prin tot ce întreprinde, pânã ºi în somnul regenerator,
adicã la modul oniric ori semitreaz, un semn stigmatizant
al morþii albe: vasiliscul. Scrie drogându-se ºi se
drogheazã pentru a avea inspiraþie.
Tudor noteazã ºi în tren senzaþiile sale halucinante
de transã artificialã pe un volum de Withman: „Îmi scot
inima ºi mi-o zdrobesc de val. Spuma roºie de la picioarele
mele îmi povesteºte. Pãlãvrãgeºte într-una ºi eu nu am
timp s-o ascult, dar mai ales chef. […]” (p. 40). Sfârtecarea
inimii sale de cãtre pescãruºi aratã simularea histrionicã
a unei martirizãri, din motiv cã el militeazã pentru libertatea
fiecãrui om de-a se droga. Bineînþeles cã liberul arbitru al
sãu opteazã pentru declasare, pentru o moarte treptatã,
iar voinþa majoritarã a societãþii, nu într-atât de bolnavã
ca el, îl plaseazã peste tot în minoritate, în hãituire
permanentã.
Yoyo ar reprezenta un manual scris de un negativist
convins, cu mesaj anti-tot, dar nu antidrog. Nu existã in
paginile ei vreun antidot împotriva privirii de vasilisc a
personajelor pe care le întâlneºte Tudor. El le îmbie sã
se ucidã treptat, încãlcând idealuri individuale, sociale…
Dozarea în exces a tot ce-i malign la vârsta tinereþii ne
face sã credem cã Yoyo n-are echilibru, cã se întinde
elastic tocmai pentru a lovi în ochi pe cititori, adicã pentru
a epata publicul prin imoralitatea personajelor. Topometria
lumii criticilor o va ocoli neînþelegând nimic din ea,
nemãsurându-i bãtaia lungã a aruncãrii de fitile aprinse,
garouri sau ace contaminate – dat fiind faptul cã
termenului ”yoyo” nu-i corespunde vreun articol explicativ
nici mãcar în Noul dicþionar universal al limbii române
publicat în 2007.
Mãcar despre „vasilisc, vasiliºti” gãsim în acest
dicþionar un citat din Viaþa ºi petrecerea sfinþilor a lui
Varlaam: „Iaste o fiarã de sã cheamã vasilisc, carea numai
cu ochii deaca veade pre om ucide-l ºi-l omoarã”. Ar fi
putut servi ca motto al Yoyo-ului.
Dacã ar fi lungit puþin romanul, autorul se portretiza
chiar pe sine în aceastã manierã, pentru cã
dematerializarea lui Tudor de la Vama Veche pare un
instantaneu al vasiliscului, aducând mult cu pictura lui
Salvador Dalí „Remuºcare sau sfinx scufundat” din 1931:
„Atunci mã voi întinde pe nisip. Îmi pun chiar ºi o mânã
sub capul care apoi dispare cu gât, cu umeri, cu ºolduri,
SAECULUM 6/2008

cu picioare, cu tot. Rãmâne doar mâna asta de la cot în
sus, cu palma întinsã spre cer ca ºi cum ar þine în ea un
cap” (p. 57). Acest pasaj seamãnã cu unele instantanee
ale autorului arahnidã din R.E.M. de Mircea Cãrtãrescu.
ªi Ela – femeia lui Tudor – corespunde din acest punct
de vedere, postoptzecist, unei victime perfecte, pentru
cã îºi joacã impecabil pretinsa cuminþenie sau docilitate
faþã de Tudor la ruleta schimbãrilor de spirit a altor parteneri
de viaþã. Dupã ce-i fusese logodnicã, ea îl preferã pe
ºeful ei, Dragoº, o caricaturã umanã, însã destul de avut.
Se face cã-l pãrãseºte pe acesta, trântind portiera ca sã
fie vãzutã de cãtre fostul ei iubit. El o împacã luându-i un
trandafir. Trãise deseori susþinut material de ea. Apoi aflã
în locuinþa lor cã ea va continua sã-l înºele, folosindu-se
pe cât vrea de lipsa lui de posesivitate masculinã:
„– Pleci undeva, vrei sã te duc cu maºina?
– Nu, nu, cã vine Dragoº sã mã ia, am o promoþie în
Medgidia.
– Parcã spuneai cã ai terminat-o cu el… ce pula mea
e asta?
– Ce vrei sã fac, este ºeful meu, gãseºte-mi tu alt loc
de muncã la fel de bine plãtit, dacã nu îþi convine,
deocamdatã asta este situaþia. Nu înþeleg de ce îþi faci
griji, doar ºtii bine cã i-am explicat foarte clar cum stã
treaba ºi a înþeles, a zis cã îmi respectã decizia ºi
sentimentele.” (p. 68).
În lipsã de droguri, Tudor consumã ºi mabron sorbind
berile la Taclale – adicã în faþa Casei Cãsãtoriilor de pe
malul mãrii. Cu adevãrat, vasiliscul celibatului îl pândeºte,
nefiind dezvrãjit de el; drogul mortal îl duce pânã în stadiul
dezintegrãrii, pentru cã nu va mai suporta urme de viaþã,
uscând totul în jur cu otrãvurile scrisului provenite din
stãrile patologicelor halucinaþii: „[…] voi cãdea în abis ºi
voi muri în cãdere, ºi voi putrezi în cãdere, ºi mã voi
dezintegra complet în cãdere, ºi voi renaºte în cãdere, ºi
voi iubi în cãdere ºi îmi voi petrece copilãria în cãdere, ºi
voi fi educat în cãdere, ºi voi creºte în cãdere” (p. 83) –
tot verbiajul acesta parodiind, dupã o percepþie cam
infantilã, episodul biblic al alungãrii lui Lucifer din Isaia.
Tudor, vasiliscul, pozeazã în roman drept „Tu” – ca
om banal, comun, având însã îmbinat paradoxal instinctul
vagabondãrii cu o tendinþã narcisistã ori epicureicã, cea
a desfãtãrilor trupeºti nefireºti. Posibilitatea cã ar fi
paºtiºat dupã Grobei al lui Nicolae Breban, crezându-se
un popular domn Tudor, un bazileu al drogaþilor (un bazilisc
cum se spunea în epoca fanariotã) nu este de neglijat,
semãnând prea puþin cu Ottavio din Princepele lui Eugen
Barbu, doar în ceea ce priveºte anturajul sãu promiscuu.
Într-o analepsã el îºi aduce aminte cum se legase
mai strâns prietenia sa cu Rusu, printr-un flagrant fãcut
de poliþie ; vocea aproape auctorialã a vasiliscului criminal îi ºopteºte tot planul scãpãrii lor de condamnãri grele,
dând declaraþii false despre el ºi despre traficantul
basarabean cãruia i se va interzice reîntoarcerea în
România timp de zece ani: „Urmeazã declaraþii,
percheziþii corporale ºi scotociri prin maºinã. Nu îmi vor
da drumu’ oricum pânã când nu vor cãuta peste tot. Dacã
m-am trezit în situaþia asta, cu toate cã sunt curat, nu
vãd de ce sã nu mã distrez mãcar. Se pare cã nimeni nu
a vãzut când am deschis uºa farmaciei. Distreazã-te
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bãiete. Fii calm. Nu te enerva. Joacã-i pe degete. Eºti
mai inteligent ca ei. Du-i pe un drum greºit, ademeneºtei cu o capturã importantã ºi, când le va fi lumea mai
dragã, se vor trezi fãcând echilibristicã pe marginea
prãpastiei.” (p. 77).
Cinismul, ºmecheria necesarã în contrabandã, felonia
faþã de superiorii de la serviciu sau spiritul flegmatic faþã
de poliþiºti sunt valorificate de cãtre antieroul Tudor atunci
când el sperã sã le dea plasã la toþi, de exemplu când i
se face percheziþionarea apartamentului – ºtiind cã îºi
ascunsese cele patru sute de grame de iarbã sub scara
imobilului. Întocmai procedeazã ºi la secþie : se gândeºte
la un rol al sãu – mai puþin sportiv sau competitiv – al
fugii iepureºti de toþi adversarii. Acest rol nu este doar
unul închipuit în reveriile fugii sale perpetue de rãpunderi.
Iar aruncarea de priviri spre duºmani este chiar aceea a
iniþierii sataniste, a vasiliscului: „Acum este rândul meu.
Eu vã dau toate pasele decisive. Dar nu veþi înscrie
niciodatã. Nu veþi prinde nici o (sic!) minge.” (p. 78). Autorul
nu stãpâneºte bine terminologia sportivã, pentru cã el
contrazice în ultima propoziþie citatã eficienþa „paselor
decisive” din sporturile de echipã. Puterea magicã din

ochii de vasilisc ai lui Tudor funcþioneazã haotic,
respingând prietenia Elei, dar acceptând ofrandele
întunericului (achiziþionarea cât mai bunã ºi uºoarã a
substanþelor interzise) îndeosebi atunci când îl priveºte
rugãtor pe traficantul Rusu, acuzat de trafic cu droguri,
acesta fiind dus în cãtuºe, dar neuitând apoi ani de zile
sã-i trimitã din Chiºinãu iarbã: „În timp ce îi zic asta dintrun singur zâmbet tãcut, rusu este escortat în biroul
cãpitanului de la judiciar. […] Dacã pânã acum rusu habar
nu avea cine îl turnase când fãcea trafic cu haºiº în
închisoare, acum situaþia se limpezise, se priviserã în
ochi. Mã puteam uita la Pele ca la un mort. Nu ºtiu dacã
îºi dã seama cã s-a masacrat singur. Îmi este milã de
el.” (pp. 78-79). Privirea ucigaºã de vasilisc este deprinsã
de cãtre Tudor de la acest fost puºcãriaº Rusu. Autorul
cãrþii Yoyo mizeazã foarte mult pe ea, luând ca ºi actanþii
– în marea lor majoritate consumatori ºi traficanþi de
droguri – o mascã a alurii inocente, chiar ºi atunci când
ei îºi comercializeazã marfa prin locuri bine ºtiute, vorbind
codat, pentru a nu li se depista intenþiile. Vasiliscul
pândeºte sã ne înþepe ºi dintr-un ac de seringã uitat pe
plajã de cãtre aceºti devoratori ºi autodevoratori.

Petre Fluieraºu

HARUKI MURAKAMI, O INCURSIUNE
ÎN LUMEA TENEBRELOR

* Haruki Murakami, Underground, Iaºi, Editura Polirom,
2008.
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aºteptãm noi: „Oamenii din lumea întreagã vãd religia ca
pe o salvare. Dar, în cazul în care religia rãneºte ºi face
victime, unde mai e salvarea? Pe când vorbeam cu
Shizuko, m-am uitat de mai multe ori fix în ochii ei. Oare
ce vãd ochii aceia acum? Ce era licãrul aceia din ei?
Cândva o sã se facã bine ºi o sã vorbeascã fãrã
probleme. Atunci aº vrea sã o întreb: „Ce ai vãzut în ziua
aia?” Dar va mai dura ceva. Întâi va merge la Disneyland.
Excursia la Disneyland. Prima destinaþie.”
O mostrã de tehnicã jurnalisticã rafinatã, „Underground” este roman ºi în acelaºi timp carte istoricã.
Mãrturiile emoþionante prezintã realitatea acelor clipe de
groazã, în care nimeni nu ºtia ce se întâmplã. Fanaticii
Aum au eliberat gazul sarin fãrã sã fie conºtienþi de
efectele pe care acesta le va produce. La fel ca în orice
organizaþie extremistã construitã prin imaginea unui lider
providenþial, lipsa de informaþii este o problemã esenþialã.
Nimeni nu ºtia exact ce trebuie fãcut, iar victimele ºi
atentatorii au realizat foarte repede cã sunt singuri, în
faþa unui tunel întunecat.
Murakami pleacã de la atentate pentru a interoga
conºtiinþa japonezã, încercând sã gãseascã cauzele
acestui masacru. Fãrã tabuuri, cartea prezintã o lume
aflatã în cãutarea unei identitãþi, un univers sfâºiat între
Orient ºi Occident, între tradiþie ºi o dezvoltare
PRO

Prozatorul japonez care a fascinat lumea, Haruki
Murakami*, îºi demonstreazã în „Underground”
capacitatea de a sintetiza informaþiile ºi de a oferi revelaþii,
înþelegând fondul problemelor ºi descoperind noi unghiuri
de abordare. Concentrându-se asupra atacului cu gaz
sarin din 20 martie 1995 din metroul din Tokio, unul dintre
cele mai ºocante atentate din istoria umanitãþii, Murakami
pãtrunde adânc în tenebrele fanatismului religios,
analizând poziþia sectei Aum ºi definind astfel un context polemic general pe care cu toþii îl resimþim din plin.
Abordarea metodicã a scriitorului japonez îl va fascina
pe cititor, care primeºte informaþia din foarte multe surse
ºi este lãsat sã discearnã. Echilibrat, Murakami susþine
pe rând ambele cauze, înþelegând motivaþia atacatorilor
însã în acelaºi timp condamnând gestul. Mãrturiile
victimelor sunt urmate de cuvintele membrilor Aum,
transformând carte într-o cãlãtorie iniþiaticã, la capãtul
cãreia cititorul va rãmâne uimit de perspectivele care i
se deschid. Murakami ne obligã sã meditãm asupra
sistemului, sã reanalizãm conceptele fãrã reþineri. S-ar
putea sã descoperim cã salvarea nu vine de unde ne
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hyperacceleratã. Japonezii nu ºtiu ce se întâmplã cu ei,
pentru cã au fost obligaþi sã preia simboluri ºi atitudini
strãine. Cartea ne invitã sã descoperim singuri
discrepanþele dintre suprafaþã ºi esenþã. Putem importa
simboluri, putem încerca sã ne transformãm în idolii
noºtri. Problema va rãmâne însã întotdeauna atitudinea:
„Nimic. Toþi erau super liniºtiþi. Nu spuneau nimic. Nu
aveau nicio reacþie. Am trãit un an de zile în America.
Dacã s-ar fi întâmplat un lucru asemãnãtor acolo, s-ar fi
creat o adevãratã hãrmãlaie. Toatã lumea ar fi þipat: „Ce
se întâmplã?” ºi toþi ar fi cãutat împreunã cauza. M-am
gândit mult timp la lucrul ãsta.” (Nakayama Ikuko, 30 de
ani, victimã pe linia Marunouchi)
Concentrându-se asupra aceluiaºi nucleu de întrebãri,
interviurile descriu gradat experienþe. De la cei care nu
rãmas cu sechele pânã la cei paralizaþi ºi la rudele celor
morþi, spectrul sarinului apare obsesiv în mãrturii, alãturi
de eterna întrebare, de ce… În fapt o încercare de
înþelegere, cartea ne prezintã drama unui popor care se
credea de neatins ºi care a descoperit brutalitatea
mocnitã, izbucnirea violentã. Spaima resimþitã de locuitorii
oraºului Tokyo a generat o undã de ºoc în întreaga lume,
aducând încã o datã în prim plan problema fanatismului.
Nu poþi lupta cu cei care sunt capabili în orice moment
de sacrificiu, pentru cã nu îi poþi explica unui om gata sã
moarã ce mult înseamnã viaþa.
Fin observator, Murakami îºi lasã personajele sã se
desfãºoare, mulþumindu-se sã ghideze din umbrã ºi sã
tragã concluzii, pe care însã nu încearcã sã le impunã.
Lumea tenebrelor este dezvãluitã treptat, însã fãrã
menajamente. Mãrturiile victimelor nu sunt cosmetizate,
iar Murakami ne lasã astfel sã descoperim teroarea care
invadeazã fiinþa, imaginea spectralã a morþii transcendând
volumul, zugrãvind o faþã ascunsã a lumii. Sistemul
japonez, considerat infailibil, a clacat, iar atunci oamenii
au început sã îºi punã întrebãri. O societate care funcþiona
perfect, cu precizia unui ceas elveþian, a înþeles dintr-o
datã cã ritul nu poate înlocui esenþa, a înþeles cã nu
întotdeauna idealurile îþi aparþin: „ În acest caz, cum
rãmâne cu tine (folosesc persoana a doua, dar mã includ
ºi pe mine)? Nu i-ai oferit cuiva o parte din tine (un lucru)
ºi ai primit înapoi o „poveste”? Oare nu am încredinþat o
parte din noi ºi Sistemului? Dacã este aºa, oare Sistemul,
la un moment dat, nu þi-a cerut în schimb un lucru
„nebun”? Oare procesul tãu de individualizare va ajunge
într-un punct corect? Povestea este într-adevãr a ta? Visul
tãu este într-adevãr al tãu? Oare atunci când se va
transforma în coºmar, nu va fi visul altcuiva?”
Aducând laolaltã personalitãþi diferite, Murakami
creioneazã un mozaic al trãirilor, o carte în care fiecare
dintre noi se va regãsi. Tãcerea, suferinþa, moartea,
bucuria revederii, sechelele, toate sunt elemente reale
ale unei tragedii imposibil de ignorat. Fanatismul religios
se poate materializa oricând ºi împotriva noastrã, iar
fiecare om poate deveni la rândul sãu o victimã. Nu poþi
împiedica suferinþa, însã poþi învãþa din experienþe, poþi
descoperi mecanismele ascunse care fac ca presiunea
din cadrul unei societãþi sã izbucneascã violent. Shoko
Asahara, liderul Aum, nu trebuie considerat un monstru,
la fel cum nici incidentul nu trebuie asimilat unei izbucniri
SAECULUM 6/2008

de moment. Furia modernã acþioneazã metodic, iar
societatea nu trebuie sã condamne, sã urle în disperarea
clipei, ci sã înþeleagã ºi sã accepte o parte din vinã.
Murakami încearcã sã ne ofere în „Underground” o
viziune generalã, obiectivã, fãrã sã se lase atras în
vortexul acuzãrii. El a vorbit atât cu victimele sectei Aum
cât ºi cu membrii acesteia, dorind sã înþeleagã imaginea
realã, ascunsã în spatele vãlului impus adesea de
categorizarea sectei ca simplã mostrã de fanatism. Deºi
se distanþeazã clar de ororile comise, pe care le
condamnã, Murakami încearcã sã înþeleagã doctrina Aum
de pe o poziþie scolasticã, folosindu-se de ajutorul unor
specialiºti. De multe ori aceºtia au cinismul necesar unei
înþelegeri adecvate: „Dupã ce termin de meditat, am poftã
de o masã bunã (râde). Cu alte cuvinte, oamenii obiºnuiþi
au capul plin de alte gânduri: cum stau cu câºtigurile,
taxele, prin urmare nu au nevoie de religie. Se
concentreazã pe partea cealaltã. Trãim fãrã sã ne legãm
prea mult de „spiritualitate”. Am exagerat puþin. Oricum,
ne prefacem cã meditãm, dar suntem ataºaþi de multe
lucruri ºi nu prea merge. Pe când cei din Aum (sau cei
care au fost în Aum) nu pot face faþã dorinþelor telurice.”
(Kawai Hayao, doctor psihiatru)
Completând cartea cu un eseu dedicat alienãrii
individului modern, Murakami ne oferã o imagine de
ansamblu, încercând sã explice cauzele atentatului ºi
descriind o lume nouã, acceleratã, o lume în care vechile
principii nu mai pot funcþiona. Nu putem sã îl contrazicem
pe autorul japonez, care mizeazã pe evenimentele
sângeroase pentru a justifica alegeri de viaþã ºi pentru a
ne convinge cã existã întradevãr probleme, care nu pot fi
rezolvate decât prin dezbateri aprinse ºi printr-o
reformulare principialã. Valorile nu pot rãmâne aceleaºi,
pentru cã oamenii care nu se schimbã de-a lungul timpului
alunecã în fanatism. O invitaþie la luciditate, „Underground”
este o demonstraþie de jurnalism autentic, o incursiune în
lumea violenþei. Urmãtorii putem fi chiar noi: „Poate cã se
gândesc mult mai serios la unele lucruri. Poate cã au inimile
rãnite. Nu pot sã-ºi mãrturiseascã sentimentele celor din
jur ºi au probleme. Nu gãsesc o modalitate sã-ºi exprime
cu mãiestrie sentimentele, oscilând între sentimentul de
mândrie ºi de inferioritate. Pot fi chiar eu. Poþi fi chiar tu.
Peretele acesta care desparte viaþa cotidianã de cultele
religioase încãrcate de periculozitate este mult mai subþire
decât ne închipuim noi.”
Evitând cliºeele specifice acestor drame, Murakami
reuºeºte sã prezinte fapte autentice din perspectiva
povestitorului, oferind întâmplãrilor o aurã aparte. Nu de
puþine ori ai impresia cã ai alunecat prin fanta dintre lumi
specificã prozatorului japonez. Însã acesta te aduce
imediat înapoi, amintindu-þi cã de data asta totul e real.
O carte halucinantã prin realismul ei brutal, o lecturã
necesarã pentru orice om care vrea sã înþeleagã lumea
din jurul sãu. Sistemul nostru nu va reuºi niciodatã sã
rezolve toate problemele. Apariþia atentatorilor este un
proces firesc, natural, o opoziþie necesarã sistemului de
multe ori înãbuºitor. Nu vom scãpa ascunzându-ne faþa
în mâini. De data aceasta, pericolul este nevãzut. Trebuie
sã reþinem însã, undeva, în adâncuri, se naºte chiar
acum încã un Asahara...
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DE LA O CARTE LA ALTA (IV)

Victor Croitoru* face parte din tinereþea mea ºi orice
re – întâlnire cu acesta, fie ºi prin intermediul unui volum
de poeme (din pãcate, postum), mã tulburã. Impresia
puternicã pe care mi-a fãcut-o în acei ani ºi pe care o
pãstrez în memoria afectivã este de forþã rebelã ºi aste
se vedea, mai ales, atunci când se lansa într-o discuþie
pe teme literare sau filozofice: vorbea cu patimã, formând
un singur trup cu fiecare cuvânt pe care-l rostea; era – de
cele mai multe ori – irezistibil. Citea mult ºi dezordonat,
ca orice autodidact, dar inteligenþa ºi intuiþia îl ajutau sã
gãseascã mai lesne calea cãtre adevãr pe care-l
înveºmânta, fãrã prea mari eforturi, în cele mai potrivite
cuvinte, într-un aranjament profitabil pentru profilul sãu
intelectual orgolios ºi imprevizibil.
Din câte þin minte, Victor a mai avut câteva tentative
de a debuta editorial, prin anii 1969 – 1971, intrând în
contact cu Elis Buºneag (Editura Eminescu) care îl
încurajase fãrã a reuºi sã-l ajute decisiv. Dupã debutul în
cotidianul „Steagul Roºu” din Bacãu a urmat o serie
intermitentã de poeme publicate în „Ateneu” (2 în
septembrie 1970, 1 text în martie 1977, 2 texte în iunie
1977, 1 text în martie 1980 ºi alte 2 texte în septembrie
1983, dintre care doar „Starea uitãrii” se regãseºte în
volum). Cele câteva poeme publicate în „Contemporanul”,
„Convorbiri literare”, „România literarã” ºi „Steaua” n-au
fost suficiente pentru a-l impune atenþiei cititorilor ºi nici
mãcar grupajul publicat în «Luceafãrul» cu o prezentare
încrezãtoare a lui Gabriel Dimisianu (2 august 1975) nu a
tranºat lucrurile în favoarea unui debut editorial. Criticul
de la «România literarã» sesiza „Tumultul lãuntric”,
combustia la temperaturi înalte, intensitatea trãirilor, dar
are ºi intuiþia (corectã) cã – în ciuda dorinþei sale evidente
– Victor nu avea înzestrare pentru poezia de idei, ci pentru
frãmântãrile geologice ale materiei, pentru lumea concretã
în care se simþea un mare însingurat ce-ºi presimte
destinul tragic, un poet de respiraþie amplã ºi gesturi
urieºeºti.
În starea de real, cerul – spune poetul – «se desfatã
în simþurile noastre», iar „vocea zãpezii” celebreazã
bucuria clipei peste o lume – vis, « în care culorile ºi
sunetele pier / pânã le devenirea lor lumeascã», o lume –
vis estompatã, atinsã grav de puterea realitãþii profane.
Gesturile largi, vocea sa energicã, plinã, se adreseazã
imperativ Instanþei Poetice pentru a-i dãrui tãria necesarã
* Victor Croitoru (1951 - 1994). Volumul discutat aici apare
postum: Starea stãrilor , Bacãu, Editura Cargal Press
Press, 2007,
58 pag.
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(unda izvorului, statornicia stâncii) sã-ºi aºeze cuvintele
în „cuvenite armonii” întru înãlþarea unui imn Patriei (ºi
nimic altceva). Plecarea, drumul, cãlãtoria iniþiaticã – iatã
marea obsesie a creatorului coborâtor din neamul
uranizilor: «o foame ciclopicã ne îndeamnã spre marile /
adevãruri», aspirând spre lumea ideilor îmbrãcate (uneori,
trãdate) în cuvinte alese: «din dor în dor ne naºtem ºi
trãim, gândul / nostru umblã încet pe o sferã unduind
cuvinte». Nu lipsesc momentele de marcantã poezie,
când cititorul se vede – aproape fãrã voia sa – în situaþia
de a-i admira ºi a-i recunoaºte: dicþia impecabilã, þinuta
impunãtoare, forþa liricã a unui discurs ce impresioneazã
prin intensitatea trãirilor, în primul rând.
Convins cã «În fiecare semn e o tainã ameþitoare»,
Poetul îºi asumã menirea de a citi în semnele lumii ºi de
a o re – întemeia prin puterea logosului: «Cuvântul
se-ntrupã din veºnicie rostogolindu-se / din gând în
gând...». Astfel acesta descoperã, rând pe rând, lumea,
cerul, gândul, dragostea („de aici e un domeniu fãrã
stãpân”), conceptul / numãrul fundamental (pitagoreic),
sfârºitul ºi revenirea ciclicã în « sufletul arborilor ºi zborul
pãsãrilor». Pentru a sugera cititorului mãsura talentului
celui care ºi-a ratat existenþa literarã în 1976, pentru cã
n-a gãsit un editor curajos ºi inspirat, voi reproduce finalul
de la «Starea stãrilor», lãmuritor din mai multe puncte de
vedere: «În carnea gândului nostru se consumã abisuri, /
verbe pline de tãiºuri ne încearcã tãcerea, singurãtatea /
ca o pasãre de noapte rosteºte sentinþe definitive dintr-un
/ pod pãrãsit, pe ochii tristeþii anatemã, pe sufletul / durerii
anatemã, alte locuri obiºnuite cu pas omenesc / se desfac
ºi se bucurã sub soare, în carnea gândului / nostru se
consumã minuni, înþelesuri apar ºi dispar / într-o singurã
zodie, la un gust de speranþã renaºte / timpul, nervi ciudaþi
se rãscoalã în simþurile noastre / pãgâne, dincolo de
imensitate doar destinul târziu / al florii de iarnã trece
dintr-un tãrâm în altul, / o stare strãpungându-ºi înþelesul».
Dupã cum se vede, starea de poezie devine, de cele
mai multe ori, poezie autenticã ºi asta se vede, inclusiv
în textele de o mai scurtã respiraþie, cel puþin aparent,
pentru cã sunt „momente” din marele suflu epopeic al
unui singur TEXT ce curge învolburat spre inima ºi mintea
cititorului.
Oricât de critic am privi acum textele, definitivate ºi
organizate într-un volum la vârsta de 25 de ani, trebuie
sã recunoaºtem talentul autentic, caracterul vizionar ºi
fibra tragicã a unei conºtiinþe scindate (materie - spirit).
Un poet care ºi-ar fi avut dreptul la existenþã, atunci în
anii ‘70, ºi s-ar fi impus unei discuþii critice oneste, nu
am nicio îndoialã. I s-a refuzat acest drept ºi nu putem
sã nu ne întrebãm dacã nu cumva acest dureros eºec a
PRO

Unde sã fie „starea de zbor”?!
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fost ºi începutul surpãrii morale a unui virtual poet
exponenþial. De la „starea de real” la „starea culorii” ºi a
cuvântului, a muntelui, a inimii pânã la „starea uitãrii” ºi
culminând cu acel text excelent, din care am citat,
„Starea stãrilor”… Unde sã fie „starea de zbor”, mã
întreb!...

Când „timpul nu mai vorbeºte cu noi’’
Când deschizi un nou volum * ce poartã semnãtura
lui Ion Panait poþi fi sigur de câteva lucruri: cã este un
elegiac de vocaþie ce nu te va dezamãgi, indiferent de
partitura pe care s-a hotãrât sã o foloseascã (inima, roua,
amintirea, suferinþa, disperarea, exasperarea, acuza
amarã sau resemnarea seninã); cã el se va întoarce
intempestiv, chiar împotriva intenþiilor sale declarate, în
bezmetica risipire a fluturilor pe alba rochie de mireasã,
spre «binecuvântatul infern al iubirii», dincolo de care se
întrevede, atât de aproape / departe, paradisul…; cã
uneori, la ceasul magic, în „lumina tremurândã a
copacilor”, poetul danseazã frenetic în apele oglinzii; cã
– în sfârºit – nimic nu-l poate opri sã creadã, cu toatã
încãpãþânarea, în puterea întemeietoare a metaforei, de
care se îmbatã, de fiecare datã, în drumul niciodatã
istovit, spre Ithaca.
Copilãria, asociatã spaþiului rural, nu este – în viziunea
lui Ion Panait – numai un eden acoperit de luminã ºi
promisiuni celeste, ci ºi un spaþiu al marilor iluzii
spulberate; atunci când cele douã teritorii se întâlnesc,
sub semnul imaginarului, se naºte reflecþia amarã,
mâhnicioasa zonã de penitenþã: « Doamne, atâta / amar
de vreme îmi închipuiam oamenii // vãzându-ºi cu
disperare de treburile lor simple / ºi pline de dragoste
încât sub pãmânt iubita / mea încolþeºte la fel de dureros
de cincizeci de ani...» Izvorul nefericirii sale se aflã acum,
în primii ani, când exerciþiul de a visa îl îndepãrteazã de
imediat ºi-l face vulnerabil în faþa realitãþii: « Astfel
copilãria mea a fost o obiºnuinþã a vizuinei / unde mã
sechestram ºi visam când scãpam de / corvoada oilor,
treceam cu seninãtate prin gravitaþia / labirintului, doar
când ieºeam la suprafaþã totul mi se / pãrea limpezit prin
ninsoare, oricum foarte departe / ca o umbrã de cerb...»
A fost ºi iubirea dintâi la începutul cãlãtoriei: « mi-era
bine, / mã aflam pe domeniul unei pleoape de soare, /
mã-ncãlzeam lângã inima ta nepãzitã» , de la care a rãmas
„ruina umbrei” sale ºi amintirea celor mai frumoase clipe
trãite vreodatã; « fluierã mierla în lanul ce-ºi sãruta ca o
nebunie / genunchii, de-atunci, pleoapele unui cireº ars
de lunã / se-apleacã-n fântânã» Cãlãtoria a alunecat în
rãtãcire («se legãna acoperiºul cerului» , iar «lemnul
copacilor a început sã cânte» ros de carii) ºi de atunci
«în somnul meu rãsunã clopotul cãinþei» ori de câte ori
ea soseºte «la semnul geamandurii» «cu geanta plinã de
/ reverii indiferente». Jocul ameþitor departe – aproape
mãsoarã distanþa dintre iluzie ºi realitate, dintre
spectacolul unui îmblânzitor de vise ºi „viaþa cenuºie”,

aºa cum se vede ea prin «ochiul liber al depãrtãrii». Vãlul
melancoliei cade uºor peste imaginea emblematicã a
poetului rãmas singur între cer ºi pãmânt: «atenþie, trece
ca o / minune un orb prin purpura curcubeului, / nu e
nimeni sã-i sprijine mâna, sã-i / audã ecoul vorbirii…»
O viaþã trãitã sub semnul trufiei, generatoare de erori
ºi culpe mãrturisite (sau nu) faþã în faþã cu tãcerea
expresivã a lebedelor care «au exersat bolerouri artistice
la limita / apelor unde domneºte liniºtea pentru oamenii
liberi / ce-ºi scaldã deznãdejdea în ele, ºi-atât». Libertatea
obþinutã vremelnic anuleazã „calculele trufiei”, speranþele
deºarte, exhibã toate pãcatele (la urma urmei, omeneºti)
convertite în poezie ºi spectacol: «În dupã – amiaza
aceea mi-am aºezat pãlãria / pe cap traversând cu
inteligenþã parcul pensionarilor / cu simpatia la zi, oricare
ar fi fost ea / ºi m-am oferit spre vânzare ºi admiraþie…»
A se observa ironia / autoironia mânuitã cu lejeritate ºi
eleganþã, semn cã poetul poate obþine performanþe ºi
atunci când îºi asumã alte formule poetice!
În anii din urmã, renunþând la semeþia de altãdatã,
când oficia prezumþios ºi intangibil de la înãlþimi
parnasiene, temãtor de memoria sa ºi de lumile aproape
stinse ale altor vremuri, mai cu seamã înstrãinat de
semenii sãi într-un univers quasi – uman în care relaþiile
de comunicare au fost curmate brutal (« nimeni pe nimeni
nu se privea / în ochi, o obligaþie uriaºã îi condamna la
tãcere»), poetul constatã cã «timpul nu mai vorbeºte cu
noi», doar în urmã-i „boabele de rouã” au ºansa de a
rãmâne neatinse. Înstrãinarea aduce dupã sine vidul
vidul, cel
de « al cincilea element al cãlãtoriei», capãt de drum.
Ion Panait a fost ºi a rãmas un poet al inimii, lucru de
care nu s-a ruºinat niciodatã, dimpotrivã… Nimic nu e cu
adevãrat frumos, tulburãtor, fascinant decât umilinþa din
lucruri, cãci ea ascunde, discret ºi fãrã echivoc, trufia de
a exista. Cu alte cuvinte, umilinþa e o stare de spirit
care te obligã sã te întorci asuprã-þi, sã te întrebi cine ºi
ce eºti, cât contezi în acest univers ºi asta te ajutã sã
supravieþuieºti spiritual. E ºi un mod de a atrage atenþia
asupra unui fapt întristãtor: oamenii ascultã din ce în ce
mai rar glasul inimii ºi chiar sunt mândri (?!) de asta! Au
renunþat la starea de umilinþã / smerenie ºi asta le poate
fi fatal. Deficitul sufletesc, vidul de care pomeneºte cu
atâtea temeri creatorul acestui univers liric, ar fi singurul
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* Ion Panait, Contemplaþia umilinþei, Focºani, Editura Andrew,, 2007, 112 pag
drew
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Cu ,,stele-n ochi’’ ºi ,,lutul pe sandale’’
prinþul vrâncean ne iese iar în cale
Exemplarã (în multe privinþe) ºi emoþionantã aceastã
carte* ce încearcã a atrage atenþia iubitorilor de poezie
(vrânceni ºi nevrânceni) cã Dumitru Pricop, „prinþul”
poeziei vrâncene, cum a fost socotit de unii, ar fi împlinit
în primãvara acestui an 65 de ani!! Admirabilã devoþiunea
cu care d-l Costicã Neagu, vãrul sãu drept, prietenul ºi
colegul, iubitorul de poezie care afirmã cu multã simþire
în primele pagini ale acestei nobile alcãtuiri: « Aceastã
carte este un bocet ºi o lacrimã la plecarea omului dintre
noi, dar ºi o mare bucurie, un dar întru poezie, pe care-l
facem cititorului, ca omagiu închinat muncii, de o viaþã,
a poetului…»
Acesta ºi prietenul sãu sfãtuitor, Gheorghe Istrate,
au dorit sã respecte niºte reguli (auto - impuse) ca atunci
când oficiezi un nou cult ºi simbolurile, cât mai penetrante,
trebuie sã fie pietre la altarul nou înãlþat, spre a-l face cât
mai vizibil, mai atractiv, mai impunãtor! Spre exemplu,

* DUMITRU PRICOP – 65, Alcãtuirea mea de prinþ
vrâncean, ediþia îngrijitã de Costicã Neagu, Focºani, Editura
Terra
erra, 2008, 382 pag.
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s-a dorit foarte mult ca lansarea acestei cãrþi sã aibã loc
în 21 mai 2008, chiar în ziua când poetul ar fi împlinit 66
de ani, o cifrã rotundã fiind reprezentatã de vârsta la care
poetul ne-a pãrãsit, trecând cu demnitate într-o altã
dimensiune (65). Obiectivul nu a fost atins, din motive
independente de voinþa celor doi editori inimoºi (probleme
legate de tipografie). Se înþelege de ce 65 reprezintã, în
cazul de faþã, realitatea esenþialã a volumului, principiul
major dupã care a fost alcãtuit. Se înþelege de ce au fost
selectate (Gh. Istrate) 65 de poezii antume, 65 de poezii
postume, ba chiar 65 de imagini fotografice, la care se
adaugã 10 scrisori primite de poet în decursul anilor, 44
de evocãri, texte poetice dedicate celui dispãrut (fizic)
dintre noi ºi un sumar bibliografic alcãtuit de Costicã
Neagu, principalul „vinovat” de aceastã întâmplare
preafericitã.
Practic, Dumitru Pricop este autorul a 9 volume de
poeme publicate în timpul vieþii, între care trebuie sã
reþinem cã «Iniþiere în obsesii» - a apãrut în douã ediþii
(1990; 2002), iar
«Scrisori din temniþa libertãþii» - trei ediþii (2005, 2006).
Volumul scos la Galaþi, la Editura Geneze, într-o ediþie
bilingvã românã – francezã (cu traduceri realizate de
Constantin Frosin) - «Dumitru al peºterii. Dimitri de la
caverne» (1997) are o situaþie specialã, în sensul cã este
doar pe jumãtate antologie. Din cele 33 de texte (altã
cifrã iniþiaticã) ale acestui volum 18 sunt preluate din
volumele: «Lacrima arlechinului» (12), «Locuitor în Oedip»
(5) ºi «Lumile din strigãt» (1), celelalte 15 fiind texte inedite
PRO

rezultat previzibil al unei asemenea reprobabile atitudini.
Forþa, capacitatea de rezistenþã a celui „umilit” de
canoanele unei existenþe canonice ºi narcisiace, (uneori)
pragmatice ºi cinice, se regãseºte tocmai în fermitatea
cu care acest „cavaler” al melancoliei se desprinde de
contingent pentru a contempla cu seninãtate « mãsura
chinului care ni se cuvine». Poemele ce alcãtuiesc acest
al 15-lea volum (72) au limpezimea ºi farmecul asfinþiturilor de toamnã rubinie, au transparenþa, candoarea ºi
– uneori – strãlucirea anilor copilãriei ºi ai primei tinereþi
(nimbaþi de visare), ce lasã descoperite – pe ecranul
memoriei afective – siluetele salcâmilor, plopilor ce i-au
bântuit cei dintâi ani de existenþã, mai apoi «o lebãdã
albã în formã de velã», obiºnuinþa de a visa, moºtenire a
acestei prime perioade de înviforatã singurãtate, când
nu trecuse încã prin « experienþa erorii ºi a pieirii». În
amintirea acelor ani, poetul vorbeºte blând cu vrãbiile,
mai apoi cu toate pãsãrile lumii, renunþând – treptat – la
superbia ce l-a condus la – atât de greu suportate –
neîmplinirile, ratãrile în plan sufletesc, social, profesional,
dar ºi la tentativa donquijotescã de a schimba coordonatele
lumii în care vieþuim. Peste toate s-au aºezat, ca o
ninsoare deasã, pãrerile de rãu, o tristeþe devastatoare,
o resemnare seninã.
La toate acestea m-am gândit (ºi am scris) trecând
cu „ochiul inimii” peste paginile acestui op, numit, nu fãrã
o semnificaþie adâncã (poate cea sugeratã mai sus) –
„Contemplaþia umilinþei” ce încearcã a surprinde o stare
de spirit ale cãrei delicii, poetul, generos ca întotdeauna,
ni le împãrtãºeºte. În concluzie, avem în faþã un volum
ce oferã multe satisfacþii iubitorilor de poezie ºi ne
focalizeazã luarea – aminte asupra miracolelor ce ne-au
marcat existenþa ºi pe care nu încetãm sã le locuim. O
întâlnire cu Poezia ºi cu noi înºine / însene.
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(la acea datã). De aceea este greu de înþeles de ce
«Cãutând planete» ºi «Iconoclastul» apãrute pentru prima
datã în «Lacrima arlechinului» (1985) sunt antologate ca
aparþinând volumului «Dumitru al peºterii» (1997). Probabil
se explicã prin graba (ºi pripeala) cu care cei doi
antologatori au alcãtuit prezenta ediþie.
De altfel, am avut curiozitatea sã compar textele
selectate (acum) de Gheorghe Istrate cu acelea selectate
(probabil) de Nicolae Dorel Trifu (cu acordul autorului, nu
mã îndoiesc) în antologia mult mai cuprinzãtoare publicatã
în octombrie 2003 - «Muntele patimii», Ploieºti, Editura
Premier ºi am constatat urmãtoarele: din volumul de
debut, «Patima muntelui»(1978) au fost selectate în 2008
15 texte faþã de 24 reþinute în antologia din 2003; «Lumile
din strigãt» (1981) oferã actualei antologii 14 texte faþã
de 35 în 2008; «Locuitor în Oedip» (1983) doar 8 texte
(faþã de 33); «Lacrima arlechinului» (1985)reþine 5 texte
(faþã de 38); «Stelele din adâncuri» (1987) apare cu doar
2 texte (faþã de 16); «Iniþiere în obsesii» (1990) cu 6 texte
faþã de 35 în « Muntele patimii» (2003), « Paharul
însângerat»(2001) cu 5 texte faþã de 33 ºi «În cãutarea
muntelui albastru cu 4 texte faþã de cele 25 antologate
de Nicolae Dorel Trifu. Cele douã reþinute din «Dumitru al
peºterii» (1997) aparþin, de fapt, volumului din 1985, iar
«Scrisori din temniþa libertãþii» (2005), apãrut ulterior, este
furnizorul a 4 texte, lucru într-adevãr surprinzãtor. De ceam fãcut aceastã investigaþie? Pentru ca sã subliniez un
lucru de domeniul evidenþei: toate textele reþinute, pentru
acest volum omagial, de Gheorghe Istrate (pentru perioada
1978 – 2003) apãreau în Muntele patimii, ceea ce mã
face sã cred cã a fost o antologie (mai severã)… dintr-o
altã antologie. Explicaþia se gãseºte, probabil, în faptul
cã merituoºii realizatori ai acestui volum omagial au voit
sã facã totul dupã voia ºi dupã gustul lui Dumitru Pricop,
aºa cum ºi-ar fi dorit el. Deºi…
Dacã, pur teoretic, aº fi alcãtuit eu aceastã antologie,
fãrã sã fiu încercat de temerea cã aº putea contraria
spiritul lui Dumitru Pricop, aº fi schimbat puþin procentele,
pãstrând cifra magicã de 65, aº fi înclinat sensibil balanþa
de partea volumelor apãrute începând cu «Lacrima
arlechinului» (1985) ºi culminând cu «Scrisori din temniþa
libertãþii» (2005), evitând, pe cât posibil, «În cãutarea
muntelui albastru» (2003). Categoric, sunt de pãrere cã
«Stelele din adâncuri» , «Iniþiere în obsesii» ºi «Scrisori
din temniþa libertãþii» se cuveneau a fi mai bine reprezentate, dar asta reclamând o analizã lucidã, o ierarhizare
atentã pe criterii valorice ºi o mai scãzutã implicare
afectivã. Fireºte, aº fi renunþat la mai multe texte din
primele douã volume, foarte importante – cred – pentru
creºterea ºi maturizarea poetului.
Trecând la postume, n-aº avea nimic de protestat în
privinþa textelor selectate din « Nemona» ºi «Memoria
neuitãrii» (2007), nici în privinþa celor douã texte (1 ºi 3)
publicate în numãrul omagial al revistei „Negru pe alb”
(sept. – oct. 2007), dar n-aº fi acceptat publicarea a cel
puþin 10 poezii inedite pe care – îndrãznesc sã cred –
nici poetul nu le-ar fi vãzut publicate într-o carte (oare de
ce nu sunt datate?) Pentru a fi mai convingãtor, voi da
douã exemple: «Susul meu e de poet / Mâzga mea e de
bufet» (?!?) Sau: «Îmi merit soarta, Doamne, am greºit, /
SAECULUM 6/2008

dar dacã ai fi dat pe drumuri de Lucicã, / gustã ºi Tu din
arborul (?!) oprit, / cinstind cu aºtrii câte o ulcicã…»
Realizatorii acestei ediþii au simþit necesar sã ofere (la
subsol) niºte informaþii despre aceia cãrora D. Pricop le-a
închinat texte: Ion Panait, Ion Baciu, C. Ghiniþã, Florin
Muscalu, L. I. Stoiciu, Virgil Huzum… Nimic rãu în asta,
doar cã, în unele cazuri, informaþia e incompletã ºi chiar
incorectã. Spre exemplu, Virgil Huzum a murit în 1987 ºi
nu în 1991 (v. spre exemplu micromonografia dedicatã
acestuia în 2005 sub semnãtura lui Al. Deºliu ºi M. Dinutz),
iar în cazul lui Liviu Ioan Stoiciu trebuie precizat cã a fost
primul redactor – ºef al „Revistei V” (ianuarie – martie 1990),
cã este autorul a patru romane („Femeia ascunsã”, 1997,
„Grijania”, 1999, „Undeva la Sud - Est”, 2001 ºi „Romanul
- basm”, 2004), a douã volume de memorialisticã („Jurnalul
unui martor”, 1992 ºi „Jurnalul stoic din anul Revoluþiei”,
2002) ºi al unui volum de « Teatru uitat» (2005) Informaþie
incompletã gãsim ºi în cazul lui C. Ghiniþã! N-aº fi spus
acest lucru dacã, în cazul altora, n-aº fi gãsit o informaþie
completã ºi îngrijit prezentatã. Deci…
Datorãm celor doi îngrijitori ai acestei cãrþi – eveniment
(cel puþin pentru Vrancea literarã) ºi publicarea a 10
epistole primite de poet, între care atrag atenþia: cea
trimisã de Michel Steriade la 1 ianuarie 1975, apoi cele
trimise de Ioanid Romanescu, Constantin Ciopraga ºi,
fireºte, Gheorghe Istrate. M-a amuzat (ºi nu prea) tonul
semi – oficial, rigid ºi aproape imperativ al lui Florin
Muscalu care-l someazã sã-i dea de urgenþã niºte parodii
pentru realizarea unei antologii. Secþiunea Evocãri este
un conglomerat de amintiri, evocãri propriu – zise,
consideraþii critice, efuziuni lirice, texte poetice cu
dedicaþie, scrisori imaginare… Greu de fãcut o ierarhie,
aproape imposibil!! Sunt strigãte de admiraþie, declaraþii
de dragoste, omagii necondiþionate la care se adaugã
încrederea celor mai mulþi cã poetul D. Pricop – dupã
cum ne asigurã L. I. Stoiciu, atât de zgârcit în laude –
«are posteritate». Am citit cu emoþie ºi interes evocãrile
lui Valeriu Anghel ºi Valeriu D. Cotea, Gheorghiþã Geanã
ºi C. Ghiniþã, Costicã Neagu ºi Ionel Necula, Ion Panait,
Sterian Vicol, Paul Spirescu, Marian Ruscu, ªtefan Ioanid,
Gheorghe Istrate!...
Foarte inteligent conceputã acea VIAÞÃ ÎN ICOANE
cu 65 de imagini juxtapuse ºi complementare ce sugereazã
atât perioada cãutãrilor ºi a cunoaºterii de Sine, momentul
triumfului ºi al nostalgiilor rãvãºitoare (satul natal, casa
pãrinteascã, pãrinþii, Ion ºi Ioana, imagini din copilãrie),
cât ºi a confreriilor literare, cu prilejul vreunei activitãþi
culturale sau lansãri de carte, vizitelor de „documentare”
în fabrica de profil de la Panciu, într-un loc polemistul, în
altã parte recitatorul, Poetul slujind cu abnegaþie pe „altarul
poeziei” înconjurat de prieteni ºi de… diplome!
Puþinele „cârteli” pe care le-am avut (în fond, asta e
datoria mea) nu scad cu nimic marile merite ale acestei
cãrþi care reuºeºte – prin osârdia binecuvântaþilor Costicã
Neagu, numai inimã ºi suflet, ºi Gheorghe Istrate, pãstor
atent al valorilor vrâncene pe care le vegheazã ºi le ajutã
pe mãsura posibilitãþilor – sã ofere iubitorilor de poezie
profilul convingãtor al unui CREATOR ce nu ºi-a spus,
nici pe departe, ultimul cuvânt. Rãmâne sã ne
convingem!!...
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dreptul la replicã

Nicolae T
urtureanu
Turtureanu

PE MUCHIE DE PRIETENIE

Mai întâi, þin sã vã felicit, pe Dumneavoastrã ºi echipa de
colaboratori, pentru faptul cã asiguraþi continuitatea ºi o
remarcabilã þinutã revistei, întemeiatã ºi animatã de regretatul
Alexandru Deºliu. Am publicat ºi eu, odatã, un comentariu,
despre, desigur, o carte a amicei noastre Magda Ursache. De
altfel, ea mi-a semnalat pentru prima oarã revista ºi mi-a asigurat,
mai apoi, lectura periodicã. Din pãcate, astãzi, vin cu o
întâmpinare, provocatã de citirea ultimului ei dialog
memorialistic, apãrut sub genericul „Universitatea care ucide”.
Se va vedea mai la vale, cã nu doar Universitatea, ci ºi prietenia
„ucide”, când este falsã ºi revendicativã.
Ceea ce urmeazã este un text pe care n-am crezut cã voi fi
obligat sã-l scriu.
Cu preþuire, N. T.

PE MUCHIE DE PRIETENIE
„Nu te ponegri singur prea tare, cã or sã te creadã”.
André Maurois
„ªi iatã, prietenia vrea dovezi!” Nu mai ºtiu cui aparþine
acest vers, cãzut deodatã din memoria mea, pe taste,
tocmai când citeam, în PRO SAECULUM din iunie crt.,
sublimele dovezi de prietenie faþã de umila mea persoanã,
oferite, pe gratis, ca niºte flori de liliac, de inenarabila
noastrã (ex)colegã ºi amicã Magda Ursache. Chiar în
aceeaºi zi primisem de la tine, Magda U., (trec, de aci
înainte, la adresarea directã, neprotocolarã, pe care o
practici ºi tu), primisem, aºadar, o ilustratã de pe þãrmul
mãrii, unde te aflai, ºi în care mã anunþai, voioasã:
„Nickleby, unde-i bere nu-i durere ci plãcere”. Gestul în
sine - trimiterea ilustratei ultramarine – exprima,
subiacent, o tandrã atenþie faþã de amicul „singuratic ºi
pribeag”, rãmas sã se coacã, ca o turtã, într-un Iaºi canicular. Iar mesajul – dacã sondez mai departe – promitea
hedonice ºi hohotinde (re)întâlniri, „în profum de mititei,
în cava Boltei Reci, pe malul lacului Ciric sau pe
acoperiºul lumii, în vârful dealului Repedea, lângã releu”,
locuri pe unde ne preumblãm ºi ne dedãm ispitei
colocvialo-bahice, dimpreunã cu Val Gheorghiu, cu,
câteodatã, Bãtrânul (Petru U.) ºi, uneori, doar noi, Magda
U. ºi Nick, Nickleby, cum mã alinþi.
Parcã intuind – nu-i exclus – ºocul pe care mi-l vor
provoca, deodatã, fâl-fâlul pescãruºilor ºi citirea crochiului
ce mi-l consacri în PRO SAEC., mi-ai dat tu însãþi
antidotul: „unde-i bere nu-i durere ci plãcere”, ceea ce
s-ar putea traduce cam aºa: „Eu ºtiu c-o sã te doarã,
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Nickleby, ceea ce am scris despre tine la revistã, dar
las’cã tu eºti bun la primire, ºtii sã încasezi, – doar ai
încasat-o de atâtea ori de la mine, în repetabilele noastre
dialoguri – aºa cã îneacã-þi amaru’ c-o bere, chiar fãrã
prezenþa mea. P-ormã, când m-oi întoarce în dulcele Târg,
om lua-o noi de la capãt...”
Posibil, în ceea ce mã priveºte fiind slab de înger ºi
crezând, astãzi ca ºi-n alte dãþi, cã tot ceea zboarã se
mãnâncã. Iar tu ai aterizat în orizontul meu de aºteptare
încã din vremea vechii CRONICI, când am fãcut, cinci
ani, împreunã, un fel de echipã. Sau aºa credeam eu.
Sau aºa credeai tu. Cert este cã-n acei ani, pre câte-mi
amintesc (ah, fidelitatea memoriei!), nu ne-am certat
niciodatã „la cuþite”, dar om fi avut diverse dispute, pe
diverse teme ºi motive. Îþi eram complice nu doar în ceea
ce scriai/scriam în revistã, dar ºi la efemera „Cronicã
alternativã”, editatã pe un perete din biroul nostru. Eram
ºi prieteni de familie, am fãcut împreunã cu Petricã al
tãu ºi Rodi a mea, cãlãtorii, revelioane, „escapade”. Dar
a venit nenorocita de greºealã de corecturã, cãreia i-ai
cãzut victimã. Episodul a fost povestit de-atâtea ori, –
de tine, de mine, de alþii –, încât a-l relua nu pare inutil!
Atunci ºi prietenia noastrã s-a frânt, pentru douã decenii.
Ne-am reconciliat, cum spui, în 1996, „la coliva lui Ioanid
Romanescu”.
Ce a produs ruptura? De ce nu te mai salutam pe
stradã? De ce, cînd voiam sã vã salut, ºi tu, ºi Bãtrînul,
întorceaþi capul în altã parte? Pentru voi, pentru tine e
de-nþeles: toþi cei care rãmãsesem la „Cronica”, toþi cei
care nu fusesem daþi afarã sau nu ne dãdusem, în semn
de solidaritate cu tine, demisia, îþi deveniserãm duºmani
personali. Aceastã supoziþie a mea este dedusã din cãrþile
„de ficþie” (mulþumesc, Paul Goma!) ºi din articolele tale,
publicate în ultimii 18 ani, în care îi dai „pe râzãtoare”
(mulþumesc, Luca Piþu!), îndeosebi pe cei ce-þi fuserã,
în anumite perioade, prieteni, sau doar puncte de sprijin.
Prin contrast, mâniei tale libere scapã doar câteva figuri
luminoase (dintre cele ce te-ai aºtepta sã fie odioase)
cãrora nu oboseºti a le gãsi calitãþi ce, pe mine unul, mã
fac iremediabil gelos.
De ce nu te salutam, totuºi? Motivul þi l-am mãrturisit
la una dintre „împãrtãºaniile” noastre. într-o „Referinþã”
cerutã de un cadrist de la TVR, unde erai „în probe”, pentru
angajare (dupã ce ai fost pusã pe liber de la „Cronica”), îþi
relevam toate calitãþile, ºi nici un defect, cu o fervoare
indusã de amiciþia noastrã ºi de ºocul nedreptãþii ce þi se
fãcuse. Dupã ce-a citit „referinþa”, cadristul m-a luat fin:
„Da’ tovarãºa asta n-are nici un defect?!” ºi a început
sã-mi strecoare unele bârfe ce circulau prin lumea literarã
ieºeanã, în ceea ce te priveºte. Se documentase, aºadar.
Am intuit cã el, de fapt, vroia o referinþã proastã, negativã,
PRO

Stimate Domnule Mircea DINUTZ,
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ca sã justifice, probabil, viitoarea neîncadrare a ta la TVR,
cum s-a ºi întâmplat. Am refuzat sã-mi schimb „referinþa”
Spre eterna ta nemulþumire, ar trebui sã cercetezi arhiva
TVR, ca sã vezi ce am scris.
Mai târziu, Liviu Leonte, într-adevãr (dar asta o ºtii tot
de la mine), mi-a reproºat cã te-am lãudat cam prea tare,
pe când tu ne-ai fi încondeiat pe toþi cei de la „Cronica”,
inclusiv pe mine, într-un memoriu pe care l-ai trimis la
forurile de partid ºi de stat. Nu-mi venea sã cred cã e
posibil aºa ceva din partea-þi, în ceea ce mã priveºte,
dar, pânã la urmã, am fost convins – pe cale oralã, cã
doar nu mi-a arãtat nimeni docomentul (mulþumesc, Mihai
Drãgan!) scris. Iatã de ce nu te mai salutam.
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Când, în anii din urmã, þi-am povestit episodul, te-ai
jurat pe toþi sfinþii cã, în acel memoriu, n-ai scris nimic
despre mine, nici de rãu, nici de bine, cã ai textul ºi mi-l
vei arãta. Ceea ce nu s-a întâmplat încã. Oricum, mi-am
turnat cenuºã-n cap, pentru prostia de a-l fi crezut pe LL,
pe care nu-l credeam în stare sã umble cu intrigãrii ºi
„strîmbe”. Nu cred nici acum. Dupã cum nu cred cã, în
acei ani de dezgheþ ideologic, îþi striga, pe holurile revistei,
ca un stalinist înrãit „Reacþionaro! Nu-þi convine,
reclamã-mã la partid?!” Pre câte, iarãºi, îmi amintesc, la
„Cronica” se cultiva, ostentativ chiar, o anume boierie a
spiritului, pãstram un anume ºtaif, ne adresam unul altuia,
pânã ºi în ºedinþele la care participa ºeful propagandei
judeþene, cu „domnule, doamnã”, cã ne-a ºi beºtelit aspru,
odatã – dar tu nu mai erai în redacþie – tovarãºul Floareº,
întrucât nu respectãm normele de adresare impuse de
partid. Iar tu zici cã LL , un intelectual subþire, cu stagii
franceze, rafinat ºi manierat, îþi ºuiera la ureche
proletcultele vorbe, nemaiauzite de nimeni din redacþie.
Nu zic cã nu e posibil, dar e puþin probabil.
Ura neîmpãcatã faþã de LL, pe care nu oboseºti sã-l
faci de ruºine, se alimenteazã, desigur, din episodul
scoaterii tale de la „Cronica”. Pânã atunci, eraþi în relaþii
amicale, cu fiica lui, liceancã încã, erai prietenã, deseori
aþi fost remarcate braþ la braþ, ºuºotind tainic. Rãspãrul
cu LL a început din momentul în care þi-a luat cronica
literarã, o decizie impardonabilã, întrucât scriai alert,
aplicat, documentat, cu talent, surclasându-i pe alþi
semnatari, molâi, terni. Notele ºi recenziile tale erau
întotdeauna incisive, ofensive. Tocmai de aceea, cînd
cu ciuma reducerii de posturi, a fost pus pe liber Zaharia
Sângeorzan, despre tine nici n-a fost vorba (cum am aflat
mai târziu). Nici despre mine, nici despre alþii. Dar Zahei
- iatã cã nu-l lãsãm sã se odihneascã în pace – ºi-a pus
în miºcare sistemul PCR (Pile-Relaþii-Cadouri), a vorbit
cu doamna Zoe (Dumitrescu-Buºulenga), care a vorbit
cu tovarãºul Nu ªtiu Care, de la CC, care a vorbit cu
tovarãºul Chelaru, secretarul judeþean cu propaganda,
care a vorbit cu tovarãºul LL, redactorul ºef al „Cronicii”.
Cuvântul de ordine: „Sângeorzan sã fie reprimit în
redacþie!” „ªi cine sã iasã?!” Din nou nu s-a pronunþat
nici un nume, ºefii redacþiei erau în dilemã: pe cine sã
scoatã?! ªi atunci a apãrut cãcãcioasa greºealã de
corecturã, cãreia i-ai fost moaºã. Cu revista în faþã,
tovarãºul Chelaru s-a rãstit la LL: „Cine a fost cap
limpede?” „Magda Ursache”. „Sã i se desfacã contractul
de muncã!” Astfel a fost tãiat nodul gordian..
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Ciudat este cã, dupã o audienþã avutã la Chelaru, tu
l-ai crezut pe omul partidului, care ºi-a exprimat regretele
pentru disponibilizarea ta, punând decizia în cârca
redacþiei, în speþã, a lui LL. Sigur cã semnãtura finalã a
fost a lui, dar trebuie avute în vedere ºi lanþul slãbiciunilor,
presiunile care s-au fãcut.
ªi mai ciudat este cã, în relatarea din PRO SAEC.,
nu mai aminteºti nicãieri despre impactul Sângeorzan,
aducînd un element inedit ºi stupefiant, pentru mine:
rivalitatea ºi concurenþa dintre noi doi. „Nu-mi trecea prin
cap, zici, cã rivalitatea meschinã pentru un post, pentru
o rubricã, poate distruge o amiciþie” Dar, dragã MU, n-am
fost nicicând ºi nicicum rivali pe post, eu venind la
„Cronica” pe un post rãmas liber, prin plecarea lui Al.
Dobrescu la „Convorbiri literare”. Tu erai pe postul tãu, naveam de ce sã-l râvnesc, ambele fiind de redactor. Dar
(dupã logica ta) neputînd sã-þi iau postul, þi-am luat, una
dupã alta, rubricile, culminând cu mult râvnita „Poºtã a
redacþiei”, pe care aº fi preluat-o nu de la Mihai Ursachi,
cum relatam undeva, ci de la tine. De ce, acribioasã cum
eºti, nu-þi arunci un ochi prin colecþia revistei? Ai afla cã
Mihai Ursachi a susþinut „Poºta redacþiei” în numerele
7-27 / 1971, eu preluând-o de la nr. 37/ 1971. Mai devreme
(în 1970) apare, într-adevãr, ºi semnãtura U.M., probabil
a ta. ªi-þi mai dau o sursã, recentã ºi mai uºor accesibilã:
Liviu Ioan Stoiciu, Cartea zãdãrniciei, Editura Pallas,
2008. Acolo, în secþiunea Începuturi – file rupte din calendar (jurnal, publicisticã, poezie ºi prozã de debut), LIS
consemneazã, la un moment dat, deþinãtorii rubricii „Poºta
redacþiei”, la mai toate revistele, precum ºi rãspunsurile
ce i s-au dat. ªi citim, la pagina 424: „Cronica (...) La
„Corespondenþã literarã” – Horia Zilieru (din 1971, Mihai
Ursachi, din 1972, N. Turtureanu)”. Sunt reproduse ºi unele
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Nici comportamentul meu, aflu acum, nu era al unui
slujbaº scrofulos: „Apãreai la birou când se crãpa de zece
ºi te tachinam”. Nu ºtiam cã mã... monitorizai. Dar asta
cu întârzierea la slujbã, e, ca sã zic aºa, floare la ureche,
reconstituirea desfãºurãrii acþiunii are un crescendo, cum
e ºi firesc la prozatoarea ce eºti:”...aveam o privire destul
de criticã asuprã-þi. Te tachinam ºi pentru reminiscenþele
de lecturã din poezia ta. Într-una îl vedeam în filigran pe
Blaga. Luai urma lui Bacovia, urma lui Arghezi, urma lui
Labiº chiar. Pe Philippide l-ai vampirizat (Doamne fereºte!
–nota mea, N.T.), agãþându-te exact ca el de poalele
poeziei, ca un copil de poala mumiii. Dar jocul de-a scrie
ca Pillat, ca Fundoianu, ca Brumaru (aci avem îndoieli,
n.m., N.T.) l-ai practicat cu folos”. Concluzia, dupã aºa
un onorant reproº (ucenicia la clasici)? „Uite cã acum
scrii ca Turtureanu ºi-i bine.”
Mulþam frumos. Bine c-am ajuns sã scriu ca
Turtureanu. ªi poate, dacã n-aº fi ucenicit la clasici (dar
ºi la moderni!) n-aº fi ajuns nicicum sã scriu ca el.
Dar asta încã nu-i nimic, în desfãºurãtorul tãu retroactiv.
Mânia liberã abia acum se revarsã asupra-mi. Brusc,
apare în scenã ºi fratele meu, Dumitru Turtã (fie-i þãrâna
uºoarã), la care ajunsese memoriul tãu, fiind el, pe atunci,
vice la „Culturã”. ªi zici, indignatã:„Doar nu era sã-mi
rezolve Miticã doleanþele, în defavoarea ta.” Ca sã vezi!
Un caz ce ajunsese pânã la CC, nu putea fi rezolvat din
cauza unui vice la „Culturã”, care îºi proteja fratele! Însã
intervine întrebarea: pentru ce sã mã protejeze, dacã nu
eram „în chestie”, nu eram pe lista neagrã, ºefilor nu le
trecuse prin cap sã mã dea afarã?! ªi insiºti, adresândumi-te amical-ºuetist:”De ce nu tu, bãdiþule dragã? Veniseºi
în urma mea la revistã, prin transfer de la Radio, cu tot
cu barba pe care a vrut sã þi-o radã Ion Iliescu”. Pãi de
ce, þãþicule scump, n-ai spus-o atunci, ºi-o deverºi acum,
dupã 32 de ani?! De ce nu m-ai încondeiat atunci, în
memoriu, de ce nu m-ai ras atunci cã am reminiscenþe
de lecturã, vin târziu la slujbã ºi mai port ºi barbã, „roºie
ca iarba”, pe care nici Ion Iliescu n-a putut sã mi-o radã?!
Au þi-ai dat seama cã am pile mari ºi sunt invulnerabil?!
O micã satisfacþie trebuie, totuºi, sã fi avut, când, în
1998, în sfârºit! am fost dat afarã, dar nu de regimul
dictatorial al lui LL., ci de cel de democraþie originalã, al
lui Valeriu Stancu. Din pãcate pentru tine, n-am stat pe
tuºã, fãrã serviciu ºi fãrã ajutor de ºomaj, decât doi ani,
reuºind, datoritã pilelor ºi relaþiilor sus-puse pe care le
am, sã ocup un post de muzeograf. Care post, desigur, þi
se cuvenea þie, da’ nu-º-ce dracu’ au ãºtia din Iaºi, cã
toþi te persecutã, în timp ce pe mine mã favorizeazã?! O
fi cum zici: „Experienþa mea destinalã (a ta, adicã) e cu
totul alta decât a lui” (a mea, adicã).
ªi lista neplãcerilor pe care þi le produc – continuã.
„Nu-mi place, zici, cã a devenit nomenklaturofob cu unii,
pentru ca pe alþii sã-i trateze cu clemenþã”. Aci, poate cã
ai dreptate, doar cã lipsesc exemplele. O consolare ar fi,
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pentru mine, faptul cã tu, intransigenta, ai devenit extrem
de tolerantã ºi cooperantã cu unii foºti , mai ales dupã ce
au scris tuºant ºi insistent despre tine, tocmai spre a-þi
capta bunãvoinþa. Eu, oricât m-am strãduit, scriind despre
toate cãrþile tale din ultimii ani – ºi ale Bãtrînului Petru U.
-, pledându-þi cauza (cînd nu luai premii literare), fãcânduþi schiþe ( de portret), cronici rimate ºi nerimate, n-am
avut acces la aceastã favoare. E adevãrat, ai scris ºi tu,
cu generozitate, despre Jurnalul meu post-mortem (textul
l-ai reprodus, pe gratis, ºi-n cartea-þi recentã, Pe muchie
de hârtie), mi-ai inclus o poezie în Antologia creºtinã
(alcãtuitã în tandem cu Bãtrânul), uneori mi-ai citat, în
scrierile-þi revuistice, vorbe de duh sau de vãzduh, ceea
ce m-a zgândãrit plãcut la orgoliu, dar dincolo de astea,
nu atât împusãturile orale, cât, mai ales, cele scrise îmi
sugerau cã nu sunt la înãlþimea standardurilor tale. De
altfel, puþini corespund acestui pat procustian-magdalian
(Mircea Radu Iacoban, Constantin Coroiu). Cã ºi zici, în
PRO SAEC.: „În tinereþe (nu mã plâng, nici nu mã cruþ)
mi-am ales prost prietenii. Am confundat nonconformismul cu obrãznicia, am agreat clovneriile,
farsele, ba chiar am scuzat hoþia prin boemie. Deþin un
car de naivitate la capitolul ãsta”. (Poate cã, într-un capitol viitor, vei nara, pentru pitoresc – fãrã melancolie! – ºi
unele din „clovneriile, farsele” la care ai fost pãrtaºã.).
Se pare cã deþii ºi un car de tinereþe, dacã ºi acum îþi
alegi prost prietenii. Nu-i vorba doar de mine (slabã
consolare!) dar – ca sã mai dãm ºi exemple – în urmã,
cu câþiva ani, erai prietenã la toartã cu Viorica S.
Constantinescu, acum o amendezi, la revistã, ca
moºtenitoare a catedrei soþului ei defunct, Ion
Constantinescu... Oare cu Mariana ªenilã, „pictora ºi
redutabila polemistã de la Argeº”, ultimul tãu ataºament
vesel, cît o sã dureze prietenia, pusã, dupã cum declari,
pe principii solide, fãrã „sferturi de sinceritate”? I-ai livrat
mãcar un sfert din sinceritãþile cu care m-ai onorat pe
mine?
„Îi amintesc, mai zici, de posmagii muieþi prin hoteluri
PCR sau prin birouri de prim-secretari”. Aci, într-adevãr,
m-ai prins: hotelurile PCR erau a doua mea casã, iar cu
prim-secretarii mã bãteam pe burtã. Fiind eu ºi deputat
MAN, ºi director la toate instituþiile de culturã din Iaºi, ºi
ºef de asociaþie scriitoriceascã, trãgeam toate sforile,
bãgam toate strâmbele, când cineva-ceva nu-mi
convenea. De aia, deºi între noi fusese o ardentã
prietenie, dupã ce ai sãrit din schema de la Cronica, n-am
pus umãrul, sã te angajeze mãcar pe vreun post de
corector, aºa cum am fãcut cu Kalmuschi, companionul
tãu de nebunii...tinereºti.
„Nu-mi place când se laudã cu complicitatea la
saurienele din textele altora”. Ce sã fac, dacã eram
pe-acolo ºi nu erai tu, sã fii complice la „sauriene”?...
Nu-þi place, zici mai la vale, cã-i dau în vileag pe unii
dintre „semnatarii de omagii pro Ceau”, în timp ce pe alþii
îi trec sub tãcere: pe Emilian Marcu – da, pe Cãtãlin
Ciolca – ba. Pe Cãtãlin Ciolca l-ai bãgat în paradigmã
doar aºa, de-a dracului, întrucât ºtii cã-i prietenul meu.
Ai vrut sã maculezi (nu doar acum, ºi-n alte împrejurãri)
o prietenie care rezistã de vreo patru decenii, ºi-ai zis cã
PRO

rãspunsuri pe care le-a primit, de la H.Z., de la mine ºi de
la un „Suplinitor”. Poate cã „Suplinitorul” erai tu, n-am de
unde ºti.
Dacã ºi alte rubrici þi le-am fur/luat ca ºi pe asta, e
limpede...
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atitudini
o ºi dai gata. Ai rãbdare, încã vreo patruzeci de ani. Pânã
atunci scotoceºte mata prin arhive ºi, dacã gãseºti vreo
poezie de-a lui Cãtãlin Ciolca, închinatã, îþi dau o bere...
„ªtiind toate astea” – eu, acum, mai mult ca niciodatã
– „Val, Nickleby ºi cu mine, încercãm sã fim solidari. ªi
reuºim sã fim, cum am spus, mai ales în haz. Râdem ºi
râdem, cu motiv sau fãrã, ca-n plin absurd”. Absurdul ºtii
care-i? Cã „toate astea” – ºi încã multe altele – despre
„exemplara” noastrã prietenie, le-ai scris între douã agape,
douã „ieºiri în decor”, douã partide de hlizealã, „cu sau
fãrã motiv”. Sã stai, ore în ºir, cu cineva la masã, sã-i
împãrtãºeºti/ sã-þi împãrtãºeascã durerile, necazurile,
opþiunile, bucuriile, dramele, sã-i fii, uneori, ca o sorã –
cum mi-ai fost tu mie, în aceºti ultimi ani – ºi apoi, când
ajungi „la masa de brad” (mã rog, la calculator) sã-þi reverºi
peste el toate umorile / urdorile - este dincolo de puterea
mea de înþelegere Ba parcã are atingere cu paranormalul.
Dar tot tu, Magda U., mã ajuþi sã-nþeleg. Cum te-ai
întors de la mare, mi-ai ºi trimis, pe net, un ataºament

vesel ( deºi ai uitat sã-mi semnalezi textul din PRO
SAEC., aºa cum fãceai mereu; oare de ce? ). Forþînd
comunicarea – doar ºi þie Alexandru Deºliu îþi pune
întrebãri de dincolo de Styx - , sã ne imaginãm cã acei
cinci mari evrei ai lumii (din ataºament vesel) au citit
textul tãu despre mine, al meu despre tine, ºi-ºi dau cu
presupusul despre originea acestei dihonii . Iatã opiniile
lor:
Moise: Totul porneºte de la cap. Sã fii înþelept,
luminat...ºi toate problemele se rezolvã!
Iisus: Ba e de mai jos, de la inimã. Sã fii bun cu
ceilalþi, sã-þi iubeºti aproapele... ºi toate problemele se
rezolvã!
Marx: Ba e ºi mai jos, de la stomac. Dacã ai burta
plinã... toate problemele se rezolvã!
Freud: Ba e un pic ºi mai jos, de la sex! Dacã nu ai
probleme pe acolo, ºi eºti satisfãcut... problemele se
rezolvã!
Einstein: Totul e relativ!
Iaºi, 23 iulie 2008

Petre Fluieraºu

PILDA PUTERII SAU DESPRE PROBLEMELE
DEMOCRAÞIILOR OCCIDENTALE

PRO

Astãzi lumea se îndreaptã spre o societate
demasificatã radical. Nu mai putem vorbi despre un public compact, oamenii aleg din ce în ce mai rar sã urmeze
curentul social. ªi nu pentru cã s-au transformat peste
noapte în rebeli, ci pentru cã multitudinea de variante
existente duce la o cristalizare ideaticã aproape imposibil
de realizat. Întotdeauna apare o variantã aparent mai
bunã, de aceea este din ce în ce mai greu sã mizezi
astãzi pe utilizatori fideli.
Statele occidentale, mai bine zis sistemul ideologic
occidental a apãrut ca un rãspuns, ca o variantã
alternativã la totalitarismul specific altor zone geografice.
ªi astãzi mulþi occidentali îºi justificã sistemul antagonic,
prin opoziþie. Musulmanii ucid, deci varianta creºtinã e
mai bunã, totalitarismul încalcã drepturile omului, deci
capitalismul e varianta optimã.
Nu este greºit sã vedem avantajele unui sistem,
problema este atunci când devenim orbiþi de acestea ºi
nu observãm ºi punctele slabe. Acestea existã de fiecare
datã, perfecþiunea este doar un sofism filosofic.
Democraþia are puncte slabe, la fel cum regimurile
totalitare au avut ºi puncte forte. Pentru a reuºi sã
descoperim sistemul cel mai potrivit pentru societatea
actualã, trebuie sã analizãm detaºat ºi sã gãsim atuuri.
Filosofia viitorului va fi o filosofie pozitivã. Vremea
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nihiliºtilor a trecut, oamenii vor astãzi soluþii.
Problema principalã a democraþiilor occidentale este
însãºi definirea lor în raport antagonic cu statele
totalitariste. Dacã în acestea din urmã puterea este
concentratã de câþiva indivizi, statele occidentale, tocmai
pentru a evita aceste probleme, mizeazã pe o
descentralizare generalã. Creãm regulamente de protecþie,
organigramele devin din ce în ce mai stufoase, iar asta
duce la o îngreunare a mecanismelor sociale.
Avem astãzi legi pentru orice, aproape nimic nu mai
rãmâne la latitudinea individizilor. Înmulþirea actelor
antisociale este o consecinþã a acestor legi pe care factorii
decizionali încearcã de multe ori sã le impunã cu forþa,
iraþional. Ne împiedicãm de hârtii, nu reuºim sã acþionãm
rapid. Birocraþia sufocã democraþiile occidentale, pentru
cã doar prin birocraþie ºi prin legi aparent absurde se poate
asigura egalitatea ºanselor.
În momentul în care încerci sã egalizezi, nu poþi sã o
faci decât în jos. Niciodatã nu vei reuºi sã îi ridici pe
indivizi la un nivel maxim de performanþã, de aceea pentru
a le oferi ºanse egale trebuie sã scazi nivelul general.
Iatã capcana ascunsã a democraþiilor occidentale, care
se încãpãþâneazã sã le ofere cetãþenilor ºanse egale în
absolut toate domeniile, când de fapt asta este absurd.
Pentru cã lumea încã fuge de spectrul marilor dictatori,
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pentru cã ne temem de putere, refuzãm astãzi sã ne mai
asumãm propriile acþiuni. Niciodatã un conducãtor nu va
fi considerat responsabil pentru un eºec atâta timp cât
între acel conducãtor ºi acþiunea propriu-zisã se aflã un
aparat executiv imens, care filtreazã orice decizie.
Degeaba încearcã liderul ales democratic sã imprime o
atitudine puternicã, pânã la acþiune aceastã putere va fi
diluatã de fiecare angajat, care o va transforma dupã
propriile percepþii.
Exemplul economiei mondiale este grãitor, iar cei care
analizeazã fenomenul observã cã în spatele fiecãrei
reuºite se ascunde o personalitate puternicã, un om sau
un grup restrâns de oameni care a ales la un moment dat
sã treacã peste limitele democratice pentru a îºi impune
punctul de vedere, pentru a îºi asuma un risc ºi pentru a
avea astfel ºansa unui câºtig. Dacã trebuie sã te consulþi
cu 1000 de oameni înainte de a putea sã spui un cuvânt,
nu vei reuºi niciodatã sã te impui, pentru cã nu vei putea
vorbi niciodatã de propriul tãu ego, nedisimulat. O
companie nu poate funcþiona în absenþa unui individ sau
a unui grup mic care sã decidã ºi sã-ºi asume
responsabilitãþile.
Aceasta este cea mai mare problemã a statelor
occidentale. Din cauza aparatului birocratic extins,
deciziile se iau foarte greu. ªi iatã cum ajungem sã fim
în imposibilitatea exercitãrii unor mãsuri evidente.

Teroriºtii acþioneazã într-o singurã secundã, la cererea
unui lider pe care îl ascultã orbeºte. Pentru a îi condamna
pe acei teroriºti, sistemele occidentale au nevoie de zeci
de ani, împiedicându-se în fiecare moment de piedici
ascunse nãscute din însãºi geneza lor. Iatã de ce sistemul
occidental nu este de multe ori capabil sã ofere soluþii
optime, iatã de ce oamenii din Occident se simt presaþi
de societate, obligaþi în fiecare zi sã treacã prin site.
Doar când evidenþa trebuie demonstratã, doare când ai
nevoie de o hârtie ca sã exiºti!
În loc sã acþionãm rapid, sã folosim la maximum
oportunitãþile care apar, noi facem rapoarte, hârtii peste
hârtii, simþim nevoia sã ne justificãm în fiecare moment.
Societatea noastrã este capabilã sã acorde ºanse egale,
dar nu ºtie sã îºi rãsplãteascã imediat campionii,
societatea noastrã dispune de resurse incredibile, dar nu
le poate debloca, societatea occidentalã deþine o putere
imensã, însã face eforturi imense pentru a se constrânge
pe sine.
Un exemplu evident este situaþia caricaturilor care
au inflamat lumea musulmanã. În timp ce fanaticii au
acþionat imediat, au ameninþat cu violenþa, au comis acte
brutale, societãþile occidentale au demarat discuþiile,
încercând sã contextualizeze problema ºi sã vadã pânã
unde poate merge libertatea.
Polaritatea pare astãzi cã s-a schimbat, iar lumea
orientalã a devenit mult mai practicã. Cei de acolo trãiesc,
în timp ce Occidentul îºi bate capul cu drepturile omului
ºi cu rasismul. Semãnãm teribil de mult cu acei cãlãreþi
medievali în armuri care þineau la etichetã ºi la blazon ºi
erau uciºi înainte sã apuce sã lupte de niºte “tipi” care nu
se sfiau sã cãlãreascã în chiloþi...
Este timpul ca Occidentul sã înveþe sã nu se mai
teamã de propria putere. Nu trebuie sã demonstrãm
nimic! Sã înþelegem cã avem dreptul sã ne impunem,
sã înþelegem cã avem nevoie de lideri puternici, de
personalitãþi marcante. Nu putem sã gestionãm prin
talente disipate, avem nevoie de persoane care sã
managerieze aceste talente. Nu aparatul este cel mai
important, ci oamenii care se aflã în fruntea aparatului.
Sã nu confundãm democraþia cu lipsa acþiunii, sã nu
trãim cu impresia cã suntem egali. Visul acesta este o
simplã utopie, iar Occidentul trebuie sã mizeze pe vârfurile
sale pentru cã doar acestea îl pot ajuta sã se impunã. Nu,
nu un elitism, ci o selecþie naturalã care sã þinã cont de
talentele native ale fiecãruia. Nu existã oameni mai proºti,
existã doar domenii diferite ºi alegeri de viaþã proaste. Sã
îi lãsãm sã greºeascã, pentru cã nu putem sã hotãrâm
toþi. Sã nu încercãm sã aplatizãm, ci sã le respectãm
individualitatea celor de lângã noi, chiar dacã aceastã
individualitate le dicteazã sã urmeze orbeºte grupul. 100
de fanatici care au ales singuri acest drum este un grup
mai puternic decât o adunare de 1000 de oameni de ºtiinþã
care viseazã în fiecare moment sã facã altceva.
Este timpul sã ne asumãm propria condiþie. Dacã
vom rata, nu este nicio problemã, nu toþi trebuie sã fie
învingãtori. Ar trebui însã în fiecare moment sã ne dorim
sã fim naturali. Doar aºa vom reuºi sã fim cu adevãrat
puternici. Pânã la urmã e simplu, avem nevoie de dictatori
democratici!
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Din volumul de convorbiri cu expreºedintele ºi actualul
premier al Federaþiei Ruse, Vladimir Putin
Putin, intitulat La
Persoana întâi, aflu un „amãnunt” care mi-a reþinut atenþia
în mod deosebit. Un colaborator al lui Putin evocã
momentul când acesta tocmai devenise viceguvernator
al oraºului Sankt Petersburg. Instalat la Palatul Smolnâi,
fostul ofiþer KGB (e un fel de a spune, cãci unui lucrãtor
al unei atât de perfecþionate ºi temute organizaþii atributul
„fost” nu i se potriveºte decât dupã ce moare), dar ºi
profesor universitar într-unul din marile centre academice
ale lumii, a fãcut un gest cum nu se poate mai definitoriu
în ceea ce-l priveºte. De pe pereþii din încãperile celebrului
palat, sediul guvernului local, fuseserã scoase portretele
lui Lenin. Rãmãseserã cuiele sau gãurile goale. Cei mai
mulþi demnitari de diverse ranguri au gãsit de cuviinþã sã
atârne în locul portretului lui Lenin pe cel al lui Boris Elþîn.
De unde se vede cã istoria nu este ºi nici nu poate fi
decât un lung ºir de... conjuncturi sau, cu un cuvânt din
noul limbaj de lemn: oportunitãþi (din aceeaºi familie cu
oportunism). Ei bine, Vladimir Putin a arborat în cuiul
rãmas stingher din biroul sãu o gravurã înfãþiºându-l pe
Petru cel Mare . Fãrã comentarii, aºa cum de altfel îi
este obiceiul, dar mesajul conþinut nu mai avea nevoie
de nici o explicaþie. Era mai clar ºi mai consistent decât
o mie de discursuri sau de programe. Era deopotrivã logic
(Sankt Petersburgul fiind, cum bine se ºtie, ctitoria de
acum mai bine de trei secole a lui Petru), polemic (cine
altcineva ar fi putut sã-i ia aºazicând locul lui Lenin?) ºi
într-un anumit sens, premonitoriu.
În mentalul ruºilor, inclusiv al elitelor, în primul rând al
acestora , numele lui Petru cel mare este asociat Reformei
(cu majusculã) aproape pânã la sinonimie. Este reforma
la dimensiunile istoriei mari, a geografiei, culturii ºi
sufletului rusesc, o reformã ale cãrei efecte se mãsoarã
în secole multe, micile sau marile „ruperi de ritm” de pe
parcurs nefiind decât niºte neînsemnate „perestroici” ce
se pierd „înghiþite” repede de ºuvoiul Istoriei unui popor
mesianic care are destin. Unul dintre cei mai mari istorici
ai epocii moderne, Arnold Toynbee, afirma fãrã echivoc
cã lumea aratã , în fond, aºa cum ne-au lãsat-o trei oameni
de geniu: Iulius Caesar, Petru cel Mare ºi Napoleon
Bonaparte. Acestea sunt semnãturile cele mai ilustre ale
unei opere de milenii.
În „Jurnalul de scriitor” al lui Dostoievski existã ample
comentarii privind momentul apariþiei ultimei pãrþi a
romanului Anna Karenina (în Russki Vestnik ).
Recunoscând cã romanul lui Tolstoi „este perfect ca operã
de artã”, afirmând chiar cã „nimic din literaturile europene
din epoca actualã nu se poate compara cu el”, creatorul
Fraþilor Karamazov lãrgeºte orizontul în spaþiu ºi timp,
priveºte lucrurile nu doar sincronic, ci ºi diacronic, ºi
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subliniazã, aºa cum o fãcuse în nenumãrate rânduri pânã
atunci ( în scrierile sau în conferinþele rostite cu diverse
ocazii) rolul capital al lui Puºkin – cel care „a început
adevãrata întoarcere conºtientã cu faþa spre popor”, adicã
„spre ce este al nostru.. .naþional” de la reforma lui Petru
cel Mare, aceasta fiind, pentru Dostoievski, reperul fundamental. „...Noi – scrie el – am putea, fireºte, sã-i arãtãm
Europei direct sursa (romanului Anna Karenina – n.mea)
adicã pe Puºkin însuºi, ca dovada cea mai pregnantã,
fermã ºi de necontestat a independenþei geniului rus ºi a
dreptului acestuia la importanþã universalã, general umanã
ºi unificatoare în viitor. Din pãcate – constatã Dostoievski
– oricât i-am arãta-o, multã vreme de acum înainte scriitorii
noºtri tot nu vor fi citiþi în Europa, iar când vor fi citiþi, tot
aºa mult timp, nu vor fi înþeleºi ºi preþuiþi. De fapt, europenii
nu sunt în stare sã-i aprecieze ºi asta nu pentru cã ar fi
prea puþin capabili, ci pentru cã noi suntem pentru ei o cu
totul altã lume, parcã am fi picaþi din lunã, aºa cã le este
greu sã admitã chiar ºi existenþa noastrã”.
Previziunea lui Dostoievski, conform cãreia multã
vreme scriitorii ruºi nu vor fi citiþi, iar atunci când vor fi
citiþi nu vor fi înþeleºi ºi preþuiþi, nu s-a adeverit. Mã
îndoiesc cã se pot cita prea multe nume de scriitori din
întreaga literaturã universalã atât de citiþi, atât de studiaþi
(în cazul lui Dostoievski, nu numai de critici ºi istorici
literari ºi de artã, ci ºi de psihologi, psihanaliºti ºi psihiatri)
ca marii scriitori ruºi. Cert este însã cã ideile, observaþiile
lui Dostoievski se înscriu într-o dezbatere privind ceea
ce s-a numit europocentrismul, în fond provincialismul
cultural occidental european. Ideea era atunci ºi este ºi
astãzi extrem de actualã.
La prima sa vizitã oficialã în strãinãtate, în calitate de
preºedinte ales al Rusiei, ºi nu oriunde, ci în Italia – þarã
atât de iubitã de Dostoievski – Vladimir Putin a dezvelit,
la Roma, într-un spaþiu de o exorbitantã monumentalitate,
o statuie (pe care unii critici de artã au semnalat-o ca
fiind o lucrare de o remarcabilã valoare) a lui Puºkin. Un
fapt plin de semnificaþii care voia sã dovedeascã, o datã
în plus, nu doar consecvenþa cu sine însuºi, ci ºi sã
sublinieze ideea unei continuitãþi ferme privind destinul
ºi istoria unei mari naþiuni. Pentru adevãraþii ruºi, numai
Dumnezeu, cu care ei, cum zicea un filosof, „se
învecineazã”, este mai presus de Petru cel Mare ºi de
Puºkin. Asta o ºtie mai bine decât oricine tocmai cineva
care, precum Putin, s-a nãscut, a copilãrit, a învãþat, a
iubit în somptuosul oraº de pe Neva, oraºul lui Petru ºi al
poetului naþional al Ruºilor. Spre norocul lor, acest cineva
a ajuns ºeful statului. Alþii nu au avut un astfel de noroc.
Dar norocul ºi-l mai fac ºi popoarele, alegând omul potrivit
la un anumit moment al istoriei. Din pãcate, nu e ºi cazul
nostru, al românilor!
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Valentin Ciucã, Rodica Fota

ECOURI
PICTURÃ
„Elena Stoiciu* vrea sã exprime, într-o personalã
viziune asupra genezei, relaþia omului cu cosmosul.Fie
cã în spaþiul acvatic introduce elementele unei antropologii înruditã vegetabilului, fie cã, asemeni lui Bãlaºa,
imagineazã poeme astralo-cnitonice, pictoriþa sfârºeºte
întotdeauna prin a sugera vagul, aproximativul, fantasticul.
Formele devenite personaje lasã impresia imponderabilului ºi a desprinderii din constrângerile realului.
În ansamblu, creaþia artisticã a Elenei Stoiciu,
echivaleazã cu o amprentã distinctã în arealul artelor
vizuale de azi ºi se defineºte prin capacitatea de a conferi
realului substanþa vitalã a imaginativului”. (Valentin Ciucã,
critic de artã)
„Mãºtile Elenei Stoiciu au punctul de pornire în
mãºtile populare din zona Vrancei, unde arta confecþionãrii
lor a excelat. Am remarca însã aici faptul cã este vorba
de un pretext tematic, de inspiraþie, înþeleasã într-un sens
foarte larg din arta popularã, ºi nu propriu-zis o prelucrare
pe linia tradiþiilor acesteia.Diferã, desigur, atât modalitãþile
de realizare (cu excepþia unor materiale comune) cât,
mai ales, intenþiile – mãºtile populare având, în primul
rând, o funcþie utilitarã.
Mãºtile Elenei Stoiciu au însã un statut bine precizat,
ca obiecte decorative.

Confecþionate din materiale dintre cele mai diverse,
unele insolite – pânzã, coji de nucã, seminþe, etc. – în
combinaþii inedite de materiale, forme ºi culori, acestea
sunt realizate cu multã fantezie ºi simt decorativ.
Expresivitatea lor, uneori accentuat comicã, mãrturiseºte
o intenþie ludicã, ceea ce le apropie într-o oarecare mãsurã
de mãºtile populare, cu deosebirea însã cã nu au
caracterul grotesc – terifiant al acestora.
Remarcându-se prin efectele lor decorative, mãºtile
Elenei Stoiciu se remarcã ca niºte piese interesante,
inedite ale genului”. (Rodica Fota, ziarist)

* Nãscutã la 12 mai 1947, la Focºani
Absolventã a Academiei de Arte Plastice Bucureºti,
promoþia 1969. Clasa profesorilor: Marin Gherasim ºi Stoica
Rãzvan. Membrã a Filialei Vrancea a Uniunii
Artiºtilor Plastici din România.
PREMII ªI DISTINCÞII: 1958 – Premiul I ºi Medalia de aur
–Expoziþia Naþionalã Bucureºti; 1959 - Premiul I ºi Medalia
de argint- Expoziþia Internaþionalã de la Amsterdam- Olanda;
1971-1974 –Premiul special la concursul „În patru þinte”;
1976-1978 – Diplomã la Festivalul – Concurs „Voroneþiana”;
1978-1979 - Diplomã la Expoziþia Naþionalã „Moldova”; 19861988 - Diplomã la Expoziþia Naþionalã „Crucea Roºie-UnitatePace”. Diplome la Saloanele de graficã.
EXPOZIÞII PERSONALE DE PICTURÃ: 1975, 1976, 1977,
1978, 1987, 1989, 2005, 2006 la Focºani.
DE ARTÃ DECORATIVÃ: la Focºani ºi Sibiu (Sala „Sirius”)
Din 1971 a participat la toate expoziþiile de grup ale artiºtilor
plastici vrânceni, expoziþii judeþene, interjudeþene, naþionale
în Bucureºti, Bacãu, Galaþi, Târgoviºte, Suceava, Sibiu,
Botoºani, Braºov, precum ºi la Salonul Naþional „Voroneþiana”
ºi Salonul Naþional „Moldova” etc.
GRAFICÃ ÎN PUBLICAÞII JUDEÞENE ªI NAÞIONALE:
„Milcovul”, „Milcovia”, „Educatorul”, „Diplomatic TV Vrancea”,
„Gazeta de Vrancea”, „Vitralii”, „Pe aici nu se trece”, „Pro Saeculum”.
GRAFICÃ DE CARTE: 1998-2000 – Manuale de muzicã
pentru clasele a-II-a, a-III-a ºi a-IV-a; „Un pumn de stele” de
Maria Lovin-Putneanu (2003); „Caietul de lecturã” de Maria

Cristorea ºi Milica Danþiº (2005); „Colorãm, socotim, învãþãm”
de Maria Cristoreanu (2007)
LUCRÃRI DE ARTÃ MONUMENTALÃ
Acoperiº þiglã glazuratã, 1975- Prefectura veche Focºani
(Motive populare); Panouri gen vitralii, 1977 - Ateneul „Maior
Gh.Pastia”-Focºani (Unirea din 1859); Mozaic marmurã, 1977
– „Borna de hotar” în Piaþa Unirii Focºani; Mozaic „Cesarom”,
1987 - Faþada principalã a Colegiului Economic „M.
Kogãlniceanu” Focºani, (compoziþie figurativã), Acoperiº þiglã
glazuratã, 996- Banca Agricolã Vidra (Motive populare).
LUCRÃRI DE ARTÃ DECORATIVÃ REALIZATE ÎN ªCOLI
1984 – ªcoala „Al.Vlahuþã” Focºani: PANOU „UNICEF”, 1986
– ªcoala „Nicolae Iorga” Focºani: MIORIÞA (panou pictat pe
sticlã) ºi COPILÃRIA (douã panouri pictate pe sticlã); -1996
- ªcoala „Ion Basgan” Focºani COPACUL COPILÃRIEI
(panou pictat pe sticlã)
ACTIVITATEA DIDACTICÃ. Din 1969 profesor de
educaþie plasticã în ºcolile ºi liceele vrâncene, îndrumând
Colectivele de redacþie ale revistelor ºcolare (Colegiul
Naþional „Al.I.Cuza”, ªcoala „Ion Basgan”etc.). Numeroase
distincþii, medalii, premii obþinute de elevii îndrumaþi la
expoziþii ºi concursuri naþionale ºi internaþionale. Metodist
Educaþie plasticã la Inspecoratul ªcolar Vrancea, lector la
Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinþi” Vrancea, evaluator de manuale. Profesor evidenþiat, gradaþii de merit, salarii
de merit. Are lucrãri de picturã ºi graficã achiziþionate în colecþii
oficiale ºi particulare din þarã ºi strãinãtate.
PRO
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„Pentru Elena Stoiciu, spaþiile murale vaste sunt
teritorii privilegiate ale unei comunicãri vizuale directe,
tranºante în viziuni simbolico-narative sau doar decorative, se evocã fapte memorabile, personaje istorice sau
pur ºi simplu se decoreazã ambiental un loc public.
Rezultatele onoreazã un artist, dar ºi niºte comanditori
interesaþi de personalizarea unei incinte, a unei faþade
sau loc public.
Manualitatea ºi arta compoziþiei relevã disponibilitãþile
tehnice ºi imaginative ale autoarei ºi, fireºte, o bunã cotã
profesionalã în comunitatea focºãneanã ºi nu numai”.
(Valentin Ciucã, critic de artã)
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Cazul ELENEI STOICIU este unul exemplar: artistã
de realã dotaþie, ea s-a implicat cu întreaga pasiune ºi
competenþã de care este capabilã în variate activitãþi,
dând la ivealã polivalenþa personalitãþii sale. Polivalenþã
dar ºi remarcabilã putere afectivã ºi intelectualã, de
implicare civicã având mereu parcã sentimentul unei
irepresibile datorii de îndeplinit.
Artistã dar ºi profesoarã de arte vizuale, ea s-a dedicat
învãþãmântului cu vocaþia apostolatului, cu rãspunderea
cã formeazã oameni, caractere. Subliniez aceastã
chemare a ei pentru a forma oameni ca una esenþialã, de
vocaþie ºi poate aceastã iubire ºi înþelegere a „condiþiei
umane” lumineazã secret sensurile artei ei, a vieþii ei.
Dealtfel, un întreg ciclu de lucrãri, de picturi ale Elenei
Stoiciu este dedicat omului, relaþiilor inter-umane,
caracterului lor tainic, misterios, adesea meandric. Pe
artistã o fascineazã surprinderea celor mai intime trãiri
ale omului, de la cele de însingurare ºi abandon ºi pânã
la acele în care fiinþa umanã exultã de energii vitale de
nestãpânit.
Un mare ciclu de lucrãri, desfãºurat pe parcursul a
mai multor ani, intitulat
Omule-Pomule, Pomule-Omule, sondeazã zonele de
adâncime ale fiinþei, coboarã în secretele tainiþe ale
subconºtientului. Fiinþe-arbori contorsionate încearcã sã
comunice, sã treacã de bariera singurãtãþii. Artista
recurge la metaforã, la simboluri cu multiple deschideri
semantice, atmosfera fiind una intens oniricã.
Interogaþiile artistei capãtã dimensiuni cosmice ºi prin
aceastã dimensiune, artista îºi apropie tema religioasã,
sacrã. Lucrãri, precum Rugã, Fereastra (ciclul „Arcade”),
Învierea, sondeazã relaþia omului cu Ziditorul lumii, cu
Dumnezeu.
Spuneam cã Elena Stoiciu este un artist multivalent,
cã îºi încearcã darurile în variate domenii.
Din chemarea pentru artã dar ºi din conºtiinþã civicã
a realizat câteva importante lucrãri monumentale „de for
public”. Poate cea mai importantã este mozaicul din jurul
Bornei de hotar din Focºani. Lucrarea amplã, mozaicul
marcheazã un loc esenþial al istoriei noastre. În prezent
se restaureazã complexul „Piaþa Unirii” ºi nu se cunoaºte,
cu precizie, soarta lucrãrii. Tot în mozaic realizeazã o
lucrare la Liceul Comercial „Mihail Kogãlniceanu” din
Focºani, având ca temã „ªtiinþa”.
Ampla lucrare decorativã din þiglã glazuratã ºi coloratã
de la „Prefectura Veche”, realizatã de artistã în 1976,
conferã o notã distinctã ºi originalã clãdirii, precum la
Suceava „Sf. Ioan cel Nou” sau la Timiºoara, Mitropolia.
Elena Stoiciu ºi-a exersat talentul ºi în arta vitraliului,
artã prin excelenþã a transparenþei, a luminii, prin aceasta
artista vorbindu-ne despre rosturile adânci ale culturii.
SAECULUM 6/2008

Vitraliul este aºezat nu întâmplãtor la „Ateneul Popular”
din Focºani, loc de tradiþie pentru cultura locului, având
ca temã Unirea din 1859. Lucrarea, realizatã în tehnica
picturii pe sticlã gen vitraliu, a rezistat de la realizare –
1975 pânã iarna 1990, când Ateneul nu a mai fost încãlzit
ºi s-a deteriorat.
Despre toate aceste lucrãri, despre pictura artistei
au scris oameni importanþi de culturã remarcându-i
calitãþile, forþa implicãrii. Un critic cu importanþã de
pãtrundere VALENTIN CIUCÃ, a scris rânduri semnificative despre arta Elenei Stoiciu, remarcând „amprenta
distinctã” a artei ei, „capacitatea de a conferi
realului substanþa vitalã a imaginarului”.
Propensiunea spre culturã a Elenei Stoiciu a dus-o
cu necesitate spre arta tiparului, a cãrþii, a revistelor de
culturã ºi artã. Faptul este grãitor pentru caracterul viu,
participativ al artistei, pentru bogãþia ei interioarã.
Ilustreazã încã de la primul ei numãr revista de culturã,
literaturã ºi artã Pro Saeculum ºi cu o consecvenþã
exemplarã o gãsim în paginile revistei (în al cãrei colegiu
redacþional se aflã) pânã acum, la cel de-al 50-lea numãr!
Faptul vorbeºte nu numai despre talentul artistei, dar ºi
despre seriozitatea ºi caracterul ei prob.
Artista a fost apreciatã ºi rãsplãtitã cu premii
importante care i-au subliniat meritele în plan artistic ºi
profesional. Menþionez doar pe cele mai importante chiar
de la început: Premiul I ºi Medalia de aur – Expoziþia
Naþionalã Bucureºti –1958;Premiul I ºi Medalia de argint
–Expoziþia Internaþionalã de la Amsterdam-Olanda-1959;
Diplomã la Festivalul Concurs „Voroneþiana”-1976,
1978; Saloanele „Moldova” , Saloanele de graficã, º.a.
Elena Stoiciu ºi-a dat strãlucit lucrarea de grad în
învãþãmânt în 1987, cu tema „Monumentele comemorative ºi colecþiile etnografice din Vrancea, loc de
întâlnire al elevilor cu opera de artã” , cu o mare profesoarã
ºi cercetãtoare a istoriei artei vechi din România –Corina
Popa ºi acest fapt vorbeºte despre virtuþile
intelectuale ale artistei.
Scriind aceste câteva rânduri despre fosta mea
studentã de la picturã, îmi dau seama cât de greu (dacã
nu cumva imposibil) este sã evoci viaþa unui om cu infinita
ei bogãþie de fapte, de trãiri, de aspiraþii, de realizãri.
Artistei, profesoarei care astãzi numãrã o frumoasã
sumã de ani pusã cu devotament în slujba ºcolii, a artei
ºi culturii, îi aduc omagiul meu, bãnuind resursele mari
pe care încã le mai are, disponibilitãþile pentru artã, pentru
oameni.
Iulie 2008.
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Virgil Panait

REVISTA REVISTELOR

Prozatorul Constantin Stan face o necesarã radiografie
a vedetismului ieftin, tip TV. Fiind ºi un bun ziarist cultural, domnul C. S. îºi alege foarte bine victima: o anume
randafir
Teo T
Trandafir
randafir, cea adulatã de babe ºi vãduvi de vârsta
a patra. Zice autorul „Dramatic mi se pare cazul Teo
Trandafir. Dramatic, omeneºte vorbind. Pentru cã ea nu
este proastã, pe vremuri chiar avea replicã. A încercat ºi
ea o curã de slãbire într-un pariu cu kilogramele (multe)
în plus spre a arãta ce înseamnã sã ai voinþã, dar a
pierdut. Nu asta-i drama. Drama este dorinþa ei. A început
sã se autopastiºeze ºi sã facã orice pentru a obþine
audienþã. Sigur cã încã de la PRO TV o cam luase razna,
în primul rând cu maneliºtii pe care ni-i bãga pe gât în
cantitãþi uriaºe” Da. Teo s-a stins, aºa cum s-a stins ºi
Mihaela Tatu, Andrei Gheorghe sau Bebe – sex.
Mediocritatea ºi prostul – gust nu pot dura la nesfârºit,
nu-i aºa?

ARGEª, nr. 5 / 2008
Într-un bun interviu luat de poetul Gabriel Stãnescu,
distinsul istoric literar N. Georgescu face luminã, oarecum,
în ceea ce priveºte legionarismul marilor personalitãþi ale
epocii interbelice: „interbelicul românesc a fost momentul
de vârf al dialogului nostru cu Europa. Apropierea
intelectualilor tineri de ceea ce se chema „Miºcarea
legionarã” – o miºcare nu este un partid; sensul vine de
la latinescul miscere care înseamnã „a amesteca” – era,
vã repet, dialogul ei cu frontul ideilor europene. În niciun
alt compartiment politic al momentului nu se discuta
despre omul nou; aceºti oameni care dezbãteau
asemenea chestiuni aveau nevoie de un numitor comun,
ceva care sã-i þinã alãturi, o revistã, un ziar, o instituþie.
Oricine se ocupa cu definirea specificului naþional în
epocã era considerând ca fãcând parte din Miºcare”. Sã
spunã, dl. N. Georgescu adevãrul pânã la capãt?

AXIOMA, nr. 5 / 2008
Domnul Ieronim Tãtaru nu ne dezamãgeºte, Domnia
Sa ni-l readuce în actualitate pe Dante Gabriel Rosetti,
principalul reprezentant al ºcolii prerafaelite engleze.
Sunt, totodatã, 180 de ani de la constituirea confreriei
prerarafaeliþilor în Marea Britanie. Ce ne spune dl. Ieronim
Tãtaru: „Prerafaeliþii englezi au unit mereu pictura cu
poezia. Unii dintre ei, printre care ºi Dante Gabriel Rosetti,
fiind în egalã mãsurã ºi pictori ºi poeþi reputaþi. Mai toatã
opera picturalã a prerafaeliþilor este influenþatã de poezie,
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de literaturã, în general, ea evocând puritate, sinceritate,
sensibilitate, inefabilitate poeticã, un sentiment al naturii,
o bucurie a contemplãrii ei, exprimând adesea un extaz
de o rezonanþã misticã. Doctrina prerafaeliþilor englezi
are coerenþã ºi ar putea fi aºezatã între estetica
romantismului ºi aceea a simbolismului.”

VIAÞA ROMÂNEASCÃ, nr. 5 / 2008
La ancheta revistei, intitulatã „scriitorul ºi opera”
rãspunde ºi poetul Radu Ulmeanu care ne aduce un pic
cu picioarele pe pãmânt: „Din pãcate, fiinþa poetului este
vremelnicã, mai plãpândã parcã în esenþa ei pieritoare
decât a altora. Labiº, care a fost în fapt cea mai mare
promisiune postbelicã a poeziei noastre, a sfârºit la 21
de ani, mãcinat deja, la o vârstã atât de fragedã, de aburii
alcoolului. S-a vorbit cu oarecare îndreptãþire despre
asasinarea lui, dar aceasta chiar realã fiind, nu ar fi fost
posibilã în absenþa „alcoolurilor tari”, pe care, din ce în
ce mai conºtient de absurdul unei lumi pe care voia sã o
smulgã din criminala ei inerþie, le frecventa. Nichita s-a
închinat ºi el apetitului bahic…” De luat aminte ºi a medita
la toate acestea.

CONVORBIRI LITERARE, nr. 5 / 2008
Poetul Cassian Maria Spiridon reia un interviu mai
vechi cu poetul Cezar Ivãnescu, publicat iniþial în „Dacia
literarã” nr. 3, din 1993. Spunea marele dispãrut în legãturã
cu plecarea sa la Bucureºti: „Da. M-am strãmutat nu de
voie, ci de nevoie…în momentul când ar fi trebuit sã ne
afirmãm ca atare, deci, Iaºul nu exista din punct de vedere
cultural. Sigur cã existau niºte reviste conduse de politrucii
epocii, dar Iaºul nu exista din punct de vedere cultural.
ªi atunci, ca pe vremuri demult apuse, ca sã te impui în
cultura româneascã ºi-n literatura româneascã trebuia sã
mergi în singurul loc din România unde cu adevãrat exista
o emulaþie autenticã de valori ºi unde exista posibilitatea
afirmãrii: Bucureºti! Capitala turcitã a României
comuniste. Nu m-am acomodat niciodatã cu viaþa
bucureºteanã ºi mã consider un moldovean fericit,
deoarece pânã la ora actualã nu mi s-a întâmplat nimic
atât de nefast, cum li s-a întâmplat predecesorilor mei.” I
s-a întâmplat ceva mult mai grav: moartea, singurul lucru
serios de pe lumea asta…

ACOLADA, nr. 5 / 2008
În decembrie trecut, ªtefan Hruºcã a susþinut un
spectacol cu Adrian Pãunescu. Pornind de la asta, poetul
PRO

LUCEAFÃRUL, nr. 21 / 2008

SAECULUM 6/2008

info-cultural
(ºi cântãreþul) Ion Zubaºcu scrie: „Cum a fost posibil,
oare, ca acest simbol al curãþeniei morale ºi sãrbãtorii
tradiþionale româneºti sã se regãseascã pe aceeaºi scenã
cu Adrian Pãunescu, omul care în toþi aceºti ani a reuºit
sã devinã un simbol al polaritãþii contrare din spaþiul public autohton? Pentru acest om (Adrian Pãunescu s.m.)
cursul istoriei a încremenit în 15 iunie 1985, dupã dezastrul
total al Cenaclului Flacãra de pe Stadionul din Ploieºti
când a pierdut tot ce dobândise prin linguºirea odioasã a
familiei dictatorului Ceauºescu, iar el nu mai viseazã de
23 de ani încoace decât sã reia lucrurile din acel punct
de rupturã (…). Cât îl priveºte pe actualul poet ºi politician Adrian Pãunescu, numai bunul Dumnezeu poate ºti
dacã mai e vreo speranþã” Totul e corect. Dar cine l-a
adus de la þarã în Bucureºti ºi i-a dat o pâine sã mãnânce
domnului Ion Zubaºcu? Rãspuns: poetul Adrian
Pãunsecu…

marxiºti, moartea avea o semnificaþie colectivã ºi o
finalitate escatologicã, evident impuse de „cosmologia”
universului social. Spaima de moarte vãzutã ca
aneantizare fizicã a individului, ca disoluþie definitivã, era
compensatã de credinþa în imortalitatea speciei umane,
în perpetuarea în memoria colectivã a imaginii indivizilor
care au aplicat exemplar norma socialã comunistã ºi au
fost implicaþi în realizarea proiectului comunist, uneori
cu sacrificii personale sau chiar cu preþul vieþii. În plus,
moartea ca fenomen natural, obiectiv, era consideratã o
necesitate, numai prin ea fiind posibilã reînnoirea
societãþii, apariþia unor indivizi cu noi potenþe socio –
creative; asumarea unei astfel de viziuni era consideratã
absolutamente necesarã în procesul maturizãrii
individuale ºi colective…” Bine cã a venit Revoluþia ºi nu
am ajuns sã ne „maturizãm” ºi noi.

ROMÂNIA LITERARÃ, nr. 23 / 2008
ATENEU, nr. 5 / 2008
Acum, când peste Lucian Blaga s-a aºternut, parcã,
un con de umbrã, eseul semnat de Laura Solomon mi se
pare cu atât mai plin de semnificaþii, mai ales cã autoarea
se ocupã de „Dezamãgiri spaþio- temporale în poezia lui
Lucian Blaga”. Autoarea îºi încheie articolul, edificator:
„Spaþiul poetic blagian este un loc al integrãrii armonioase
a fiinþei umane în fiinþa lumii. Se degajã din versuri un
sentiment al departelui, într-o spaþio – temporalitate careºi lãrgeºte marginile… în aceeaºi mãsurã spre înaltul
cosmic sau spre adâncul originar… Timpul este oprit,
depãºit sau lãsat în urmã – oricum, dominat – de cãtre
eul care, tocmai prin conºtientizarea propriilor limite,
reuºeºte sã le depãºeascã, sã le dizolve sau, dacã nu,
sã le împingã spre ne - margini, pânã la confundarea cu
însãºi fiinþa lumii.”

REVISTA
REVIST
A NOUÃ, nr. 3 – 4 / 2008
Din reuºitul eseu „Eminescu ºi limitele limbajului”
semnat de Christian Crãciun citez: „Dacã Eminescu vrea
sã ne ajute sã vedem lucrurile astea, el ne atrage atenþia
cã nu se poate decât prin simbol ºi cã, dacã existã în
interiorul limbajului omenesc un receptacul, un vas în
care sã poatã fi pãstrat adevãrul aºa cum era pãstrat
sângele lui Iisus în Sfântul Graal, apoi acela este simbolul.
Cine vrea sã aibã cunoaºtere, trebuie sã aibã cunoaºterea
originarã a simbolurilor. Numai un poet putea sã scrie
atât de profund, fãrã sã se vãicãreascã, Eminescu nu se
vaitã ca poeþii moderni cã nu poate sã scrie, cã are crizã
de inspiraþie. Nu . El abordeazã direct o întrebare pe care,
repet, foarte puþini poeþi au avut curajul sã o abordeze în
modernitate…” Concluzia este clarã: „Eminescu a fost
un mare mistic.” Tot ce se poate.

CULTURA
CUL
TURA, nr. 22 / 2008

PRO

Tulburãtor, eseul „Comuniºtii ºi moartea” semnat de
Mihaela Granco. Despre ce este vorba? Iatã: „Pentru

SAECULUM 6/2008

Un modest actor, Dan Puric, a scos o carte – „Cine
suntem” – în care o face pe misionarul naþionalist, vorbind
despre orice, într-un limbaj gen Vadim Tudor, Gheorghe
Funar sau Gigi Becali. Iatã ce scrie Sorin Lavric despre
cartea cu pricina ºi despre Dan Puric: „Unui actor nu-i
poþi pretinde ca, în afara scenei, sã fie sclipitor. În schimb,
de îndatã ce iese din rol ºi intrã în pielea lui,
spontaneitatea i se risipeºte ºi relieful i se ºterge: devine
un om banal a cãrui vervã, obþinutã cu preþul atâtor ore
de repetiþie, dispare. Discrepanþa este cu atât mai
dramaticã cu cât luãm în seamã ºi ceea ce spune: cãci,
scos din matca replicilor învãþate ºi desprins de tiparul
psihologic al personajelor cu care s-a identificat, limba
lui cade. Devine searbãdã ºi ineptã… Pe scenã, Dan
Puric e simpatic ºi nimic mai mult… Cu astfel de gânduri,
nu-i vãd lui Dan Puric un viitor liniºtit. O sã-ºi ducã crucea
cât va putea, supraveghetorii ideologici ai sãnãtãþii noastre
mentale având grijã sã-l compromitã parþial sau total…”
Eu zic cã Dan Puric ar face mai bine sã rãmânã pe scenã.
Acolo, mãcar tace…

CAFENEAUA LITERARÃ, nr. 5 / 2008
Poetul Liviu Ion Stoiciu semneazã cel mai trist articol
despre moartea altui poet important: CEZAR IVÃNESCU.
Iatã ce scrie L. I. S: „În ziua în care elita Uniunii Scriitorilor
din România îºi aniversa, la sediul ei, Centenarul cu Traian
Bãsescu ºi cu suita de S.P.P – iºti care þineau scriitori
de rând „fãrã invitaþii” la poarta sediului U. S. R., deºi era
sãrbãtoarea tuturor scriitorilor… joi 24 aprilie seara s-a
aflat de moartea lui Cezar Ivãnescu. Lui Cezar Ivãnescu
nu i s-a adus nici un onor; din ce a scris presa, Cezar
Ivãnescu a murit ba de edem pulmonar, ba de embolie
cerebralã, ba de stop cardiac – probabil numai în România
se poate întâmpla aºa ceva: sã nu se dea un verdict clar
al decesului unei personalitãþi de prim rang a literaturii
române. Ultima ºtire suna aºa: „Scriitorul Cezar Ivãnescu,
în vârstã de 67 de ani, a ajuns mult prea târziu la spital
pentru ca doctorii sã-l mai poatã salva, spun surse
medicale”. Pãcat!
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Dinu Mirea

BREVIAR

OCTAVIAN VOICU, Lumea are glas, Bacãu,
Editura Corgal Press
Press, 2008, 146 pag.
oicu s-a prezentat editoÎn timpul vieþii, Octavian V
Voicu
rial exclusiv în ipostaza de poet (ºapte volume), pentru
ca – iatã – la patru ani de la dispariþia sa (2004) sã aparã
cu un roman scris în tinereþe (probabil prin anii ‘66 - ‘70)
despre lumea satului, surpatã în temeliile ei morale, ºi
despre modul în care se integreazã în aceastã lume
tânãrul inginer agronom Marin Velinescu. Din acest punct
de vedere avem un Bildungsroman pentru cã asistãm la
procesul de maturizare a acestuia, dar ºi romanul unei
colectivitãþi ce începe sã înþeleagã cã resemnarea nu
poate duce decât la atrofierea sa în dimensiunea
existenþialã. Romanul (o confesiune deghizatã) e scris
cu naturaleþe, autorul strãduindu-se sã nu cadã victimã
unei stereotipii lingvistice pãgubitoare, întrucât paginile
cele mai reuºite sunt acelea care surprind relaþia profund
omeneascã dintre acesta ºi moº Frunzã. O dovadã sau
chiar mai multe în favoarea ideii cã bunul simþ þãrãnesc
nu a putut fi strivit de o putere vremelnicã ºi iraþionalã.
La nivel epic, însã, creeazã situaþii neverosimile sub raport
psihologic, iar conflictele depãºesc cu puþin reþetele
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oferite de romanele apãrute în acele vremuri. Cartea e
mai mult o demonstraþie cã Octavian Voicu avea talent
de povestitor ºi harul de a citi lumina din sufletele
oamenilor.

MARCEL MUREªEANU, Monede ºi
monade, vol. II, Cluj – Napoca, Ed. Limes, 2007, 172
pagini.
Dacã am numãrat bine, acesta este – pânã în prezent
– autorul a 18 volume de poezie, 3 volume de prozã ºi a
2 volume de aforisme sub titlul provocator: «Monede ºi
monade». Poet cu o personalitate foarte bine conturatã,
„cãlãtor în insomnii”, ars de „patima recunoºtinþei”, Marcel
Mureºeanu este scãpãrãtor cu aforismele sale, mereu în
cãutarea adevãrurilor ultime ºi a exprimãrilor paradoxale!!
Nimic forþat în minitextele sale, magistral aºezate în
paginã, cu efecte calculate în spaþiul reflecþiei. Iatã câteva
mostre: «Multe merg din plin, dar ºi mai multe merg din
gol!» Ori:«S-a ajuns ca nici nebunii sã nu mai vorbeascã
decât în faþa naþiunii. Unde sunt tulburãtoarele monologuri
în oglinda lacului?» Ori:«Din Mirãrile Temnicerului… - De
ce le-or fi dat pedepse aºa de mari dacã tot trece vremea
aºa de încet?!»
Uneori se simte delicateþea ºi rafinamentul poetului
ce-ºi exhibã neliniºtile:«Cad petalele unghiului mort, între
care a stat toatã vara ascuns sufletul meu, hãrþuit de
patimile trupului…» Sau ce pãrere aveþi de urmãtoarea
consideraþie: « Vampirul parfumat e curios ca un
cleptoman?» Dar oricât s-ar strãdui sã aparã simplu,
nelivresc, adâncul ºtiutor de carte se impune cu naturaleþe
cititorului complice; mai ales când îºi adjudecã o ironie
nimicitoare: «Textualiºti bogaþi vor fi expropriaþi de
parabunurile lor ºi de toate metatitlurile pe care le-au avut»
Pânã atunci, vorba oximoronistului: «Spre Transcendent,
birjar!». N-am crezut cã voi citi o carte de aforisme –
meditaþii cu atâta plãcere! Nu rãmâne decât sã vã
convingeþi!

MARIAN RUSCU, Jar printre friguri, Deva,
Editura Emia
Emia, 2007, 112 pag.
Un poet al dorului de pãrinþi, al nostalgiilor nãucitoare
dupã edenul pierdut, al dorului de transcendent afirmat
cu fermitate («mirenii, în mãtãnii, / au înmãrmurit la
îndrãzneala mea») Un poet matur care-ºi afirmã neliniºtile
pãstrându-ºi nesmintitã capacitatea de a se uimi în faþa
miracolelor: «cum lacrima din rouã plinã / într-un strop de
brumã» Între îngerii aºteptaþi ºi arlechinii de pe pânze
poetul îºi doreºte, mai mult decât orice, integrarea în
ritmurile sacre ale devenirii: «O, Doamne, / câtã pace ºi
liniºte / printre inimi ºi livezi!»
PRO

MARIUS GHILEZAN, Hoþia la români ,
Bucureºti, Runa
Runa, Grupul Editorial Corint
Corint, 2008, 152 pag.
Marius Ghilezan, specialist în comunicare instituþionalã ºi marketing politic, publicist experimentat, autorul
primului nostru roman sportiv, «Furia» (Ed. Humanitas) a
scris o carte foarte tristã, o carte în care se spune lucrurilor
pe nume, fãrã moralizare ºi dãdãcealã, cu luciditate
dureroasã, cutremurãtoare: «Oamenii locului furã de când
se ºtiu ei. Nu au preþuit niciodatã valoarea». Sugerãm
cititorilor sã-ºi revinã din încremenirea (fireascã) ºi sã
citeascã pânã la capãt. Nu vor avea motive sã regrete.
Motivul? Nu sunt ºanse de vindecare a Rãului dacã
acesta nu este identificat. Un medic nu poate aplica un
tratament eficient dacã nu a pus un diagnostic corect.
Admiraþia pentru hoþie, consideratã un garant al deºteptãciunii, constituie un efect, nu o cauzã. Gãinãria, blatul (la
fotbal), ºpaga, plagiatul, ingineriile financiare sunt doar
câteva din posibilitãþile pe care românul le are la dispoziþie
dintr-o gamã cu mult mai variatã într-o þarã în care totul
se poate
poate, când existã voinþã, bunãvoinþã ºi fantezie. Ne
place sã credem cã Bedros Horasangian în al sãu „Cuvânt
- înapoi” are dreptate când afirmã: «Suntem cum suntem,
dar putem fi cum ar trebui sã fim» Oare? Vor apãrea peste
noapte oamenii cu onoarea nepãtatã, justiþiari ai unei noi
lumi? Tot autorul cãrþii dã un rãspuns care ne pune pe
gânduri: «Nuferii onoarei nu se dezvoltã în balta fãrãdelegii.
Pãstrãvul nu trãieºte decât în ape limpezi».
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Impactul cu lumea («câte sãgeþi otrãvite / mi-au fost
mai degrabã drept leac») ca ºi desele neînþelegeri cu
sine însuºi îl înstrãineazã – vremelnic – de ambele
realitãþi. Rezultã de aici un discurs liric aspru ºi incitant,
a cãrui forþã se impune memoriei prin (nu puþine) formulãri
inspirate: «roua e gata sã dea în clocot / drumu-i de foc»,
semn al unei neobiºnuite combustii interne. Unele texte,
întru totul remarcabile, ar merita citate în întregime: «În
veghe cu o umbrã fulger - cometã» sau «Dansul de foc».
Un poet a cãrui retoricã bine supravegheatã m-a cucerit
ºi pe care mi-aº dori sã-l urmãresc în continuare.

EUGEN CAZAN, Numele meu este
Charmides, 2007, 64 pag.
Alexandru, Bistriþa, Editura Charmides
Între cei care au girat debutul ºi evoluþia unui poet de
formaþie ºi esenþã umanistã ca Eugen Cazan se numãrã:
Constanþa Buzea, Traian T. Coºovei, Iolanda Malamen,
iar textele sale (poetice ºi dramatice) au fost comentate
favorabil de Cezar Ivãnescu, Marin Mincu, Cãlin Cãliman,
George Mihalcea, Liviu Grãsoiu, Andrei Milca, Florentin
Popescu, Victoria Milescu…
Pe acest poet, debutat la început de mileniu nu pare
sã-l intereseze prea mult modele poetice ºi, în orice caz,
nu se lasã atins de ele. El crede în puterea de a întemeia
a metaforei ºi se întoarce, curat ºi demn, spre mituri mai
mult sau mai puþin apropiate nouã, în cazul de faþã,
Alexandru cel Mare (cel evocat de Plutarh, Aria, Curtius
Rufus, Pompeius Trogus), un adevãrat personaj homeric
aflat într-o relaþie specialã cu Hephaistion, ce cautã
atingerea absolutului în eros, tot aºa cum a îndrãznit
înfrângerea oricãror limite în rãzboaiele sale, douã moduri
de a atinge eternitatea. Lungul monolog al lui Alexandru,

strãbãtut de omeneºti neliniºti ºi cãutãri, refuzând
surogatele de fiecare zi, are monotonia ºi mãreþia marilor
texte epice, cu aceeaºi propensiune spre atemporalitate
ºi universalitate, cu observaþia cã, în cele mai performante
pagini, poetul atinge temperaturile înalte ale poeziei de
idei, indiscutabilã marcã a modernitãþii. Nu rareori, ne
surprinde prin adâncimea gândului: «frumuseþea este o
boalã, / o mascã ce acoperã nimicul», dar ºi prin luciditatea
dureroasã a celui care îºi mãsoarã victoriile ºi eºecurile,
fascinat de veºnicie, dar atent la pierderile sale în plan
omenesc: «spiritul spre înãlþimi» ºi «trupul în valea
viciului». E un discurs viguros, dar ºi tulburãtor, ce topeºte
mitul ºi istoria, legenda ºi singurãtatea unui om care «face
un teatru din viaþa sa». Volumul e o reuºitã incontestabilã
ºi cred cã nu mã înºel dacã vãd în fiul zeului Amon o
indicibilã mascã moralã a Poetului dintotdeauna, aprig
disputat de clipã ºi eternitate, pus mereu în situaþia de a
alege ºi de a se evalua drastic.

ION MICHECI, Drumul regal, Râmnicu Sãrat,
Editura Valman
alman, 2007, 114 pag.
Pânã în momentul de faþã, Ion Micheci este autorul
uni volum de eseisticã pe un subiect, deopotrivã de riscant
ºi pretenþios: «Eminescu. Luminã de lunã» dar ºi autorul
a douã volume de poezii: «Vecernii» (2006) ºi «Drumul
regal» (2007). Acesta din urmã mi se pare a fi mai aproape
de poezie în comparaþie cu acele confesiuni vesperale
apãrute cu un an înainte, chiar dacã, ici – acolo, se mai
simt sonurile eminesciene ca în «A numãra plopii»(spre
exemplu), situaþie nu prea avantajoasã pentru un creator
ce nu se mai aflã demult la vârsta marilor promisiuni.
Poezia adevãratã rãsare acolo unde te aºtepþi mai puþin:
«Cine, Doamne, risipit-a / Câtã urã ºi oroare / Tot atâta ºi
splendoare?» Sau: «Nu mã mai iubi. Precum se minte /
Minte-mã fãr-a clipi deloc. / N-o sã mã mai ardã jarul din
cuvinte / ªi de-a fericirea n-o sã mã mai joc.» Citabilã în
întregime este «Invocaþie»(nu singura). Cel mai adesea
însã, ispita unei versificaþii lejere, stângãcia unor formulãri,
mulþimea locurilor comune sufocã toate bunele intenþii
ºi, nu mã îndoiesc, trãirile sincere ale lui Ion Micheci.
Citeam în „Atheneum” nr. 5 (6) martie 2007 o declaraþie a
acestuia conform cãreia apariþia noului volum se datoreazã
admiraþiei colegelor de cancelarie faþã de orice text poetic oferit acestora spre lecturã. Asta – spune el – l-a
determinat sã scrie 1 – 2 texte pe zi ºi… „ecce opus!”
Douã observaþii: în primul rând, n-aº garanta cã distinsele
colege ale lui Ion Micheci sunt adânci cunoscãtoare de
poezie ºi nu aº miza prea mult pe admiraþia lor; în al
doilea rând, când e vorba de poezie, scrierea ritmicã, zi
de zi, ca la o normã impusã, aduce dupã sine frivolitatea,
scriitura superficialã. Ceea ce – din pãcate – s-a ºi
întâmplat.
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GRIGORE GRIGORE, Val de septembrie,
Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2007, 116 pag.
Poetul târgoviºtean scrie poezie pur ºi simplu, nu se
rupe complet de tradiþie, deºi – e limpede – ºi-a asumat
bine lecþia modernistã ºi neo – modernistã, nu are gustul
experimentului, nu simte tentaþia postmodernitãþii, cu toate
cã foloseºte – cu o discreþie elegantã ºi ceremonioasã –
ironia ºi autoironia: «tu ºi pietriºul tãu cel negru / ºi
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Destinatar ºi editor ALEX. OPROESCU, Despre
V. Voiculescu în scrisori, Buzãu, Editura Omega
Omega,
2008, 96 pag.
Cartea aceasta, ne încredinþeazã Alex Oproescu, în
dubla calitate de „editor” ºi „destinatar”, cuprinzând 90 de
scrisori primite de la «voiculescologi ºi alþi iubitori de
Voiculescu, în rãstimpul 1971 - 2006» apare cu prilejul
împlinirii a 45 de ani de la moartea acestuia (1963). O
primã secþiune înregistreazã conþinutul a 67 de epistole
primite de la specialiºti sau rude ale scriitorului, cu
informaþii istorico – literare preþioase (unele de-a dreptul
nãucitoare, cum ar fi aceea care deconspirã atitudinea
lui T. Arghezi faþã de confratele aflat în suferinþã).
Semneazã aici, între alþii, Antonie Plãmãdealã, Ovidiu
Papadima, Ion Apetroaie, Liviu Grãsoiu, Florentin
Popescu, Ion Voiculescu, Radu Voiculescu.
În cea de-a doua secþiune (23 de epistole) aflãm
informaþii mai puþin importante, þinând de implicarea unor
personalitãþi culturale în cunoaºterea ºi preþuirea operei
voiculesciene: Paul Anghel, Marin Bucur, Radu Cârneci,
Dragoº Morãrescu, Augustin Z. N. Pop, Lucian Vasiliu,
Nicolae Scurtu, Petru Ursache. Cele mai multe sunt o
confirmare în plus a unei recunoaºteri meritate a activitãþii
lui Alex. Oproescu pentru promovarea operei lui V.
Voiculescu. Se adaugã la acestea câteva note ºi
comentarii (ce atrag atenþia asupra unor date de istorie
literarã aflate în corespondenþa publicatã), câteva cuvinte
despre „destinatarul” acestor scrisori ºi un set de fotografii
ce reconstituie principalele momente din procesul de
recuperare ºi repunere în circulaþie a poetului de la
Pârscov.

AUREL POP, La Hanul Verbelor , Cluj –
Napoca, Editura Risoprint
Risoprint, 2008, 146 pag.
Autorul e cunoscut mai degrabã ca poet (3 volume de
poeme apãrute în perioada 2004 - 2007), dar, ºi în calitate
de critic literar prin cronicile publicate în ultimii ani în
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„Oglinda literarã” (Focºani), „Viaþa studenþeascã” (Arad),
„Cetatea culturalã” (Cluj - Napoca), „Citadela” (Satu Mare),
„Plumb” ºi „Ateneu” (Bacãu), „Reflex” (Reºiþa), dar ºi în
„Pagini Româneºti ” (Noua Zeelandã), „Atheneum”
(Canada), „Conexiuni” (S.U.A.). Din cele 35 de cãrþi
comentate, 25 sunt cãrþi de poeme, lucru care nu ne poate
mira, având în vedere slãbiciunea / apetenþa sa pentru
acest gen literar. Dintre acestea doar 8 aparþin unor
concitadini, semn cã a dorit mai mult decât sã promoveze
valorile din aceastã zonã literarã (Satu Mare), iar 4 sunt
poeþi din diaspora (Canada, Germania, S. U. A.) ºi n-aº
spune, în acest caz, cã valoarea volumelor comentate
merita efortul fãcut. Din lista cronicilor publicate reiese
cã majoritatea zdrobitoare a apãrut începând cu anul
2005, timp insuficient pentru limpezirea instrumentelor
critice ºi a unui exerciþiu minim de valorizare. Practic,
Aurel Pop nu respinge nimic, ci doar îºi exprimã rezerve,
îºi explicã ºi ne explicã ce anume a voit poetul sã ne
transmitã, dar nu pune un diagnostic ºi se fereºte sã dea
note sub 9 (nouã). Nu cred cã rolul unei asemenea cãrþi
este doar de informare a cititorilor ºi de interpretare a
unor texte, lãsând sarcina evaluãrii critice pe seama altora.
Pânã la urmã, «La Hanul Verbelor» este cartea unui poet
care-ºi îngãduie un spaþiu de reflecþie pe marginea creaþiei
altora, spre folosul nostru, al tuturor.

FLOREA TURIAC, Înger zburând pe maci,
Marcona,
Târgoviºte, Grupul Editorial Bibliotheca – Marcona
2007, 126 pag.
Dupã «Luminã pe roua lumii» (2005) ºi «Echilibrul
haosului»(2006), bine primite de criticã, Florea Turiac se
prezintã acum cititorilor cu un nou volum organizat în
jurul celor 3 simboluri centrale ale edificiului sãu liric:
copilul (candoarea originarã), îngerul (sacralitatea
pierdutã) ºi lumina (graþia divinã spre care tinde mereu
fiinþa umanã), de fapt trei trepte fundamentale ale devenirii
de Sine. Poemele se organizeazã pe trei secþiuni: Înger
zburând pe maci (41 de texte), Variaþiuni în sonete
(15 texte) ºi Limbã împodobitã (36 de texte) cu un
Addagio – Semne de amintiri (1 text).
Florea Turiac este un îndrãgostit de sonuri
îmbãtãtoare, de armonia seninã a unui text ce alunecã
firesc ºi ireversibil spre înãlþimea divinã, dorindu-ºi
progresiv sã se topeascã în flori (frumuseþea vieþii), în
maci (frumuseþea morþii) ºi în cer (din nou, graþia divinã).
Nimic fãrã iubire, nimic fãrã slava înaltului: «Pãzit de
îngeri numai rai inspir»ºi «Iubire, noi te slãvim în versuri».
Sonetul i se potriveºte foarte bine poetului din Târgoviºte,
pentru cã îi disciplineazã inspiraþia, i-o îndreaptã spre
expresia rotundã, echilibratã ºi seducãtoare. Iatã doar
un exemplu: «Tu eºti sub cer, iar eu sunt pe pãmânt / ªi
glasul tãu e un ecou în mine, / Încât de dor pun raiuri în
cuvânt. // Sã vii aici sau sã mã chemi… Mai bine, /
Zburând tot trist pe aripã de vânt, / opreºte-mã din milã
lângã tine!» De aici nu rezultã doar o poezie a împãcãrii
cu Sine ci ºi una a tensiunilor interioare, a neliniºtilor
rãvãºitoare, a cãutãrilor frenetice ce-ºi au drept capãt
salvatoarea luminã: «Dorind sã ucidã din el doar mistreþul
- / Copil fãrã vinã iertând rãtãcirea, / Luminã ce-ºi aflã în
ardere preþul / Azi ºtie cã-n toate, mai presus, e iubirea».
PRO

pietricica cea ruginie / vopsitã cu veºnicie / de un diavol
integru».În altã parte: «în acea carte la o singurã filã /
într-o poziþie umilã / stã numele meu ºi-ºi perfecþioneazã
auzul». Lumina, suferinþa, rãbdarea, creaþia, nevoia de
identitate, iubirea ca imperativ al fiinþei umane, frica de
moarte constituie nervatura tematicã a unei cãrþi ce oferã
destule satisfacþii estetice, cu excepþia (nedoritelor)
momente când poemul alunecã într-un steril ºi
contraproductiv joc de cuvinte de genul:
«oul ºi gãina s-au întâlnit pe o punte / gãina nu avea
loc de ou / oul nu avea loc de gãinã» º.a.m.d. Uneori
poetul devine declarativ, constatativ, alteori izbucneºte
în inspirate alãturãri de cuvinte: «De – asupra noastrã /
bat clopotele sparte / de ultimul vânt» Sau: «Au dat mugurii
/ genunchii iernii – au cãzut / ca niºte lacrimi». Sau:
«Obosit de prea multã iubire / Dumnezeu tot bate din
pleoape / - dacã aveþi suficientã simþire / veþi putea merge
pe ape» Poetul din Târgoviºte îºi converteºte melancolia
în versuri ce se aºazã convenabil, ca niºte pilaºtri, la
Templul Poeziei, limpede ºi curat, asemenea castalidelor
protectoare. Deºi lasã impresia unei dispuneri aleatorii,
volumul se remarcã (în ciuda inegalitãþilor valorice) tocmai
prin coerenþã.
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