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„CE-I MÂNA PE EI ÎN LUPTÃ?”

PRO

Cu ceva vreme în urmã mã apropiam de o istorie
literarã, nu neapãrat de prim – plan, sau de un dicþionar,
în genul celor realizate de Marian Popa prin anii 1971,
1977, cu religiozitate, sau mãcar, cu ferma convingere
cã mã pot miºca confortabil între repere valorice stabile,
în afara oricãrei contestãri. Era, în mintea mea, vocea
inflexibilã a Timpului care decanteazã ºi ierarhizeazã,
chiar dacã pe copertã apãrea un nume sau altul. În mod
logic, autorul unui asemenea op îmi apãrea ca o semi–
zeitate, unul deja intrat în …Istorie, legendã, mit, eram
copleºit! Probabil cã aºa ºi-au dorit sã fie receptaþi ºi
aceºtia, puþini la început, pentru cã – mi-aduc aminte –
prin anii ‘70 ne vãicãream, prin toate gazetele, cã nu
avem sinteze, de parcã împrejurul nostru colcãia de
capodopere ºi vibra de mulþimea clasicilor în viaþã!
Probabil cã aºa au gândit ºi cei care au realizat
dicþionare cu ambiþia de a da calificative drastice (v. cazul
Marian Popa) sau istorii literare, intitulate modest: «O
istorie a literaturii române…», «Istoria literaturii române
de azi pe mâine», «Istoria literaturii române contemporane. 1941 – 2000», dar cu ambiþia (ne-)mãrturisitã,
însã uºor de înþeles, de a avea ultimul cuvânt, de a spune
lucruri definitive (modest, nu-i aºa?!). Situate la extreme,
din multiple puncte de vedere, sinteza lui Ion Rotaru
pãcãtuieºte printr-o prea mare generozitate, semnând
cecuri în alb multor veleitari ºi impostori din toate
provinciile locuite de români (care scriu, nu se încurcã),
alãturi de valori certe, într-un amestec indigerabil, pe când
sinteza semnatã de Alex. ªtefãnescu, categoric
superioarã ºi, oricum, mai spectaculoasã, pãcãtuieºte
printr-o prea mare severitate, venitã – cred eu – nu
neapãrat dintr-un impecabil simþ al valorii, cât din
conºtiinþa cã Domnia Sa se simte un legitim locuitor al
Olimpului (sau mai mult?!), privind cu o aroganþã simpaticã
aproape tot ce „miºcã” în provincie. Înarmat cu o
ameninþãtoare „secerã de diamant”, semn al puterii
discreþionare, acesta este autorul unei declaraþii publice
de antologie: «Cine nu apare în cartea mea, nu existã!»
Mãcar de-ar fi fost o glumã!
Din paginile consacrate ultimelor decenii ale literaturii
române (cu deosebire, la Ion Rotaru) curg aluvionar
cohortele de condeieri, neapãrat poeþii în valul din faþã,
din ce în ce mai mulþi ºi mai insistenþi, înzestraþi cu ce
le-a dat „strada”, lipiþi de realitatea – deseori – imundã,
adãugându-ºi, peste toate, un limbaj deºãnþat – rafinat,
ascultând vocea vulgului ºi, mai ales, desfãtându-se prin
parodierea epuizantã a tuturor textelor de la începuturile
lumii ºi pânã azi (e de muncã, nu glumã!), mai apoi –
prozatorii
prozatorii, din ce în ce mai complicaþi ºi mai vidaþi de
elanuri celeste, oscilând dramatic (ºi nu prea) între meta
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– ºi mega –, între sfialã ºi impudoare nezãgãzuitã de
nimic, campioni ai relativizãrii oricãrei perspective epice
ºi etice, rãtãciþi – se pare – într-un etern spaþiu labirintic,
iar, mai la urmã, criticii (nu oareºicare) din ce în ce mai
convinºi cã judecãþile lor de valoare nu pot fi contrazise
(decât de…), acum ºi-n veacul vecilor… Cei care nu intrã,
nu se integreazã, nu fac parte din aceste valuri
„migratoare” – din ignoranþã, din neputinþã ori – se mai
întâmplã – din principiu, având un alt mod de a înþelege
literatura, sã zicem – sunt ignoraþi, iar dacã devin
supãrãtori – prin insistenþã, tenacitate sau prin talent (lucru
foarte grav) ameninþând ierarhiile dictate din unul ºi acelaºi
centru de putere, sunt marginalizaþi sau executaþi public,
sã se înveþe minte!!
Pânã la urma urmei, privind îndârjirea cu care se
blefturesc, se bleotocãresc, de mai mare dragul, aspiranþii
la nemurire, þâfna cu care riposteazã la orice semnal
negativ, rãbdarea cu care îºi numãrã opurile, de mai multe
ori pe zi, suficienþa ºi agresivitatea unora dintre ei, mai
nu puþini la numãr!)
cã te încearcã îndoiala cã pe aceºtia (nu
i-a mistuit vreodatã credinþa în frumos ºi-n adevãr, cã au
ars vreodatã la temperaturi înalte pentru o idee, ci – mai
degrabã – începi sã crezi cã doar vanitatea lor gonflabilã,
o nemãsuratã iubire de sine ºi o desprindere totalã de
planeta Pãmânt le justificã eforturile (admirabile) de a
defriºa – inutil ºi criminal – pãdurile patriei, alimentând
neostoit încãpãtoarea groapã de gunoi a literaturii române.
Mai deunãzi, cineva mi-a arãtat pe trotuarul celãlalt o
asemenea statuie vivantã: «Priveºte-l», mi-a zis el,
«acesta e un scriitor în viaþã, Miluþã Guguºtelu». L-am
privit. Cãlca grav ºi important, ferm convins cã fiecare
pas al sãu sacraliza câte o palmã de pãmânt! Îl priveam,
cutremurat de emoþie, binecuvântând clipa!...
Când le citeºti confesiunile (interviuri, memorialisticã,
jurnale, epistole cãtre Cititorul de Elitã) rãmâi mult pe
gânduri! Discursul mnezic ºi cel mlãdios – mãrturisitor
descoperã, în faþa ochilor noºtri uimiþi, coloanele bine
poziþionate ale unui templu impunãtor închinat acþiunii
morale în numele binelui comun ºi desãvârºirii de Sine!
Am învãþat, cu anii, sã trec peste bunele intenþii declarate,
sã nu mã las copleºit de tonurile înalte ale unei confesiuni
ºi sã judec lucrurile într-un context mai larg, al
confruntãrilor subterane (uneori) ºi al jocurilor de culise
(alteori), ascultând de vocea raþiunii ºi a bunului simþ.
Prea mulþi au intrat ºi au ieºit din manuale în ultimele
patru – cinci decenii, prea destui au fost cei elogiaþi pe
pagini întregi din marile gazete literare ale þãrii în anii ‘60,
‘70, ‘80 pentru ca – mai apoi – sã disparã din prim –
planul literaturii române ca ºi cum nici n-ar fi existat, prea
multe jerbe de elogii multicolore au acoperit un cer prea
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demodate» (2001) ºi «Gustul vieþii. Varietãþi critice»
(2007). Aceste patru volume, elogiate în câteva zeci de
cronici, sunt rodul muncii de o viaþã a unuia dintre cei
mai autentici intelectuali – moraliºti pe care-i avem. ªi
cu toate acestea, numele sãu a fost „ocolit” atât de
«Dicþionarul General al Literaturii Române. Literele C/D»
(2004), cât ºi de «Dicþionarul biografic al literaturii române»
ce poartã semnãtura lui Aurel Sasu (2006). ªi nu sunt,
nici pe departe, singurele exemple posibile.
Studiind lista minimalã a celor amintiþi de mine,
constatãm cu uºurinþã un… detaliu: toþi se aflã, geograficeºte, la distanþã relativ mare de Centru, de locurile
unde se iau deciziile majore, unde se hotãrãºte, mã rog,
cine existã ºi cine nu existã în literatura românã. Sunt
conºtient de faptul cã lucrurile sunt mult mai complicate,
mult mai rafinat – perfide decât le-am prezentat eu mai
sus ºi cã simpla poziþionare geograficã nu explicã pe dea întregul mecanismele (de-acum) exersate ale formãrii
ºi impunerii unei ierarhii: trebuie sã ai „în spate” o revistã
de prestigiu, sã-þi strigi tare meritele, sã ieºi cât mai des
la rampã, sã ai o echipã solidã de susþinãtori (întreþinutã
pe bazã de reciprocitãþi), sã lauzi pe cine trebuie ºi când
trebuie, sã nu contrazici pe cine nu trebuie ºi … când nu
trebuie! Abia dupã ce te pui la punct cu toate aceste
„detalii”, te înarmezi cu tupeu, strigi tare ºi ataci la
baionetã!! Pãzea!!
O fi uitarea „scrisã-n legile omeneºti”, dar prea se
aplicã doar unora! O fi ignorarea (unora ºi altora) un
instrument de manipulare ori un semn de neasemuitã
aroganþã?!Pânã la urma urmei, niºte oameni hotãrãsc
cine intrã sau nu intrã într-un dicþionar, un om în carne ºi
oase – eventual bine crescut… în greutate, în urma
eforturilor depuse, fireºte – hotãrãºte dacã un scriitor sau
altul intrã într-o istorie a literaturii, nu Timpul, cum ne
place nouã sã credem. Nu mi-l închipui pe fiul lui Uranos
ºi al Geei, implicându-se în alcãtuirea ierarhiilor literare
pe termen lung, stãpân absolut ºi de invidiat peste Insulele
Preafericiþilor (Mihail Gãlãþanu, Radu Anton Roman, Ovidiu
Hurdezeu, Dan David, Stelian Tãnase, Emil Hurezeanu,
Florin Sicoie º.a.m.d.)
Fãrã sã pot trage niºte concluzii cu caracter decisiv,
fãrã sã risc generalizãri ºi sã formulez acuze (pe care sã
le regret apoi), îmi îngãdui doar sã am serioase îndoieli
în privinþa obiectivitãþii (declarate sau subînþelese) a
istoricului literar, sã pun sub semnul relativitãþii orice
demonstraþie, oricât de elegantã ºi ingenioasã, venitã de
la Centru!! E foarte bine cã aceste sinteze existã, dar ele
s-ar cere concurate, echilibrate, completate de o sintezã
sau mai multe desprinse de centrul de gravitaþie, eliberate
de mecanismele numite / sugerate mai sus. Mai cred cã,
în unele cazuri, valori viabile ale literaturii contemporane
se pervertesc prin auto – adulaþie, se pierde legãtura cu
planeta Pãmânt!!... de acolo, de sus, existã mereu altã
perspectivã (minimalizatoare). Aºadar, în aceºti ani din
urmã, de câte ori mã apropii de un dicþionar, de o istorie
literarã, o fac fãrã sã mã cutremur de pioºenie, încercând
sã apreciez cu luciditate scara de valori propusã, fãrã
prejudecãþi ºi fãrã resentimente, dar ºi fãrã prea mari
iluzii.
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rãbdãtor pentru scurte perioade, risipindu-se în secvenþa
imediat urmãtoare, ca sã nu mã întreb dacã ierarhiile
acestea vremelnice au vreo legãturã cu zeul Cronos!
Cine mai discutã azi cu seriozitate cãrþile lui Zaharia
Stancu ce ocupa autoritar, prin anii ‘70, spaþii largi în
revistele Uniunii Scriitorilor, cine îºi mai aminteºte, în
afara unor fericite excepþii, de Sofia Arcan (1917 - 1992),
Alexandra Indrieº (1936 - 1993), Mihail Sabin (1935 1975), Corneliu Popel (1950 – 1978), Ion Alexandru
Angheluº (1936 - 1986) ºi câþi alþii?!?!? Cazul acestuia
din urmã, nu neapãrat un scriitor exemplar, dar – în orice
caz – unul onest, cu credinþã în literaturã ºi rezultate
notabile („Jurnal de idei”, 1980, „Pânda de searã”, 1983,
„Cai de lut”, 1992) este simptomatic. Foarte activ în anii
1971 – 1986 ca poet, în primul rând, traducãtor
(Michelangelo, Georg Brandes), intervievator (A. Marino,
Edgar Papu) ºi recenzent, o voce distinctã ºi curatã, a
fost pânã într-atâta uitat încât NU a fost ºi NU este
pomenit în vreun dicþionar sau istorie literarã apãrute în
ultimele trei decenii… aº spune cã nu e revoltãtor, e
iraþional!! În principiu, un dicþionar nu dã „note”, nu-ºi
propune sã ierarhizeze, ci sã menþinã treazã memoria
noastrã, ca o recunoaºtere fireascã a muncii, a investiþiei
de suflet ºi de minte a unui om care s-a dãruit literaturii ºi
sã fie un util instrument de lucru. Chiar aºa: un om care
a trãit doar pentru literaturã nu are nici mãcar dreptul de a
fi menþionat într-un dicþionar?!
Din aceeaºi zonã literarã – Theodor Codreanu (n.
1945), critic ºi istoric literar de o anvergurã impresionantã,
autorul unor studii fundamentale despre scriitorii noºtri
„canonici”: «Complexul Bacovia», 2002 «Caragiale abisal», 2003 ce se adaugã unei suite impresionante de
studii dedicate lui Eminescu: „Modelul ontologic
eminescian”, 1992, „Controverse eminesciene”, 2000,
„Mitul Eminescu”, 2004, iar mai aproape de noi:
«Transmodernismul», 2005 ºi „A doua schimbare la faþã”,
2008, cãrturar respectat pe ambele maluri ale Prutului,
care, din motive de naþionalism, probabil, ºi de
nesupunere faþã de Centru a fost ºi este ignorat. Pentru
prima datã a fost înregistrat ºi comentat (sumar), în
„Dicþionarul General al Literaturii Române. Literele C/D”,
2004, la 23 de ani de la debut (1981). În rest, revistele
bucureºtene îl ignorã. Am motive temeinice sã cred cã
nu Theodor Codreanu va regreta.
Sau… cazul lui Constantin Cãlin (n. 1940), un adevãrat
om de carte dãruit adevãrului ºi frumosului care nu face
niciodatã zgomot în jurul lui, nu îºi etaleazã indecent
meritele, nu reacþioneazã la ignoranþa grosolanã a unora
sau a altora, nici la evaluarea razant – superficialã a
criticilor de la Centru (cu excepþia regretatului Z. Ornea),
ce-ºi vede gospodãreºte de treabã în numele unei datorii
ce þine exclusiv de conºtiinþa ºi demnitatea sa moralã!!
Acesta este, de fapt, unghiul de observaþie preferat fie
cã este vorba de «Dosarul Bacovia» (vol. I, 1999, vol. II,
2004), fie cã e vorba de publicistica sa, de o þinutã
ireproºabilã în alegerea ºi tratarea subiectelor în total
dezacord cu frivolitatea ºi stupizenia murdarã a celor mai
mulþi dintre confraþi, lucru demonstrat de cele douã volume apãrute pânã în prezent: «Despre ºapcã ºi alte lucruri
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D.R. Popescu

O CARTE ÎN CARE NINGE...
METEOROLOGIC, NU IDEOLOGIC

PRO

Nu plouã, nu plouã, nu plouã, materia nu se aude
plângând, bacovian, insistenþa ploii nu transformã
universul într-un ocean – desigur, lichid! – cerul ºi
pãmântul rãmân înscrise în ordinea lor milenarã!... Nu
plouã, dar ninge, ninge, ninge, vine iarna, drãguþa, casele
sunt acoperite de zãpadã, drumurile, satele ºi târgurile
sunt înghiþite de nea, iar oamenii comunicã între ei destul
de liniºtiþi, construindu-ºi niºte deloc misterioase tunele
prin troianul alb ce-a troienit totul, ca un munte alb!...
Dar, paradoxal, zãpada ce copleºeºte pãmântul nu
îngheaþã, sub imperiul ei alb, viaþa!... Oamenii trãiesc
aproape nestingheriþi în acest tumult de ninsori fãrã de
sfârºit! Nu, nu apar conotaþii absurde, politice, ideologice,
ºi nimeni nu e motivat în tot ce se petrece în viaþa sa de
perspectiva unei Victorii! Abundenþa zãpezii vine dintr-un
declic meteorologic, dintr-o fantezie a naturii miraculoase,
nu dintr-un elan ideologic, gata sã îngheþe omenirea, sau
mãcar sã-i scoatã din competiþie pe cei ce nu luptã,
visând, plini de speranþe!...
Poetul, dramaturgul ºi prozatorul ªtefan Mitroi nu scrie
în trei limbi diferite; nu, scrie într-o singurã limbã, deloc
lipsitã de sensibilitãþi poetice. Iar personajele lui ªtefan
Mitroi nu sunt copleºite de nerãbdarea demenþialã de a
afla ce se întâmplã cu ele – sau ce este istoria, ce sunt
ideile mari ºi ideile ºchioape, oho!... Ce-i mânã pe oameni
în luptã, banul, ideologia, valoarea personalã? Sau toate
acestea – ºi altele! – au cam intrat în penumbrã, învinse
de o inteligenþã emoþionalã tolerantã, poate atavicã, lipsitã
– totuºi! – de violenþã, de cruzime, ca ºi cum – totuºi! –
toþi oamenii ar face parte din creaþia lui Dumnezeu! Sau
sã fie vorba de o extenuare spiritualã? Nu mai strãluce
idilismul socialist, nici revolta antiburghezã, nici
insurgenþa romanticã împotriva tuturor revoluþiilor!
Oamenii trãiesc pur ºi simplu onest – mãnâncã, iubesc,
mor, fãrã vreo conºtiinþã acutã a unor crize ideologice –
politice etc. Ei, atunci, care dintre ei sunt eroii timpului
nostru? ªtefan Mitroi nu ni-i aratã cu degetul! Cãci,
Doamne--Dumnezeule, care este timpul nostru ºi cum
aratã el, ca sã fim eroii timpului nostru? Protagoniºtii
scrierii lui ªtefan Mitroi nu ne spun cã nu mai aratã azi
cum arãtau ieri, nu ne spun, bãtându-se în piept, cã s-au
transformat în antisocialiºti, cã s-au reciclat, cã s-au
resorbit... La orice cântat de cocoºi, pe parale sau dintr-un
elan moral molipsitor, nu pun în cumpãnã existenþa lor
cotidianã, banalã, sau aproape neînsemnatã, cu
dimensiunile luminos-democratice ale viitorului! ªi nici
nu ridicã în orice clipitã fusta Ursitei – ca sã spunã beee!...
Ei nu spun cã frumoºii sau urâþii din oglinzi nu sunt ei
înºiºi! Din contrã, ei vãd cã au rãsãrit flori ºi buruieni ºi
în oglinzi!
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Dacã te afli sub vremi, cum poþi fi iremediabil învins
de patimile vremilor? Oare sunt prea multe porunci divine ºi pãmânteºti? Cum sã le faci faþã? Absurdul acestei
întrebãri se aflã ºi în matematica interdicþiilor ºi legilor!
Sã nu!... Sã nu!... Cum sã poþi ostoi doar cu ºapte pãcate
existenþa celor zece porunci?
ªtefan Mitroi reuºeºte sã ne convingã – prin autenticitatea personajelor sale! – cã relaþia dintre rãul public ºi
problemele intime ale protagoniºtilor romanului «Dulce
ca pelinul» nu sunt, totuºi, atât de simpliste! În lipsa luptei
de clasã ºi în prezenþa democraþiei selective – ºi
subiective! – de lux, ce-a apãrut în scenã, e un declic
vaporos, ca între istoria oficialã a unui pãianjen-elefant
ºi realitatea unui elefant-pãianjen, ce se leagãnã pe o
pânzã de elefanþi-pãianjeni, corciþi cu pãianjenii-elefanþi...
Se spune, prin popor, cã iarna începe în Ziua Crucii!
14 septembrie! Oare partea a doua a romanului lui ªtefan
Mitroi nu începe într-o zi ce aratã venirea iernii? Ziua
Crucii e ziua mãrturisirilor – ºi asta se-ntâmplã ºi în cartea
lui ªtefan Mitroi: oamenii se mãrturisesc!... Ziua Crucii
mai este ºi ziua ºarpelui, ziua când ºarpele – chiar ºi cel
negru, de dudãu! – intrã în pãmânt! Ziua Crucii este ºi zi
de post, chiar de post negru! Ziua Crucii este ºi ziua
florilor, ziua când ºi florile vorbesc!
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Irina Mavrodin

„ZICEM NOI CÃ E DIMINEAÞÃ,
DA-I NOAPTE, NOAPTE…”
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mã duc la Stony Brook ºi sã mã internez în campusul
Universitãþii”, „ªi ce, dac-o sã mor”, „Ce bine e sã fii tânãr
ºi sãnãtos”, „Ce bine-ar fi sã mã pot plimba prin
Bucureºti”, „Gata, gata”, „E prea mult”.
Aceste douã ultime spuse au rãmas pentru noi de
nedescifrat, ºi intrã în categoria altor câteva spuse
misterioase, cu mare încãrcãturã existenþialã, ca acele
câteva cuvinte rostite de ea la doi ani: „Nu se poate sã
chemi tu Bau-Bau. Dacã vine, vine, dacã nu vine, nu
vine”; sau (când ne sculam noaptea, în zori, în timpul
iernii): „Zicem noi cã e dimineaþã, da-i noapte, noapte…”;
sau (când urma sã ne ducem într-o vizitã – obligatoriu
convenþionalã, în timpul cãreia se rosteau avalanºe de
cliºee): „Doamna Lilescu, nu ºtiu ce…” (cuvintele acestea,
rostite de un copil atât de mic care sesizase diferenþa
dintre cliºeu ºi autentic, îmi amintesc mereu de o
experienþã similarã a copilului Nathalie Sarraute, care se
întreba, de fiecare datã când pãrinþii ei se duceau într-o
vizitã sau primeau o vizitã: „De ce triºeazã oare cu toþii?”
– senzaþie, sentiment, idee pe care ºi-a construit întreaga
operã).
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14 decembrie, ora10
Am primit un telefon de la Miorel. Plângea în hohote.
A fãcut ordine prin sertare ºi a dat de notiþele pe care ºi
le lua ea dupã diferite cãrþi etc. cu privire la efectele
citostaticelor. Îmi citeºte o listã teribilã de suferinþe
sus-citate de acest tratament, pe care l-a fãcut ºi Irinuca.
Miorel plânge la gândul suferinþelor Irinucãi, mai mari poate
decât ni le-a arãtat, ascunse în parte, cu mult curaj, de
ea, ca sã ne cruþe . De exemplu, noaptea, deºi suferea
mult, mai mult decât ziua, nu voia sã o trezeascã din
somn pe Miorel ºi sã o cheme la ea. „A fost atât de
curajoasã!” repeta Miorel, plângând fãrã întrerupere.
Singurul mod în care o pot alina este acela de a-i spune
un lucru în care cred cu tãrie:un suflet ca acela al Irinucãi
a ajuns pe un tãrâm al bucuriei extazice, trecând marele
prag dintre relativ ºi absolut, ajungând în absolutul cãtre
care a aspirat întotdeauna.
duminica, 17 decembrie, 2007
Vorbesc cu Miorel la telefon. Disearã, dupã ce mã
întâlnesc cu Nina G., la ea acasã, voi trece cu taxiul pe
la Miorel, sã o iau la mine. Îi spun sã pregãteascã lucrurile
pe care vrea sã le aducã (lucrãri de-ale Irinucãi, acte,
fotografii, câteva haine pe care vrem sã le dãm de
pomanã, anaforã). Plânge, plânge, plânge. Fãcând ordine
în dulapul Irinucãi, a dat de o pijama pe care a purtat-o
ea în ultimele zile, uºor pãtatã de sânge la piept.
luni, 18 decembrie, 2007
M-am sculat în dimineaþa asta cuprinsã de spaima
cã voi uita intonaþia cu neputinþã de descris, melodioasã
( fiindcã Irina era o fiinþã a muzicii ºi a melodiei, o fiinþã
melodioasã, de aceea ºi cred cã putea sã vorbeascã
engleza, olandeza ºi franceza cu accentul unui nativ),
dar totodatã fisuratã de durere, cu care Irina striga în
ultimele ei ore de viaþã, pe un pat dintr-o rezervã a spitalului
Fundeni: „mami”, „tati”, „mãicuþa mea”, „tãicuþul meu”,
„tãicuþul mamii”, „vã iubesc” (aceste douã cuvinte, pe
care ea nu le rostise niciodatã, cãci nu credea, probabil,
cã iubirea dintre copii ºi pãrinþi trebuie declaratã explicit
prin cuvinte, erau acum spuse de ea rar silabisite parcã,
rar ºi tare, silabisite ºi repetate, intonate în acelaºi registru
al durerii melodioase), „unde-i tati ?”, „sã vinã tati”, „de ce
tati nu mã protejeazã?” (spunea asta pe la trei noaptea,
Bebe stãtuse cu noi pânã târziu în ajun ºi urma sã revinã
devreme, noi nu ne gândeam ca ea îºi trãieºte ultimele
ceasuri, dimpotrivã, eu una mai speram cã se va vindeca,
de aceea nici nu l-am chemat în toiul nopþii pe cumnatul
meu).
ªi ce mai spunea Irina. Mai spunea, dar nu atunci, ci
în zilele, în sãptãmânile premergãtoare: „Mi-e fricã !”, „O
sã mã vindec oare?”, „Vreau sã trãiesc”, „O sã mai alerg
eu oare, cu rucsãcelul pe umãr, la ºcoalã?”, „Vreau sã
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Liviu Ioan Stoiciu

JURNALUL POEMELOR
Sâmbãtã, 7 martie 1987

PRO

La 37 de ani, furat de aparenþe. Zi de recuperare, pentru
1 februarie sau 1 martie, nu ºtiu încã. Dorm prost, vine
Laurenþiu, fiul, ºi mã pune la treabã, sã-i repar fermoarul
la pantalonul vãtuit, mã chinui. La 10.30 copilul (la 12
ani) pleacã la film: azi nu va învãþa, va viziona „Gheaþa
verde” (dacã am reþinut bine, habar nu am ce e). Nu am
de ales, mã bãrbieresc ºi dupã ora 11 mã grãbesc spre
„Olga”, pe Cuza Vodã: tocmai a primit oleacã de marfã, e
drãguþã, îmi dã din ce are, douã deodorante „de toamnã
ruginie” (27 de lei bucata), douã ºampoane înflorate
bulgãreºti, douã sãpunuri („Dalia” ºi „Margareta”) ºi o
forfecuþã de unghii, mare raritate, plus sãptãmânalul
Magazin, ziarul Milcovul (în care sunt pomenit cã am
participat la ºezãtoarea literarã de la Cârligele) ºi un
supliment de fotbal. S-au dus 165 de lei: gata, azi termin
banii. Trec pe la Hala Moldovei, iau revista Cronica (e
formidabil sfârºitul „Norei”, ca fapt divers: un tatã îi
violeazã soþia fiului lui ºi o lasã gravidã, fiul îi scoate
tatãlui ochii!), unde continuã „Enigmele Lunii”. Iau de la
magazinul „Putna” ºase eclere ºi cinci „Dunãrea”, ultimii
bani s-au dus dracului, rãmân fãrã pâine. Las trei prãjituri
„Dunãrea” doamnei „Olga”, îi sãrut mâna cã a fost atentã
cu mine azi. Vin acasã, mãnânc peºte marinat (adus de
Doina, soþia, ieri), brânzã de burduf ºi halva, fac pe holuri
ºi în bucãtãrie curãþenie, fac patul în camera copilului,
mã aºez în faþa televizorului, la desen animat („Dalmaþienii”) ºi la fotbal internaþional… Vine Laurenþiu de la film,
din oraº, îi dau sã mãnânce, nu-ºi gãseºte locul, va pleca
de capul lui prin oraº, va mai reveni acasã la 18.30 cu
Bogdan, fiul D. Teodoru. La 14.15 soseºte ºi Doina, n-a
mai participat la Ziua Femeii, cã „s-a pus masã” la ea la
liceu (Liceul 1), a primit însã trei garoafe (mare necaz cu
florile astea azi, de negãsit!), de la femei profesoare. La
15 mã culc lângã soþie, dorm profund (ieri am visat cã
eram la un fel de seminar, într-un hangar uriaº, peste tot
era mizerie, nu exista grup sanitar ºi nu ºtiam unde mã
pot elibera, azi nu mai þin minte ce am visat, dar ºtiu cã
mi-am amintit în vis de visul de ieri). Doina a visat cã
alerga dupã… sufletul lui Mircea Sîntimbreanu (el ne-a
debutat editorial pe amândoi). De la ora 17 Doina Popa
dactilografiazã continuu, cu o vitezã ameþitoare: îmi
distrage permanent atenþia de la ale mele… Ca de fiecare
datã, scriu un poem pe ascuns (din superstiþie; dacã sunt
descoperit cã scriu, nu mai pot scrie, pur ºi simplu mi se
taie „inspiraþia”), acopãr hârtia pe care scriu cu un ziar
deschis, la fel „vocabularul-LIS”, cine mã vede la birou
crede cã eu citesc ziarul, nu cã scriu. Scriu de mânã (ca
de obicei) poemul, de la ora 16.45 la 17.45:
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Vibraþii ale aerului, inflorescenþe – ele fiind
cele
care omoarã viþelul
sfârºitului de iarnã. Vibraþii alungate cu
pietre pânã la þãrmul
mãrii. Þãrmul mãrii insuflând entuziasm…
Vibraþii care au predispus
viitorul sã se producã mai devreme? Chiar
dacã nu
întotdeauna dupã frig urmeazã
cald.
Vibraþii ale reînvierii anuale în
jurul viþelului sfârºitului de iarnã, capricios,
ale zidului ei
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nu vezi ce frig e afarã? Degeaba. La ora 21 sunt cu copilul
în drum spre Sud, pe jos. Nu mai am loc sã scriu aici,
aºa cã voi continua la ziua de mâine… (Nota LIS-2008:
Mã autocenzurez, regret, nu pot sã dau publicitãþii
continuarea din jurnalul meu, o consemnare delicatã
sentimentalã, dacã pot sã spun aºa, intimã, fãcutã pe
larg la sfârºitul acestei zile de 7 martie 1987, în care e
personaj principal Georgeta Carcadia, preºedintele
„Culturii ºi Educaþiei Socialiste” vrâncene de atunci, de
care uitasem cu totul; ar putea fi înþeleasã greºit,
„interpretatã”)

Duminicã, 8 martie 1987

Fãcând jocul
perfid al întâmplãrii. Dacã vã roade
neîncrederea: aþi
prins rãdãcini? Rãdãcini noi,
tulpiniþe, vârf de frunze, aþi pus piciorul pe
prima treaptã: care coboarã sau
care urcã?
Vibraþii… Nu vã e clar?
Primãvara vine întâi din creier.
Dupã ce scriu poemul, mãnânc macaroane cu brânzã
la cuptor, dulci, deschid radioul ºi ascult Europa Liberã,
apoi deschid televizorul la Chiºinãu, unde e muzicã. Am
ºi azi cana mea mare cu cafea rece pe birou, cafea
„amestec”. Fiindcã maºina de scris bubuie în dormitor,
în douã rânduri o aºez pe masã, reaºez ºi masa, Doina
îmi spune cã o deranjez când intru în dormitor cât ea
dactilografiazã, îmi piere cheful. La televiziunea românã
nu e nimic de vãzut, e aniversatã Elena Ceauºescu! Ziua
Femeii se confundã cu ea, sperie copiii! A înnebunit Ziua
Femeii! E jale… Laurenþiu plânge dupã ora 20 cã vrea sã
meargã în Cartierul Sud. Urlu la el sã mã lase în pace, tu
6

La rãscrucea vremurilor, în oglinda
unei bãltoace: care
ne îngãduie sã ne întrezãrim câteodatã
destinul, în general,
sau câte un stigmat al lui, în particular, de
exemplu
lipsa celui de-al doilea
picior, care exprimã vegetaþia în formele sale
umflate de sevã… Copacului,
cel puþin, îi ajunge un picior, nu? Ce legãturã
avem
noi cu copacul?
În oglinda unei bãltoace, cu ferestre
spre tufele înflorite de iasomie, unde se
ascunde o
PRO

psihiatric: îi e detectatã poziþia
scheletului
pe direcþia rãsãrit. Ah, numai vãlul
deznãdejdii lui sã nu
vã cuprindã! Un vãl impalpabil…

Dormitez nervos dupã ora 8, când Doina începe
dactilografierea în continuare a celor 230 de pagini la un
rând ºi jumãtate ale celei de-a treia ei cãrþi (roman). Mam sãturat de atâta zgomot, îmi face rãu efectiv. Adevãrul
e cã m-am sensibilizat la culme, la cel mai mic zgomot
tresar, nu mai ºtiu ce sã mã fac. Dacã dorm, sar în sus,
dacã sunt treaz, nu mã pot concentra la nimic, zgomotul
îmi distrage atenþia. Normal ar fi sã plec de acasã, dar
unde sã plec? La 12 mã pun pe picioare, supãrat, dar nu
destul: mã las împãcat, e Ziua Femeii… Dar sã reþin aici
ce am fãcut ieri dupã ora 21: în drumul spre Cartierul Sud
(noi locuim în preajma centrului, pe strada Bucegi) –
Laurenþiu e fericit cã i-am fãcut pe plac, îi atrag atenþia
cã a doua oarã va trebui sã se hotãrascã mai devreme,
discutãm despre ale noastre, el recunoaºte cã nu-i face
nici o plãcere sã citeascã, deºi colegii lui citesc pe rupte,
ºi cã nu ºtie ce sã facã atunci când are timp liber… Sosit
la pãrinþii Doinei, stau pânã la 22.15, Laurenþiu rãmâne
aici: discutãm pe marginea necazurilor lui Valentin Popa
(fiul lor stabilit la Brãila, de vârsta mea, fratele Doinei), îi
calmez. Vin singur acasã: Doina îmi pune sã mãnânc ºi
pleacã sã se culce, mã îmbufnez, cã de ce nu stã cu
mine… Profit de nervii mei ºi de plimbarea pe nepusã
masã pe frigul de afarã în Cartierul Sud ºi de la ora 23.30
la 0.15 scriu un poem! Îl consider al doilea poem al zilei
de ieri. Mi se întâmplã rar sã scriu douã poeme într-o zi,
oricât de scurte ar fi ele, e un mecanism al scrisului
spontan la mine care mã contrariazã mereu:
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poartã. Eºti sigur? E o poartã
a unui vechi zeu al
pãmântului! Poartã care se deschide când
înfloreºte iasomia, vezi în
ea surâsul vechiului zeu, palid, ºi încântarea
pe care i-o provoacã
mirosul de iasomie… În oglinda unei
bãltoace, la
rãscrucea vremurilor. Vezi? Nu
vãd decât un ºoarece
înecat. Tu ce faci, îmi ghiceºti destinul în
ºoarecele
ãsta mort? Vino-þi în fire…

PRO

Mã culc pe la 2, dupã ce citesc presã literarã,
restanþã… Dar sã mã întorc la ziua de azi, duminicã, 8
martie 1987. Deschid la prânz televizorul (o fac doar de
curiozitate la ora asta; altfel, deschid televizorul numai
seara): la Albumul duminical, previzibil ºi regretabil, e o
parodie de un prost gust incredibil de Ziua Femeii, numai
Elena Ceauºescu se aude ºi se vede (bine cã nu se ºi
miroase), te apucã plânsul, las televizorul sã meargã pe
programul „sovietic” de la Chiºinãu. Mâncãm, Doina se
duce sã se culce. Vine Laurenþiu acasã, a adus de la
bunicii lui „mucenici” (eu am adus colivã ºi agheasmã
astã-noapte de la ei!). Doina coace miez de nucã, ultimele,
îl amestecã în miere ºi îmbunãtãþeºte calitatea
„mãcinicilor” (mucenici, aluat dulce în formã de 8) copþi
în rolã de Memi (mama Doinei)… De la 15.15, tot pe
ascuns, sã nu mã deochi, pânã la ora 16, scriu un poem!
Slavã cerului! (Nota LIS-2008: Nu ºtiu nimic de soarta
acestui al treilea poem „consecutiv” scris acum, pe 8
martie 1987, probabil a fost publicat în una din cãrþile
mele de versuri; sau a apãrut într-o revistã ºi l-am uitat
în paginile ei. De regulã, la definitivarea unui volum nou
de versuri apelez la sertar, din care extrag poeme la
întâmplare. Pentru reviste, apelez la „rezerve”, poeme
lãsate deoparte la definitivarea unei cãrþi. Trebuie sã reþin
cã noua mea întreprindere publicisticã, intitulatã „Jurnalul
poemelor”, de faþã, are legãturã numai cu poemele rãmase
în rezervã, în sertar, inedite, ziua de jurnal fiind aleasã
dupã data în care a fost scris poemul, cu totul aleatoriu)
Citesc apoi din revista Cronica „materiale” despre
enigmele universului (pentru asemenea enigme am
slãbiciune). La 18.15, „dc” (teama de a nu rãmâne iar
gravidã; prezervativ chinezesc, pardon de parantezã)…
Baie generalã: la 19 vine copilul de la joacã. La ora 20
dãm Doinei (eu ºi Laurenþiu) darul nostru de Ziua Femeii,
nu se mai aºtepta. Deschid televizorul, un film despre J,
Strauss, o peliculã oarecare. Mutãm postul pe ruºi, unde
e iar muzicã! ªi ce muzicã, dãm sonorul tare – dansãm
pânã la 22.45! În sfârºit… Azi a începutul returul Diviziei
A la fotbal: Steaua ºi Dinamo Bucureºti au învins „acasã”,
pe terenuri înzãpezite… Ce vreme! E mai frig ca-n
februarie! Lãsãm gazul metan sã ardã la ochiurile
aragazului, în bucãtãrie, continuu de la prânz (din când
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în când ne uitãm la aragaz, sã nu se întrerupã gazul).
Fac lecþia de botanicã (varza bianualã) cu Laurenþiu, îi
ascut creioanele: el se culcã la 12 noaptea, eu deschid
Europa Liberã ºi scriu aici, în jurnal. Fapt divers, încã o
nenorocire: un feribot englezesc s-a scufundat într-un
minut, sunt sute de morþi? Televiziunea rusã aratã cum
sunt culeºi morþii pe apã. Mã culc dupã ora 1. Nu înainte
de a trage o linie ºi a face socotelile zilei, la derutã.
Azi a fost „baba” Doinei! Toatã ziua a fost înnouratã,
minus 5 grade, minus 2 grade la prânz ºi iar minus 5
grade ºi un vânt atât de rece, cã-n sufrageria noastrã
sunt 15 grade Celsius doar! Toatã ziua voi tremura… Iar
seara începe sã ºi ningã, ºi vântul se transformã în viscol!
E nemaipomenit, e 8 Martie ºi iarna e adânc înrãdãcinatã.
Nu mai scãpãm de iarna asta! Biata noastrã viaþã dusã
cu o asemenea „babã” a Doinei tot anul 1987: îmi plâng
deja de milã! Doina spune chiar, superstiþioasã, cã se
teme sã nu… moarã anul ãsta! Batem în lemn, ce prostii
sunt astea? Cã prea e „baba” asta aleasã de ea
neobiºnuitã… Îi dãruim Doinei de Ziua Femeii „fleacuri”
de vreo 250 lei – trei sprayuri deodorante fine „Toamna
ruginie”, douã ºampoane bulgãreºti, douã sãpunuri
româneºti cumpãrate tot pe sub mânã, o forfecuþã de
manichiurã ºi o cutie mare de bomboane fine, plus
dropsuri, sau cum s-or fi chemând, vreo douã kile, carei plac ei… Toate, cumpãrate cu eforturi deosebite (am
dat cadouri sã fac rost de ele), numai pe ochi frumoºi!
Ce vremuri meschine... Dacã dimineaþã am stat
bosumflat (ieri Doina mi-a atras atenþia în douã rânduri
cã o deranjez, când dactilografia, eu venind sã îndepãrtez
masa din dormitor de perete, sã nu mai bubuie în halul în
care bubuia… Cã de ce mã deranjeazã când ea
dactilografiazã! Mãcar de-aº scãpa vreodatã de pedeapsa
acestui zgomot mãrunt de maºinã, care mã taie la
stomac. Ce e curios, e cã maºina asta nu mã deranjeazã
atunci când dactilografiez eu, probabil fiindcã intru în ritmul
bãtãilor ei). Plus supãrarea de la masa de searã, rãmas
singur, când Doina s-a culcat; deºi ºtiu cã Doina e
încordatã, nervoasã, cu gândul în altã parte când
dactilografiazã, nu mã pot învãþa cu lipsa ei de tandreþe.
La prânz am tatonat plusul cu minusul, ºi seara, dupã ce
i-am dat darul, m-am simþit bine, am uitat ºi de frig,
dansând cu Doina (îmbrãcatã în cãmaºã de noapte
decoltatã, cu un ºal pe ea) pe muzica TV Chiºinãu…
(27 septembrie 2008. Bucureºti)
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Magda Ursache

UN RÃZBOI GREªIT (II)

Stau de vorbã cu dvs., domnule Deºliu
Deºliu. Firul dintre
noi se menþine, telefonul nu-i defect, ca-n poemul lui
Mircea Cãrtãrescu. Comunicãm ºi aºa mai departe ºi
aºa mai aproape, deºi se mai gãseºte vreun amic, cu
grav handicap de caracter, care sã rîdã de conversaþia
de dincoace ºi de dincolo de Styx. Vã aud, mã auziþi ºi
vã repet urarea ieºitã din gura de aur a pãrintelui Cleopa:
„Mânca-v-ar raiul sã vã mãnânce”.
Acest dialog va continua pânã când o sã epuizez vraful
de întrebãri pe care mi l-aþi pus în pregãtirea discuþiei.
Aþi dorit sã aparã cartea asta ºi sper sã vã împlinesc
dorinþa. Pe cei care trimit sãgeþi veninoase în postumitate
îi dispreþuiesc. ªi-mi vine în minte o spusã a lui Gustav
Mahler:
„Parcã omul trebuie neapãrat sã moarã ca sã fie lãsat
sã trãiascã?”
Ziceam, în episodul anterior, cã, încercând sã-mi fac
dreptate, n-am reuºit decât sã produc un vârtej de hârtii.
Nu cred, domnule Deºliu
Deºliu, cã-i o telenovea viaþa mea,
n-am orgoliu de Napoleon: Quel roman a été ma vie!
Încerc sã nu mã dau nici deºteaptã, nici neînþeleasã, dar
aceste Amintiri din epoca maºinii de scris (v-a plãcut
titlul, rãmânem la el) trebuie sã aibã mãcar rol de
memorator. Altfel, maimultcatrecutul devine maimultcaprezent ºi maimultcaviitor. O gravã consecinþã a
îmbolnãvirii memoriei? Partidul Comunist din Sankt-Petersburg a cerut, în toamna asta, Bisericii ortodoxe ruse
sã-l canonizeze pe tãtuca Stalin.
Îmi repet adevãrurile, chiar dacã n-or fi agreate de
mulþi: nostalgici, cenzori, dar ºi anticomuniºti de faþadã,
din oportunism, cei cu respect pentru Instituþie („cu ce
drept se ia aia de Universitate?”), „ghinãrari” propriu-ziºi
ºi profi univi cu grade de colonei ori cel mai mult activiºti
decât profesori, cei care au urcat în cariere folosindu-se
de ibovnica numitã Politica sau cu Big-Brother la PCR,
ipocriþi, fricoºi, limitaþi. Aºadar, adevãrurile mele n-or plãcea
multora.
Hârtia scrisã ar fi mai ieftinã decât cea albã, nescrisã,
cum spunea bãtrânul înþelept evreu Cibili Moise, dacã nu
crezi cã adevãrul tãu þi-e mai prieten decât prietenul. Sunt
convinsã cã tânãra generaþie trebuie sã afle adevãrul
despre obsedantele decenii, fie el pur ºi simplu ori pur ºi
complicat.
Da, mã obsedeazã acel gol din curriculum operis, faptul
cã pe coperta a patra a cãrþilor mele scrie, sub indicaþia
De acelaºi autor:
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A patra dimensiune, editura Junimea, Iaºi, 1973
Universitatea care ucide, editura Timpul, Iaºi, 1995.
Mã obsedeazã „alunecarea” mea de destin (ºi ar fi
fost închidere de destin dacã aº fi murit în ’89, ca poetul
Corneliu Popel, care a luat-o pe „ºuºaua sublimã” la 28
de ani, ca Virgil Mazilescu, mort la 42 de ani, ca dragul
meu Radu Petrescu, mort la 55 de ani, ca Marin Preda,
mort la 58 de ani… Guvernanþii adaugã la vârsta de
pensionare 7 ani: 57 + 7 = 64. Îi am.), cu 14 ani de pauzã
editorialã, cu 13 ani de pauzã publicisticã. Într-un sistem
normal, astfel de întâmplãri ar rãmâne neîntâmplate. Sã
tratez totul cu acel fel de amãrãciune zâmbitoare (doar
îmi plac toate plantele cu gust amar: andiva, varza de
Bruxelles, ºtevia), dar ce te faci când se cam moare din
pricina unui rost social distrus. Cum s-a întâmplat cu
profesorul Mihai Drãgan, AD MAJOREM GLORIAM UNIVERSITATIS NOSTRAE, model de dascãl universitar.
Am fost sfãtuitã de multe ori: „Fii mai prudentã.
Deºteptul cedeazã. Dã-i dracului ºi treci mai departe”,
fiind vorba de câþiva inºi care mi-au fãcut rãu. Nemotivat,
numai ºi numai pentru cã puteau face rãu din funcþiile lor.
Numai cã nu obþii atât de lesne despãtimirea, acel
dénuement camusian, detaºarea de toate. Nici nu doresc
asta, dimpotrivã. Aº avea nevoie de furia lui Ion Caraion,
de dezgustul, de scârba lui Nicolae Constantin Munteanu,
de Ro-mânia lui Paul Goma, ca sã descriu viaþa în partea
„greºitã” a Europei. Atunci, mi-am ascuns cât am putut
suferinþa, jena cînd eram întrebatã unde lucrez ºi eu nu
lucram decât la masa mea de scris/ citit; acum, de ce
n-aº împãrtãºi-o? Strigã acum… (e titlul altui roman al
meu) dacã o fi cineva care sã-þi rãspundã (Iov, 5.1), care
sã te audã.
Petru U. îmi vorbeºte de loviturile de existenþã ca de
un bine. De binele din rãu. Pot spune ºi eu cã ficþiunea
mi-a deschis uºa („bate ºi þi se va deschide!”) când
dezastrul social era deja instalat ºi chiar voiam sã dispar,
din neputinþã, din lipsã de aer curat. M-a ajutat Dumnezeu
sã mã trezesc dincoace de Styx, exact aºa cum povestesc în Rãu de România. Foarte de dimineaþã, iarba din
curtea pãrintelui Paisie de la Mãnãstirea Neamþ era de
un mov suprarealist. Ai cartea pe care o scrii, mi-am zis,
ai pãdurea, ai lacul, un yacht în Canare ºi un estuar în
bibliotecã, ai o Franþã interioarã, o Italie aºijderi, ai un
Stonehenge nu în Anglitera, ci în Bucium, ai universul
muzical (în plin ceauºism îl aveam; acum, s-a mai
estompat), revino-þi, doar nu eºti o balenã sinucigaºã.
Que sera sera.
Odatã, înaintând în sus pe Copou, m-am trezit faþã-n
faþã cu o pereche de îndrãgostiþi. Ea, într-o rochie vie,
tahitianã. Cu bretele, deºi avea braþul retezat deasupra
PRO

„Sã mã-ntãreºti cu rãbdare
Dându-mi bunã cugetare”
(dintr-o rugãciune a lui Anton Pann)
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încheieturii. Mergea sãltând ca o artezianã, în ciuda
braþului ciuntit, în rochia care, deliberat, nu masca nimic.
Bãiatul, frumos ºi foarte îndrãgostit, era captivat de
exuberanþa ei. Fata încerca sã aplaude chiar, bãtând
grotesc aerul cu ciotul ei vânãt, oribil. I-am admirat tãria.
Nici urmã de nefericire. Se bucura de clipa cea repede
ce i s-a dat, deºi, pentru ea, frumuseþea vieþii era mutilatã
tragic. Singura sinucidere de acceptat e cea din gherle ºi
aiuduri, ca sã scapi de pedeapsa cu viaþa din puºcãrie.
ªi-mi vine-n minte scena din filmul Cel mai iubit dintre
pãmânteni, când un deþinut, înainte sã se spânzure, îi
întinde lui Petrini bocancii: Ia-i tu. Au tãlpile noi. Eu mã
liberez mâine.
S-a „liberat” prin moarte. La cellule des liberables e
alt titlu al lui Paul Goma pentru Ostinato.
Al. Deºliu: Cum aþi caracteriza drumu
drumull dvs.
profesional?
Ca podul lui Pãcalã: o cãlcãturã moale, una tare.
Încurajant/ descurajant. Încurajant când luam un concurs
cu nota maximã, descurajant cã mã trezeam în afara
statului de funcþiuni, la prima reducere de activitate. ªi
am câteva gãuri negre în cartea de muncã.
În Universitate, depindeai de clanul marelui carnasier.
Arvinte te ridica, Arvinte de cobora, ca femeia din ºtiutul
cântec de popas oenologic. Dezadaptaþii (ideea ºi
cuvântul lui N. Breban), cei care nu puteau sau nu voiau
sã se adapteze cerinþelor superiorului, ca orice om slab,
n-aveau nici o ºansã. Îþi supãrai superiorul, obstacolul în
carierã nu mai putea fi surmontat. În fond, Petru U. ºi cu
mine n-am vrut decât sã fim stãpâni pe modesta noastrã
existenþã. El s-a consolat demult, etnosofic, cum cã
„norocu de-ar fi pe bani/ l-ar cumpãra boieri mari/ nu ca
noi, niºte sãrmani”. Cãrþile în specialitate ºi minusul de
luciditate socialã au fost cauzele multor neîmpliniri.
„Dumneata eºti cu noi?”, a fost întrebat de Arvinte
dupã ce lipsise de la nu’º ce manifestare. Întrebat?
Cuvântul corect e anchetat.
Luca Piþu a fost gãsit vinovat de „neþinerea gurii”.
Îndãrãtnicul Luca a conjugat verbul dissidio-ere: a fi în
dezacord. E conferenþiar ºi acum. Pentru cã a funcþionat
ºi funcþioneazã nesmintit clanul obligaþilor. Veºnicul decan
ºi prodecan Al. Andriescu, cel care l-a scos din Catedrã,
a avut (ºi are) la dispoziþie acest clan: pentru o avansare
nu tocmai meritatã; pentru o plecare nu tocmai aprobatã
de catedrã, dar cu acordul catedrei „albastre”. ªi-a format un sindicat din aceºti devotaþi-obligaþi, care nu l-a
lãsat la greu. Când sus, când jos? Ba când sus! Roata
lumii e înþepenitã sus pentru stalinozauri.
Ca acei copii, care au fiert în mãmãliga explodatã
atunci, în acel decembrie, sã nu fi murit de-a surda, ar
trebui sã nu ne despãrþim de trecut fãrã a-l cunoaºte.
Al. Deºliu: Aþi vrut sã plecaþi din România?
Nu. Pentru cã ºtiu disperarea lui Cioran, jalea lui Vintilã
Horia, deznãdejdea lui Eliade – toþi dezrãdãcinaþi.
De ce s-a întors din Franþa, în ’72, Nicolae Breban?
În 16 februarie 1972 (scrie în Sensul vieþii. Memorii II),
biroul Uniunii Scriitorilor a înaintat un Raport, cerând lui
Ceau. scoaterea lui din CC. Erau, între cei douãzeci ºi
ceva de membri, ºi trei buni prieteni: Matei Cãlinescu,
cãruia-i oferise cronica la „România liberã”, Nichita
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Stãnescu, pe care-l numise redactor-ºef adjunct ºi Cezar
Baltag. Nu l-a apãrat nimeni. Au semnat cu grãbire ce lea propus Zaharia Stancu. Iar Mircea Iorgulescu „în aceeaºi
revistã unde l-am angajat ºi i-am dat spaþiul critic cel mai
prestigios” – mai noteazã N. Breban în aceleaºi Memorii
– „s-a grãbit, printre primii , sã arunce piatra asupra
romanului Bunavestire, a doua zi dupã plenara CC care
condamnase brutal cartea, prin vocea unui alt fost amic,
Titus Popovici, ºi a secretarului general Nicolae
Ceauºescu (…)”.
Lucian Raicu nu-l saluta, deºi-i dãduse ºi lui cronica
literarã. ªi eu m-am aflat în postura asta. Pe limba lui
Herder: „Im Unglück erkennt man die Freunde”.
Breban a ajuns „la fundul literaturii” ºi ce uºor i-ar fi
fost sã rãmânã în Germania. Avea cetãþenie. A plecat
din nou în ’77, dar s-a întors din nou… Pentru cã „sensul
existenþei” o fi individual ºi familial, dar e ºi naþional: se
opune înstrãinãrii de pãrinþi, de þarã, de limba maternã.
Comunitatea de origine e ºi de destin, totodatã, în
formularea lui Mircea Eliade. Un rãspuns întreg, fãrã rest
dã ºi Camus, în Mitul lui Sisif: „Credinþa într-un sens al
vieþii presupune întotdeauna o scarã a valorilor, o alegere,
preferinþe. Credinþa în absurd, conform definiþiei noastre,
ne învaþã contrariul”.
Mircea Cãrtãrescu a ºtiut ºi el asta când a dat cu
banul/ centul în America: plec sau rãmân? A ales stema
României.
Tatãl meu. ªi el a rãmas în spaþiul non-vestic. Îl
aºteptau ani de grele încercãri. A supravieþuit marilor
ºocuri sociale, a pierdut avere ºi carierã, a trecut ºi prin
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România ºi Aliaþii ar fi intervenit. Nechibzuitul Mihai, de
23 de aniºori, nu l-a ascultat. Mareºalul Malinovski l-a
felicitat, iar generalul Susaikov i-a oferit de 10 mai
(cinismul marilor puteri!) steaua Victoriei, în cinci rubine,
Kremlinul de aur pe platinã ºi douã avioane de
antrenament, sã se joace cu ele. Geaba a mai fãcut „greva
regalã”, dupã ce Molotov i-a cerut capul generalului
Rãdescu ºi Mihai întâiul ºi ultimul i l-a oferit pe tavã.
Dacã-i adevãrat ce rememora Dej, în noaptea ultimului
sãu revelion, despre abdicare (am citit asta într-un numãr
din „Dosarele istoriei”), Regele Mihai „a semnat frumuºel,
cum ai semna un bon de cantinã. A dat un alt hâm ºi
dupã aceea m-a întrebat: dar acum, eu ce fac?”.
Îmi amintesc ce bucuros era tata cînd le dispãreau
portretele de pe pereþi. Cãderea Anei Pauker Rabinsohn
l-a fãcut fericit:
„Evreii au urcat-o, ei au dat-o jos, Chiºinevski ºi
Rãutu”, desluºea lucrurile prietenul Giricã Dumitrescu.
„A salvat-o Molotov sã nu fie scoasã din partid. Auzi ce
cuvînt au folosit: desãrcinatã, «Ana a fost desãrcinatã»”.
Inginerul Dumitrescu, prietenul tatei, navetist între
Bucureºti ºi Buzãu, afla multe. M-am convins ºi eu cã
amicii bucureºteni erau mai informaþi. ªtiau, de pildã, cã
Nicolae Ceauºescu a terminat gimnaziul la 47 de ani
(ªcoala medie nr. 10, „Zoia Kosmodeminskaia”) ºi, dupã
o lunã, în ian. ’66, a obþinut licenþa, datã de Manea
Mãnescu, rectorul Institutului de ªtiinþe Economice „V.I.
Lenin”.
Atunci, însã, mã enervau nesfârºitele lor discuþii
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stabilizarea leului, aruncând în foc ultimele bancnote de
un milion. A depãºit frica demenþialã a anilor cincizeci,
când harta României întregi te trimitea la puºcãrie, când
Deºteaptã-te române te trimitea la puºcãrie; la fel, o
scrisoare de la o rudã ori un prieten ieºiþi din lagãrul estic,
o fotografie cu un suspect. A triat pozele cu colegi
legionari. A devenit fost proprietar (avea douã fãbricuþe,
care mergeau destul de prost), fost avocat de succes,
fost þãrãnist. FOST. TERMINAT.
Se putea ºi mai rãu: tatãl lui Ion Zubaºcu a fost omorât
de Securitate, la Sighet.
Vã amintiþi, domnule Deºliu
Deºliu, cum începea Lettre à
un ami lontain, publicatã de Cioran în NRF? Începea aºa:
„De ce pays lontain que fut le nôtre et que n’est plus
à personne”.
Or, tatei îi pãsa de þara lui. Avertiza cum avertizeazã,
de peste Prut, Mihai Cimpoi: „Cu identitatea nu e de
glumit”.
Mergeam împreunã la cinema Bãlcescu, pe vechi
Odeon, la matinee ºi, când auzea vocea înflãcãratã a lui
Eugen Mandric la jurnalele care precedau filmul, ieºea
pe hol. Era un om înþelegãtor ºi prea iertãtor (pe limba lui
Rimbauld: „par delicatesse, j’ai perdu ma vie”; în
româneºte, „din delicateþe viaþa mi-o pierdui”), oscilând
între a fi ludic ºi a fi trist. Singura lui slãbiciune – prãjiturile
cu cremã.
Dupã ce a pierdut tot, a ridicat un zid de cãrþi între el
ºi ce se întâmpla în jur. Lectura ca protest a fost un
brand al cititorului de dupã Cortina de Fier.
Spuneam cã tata a citit pânã s-a stins ºi cred cã a
vrut sã moarã dacã n-a mai luat doctoria de care depindea.
Picãturile de atropinã. Mitul lui Sisif trebuia sã se cheme
Essai sur le suicide.
Mã gândesc de multe ori cã tata a murit cum mor
herminele. Vânãtorul nu face altceva decât sã
murdãreascã golful unde se adãposteºte. Hermina nu
fuge, nici nu se apãrã, deºi are gheare puternice. Se
ghemuieºte în blana ei sfidãtor de albã ºi moare. Preferã
sã moarã în zãpada curatã. Beautiful Losers e titlul lui
Leonard Cohen. L-aº folosi pentru un roman.
„Hristos, boier, iartã totul” crede pãrintele Nicolae
(Steinhardt). Sper cã tatãl meu, boierul creºtin, m-a iertat
deplin pentru neînþelegerile dintre noi, când n-aveam timp
sã-l ascult.
Îºi ascundea plus mal que bien faþã de mine reacþiile
la evenimentele politice, atunci când eram prea micã. Sã
nu dea ceva din casã copilul, din greºealã. Dej era cifrat
Ghiþã Bej; Anei Pauker îi spunea Rabinovici; Maiorul era
Vasile Luca (în armata U. Sovietice); Dezertorul (din
Armata Românã) era Bodnãraº; Churchill – Buldogul. Am
crezut cã Yalta – nume des auzit – era nume de femeie.
„Eu sînt Yalta aici, ºi eu vã spun ce sã faceþi”, rãcnise
Vîºinski, adjunctul lui Molotov, la regele Mihãiþã, când i
l-a impus pe Groza, desemnat de URSS ca om de
încredere, deºi fusese ministru în guvernul Averescu. În
’21, îºi dãduse demisia pentru o micã deturnare de fonduri.
Marele general nu-i cruþa pe hoþi. Atunci, în martie ’45,
Iuliu Maniu i-a sugerat regelui sã reziste presiunilor pentru
formarea unui guvern FND. Fãrã neam ºi fãrã Dumnezeu.
Poate cã Stalin ar fi fost constrâns sã ocupe militar
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despre rãul comunist ºi cum se va rezolva totul la anu’,
mereu la anu’, când Mihai va fi reinstalat pe tron, ba de
Truman, ba de Eisenhower, ba de Kennedy, ba de
Johnson…
„Nu se poate, optimiza tata, ca de-o anumitã parte sã
fie numai suferinþã”. S-a putut.
Chinuia radioul Phillips, care se încãlzea greu, sã
asculte Vocea Americii, în ciuda „paraziþilor”. Postul era
bruiat continuu, aparatul bârâia, bâzâia, scrâºnea, pocnea
cumplit, dar tata rãmânea la post nemiºcat, sã afle când
sosesc americanii. Prietenul Giricã îl ironiza:
„Dragã, Tani, în ’42, americanii au bombardat, din
Europa, România. Bombardierul experimentat prima datã
pe capetele noastre se numea Consolidated Liberator.
Fereascã-ne cerul de astfel de «liberatori»”.
Da, am fost crescutã în starea de spirit „vin americanii”.
ªi cum se mai agãþau de nãdejdea cã vom avea ºi
noi un Plan Marshall de reconstrucþie – big bang – a þãrii.
Caricatura lui Konrad Adenauer stãtea înfiptã solid în
centrul Buzãului, pe un panou uriaº, dar ei sperau cã
Adenauer, care câºtigase alegerile în ’57, o sã facã ceva
ºi Cortina de Fier va cãdea. Li se pãrea cã Eisenhower
(nu ca Truman) o sã intervinã salvator, cã John Foster
Dulles o sã…
Stalin murise, în fine. În ianuarie ’58 a murit ºi Groza.
La Radio Bucureºti s-a transmis slujba de înmormântare.
„Cu popi, l-au îngropat cu popi!”.
ªi ce scenarii fãceau împreunã, dupã întâlnirea lui
Eisenhower cu Hruºciov!
Abil, Ghiþã Bej a desfiinþat cartelele de pâine în ’54,
în ’56 s-a renunþat la cotele care îi distruseserã pe þãrani,
aºa cã ºi-a permis Declaraþia de Independenþã din aprilie
’64. Fiecare partid sã-ºi poatã elabora „linia”: obiective,
cãi, metode. Au exultat când s-au retras „prietenii
sovietici”, în ’58. Erau mulþi militari cu stea-n frunte pe
strãzile Buzãului. ªi când a pornit insurecþia lui Nagy, în
23 octombrie ’56, au exultat. Dar, deºi Nagy a fãcut apel
la Occident, afurisiþii de Dulles ºi Eisenhower au acceptat
ca ruºii sã scalde Budapesta-n sânge. 25.000 de unguri
au fost zdrobiþi sub tancurile lor. Patru milioane, spun
cãrþile de istorie, au emigrat. Nagy a fost arestat la
Bucureºti ºi predat. RPR devenea, în august ’65, RSR.
Murind în ’64, tatãl meu n-a mai apucat dezgheþul de
dupã dispariþia lui Dej. Nici vizita lui Nixon, nici vizita lui
De Gaulle, în Bucureºti.
Prietenul Giricã Dumitrescu, din ce în ce mai bolnav
(de plãmâni), mai sãrac ºi mai singur, s-a spânzurat în
hotelul Union. A ales ºi el „liberarea”.
Oricât s-ar strãdui unii ºi alþii sã schimbe istoria la
faþã, trebuie spus cã Ceauºescu a fost mai raþional decât
Dej. Nu vreau sã dau apã la moara lui ªtefan Andrei,
ministrul ceauºesc de Externe (mã iritã ticul lui verbal:
tovul nu vorbeºte, nu aserteazã, nu opineazã, tovul
apreciazã), dar Dej a fost marele criminal, el a exersat,
pe urmele lui Stalin, tehnologia de vîrf a crimei. În Rusia
post-octombristã, comuniºtii scoteau mãnuºi din contrarevoluþionari. Pielea era scoasã de pe laba mâinii cu apã
clocotitã ºi cu tot cu unghii. Înfricoºãtoarea C.K. (Comisia
Extraordinarã), devenitã NKVD, apoi KGB a nãscocit
cazne inimaginabile, preluate ºi augmentate de
SAECULUM 7/2008

Securitatea noastrã.
Deºi lui Ceauºescu i s-a creat imaginea vampirului
din Carpaþi care se scãlda în sânge de prunc, dintre cele
douã roºuri (urât mai sunã pluralul ãsta), roºul lui Dej e
cu mult mai sângeriu. ªi, pentru cã raportul memorieistorie-ficþiune e bulversat, sã apelãm la memoria celor
trecuþi prin „iadul reeducãrilor de la Piteºti, Gherla, Târgu
Ocna ºi Peninsula Valea Neagrã”, cum scrie Mihai Buracu
în Tãbliþele de sãpun de la ITªET-IP (editura Craiova,
2003). ITªET-IP? Palindromul cuvântului Piteºti, clarificã
o notã de subsol. Cuvântul reeducare, în context marxistleninist-stalinist, avea conþinut schimbat. Ca ºi justiþie,
libertate, democraþie…
Au mai rãmas câþiva martori. Sã-i cunoaºtem în carte
ºi-n oasele rupte ºi-n carnea torturatã. Celor care strigau
de durere sub ciomege li se astupa gura cu cârpe de
spãlat WC-urile. Aceºti „mãrturisitori”, ca pãrintele Iustin
Pârvu, stareþul mãnãstirii Petru Vodã, închinatã martirilor
din închisorile sângeroasei epoci Dej-Pauker-Teohari
Georgescu, au dreptul moral sã facã Procesul Comunismului. Din mãrturiile lor, ºi nu din Raportul Tismãneanu,
ar trebui formulate întrebãri pentru examenul de bac.
Victimele sã condamne, nu beneficiarii regimului roºu.
Acolo, în beciurile cu noroi de fecale pe podele ºi cu
ferestrele oblonite, pãrintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa
ºi-a deschis venele, a stors o gamelã de sânge ºi i-a dat
sã bea lui Constantin Opriºan. Sã bea limfã, ca sã-i
salveze viaþa. I-a murit în braþe. Valeriu Gafencu i-a cedat
cele zece grame de streptomicinã, intrate în ocnã anume
pentru el, lui Richard Wurmbrandt ºi, ca prin minune, l-a
salvat.
Amicus certus in re incerta cernitur. Sã-l credem pe
Euripide. Între tatãl meu ºi Giricã Dumitrescu a fost o
prietenie strânsã. Prietenie înseamnã devotament,
afecþiune, preþuire, nu ca acum când, dispãrând
Securitatea, turnãtoriile se fac la gazetã ºi se semneazã
cu nume literar.
E ºi prea mult spus prietenie, noþiunea de prietenie
are altã greutate decât amiciþie. Convieþuim cu diverºi
inºi spunându-ne mereu, dupã caz, cã nu-s nici atât de
buni, nici atât de rãi pe cât par a fi. Facem gesturile
obiºnuite între amici de-o bere-douã. Ba chiar îi sprijinim
cât de cât, ne aliem lor. Când amicul Turtureanu a fost
scos de la revista „Cronica” înainte de pensie, singura
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care a dezaprobat gestul brutal al lui Valeriu Stancu în
presã am fost eu, dupã câte ºtiu.
Un Enkidu cu care sã vânezi lei, de un’ sã-l iei? Un
Patrocle (pentru Ahile), un Ephestion (pentru Alexandru
cel Mare), un Pythias pentru Damon? Dioscurii Castor ºi
Polux, ce poveste frumoasã! N-am întâlnit acel prieten
capabil de solidaritate în necaz, în momente grele ºi rele,
cu puterea de a rezista presiunilor ideatice. Amicilor mei
le place sã creadã zvonurile discreditante pentru mine,
producând ei înºiºi oximoron dupã oximoron.
ªi, da, mi s-a întâmplat de multe ori sã nu pot deosebi
falsul prieten; sã nu ºtiu cu cine am de-a face (de relaþii
noi nu prea scap, mã feresc, dar o pãþesc!); sã presupun
cã am cunoscut o persoanã de altã clasã intelectualã. No spun eu prima, dar prietenii sînt ca un fel de pepeni:
încerci 50, poate dai ºi de unul bun.
Ce-am învãþat în atâta amar de vreme e cã degeaba
reiei o amiciþie stricatã prin derapaj de caracter, pentru
cã acest derapaj se va repeta întocmai. Ajunge! Nu mai
suport, par delicatesse, fracturile de comportament ale
amicilor. „Punct ºi n-am timp!”, cum zice ferm, dar
genteleman like Val Gheorghiu.
În ceauºism, re-repet, orice problemã avea o singurã
soluþie: soluþia aparatului de Partid. Justiþia era politizatã.
Pentru a-þi asigura o existenþã fãrã cotituri ºi coteli
(cuvîntul meandre mi-i antipatic ), era mai bine sã te
fofilezi, sã-þi faci relaþii în activ, decît sã ajungi la memoriu,
ca orice nesocotit. ªi mie îmi repugnau laudele poetului
Haralambie Þugui, cum cã a reclamat sau cã o sã reclame
la CC al PCR:
„Trebuie sã merg la ei cu cuþitul în mânã”. Sublinierea,
dintr-o scrisoare cãtre Constantin Cãlin, publicatã de
„Bucovina literarã”, îi aparþine lui Þugui.
ªi eu a trebuit sã scriu un memoriu, în care mi-am
istorisit necazul, când m-au scos din presã. Nu-mi stã în
fire pâra manualã (mulþumesc, Luca Piþu!), nota pârâtrice,
cum îi zice tot Luca ºi n-am fãcut-o. Pentru cel interesat
în chestiune, poetul N. Turtureanu, o sã public acest
memoriu. Am cerut o audienþã la ºeful cu Propaganda,
Chelaru. Despre experienþele martirizante ale audienþelor,
ca leac pentru memoria scurtã a celor care afirmã cã pe
timpul Ceauºescului Partidul îþi rezolva una-douã
problemele o sã mai istorisesc. ªi nu, nu mã forþaþi sã
mã rog pentru fratele Chelaru, pentru fratele Floareº,

pentru fratele Turtã, cum s-a rugat Noica, de sub teascul
istoriei, pentru fratele Alexandru!
„Iaºul e ca o vastã familie în care toþi se cunosc ºi se
tolereazã”, scria Dimitrie Anghel. Poate pe-atunci, pe la
1930. Plecarea din dulcele târg, amar pentru mine, mi
s-a pãrut o rezolvare.
Am, ca ºi tatãl meu, o încredere naivã în buna intenþie
a celuilalt.
„Þi-a cãzut pâinea-n cãcat? Te ajut s-o scoþi”, mi-a
spus M.R. Iacoban.
Cu acest ajutor, am dat un concurs la Secþia tineret a
Televiziunii, secþie condusã de un lideruº utecist, Neagu
Udroiu. Fusese „rotat” Vartan Arachelian, pe-atunci
antimonarhist, devenit, postsocialist, tocºoist expert în
aqui comunitar. Vartan se rãzboise cu divorþatele sau cu
redactoriþele cu divorþ pe rol. Rãzboiul chiloþilor!, cum se
râdea în culisele postului unic. Ducea fricos tava ºi gunoiul
Politicii, mânându-le pe utecistele dinamice ºi vorbãreþe
din Pipera pânã-n Logoj, din Bicaz în Porþile de Fier, sã
descopere „elemente valoroase” printre bãieþii ºantieriºti
care-ºi decolorau în genunchi blugii româneºti cu
cãrãmida, sã parã mai americani. Emisiunile gâlgâiau de
elan. Pentru Vasile Potop, ºeful TV-ului, tunsoarea
neregulamentarã ºi ginºii erau principalii duºmani ai
progresului socialistoid. Cicã Vartan Arachelian, în seara
de 21 dec. ’89, stãtea pe þeavã cu o emisiune specialã.
O Odã pentru Ody, desigur.
A trebuit sã dezbat ºi eu problemele tinerilor harnici ºi
modeºti, mândria þãrii.
Petru U. m-ar fi urmat la Bucureºti, poate la Universitate, poate la Institutul lui Al. Dima, cum îi promisese
profesorul. Am vrut sã ne cumpãrãm o casã în zona
demolatã de Ceau începând din ’81, în Uranus, supranumit
Cartierul Hiroshima. N-am mai ajuns redactor, deºi
concursul l-am luat ºi emisiunile mele au fost difuzate.
N-au fost bune referinþele de la vechiul loc de muncã,
revista „Cronica”. Au fost toate trei negative, cum mi-a
comunicat însuºi Potop: eram o tovarãºã iresponsabilã,
fãrã simþ de rãspundere, dacã din vina mea se produsese
acea greºealã de tipar. Politicã, desigur! Dupã vina
naºterii, a originii sociale, vina greºelii de tipar. Din „Pro
Saeculum”, nr. din septembrie 2008, am aflat cã unul
dintre referenþi a fost Nicolae Turtureanu, amicul Nickleby,
cum l-a poreclit Val Gheorghiu.
M-am întors în Iaºi, fãrã sã regret prea mult munca
într-un TV alb-negru, mai mult muet que parlant.
Lui M.R.I. nu i-am mai cerut sprijin ºi nici nu mi l-a
dat. Amiciþia noastrã din tinereþe s-a refãcut, însã, dupã
ce a pierdut funcþia politicã. Atunci, la sfârºit de
decembrie, un ziar iaºiot ºtiruia cã Iacoban, înarmat cu o
puºcã având lunetã, trãgea în revoluþionari de pe hotelul
Moldova. N-are decât o trusã de pixuri (sau de pixeli) cu
care þinteºte relele mari ºi mici, multe ºi mãrunte:
amatorismul, ignoranþa, prostia, ne-simþul generalizat…
Cutremurul din ’77 m-a gãsit în noul post, la
Universitatea „Al.I. Cuza”, curriculum vivendi încheiat cu
alt memoriu.
Dar povestea asta aº vrea s-o las pe (b)altãdatã.
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Constantin Coroiu

VALERIU D. COTEA ªI CULTUL
MEMORIEI
Motto: „Atât existã pe lume cât se poate aminti”
G. Cãlinescu

PRO

Scriind despre magistrul sãu Vasile Pârvan, G. Cãlinescu
releva o trãsãturã definitorie a marelui savant. El sublinia cã
autorul „Geticii” reprezintã „spiritul sãnãtos de þãran”, având
„cu o conºtiinþã mai înaltã ideea tragicului în univers ºi un
respect pentru conºtiinþa umanã, ce-l duce la un cult al
amintirii”.
Îmi vine în minte aceastã observaþie a „divinului”, recitind
scrierele memorialistice ale academicianului Valeriu D. Cotea,
el însuºi un spirit sãnãtos de þãran, având cultul trecutului ºi
al amintirii.
Vrâncean de-al nostru, savant de anvergurã internaþionalã
în ºtiinþa viei ºi vinului, profesor a zeci ºi zeci de promoþii de
specialiºti ºi cercetãtori de prestigiu la Universitatea „Ion
Ionescu de la Brad” din Iaºi, autor de tratate de oenologie,
Valeriu D.Cotea este ºi un fermecãtor memorialist, un evocator
al vârstelor trecute, al faptelor ºi oamenilor care au fost, cu o
panã înfioratã de sentimentul trecerii inexorabile a timpului,
dar ºi de cel al continuitãþii în spirit. În fine, un portretist iscusit.
Tomurile de acest gen – Profiluri în timp ºi Vidra - Poarta Vrancei,
semnate de domnia sa, ori cel colectiv, Omagiu înaintaºilor, pe
care l-a coordonat, ca ºi însemnãrile autobiografice, se citesc
cu un interes ºi o participare sufleteascã irepresibilã, fiindcã
sunt, mai înainte de toate, scrise cu sinceritate ºi cu respect
pentru adevãr.
Nu poþi picta o galerie de caractere, dacã nu eºti tu însuþi
un caracter. Ceea ce, din pãcate, în România e o raritate. Într-o
þarã dãruitã de Dumnezeu cu atâtea frumuseþi, plinã însã de
tejghetari, dispuºi sã uite tot, sã-ºi vândã ºi pãrinþii, ºi sufletul
pe un pumn de arginþi, într-o þarã de noncaractere, de parveniþi
ºi de cãcãnari (în sensul pe care i-l conferea termenului Tudor
Arghezi), constituiþi în gãºti, autoproclamate elite intelectuale
ºi politice, oameni, personalitãþi, personaje ca profesorul Valeriu
D.Cotea sunt cu atât mai de admirat, iar pilda lor este
inestimabilã. Puþini cunosc gesturile de omenie ºi probele de
verticalitate moralã ale profesorului Cotea în momente grele
pentru statul român, care, spunea cineva, e de mirare cum de
n-a cãzut de pe hartã; când românii au fost asmuþiþi unii
împotriva altora, când mari oameni de ºtiinþã, creatori de ºcoalã,
adevãrate modele cu care s-ar putea mândri orice naþiune, au
fost alungaþi din universitãþi, din clinici, din unitãþi agricole,
unele de nivel mondial, din institute de cercetãri, din unitãþi
industriale, bãtuþi la propriu cu teurile de nefericite femei de
serviciu, instigate de niºte nemernici, de niºte nulitãþi, dar ºi
de cei pe care prigoniþii îi instruiserã ºi îi ocrotiserã. În
asemenea momente se vãd caracterele. Dacã sunt! Nu prea
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le-am vãzut. Profesorul Cotea este una dintre excepþii. Nu
întâmplãtor toate „profilurile în timp” pe care le-a creionat cu
atâta cãldurã spiritualã ºi intuiþie psihologicã au o importantã
dimensiune moralã, consecvent subliniatã cu vãditã satisfacþie,
fãrã nici un parti-pris, exclus fiind în primul rând cel de naturã
politicã.
Când scrie despre obârºiile sale, în admirabila carte Vidra –
Poarta Vrancei, apãrutã la Editura Academiei, Valeriu Cotea o
face riguros documentat ºi, totodatã, cu sentimentul nostalgiei
unui anumit topos ºi a unei anumite ambianþe cosmice ºi
morale. Ceea ce povesteºte memorialistul sunt evenimente
istorice, fapte ºi biografii ale unor oameni deosebiþi care au
trãit ºi au construit rezistând nu o datã în faþa a ceea ce Mircea
Eliade numea „teroarea istoriei”. Cãci trebuie sã învãþãm odatã
ºi noi românii, aºa cum marile popoare au conºtientizat demult,
cã istoria nu se reduce la momentele conflictuale ºi nici mãcar
la momentele ei de rãscruce. S-a spus despre noi cã nu avem
sentimentul tragicului, cã aici la Porþile Orientului totul este
luat în uºor, cã orice dramã eºueazã repede în comedie, dacã
nu chiar în bãºcãlie. Este poate prea severã aceastã caracterizare.
Dar faptul cã nu reuºim sã ne ridicãm la înãlþimea unei metefizici
a istoriei, nu neapãrat pe cale livrescã, aº spune chiar
dimpotrivã, mã tem cã este cât se poate de real. Existã totuºi
destui oameni, cu precãdere în câteva regiuni ale acestei þãri,
între care Vrancea este una de frunte, unde istoria nu a fost
boicotatã, ci provocatã. Existã oameni care uimesc cu
capacitatea lor de a lupta ºi a rezista „terorii istoriei” pentru cã
au o viziune filosoficã, mai degrabã ingenuã, asupra istoriei
contrazicându-l avant la lettre pe un cunoscut teoretician sec
al ideilor literare care, judecând îngust, afirma cã nu poþi trãi o
crizã misticã într-un lan de porumb, uitând cã însuºi marele
sãu profesor la Universitatea din Iaºi, G.Cãlinescu, spusese cã
þãranul îºi pune aceleaºi probleme ca ºi Kant, numai cã în alþi
termeni.
Revenind la memorialistul, portretistul Valeriu D.Cotea,
remarcabile sunt talentul sãu de narator frust, ca ºi capacitatea
de a exprima, nu o datã literalmente memorabil, un gând, o
stare, un punct de vedere. Realizând o monografie de 656 de
pagini, aº spune monumentalã, la propriu ºi la figurat, despre
podgoria Cotnari, o carte în care rigoarea ºtiinþificã se îmbinã
cu poezia, cu povestea, coordonatorul ei scrie: „Vinul de Cotnari,
aceastã dumnezeiascã licoare cu care ne împãrtãºim întru
iertarea pãcatelor ºi întru cinstirea Celui de Sus, face parte din
tezaurul nostru inestimabil ce ne-a însoþit în istorie ºi ne-a
legat de alte popoare, învãþându-ne sã preþuim prietenia ºi
comuniunea”.
Despre vin ºi virtuþile lui privind potenþarea, ascuþirea
spiritului s-au rostit, de-a lungul timpului, cugetãri, metafore
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cu un anume fel de mândrie ºi nonºalanþã, care amintea de o
altã lume ºi de o altã vreme (...) Era înalt, cu fruntea cutezând
parcã sã atingã neatinsul, cu o mustãcioarã care-i completa
necesar chipul, dând totodatã un plus de expresie unui zâmbet
cald-ironic, numai al lui. De sub borurile largi ale pãlãriei sãgetau
doi ochi de o pãtrundere extraordinarã, care þintuiau ºi eliberau
totodatã benefic, amical”.
Cine îl cunoaºte pe profesorul Valeriu D.Cotea, cine l-a
ascultat vorbind pe diverse teme, cu diverse prilejuri, - precum
semnatarul acestor rânduri – i-a putut aprecia simþul umorului.
Însuºire pe care o vãdesc din plin ºi scrierile sale memorialistice.
Profesorul are ºtiinþa decupãrii din viaþã, din biografia celor pe
care îi portretizeazã momentele de umor fin. Iatã unul din cea a
lui Petre Brânzei, povestit de însuºi cel evocat ºi rememoratã
de Valeriu D.Cotea:
„A fost internat odatã la spitalul din Socola un cunoscut al
meu, mare consumator de coniac, pentru un tratament de
dezalcoolizare. Dupã terminarea curei am simþit nevoia sã port
cu el o discuþie amicalã, pentru a-i face ºi unele recomandãri
necesare în viitor. ªi, pe lângã alte sfaturi, i l-am dat ºi pe
acesta: dragul meu, ori de câte ori simþi nevoia sã bei un gât de
coniac, mãnâncã mai bine un mãr. Prietenul meu s-a uitat lung
la mine ºi, dupã câteva clipe de gândire, mi-a rãspuns ferm: Nu
pot doctore! Cum nu poþi? – am întrebat contrariat. Mi-e
imposibil sã mãnânc 20-30 de mere pe zi!”
Citindu-l, ascultându-l pe Valeriu D.Cotea, îmi evoc eu
însumi frumuseþea oamenilor ºi locurilor vrâncene, care ne
sunt amândurora familiare: puritatea aerului, nopþile senine,
când stelele sunt atât de aproape, încât pare cã le poþi culege
cu mâna, semeþia munþilor Vrancei, lecþia lor de moralã,
pitorescul dealurilor din renumitele podgorii, monumentalitatea
piramidei verzi care este Mãgura Odobeºtilor, imagine arhetip
la care – ºi eu, ca ºi domnia sa – le-am raportat pe toate cele ce
aveam sã le cunoaºtem de-a lungul vieþii, oriunde ne-au purtat
valurile acesteia, apa cristalinã a Putnei în zilele de varã, dar ºi
furia ei când se umfla din cauza ploilor, iar vuietul sãu izbit de
munþi ºi de dealuri se convertea într-o muzicã stranie de început
de lume. Îmi evoc, desigur, cu un fel de nostalgie a nostalgiei,
cum zicea marele romancier Gabriel Garcia Marquez, ºi
mocãniþa cu care toatã copilãria ºi adolescenþa am cãlãtorit
din Gãgeºtii lui Ion Cristoiu pânã la Odobeºti ºi, de acolo, la
Focºani, ca elev al renumitului Liceu „Unirea”, ce va împlini
peste puþin timp 150 de ani de când l-a înfiinþat Alexandru
Ioan Cuza. Consãtenii îl numeau ghebarul cãci, mocanii de la
munte transportau cu el, la oraº, la piaþã, ghebe (o specie de
ciuperci), dar ºi brânzã. Cât e ceasul?, întreba bunica – ºi i se
rãspundea: nu-i încã ºase, n-a ºuierat trenul de Odobeºti! Nu
trecea mult ºi se auzea ºuierul ghebarului, cu locomotiva lui ca
o jucãrie, pufãind prin viile ºi grãdinile gospodarilor din satele
înlãnþuite la poalele Mãgurii învãluitã-n ceaþa dimineþii...
Neuitatul meu profesor Alexandru Dima observa, într-o
conferinþã susþinutã în cadrul Prelecþiunilor Junimii de la Casa
Pogor, cã atunci când vorbeºti sau scrii despre cineva, despre
un om de seamã, inevitabil vorbeºti ºi despre tine. El îl evoca
atunci pe G. Cãlinescu. Avea dreptate! Iatã, eu însumi, vorbind
despre academicianul Valeriu D. Cotea, aceastã personalitate
spectaculoasã care nu îmbãtrâneºte niciodatã, cum îl
caracteriza un confrate mai tânãr, stimulat de scrierile sale
memorialistice, mã surprind furat de propriile-mi amintiri din
Paradisul pentru totdeauna pierdut...
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devenite celebre. Valeriu D.Cotea relevã cu deosebire faptul cã
vinurile din vechile podgorii româneºti, precum cele de la
Coteºti, Cotnari, Odobeºti, Panciu sau Huºi ne stimuleazã, întâi
de toate, sã ne redescoperim istoricitatea. Dar când e vorba de
observaþiile sau mãrturiile scriitorilor, ale altor artiºti, ale unor
ilustre spirite, specialistul depisteazã în ele, dincolo de
metaforã, de formula inspiratã ºi revelatoare, sâmburele de
adevãr ce poate fi validat de cel la care a ajuns omul de ºtiinþã.
De exemplu, într-o comparaþie între vinul de Cotnari ºi cel de
Uricani, aparþinându-i lui Pãstorel Teodoreanu: „Cotnarul poartã
cizme ºi buzdugan. Uricaniul e în dantelã ºi escarpins. Cotnarului
îi place în cerdac ºi la gura cramei, cu lãutari în antereu, cu nai,
cobzã ºi þambal. Uricaniul preferã clavecinul, gavota ºi ºoaptele
spuse dupã evantai. Cotnarul e rãzboinic ºi viteaz. Uricaniul e
subtil, monden ºi salonard”. Iar reputatul oenolog ratificã:
„...este cel mai frumos model de simbiozã între metaforã ºi
oenologie din câte cunosc”.
Personalitãþile evocate de Valeriu D.Cotea sunt mai ales
cele din mediul academic, destinul multora dintre ele
intersectându-se într-un fel sau altul cu cel al autorului. Acesta
decupeazã faptul semnificativ care pune în luminã, mai pregnant decât orice cuvânt, oricât de inspirat, valoarea, prestigiul,
acel fluid sufletesc special ce se stabileºte între o personalitate
autenticã ºi cei cu care aceasta intrã în contact în diverse
împrejurãri. Scriind despre marele profesor ºi pedagog ªtefan
Bârsãnescu (1895-1984) – una dintre figurile legendare ale
Iaºului academic – memorialistul îºi aminteºte: „Nu pot sã-mi
dau seama dacã la vârsta de 11 ani, cât aveam în clasa a IV-a
primarã, am reþinut cu deosebire numele lui ªtefan Bârsãnescu,
deºi Domnul Simion Matei, învãþãtorul nostru, insista mult ca,
pe lângã mai marii neamului, sã reþinem ºi autorii manualelor
dupã care ne pregãteam: «Cartea de citire» pentru clasa a IV-a,
dupã care am învãþat în 1937, era scrisã de ªtefan Bârsãnescu
ºi Alexandra Gavrilescu (Otilia Cazimir). Aºa l-am integrat pentru
întâia oarã memoriei mele pe ªtefan Bârsãnescu (...) În toamna
anului 1946, când am început studiile universitare sub semnul
unor frãmântãri care dominau masa studenþilor, am dorit ºi am
reuºit sã particip la prelegerea festivã de deschidere a cursurilor
expusã de profesorul ªtefan Bârsãnescu (...) Întreaga
solemnitate a avut loc în aula Facultãþii de Drept, devenitã cu
totul neîncãpãtoare pentru o asistenþã atât de numeroasã. Pe
lângã studenþi ºi cadre didactice, participa multã lume din
oraº. Într-un astfel de auditoriu eterogen, doritor sã-l asculte
pe marele maestru, întâmplarea a fãcut sã-mi gãsesc loc întrun cerc de învãþãtori, admiratori ai magistrului. Urcarea
profesorului ªtefan Bârsãnescu la catedrã, salutatã de
asistenþã prin ridicarea în picioare ºi aplauze, l-a determinat
pe învãþãtorul de lângã mine sã-ºi verifice imediat þinuta, sã
se încheie la hainã, cu un gest reflex rezultat atât din educaþia
primitã în anii când i-a fost elev profesorului la ªcoala Normalã
«Vasile Lupu» din Iaºi, dar desigur ºi dintr-un plus de
reverenþã dobândit în timp”.
O altã figurã emblematicã a Iaºului ºtiinþific ºi cultural pe
care ne-o restituie, aºazicând, Valeriu D.Cotea, cãci
memorialistul face implicit ºi o operã de restituþie, este cea a
renumitului psihiatru Petre Brânzei (1916-1985). L-a cunoscut
în tinereþe, când viitorul mare profesor era „o speranþã a
intelectualitãþii ieºene postbelice, un fel de boem în felul sãu
care, în contrast cu moda, purta o pãlãrie cu boruri largi,
moºtenitã parcã din perioada Crailor de curte veche, purtatã
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Diana Pavel-Cassese

MITUL LUI NARCIS. VARIANTA UNUI CRITIC
MARXIST CONVERTIT ÎN ROMANCIER

PRO

Ideolog marxist din „gaºca” lui Leonte Rãutu, animat
de idealurile troþkismului, proza i-a servit lui Paul
Georgescu sã-ºi construiascã o nouã identitate literarã.
Dupã 1965, aproape renunþã la cariera de critic foiletonist
ºi, ca un protest tacit la adresa unor inerente erori de
interpretare esteticã ºi de abordare, se consacrã creaþiei
de imaginaþie. În termenii lui M. Auge1, nemaigãsindu-ºi
locul în criticã, îºi cautã non-locul în literatura de imaginaþie. Reiterarea unor mituri a fost una dintre preocupãrile
criticului – prozator Paul Georgescu. Mitul lui Narcis este
revizuit în Revelionul (1977). Scena iniþialã, în care
protagonistul, Gabriel Dimancea, un profesor de literaturã
de 28 de ani, se bãrbiereºte în ajun de Anul Nou, în faþa
oglinzii, traduce un deficit de vitalitate dar ºi o formã de
narcisism a acestuia. Cãsãtorit cu frumoasa (dar
pragmatica) Iulia, miºcãrile lui lente, prelungi, reprezintã,
rând pe rând – cum singur constatã mai târziu – autonarcozã, autoizolare, autotrãdare, autoironie, autoflagelare, autosupraveghere, autoadmiraþie, autocompãtimire, autostãpânire (ºi lista ar putea continua).
Gabriel Dimancea repetã gestul lui Narcis: „Îºi aruncã
repede, pe furiº, privirea spre cel din oglindã, ca ºi când
acela ar fi fost cineva cu care se certase, nu mai vorbeau,
dar nu reuºea sã se abþinã sã-l vadã cum mai arãta:
mãgarul: prin oglinda aburitã, îndepãrtatã prin ceaþã, sosi
spre el o figurã prelungã, jumãtate prea tânãrã, jumãtate
de bãtrân cu barba colilie, hybris, chip neliniºtitor între
trecut ºi viitor, Janus”2.
În cazul lui Dimancea, lucrurile se complicã pentru cã
el trãieºte simultan visul lui Narcis ºi drama nihilistului:
petrecerea de revelion ce-l aºtepta nu este pentru el decât
„noaptea aceea mult prea lungã, în care un an murea, în
care toþi vegheau agonia timpului silindu-se sã râdã (de
spaimã?)(…) era lugubrã”3. Profesorul de literaturã ºtie
cã eul nu este decât „un Janus de carnaval, o mascã
grotescã, jumãtate tânãrã, jumãtate bãtrânã, o altã mascã
indecent de tânãrã, apoi încã una senilã.”4 De la structuraliºti am învãþat cã nu existã fiinþe, ci doar agregate.
Narcis nu este un individ, ci un efect de structurã: el este
efectul iubirii a cãrei uriaºã cauzã se crede5. Nebunia lui
constã în a fi îndrãgostit de o simplã imagine, în a vrea
sã posede un eu inexistent. Gabriel Dimancea se surprinde notând lucruri atât de imprecise încât nu numai cã
nu sunt ale lui, dar nu par a fi ale nimãnui: „Începu a se
întreba cu voce miratã, dacã mai era chiar tânãr, dacã
nu, din nebãgare de seamã, se rãtãcise în miezul vieþii
(…) deºi el se simþea încã… da, adolescent (…) ei, da,
te poþi rãtãci ºi în câmpie, în câmpia timpului”6.
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De aici dorinþa mãrturisitã a eroului: „sã privesc
lucrurile în faþã în aceastã aburit pãrelnicã oglindã.”7
Dorinþa, ca forþã finitã (dar pozitivã) este trãitã ca lipsã
indefinitã – scrie Comte – Sponville -, cãci omul viu nu
înceteazã sã nege el însuºi limita care îl determinã:
„Négation d’une négation, le désir n’est rien d’autre que
l’affirmation d’une force, dans son effort indéfini pour durer
et s’accroître.”8 Nu întâmplãtor, Dimancea este definit
dintru început numai prin atribute negative: „mutra idiot
uluitã”, „zãpãcit”, „biet mascul neiniþiat”9 etc. Ambiguitatea
este întreþinutã de deictice (era „undeva, departe”) ºi de
substantive ce þin mai degrabã de registrul neantului („în
aburul timpului”). Adjectivele potenþeazã starea de
incertitudine: „înceþoºate”, „incerte”, „tulbure”(p.22).
Neantul – continuã Comte – Sponville – nu este totuºi
nimic, ca atare negaþia nu are realitate decât în mãsura
în care este reversul unei determinãri pozitive, anume al
puterii noastre de a exista: „Il faut être quelque chose
pour n’ être pas tout; il faut être vivant pour pouvoir mourir.
Point de puissance, en l’homme, sans finitude; mais point
de finitude sans puissance. Quelqu’un qui est mort de
soif n’a plus soif. Et seuls les vivants craignent de mourir.
Le désir n’est pas impuissance; il est puissance finie.”10
Fiecare dorinþã umileºte suma adevãrurilor noastre ºi
ne obligã sã ne reconsiderãm negaþiile, scrie Cioran11. O
face ºi profesorul de literaturã: „De ce trebuie ca pe un
obraz atât de subþire sã creascã o barbã aºa de
rebarbativã. Contradicþia e în lucruri.”12 Dupã Kierkekaard,
disperarea infinitului (sugeratã în Revelionul de sintagma
„noaptea aceea mult prea lungã”) se explicã prin dialectica
sintezei eului, unde fiecare factor este definit de propriul
sãu contrariu: „Dans toute vie humaine donc qui se croit
déjà infinie ou qui veut l’ être, chaque instant même est
désespoir, car le moi est une synthèse de fini qui délimite
et d’infini qui illimite”13. „Il est nécessité, puisqu’il est lui
même, et possible, puisqu’il doit le devenir.”14
Aventura lui Dimancea este, într-adevãr, un lung ºir
de stãri contradictorii, corespunzãtoare dorinþei irepresibile
de a nega perpetuu acea negaþie care este însãºi existenþa
lui. Asemenea lui Castor Ionescu din romanul lui N.
Breban, Drumul la zid, care era „bãtrân ºi tânãr totodatã”15,
eroul de 28 de ani al lui Paul Georgescu se vede jumãtate
bãtrân, jumãtate tânãr. Era „mulþumit de cãsnicie”16 pãcat
„cã lipsea atâta”. Fãcuse primul rãzboi mondial dar „n-avea
maxilare de luptãtor”(Ibidem). Dupã frãmântãri complicate
ºi curajoase, ia decizia sã devinã ceea ce este, Creator:
„poimâine, mã apuc de un roman”17. „Werde wer du bist”,
spusese cineva, devino ceea ce eºti. Gabriel Dimancea
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momentul în care descoperã existenþa duplicatului, este
sã nu-l accepte: „Fugise [Gabriel]. De Iulia? Fugea de el.
Mereu fugea de sine. Sã nu-ºi vadã chipul în oglindã.”29
Tulburãtoare rãmâne revelaþia cã existenþa lui întreagã
se desfãºoarã când dincoace, când dincolo de viaþã30:
„l’homme est en butte à deux tentations: l’imbecilité et la
sainteté: sous-homme et sur-homme, jamais lui- même.”31
„Neajutorat ºi cãscat”32 la început, dependent de protecþia
maternã a Iuliei, teoretician al romanului ulterior (p.277),
perorând dezimvolt despre afecþiune, suferinþã, false
amiciþii, artã (p.268), G. Dimancea nu trãieºte niciodatã
în limitele normalului: „dincoace dincolo de linia vieþii morþii
suferinþa aºteptarea, atunci acum nu mai aºtepta nimic,
din nor ieºind craca neagrã carbonizatã rãºchiratã spre
nimic”33. Involuþia pare a fi uneori evoluþie, iar cãderea –
înãlþare; esenþialã e doar modificarea neîncetatã a
perspectivei, refuzul omenescului. Om cu adevãrat lucid, capabil sã preschimbe disperarea în beatitudine, e
cel care a ucis în el orice sentiment uman. Odatã eliberat
de încredere (p.279-îi vorbeºte lui Radu de importanþa
încrederii în Celãlalt), de teamã, de dorinþa creaþiei, el nu
mai dispune de alt punct de sprijin decât vidul interior,
unicul lui refugiu. Pedagogia deºertului (André Comte –
Sponville) a activat creierul ºi epiderma în dauna inimii,
înlocuind un sanguin „nãscut” cu un pragmatic „fãcut”
(acceptã sã lucreze la gazeta burghezã Deºteptarea):
„abolir l’âme, ses aspirations et ses abîmes; nos rêves
en furent envénimés (…) L’esprit et la sensation nous
suffiront; de leur concours naîtra une discipline de la
stérilité qui nous préservera des enthousiames et des
angoisses.”34
Spiritul a supravieþuit aºadar aventurii nihiliste, dar na rãmas nemodificat; între timp a descoperit indiferenþa
(„Îi era indiferent unde avea sã se ducã, acum nu-l atrãgea
nici un loc anume, nicio fiinþã nu-l mai chema.”35). Din
moment ce nu existã nici suflet, nici eu-substanþã, doar
o serie de mãºti („o mascã grotescã, jumãtate tânãrã,
jumãtate bãtrânã, o altã mascã indecent de tânãrã, apoi
încã una senilã.”) înseamnã cã nu suntem cu toþii decât
efecte ale unui concurs de împrejurãri pentru care nu putem
fi fãcuþi nicidecum responsabili (concepþie exprimatã de
Paul Georgescu atât în convorbirile cu Florin Mugur cât
ºi într-o scrisoare cãtre Ion Simuþ): „rãul e vital –spune
Dimancea – trebuie mai întâi obosit. Încerc sã nu ma
osteneascã el pe mine.”36 Binele în sine ºi Rãul în sine
nu existã, prin urmare morala poate dispãrea – concluzioneazã Comte - Sponville. Pentru Cioran sterilitatea este
echivalentã cu capacitatea de a admite toate punctele
de vedere („ipoteze”, cum le numeºte Dimancea p.277);
totul este justificabil ºi neraþional în acelaºi timp; nimic
nu este de neapãrat, de la afirmaþia cea mai absurdã la
crima cea mai monstruoasã. „Renegatul” este cel ce nu
mai luptã pentru cã a distrus în el absolutul: „Délié de
tous les préjugés, il devient l’homme inutilisable par excellence, auquel personne ne fait appel et que personne
ne craint, parce qu’il admet et répudie tout avec le même
détachement”37. Gabriel Dimancea dispreþuieºte dintru
început indivizii fanatici în a apãra „adevãrul unic”. În
dialogul romancierului cu criticul/Radu, Dimancea oferã
– fãrã sã vrea – o lecþie de detaºare ºi indiferenþã
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vrea sã fie romancier dar munca de a deveni tu însuþi nu
este doar complicatã, ci ºi interminabilã, sisificã: „À tout
instant de son existence, le moi est en devenir, car le
moi (en puissance) n’existe pas réellement et n’est que
ce qui doit être. Tant qu’il n’arrive donc pas à devenir luimême, le moi n’est pas lui-même; mais ne pas être moi,
c’est le désespoir.”18 Eul nu numai cã nu are substanþã,
dar mai este ºi divizat: Eu este mai mulþi, e miºcare de
atomi în vid – cum ne învaþã Epicur ºi Democrit – e dans
de molecule, cum aflãm de la Dimancea: „jocul hazardului
ºi dansul moleculelor din jurul nostru – falnicele euri – nu
s-au potolit, atomii cad în infinit agãþându-se cu ciocurile
lor democritice, formând forme”19.
Lipsit de satisfacþia personalã ºi de aprecierea Celorlalþi
(„Dacã ar reuºi ºi el sã fie pasionat de slujba lui, dar le
arde mucoºilor ãstora de literaturã, sesizeazã frumuseþea
esteticã bãieþoii ãºtia de stãmbari”20), „Eul” se vede
condamnat la singurãtatea „schizofrenicã” a celui ce se
împarte în douã vârste (tinereþea ºi bãtrâneþea), ce se
separã de sine. În faþa oglinzii, profesorul din Platoneºti
devine prima datã conºtient de aceastã dublurã- de- el. A
doua ocazie vine o datã cu seria deghizãrilor din piesa
„Cina cea de Tainã”, reprezentatã la iniþiativa gazdelor
revelionului. Astfel i-a venit probabil ideea unui „joc”
asemãnãtor cu ceea ce Kierkekaard numeºte disperarea
– slãbiciune a celui care vrea sã fie un altul, constând în
a se lãsa pe sine oarecum în pãrãsire (încurajat ºi de
îndemnul unui alt „musafir”, Vlad: „Lasã piesa în voia ei,
sã se desfãºoare normal.”21) ºi a se arunca într-un altul,
Creatorul: „Radule, eºti o bomboanã, vino sã te pup, îmi
salvezi romanul. Tu eºti epicul!”22 Gestul lui Gabriel
Dimancea nu mai este disperarea naivului obsedat de o
iluzie, ci beatitudinea înþeleptului care a întrezãrit ºansa
de a-ºi prelungi finitudinea Eului de suprafaþã în dezmãrginirea sinelui profund (condiþia de artist). Prin contopirea
cu sinele, Eul ar fi devenit ceea ce este: sintezã de
termeni ce nu înceteazã sã se preschimbe fiecare în
contrariul sãu – real ºi posibil, finit ºi infinit, libertate ºi
necesitate. De aceea era nevoie de repetarea gestului lui
Narcis: „en s’orientant vers lui-même, en voulant être luimême, le moi plonge, à travers sa propre transparence,
dans la puissance qui l’a posé”23. Aruncarea în lac
semnificã actul de naºtere al eului ne-disperat, raport
raportându-se la sine însuºi. Profesorul de literaturã
rateazã contopirea cu sinele; pentru el spaima de sine
este prea mare („de cine þi-e fricã? Gabriel oftã: de mine.
Numai de mine”24). Progresul ontologic este posibil.
Speranþa vine din ultima frazã a capitolului IX: „Sãri pe
fereastrã instalându-se într-unul dintre norii prefãcuþi ce
se prelingeau spre undeva.”25 Trecerea dincolo de
fereastrã a eroului din Revelionul poate echivala cu saltul
în lac al lui Narcis. Copleºit de o „agitaþie fãrã obiect a
cãrei sursã nu reuºea sã o cunoascã”26 Dimancea alege
sã închidã fereastra.
În viziunea lui Kierkekaard, forþa care a creat eul sintezã este fie el însuºi, fie un altul – în speþã Dumnezeu.
Prea atacat de Iulia dar ºi de ªtefan, dublul sãu negativ
(„am impresia halucinantã, auzindu-te cã dialoghez în
oglindã” 27), coborând sacrul în profan („meschin
Ghetsemani”28), tot efortul profesorului de literaturã, din
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superioarã tuturor fanaticilor: Janus bifrons, el apãrã, pe
rând, cu o bunãvoinþã calculatã teoria sa despre ficþiune
ºi drumul spre sine: „dificultatea e de a pricepe… esenþa
personajului, însinele sãu.”38
Bunãvoinþa este, de fapt, renunþare la tine aratã Roland
Jaccard: „Les relations humaines reposent sur un principe
simple: confirme – moi dans ce que je suis ou crois être,
et je t’en serai reconnaissant; conteste – moi dans ce
que je suis ou crois être, et mon inimitié te sera acquise.”39
Înþelepciunea cea mai elementarã – conchide acelaºi –
pretinde sã nu ne înconjurãm decât de persoane pe care
sã le putem confirma în existenþa lor. Înþelepciunea
absolutã – „regalitatea” lui Dimancea – pretinde însã mult
mai mult: sã nu alegem, ci sã ne înconjurãm de toþi ceilalþi
(de aceea merge la revelion) ºi sã-i confirmãm, fãrã
discriminare, în existenþa lor. Bunãvoinþa înseamnã
neutralitate perfectã: sacrificarea propriului punct de
vedere în favoarea tuturor punctelor de vedere. „Rege”
este cel care, chiar asimilat unui Anti – Narcis, fãrã regret ºi fãrã patimã, a ºters propria imagine de pe oglinda
lacului interior, pentru a face loc oricãrei imagini: „puisque
le moi n’est rien et que j’existe pourtant, je n’aurai de
joie, dans mon rapport à moi-même (...) qu’autant que je
saurai aimer cela en moi qui n’est pas moi.”40 În esenþa
ei, „regalitatea” se reduce aºadar la generozitatea de a le
ieºi mereu celorlalþi în întâmpinare. De altfel, autorul însuºi
ºi-a gândit astfel personajul: „Meritul lui Gabriel Dimancea
(…) e –cum observi – de a fi un dialog continuu, un
experimentator cu alþii ºi cu el, un lucid pãcãlit (s.n.).”41
Cheia romanului ne este oferitã tot în acest dialog al
criticului cu romancierul: „Radu (gânditor): ºi atunºi, cum
poþi sã scrii dacã nu ti cunoºti macar. Gabriel (perplex):
aici e aici. Dar sper sã realizez un salt în regnul libertãþii.
Afarã doar… Afarã doar dacã…scriind nu reuºeºti, tocmai
prin aceasta, sã te realizezi ca obiect ºi sã te vezi pe
tine însuþi din afarã ca pe o… pe o (…) de altfel, problema
libertãþii interioare e singura ce meritã sã-þi angajezi
întreaga existenþã (…) Radu: îþi place a faºe experienþi.
Cu alþii. Gabriel: poftim? Nu. Doar cu mine. Adicã, încerc
sã fiu atent cu… la ce se petrece în mine.”42 Profesorul
de literaturã a înþeles cã cine nu are nimic de pierdut
decât labirintul înnebunitor al propriilor himere îºi ia zborul
spre cerul nesfârºit al adevãrului: „Nu, Iulia are dreptate
sã nu se disculpe, ar fi fost înjositor pentru ea. Totuºi, nu
a reuºit sã-mi spunã nimic… afectuos. Nu, orice vorbã
de dragoste ar fi sunat ca o scuzã, ca o abjectã teamã a
ei, desigur cã are dreptate, ca totdeauna.”43 Disperarea
de a fi fost înºelat se inverseazã în beatitudine: înþeleptul
care a ºtiut sã dispere de oameni ºi de zei trãieºteîn
plenitudine, ne aratã Comte – Sponville44. Icar nu poartã
nicio piatrã, de aceea poate zbura (saltul despre care îi
vorbeºte Dimancea lui Radu): „el nu are bagaje, iar cerul
e vid.” (c.f., 24): „Car le désespoir donne des ailes. Qui a
tout perdu, il devient léger, léger (…). C’est acela qui est
absurde, et triste,et tragique: le poids toujours de nos
désirs insatisfaits et de nos craintes vaines. Sisyphe,
c’est Tantale (…) Le rocher est en nous, et c’est lui que
le désespoir annule, en redonnant au vide la légèreté qui
est la sienne.”
Starea de graþie la care aspirã eroul lui Paul
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Georgescu, (sã devinã, prin actul scrierii, „martorul
imaculat plutind uºure”-p.337) este definitã de Cioran ca
o detaºare de pãmânt, o avântare ºi o înãlþare deasupra
unei menþineri oarbe în viaþã, o planare asupra lumii, în
zbor uºor ºi imaterial. Graþia, aratã Cioran, nu duce niciodatã, precum disperarea, la un paroxism al individuaþiei,
ci la „un sentiment armonic de împlinire naivã, þâºnit din
elanul deschis ºi primitor pentru seducþiile ºi pitorescul
existenþei”45. Graþia, numitã de profesorul de la Platoneºti
când „pace” (p. 342), când „bucuriadurere” (p. 345), este
un fel de vis al vieþii, o stare de iluzie în care contradicþiile,
ireparabilul ºi fatalitatea dispar temporar: „simþi clipocind
bãtrânul fluviu, noapte în noapte, fluviul memoriei, al uitãrii,
al extremei limite – binecuvântatã pierdere de sine în
sine: ce uºor. Totul. A pierde totul, dispariþie în Tot.”46
Printr-o imagine asemãnãtoare defineºte Milan Kundera47
idila: cei prinºi în gigantica horã a utopiei comuniste îºi
iau la un moment dat zborul deasupra pieþii Venceslas,
deasupra închisorilor unde zac „trãdãtorii poporului”,
plutind uºori ºi fericiþi ca îndrãgostiþii lui Chagall, într-o
splendidã coroanã de corpuri imateriale. Imponderabilitatea lor este de fapt insuportabila uºurãtate a fiinþei.
Inutil sã mai precizãm cã naivitatea lui Dimancea, cel
dornic de a se integra frumos lumii, întruchipeazã perfect graþia lui Cioran, dublatã de idila lui Kundera; aceeaºi
naivitatea care-l împiedicã sã ia act de drama sa
(„despãrþirea de sine: imposibilã”48).
Precum Castor Ionescu, din Drumul la zid, protagonistul lui Paul Georgescu constatã cu stupoare cã îºi
pierde, rând pe rând, atributele umane ºi se îndreaptã
iremediabil spre o existenþã demonicã. Un proces similar
este descris de Cioran. Exilat în Franþa, Cioran vorbeºte
despre o existenþã larvarã: „Notre clairvoyance, brisant
notre ossature, nous a réduits à une existence flasque, recaille invertébrée s’étirant sur la matière pour la souiller
de bave. Nous voilà parmi les limaces, nous voilà parvenus à ce terme risible où nous payons d’avoir mal usé de
nos faculté et de nos songes…La vie ne fut point notre
lot: aux moments mêmes où nous étions ivres, toutes
nos joies venaient de nos transports au – dessus d’elle;
se vengeant, elle nous entraîne vers ses bas-fonds: procession de sous-hommes vers une sous-vie…”49.
Sensul metamorfozei rãmâne echivoc, „diavolul
ºchiop” nefiind neapãrat un sub-om îndreptându-se spre
o sub-viaþã, ci doar un ne-om. Involuþia pare a fi uneori
evoluþie, iar cãderea-înãlþare; esenþialã e doar modificarea
neîncetatã a perspectivei, refuzul omenescului. Pericolul
prãbuºirii nu este, de altfel, nicicând înlãturat: „Le moi,
dans son désespoir, veut épuiser le plaisir de se créer
lui-même, de se développer de lui-même, d’exister par
lui-même, réclamant l’honneur du poème, d’une trame si
magistrale, bref, d’avoir si bien su se comprendre. Mais
ce qu’il entend par là, au fond, resteu ne enigme; à
l’instant même qu’il croit terminer l’édifice, tout peut,
arbitrairement, s’évanouir en néant.”50
„Orbecãirea” în noapte a lui Gabriel Dimancea echivaleazã cu un regressus ad uterum, cu o întoarcere la
condiþia dintâi. Freud conota prin termenul de narcisism
primar un prim stadiu al vieþii, anobiectual, nediferenþiat,
anterior chiar constituirii eului ºi al cãrui arhetip ar fi viaþa
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intra-uterinã. Lou Andréas Salomé 51 descoperã o
prelungire a acestui stadiu în menþinerea identificãrii intuitive cu Totul ca scop fundamental pozitiv al libido-ului.
Regãsirea temporarã a fuziunii originare înseamnã repliere
asupra eului, dar înþeleasã nu ca raportare mãrginitã la el
însuºi, ci ca raportare – mult mai cuprinzãtoare – la fondul
comun, la copilãria esenþialã a tuturor indivizilor: „m-a
acoperit trecutul – se lamenteazã Dimancea -, mã înãbuºã
umbrele, ceaþa, sã ies de sub dãrâmãturi. Sã fiu. Nu în
oglindã ci pentru sine. Nu a pãrea, a fi.”52. Refuzul privirii
în oglindã a lãsat sugestia unui Anti - Narcis. Însã, din
prisma aceleiaºi Lou Andréas Salomé, actantul din
Revelionul ºi Vara baroc iese „reabilitat”. Autoarea eseului
L’amour du narcissisme. Textes psychanalitiques observa
cã prea adesea a fost conceput în mod unilateral numai
erotismul celui îndrãgostit de propria imagine ºi s-a uitat
faptul cã Narcis din legendã nu se priveºte într-o oglindã
artificialã, ci în oglinda naturii: „peut-être n’a-t-il pas aperçu
que lui-même dans l’eau, mais s’est-il vu comme partie
intégrante d’une totalité.”53 În sentimentul narcisiac sunt
astfel reunite – prin topirea în matca Totului originar,
fericirea ºi tristeþea, „ceea ce se elibereazã de sine însuºi
ºi ceea ce se închide în sine însuºi, dãruirea de sine ºi
afirmarea de sine.”54 Astfel regândit, narcisismul – departe
de a mai fi, ca la Freud, un stadiu moralmente inferior –
creeazã condiþia unei relaþii armonioase ºi creatoare a
subiectului cu realitatea: „L’homme désire toujours se
défaire de son moi, du moi qu’il est, pour devenir un moi
de sa propre création.”55 Problema narcisismului în lumea
modernã a preocupat ºi pe Jacques le Rider în Modernité
viennoise et crise d’indentité. Potrivit acestuia, marele
merit al lui Lou Andréas Salomé constã în a fi demonstrat
cã narcisismul permite reînnoirea mitului orfic (Dimancea,
asemenea lui Orfeu, „Înainta în lumea lui pâcloasã ºoptind
incantaþii”56), al unei cunoaºteri intime ºi intuitive a lumii,
ce-ºi aflã modelul în creaþia artisticã (dorinþa eroului de a
scrie un roman): „dieu artiste et suprêmement narcissique
(…)- utopie qui affirme le pouvoir de créer par les seules
forces de la subjectivité cosmogonique d’authentiques
valeurs susceptibles de donner un sens à la vie, contre
la société de masse, le désenchantement du monde par
la science et la technique, et le déracinement de la condition moderne.”57
Bogãþie pierdutã în procesul dezvoltãrii individuale ºi
colective, narcisismul rãmâne un element indispensabil
echilibrului personal ºi cultural, unul din rarele rãspunsuri
date crizei moderne a identitãþii ºi a subiectului.
Aºa stând lucrurile, „ultimul” Gabriel Dimancea nu mai
trebuie privit ca un Anti – Narcis: transgresând narcisismul
morþii („nu cumva am murit”58), el a putut recupera
narcisismul primar, în care sinele se retrage dincoace de
eu, într-o totalitate iluminatã; transfigurarea finalã în
diavolul ºchiop face parte din procesul narcisiac, ca ultim
moment al procesului creator, iar recãderea permite
reluarea lui întru eternitate. G. Dimancea nu e sfânt
(rateazã relaþia cu Iulia, condiþia de Creator, face compromisuri: acceptã sã lucreze la ziarul unui partid burghez)
– deci nu poate rãmâne în metafizic –, dar e un Sisif
fericit, în a cãrui viaþã de toate zilele alterneazã
cosmogonia ºi apocalipsul: „créateurs et démolisseurs
quotidiens, nous pratiquons à une échelle infinitésimale
les mythes éternels; et chacun de nos instants reproduit
et préfigure le destin de semence et de cendre dévolu à
l’infini.”59
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Lucian Bâgiu

IV. IVANCA (1925)
Reconsiderare a inconºtientului
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Stilizarea în artã comportã deopotrivã farmecul ºi riscul
de a pendula între împlinirea prin categoria esteticã a
sublimului ºi eºuarea în zonele periferice ale esteticului
îndeosebi numite kitch. O serie din preocupãrile de naturã
spiritualã ale autorului Lucian Blaga sunt întruchipate în
obsesiile existenþiale ale personajelor dramei Ivanca/
Fapta într-o asemenea manierã încât transfigurarea
artisticã la un nivel elevat lasã loc relativ facil schematizãrii ideatice – ºi formale –, cu rezultate destul de
incerte. Reperele esenþiale ale discursului noului „joc dramatic” nu fundamenteazã revelaþii spirituale sau artistice,
nu se constituie în avanposturi ale unui „cap de pod”, ci
lasã impresia unui stingher punctus terminus, unui
itinerariu interesant prin parcursul sãu ºi surprinzãtor prin
neputinþa de a afla altã soluþie a deznodãmântului decât
„adãstarea” în ºabloanele rutinate. „Fapta” pictorului Luca
poate fi privitã ca o stãpânire pozitivã a obsesiilor de
acum edificate; „Fapta” dramaturgului Lucian Blaga
trãdeazã mai degrabã un impas.
Ancadramentul ambiental al Faptei, aºa cum apare
expus la începutul tabloului întâi, conþine, comprimat,
simbolistica fondului. Interiorizarea cosmicului îºi aflã
aceeaºi soluþie scenicã a spaþiului închis, „o odaie (…)
de-o sãrãcie ºi simplicitate aproape cãlugãreascã”.
Sublimarea asceticã a sufletului este rãsfrântã ca-ntr-o
oglindã în înfãþiºarea camerei, decorul sugerând însã ºi
oportunitãþile unei programate evadãri cãtre spaþiile vaste:
„o fereastrã mare deschide privirilor un cer de-un albastru
adânc ºi spiritual”. Peisajul uranic ºi transcendent
configureazã acel „dincolo” rezervat metafizicului uman
în relaþie cu absolutul din supra-mundii. „Arhanghelii
bizantini” zugrãviþi pe ziduri þin de cenzura saltului
ontologic impus sieºi de fiinþã prin rit, altfel spus reprezintã
o exprimare artisticã a iluziei apolinicului necesar. Însã
în acelaºi decor se includ ºi elementele care sugereazã
peremptoriu inadecvarea, eroarea arestãrii spirituale a
sufletului uman: „un ceasornic vechi ºi nu departe un
pistol”. Edenul configurat al decorului – ºi, implicit, al
interiorului fiinþei – se aflã supus unei încordãri lãuntrice:
timpul macinã iluzia perfecþiunii, a autosuficienþei unui
univers închis în sine. Tensiunea internã este îºi va afla
cu necesitate o soluþie radicalã, iar inevitabilitatea gestului
fatal este indicat de prezenþa pistolului, substitut modern
al toiagului ºamanic ce are de îndeplinit acelaºi rol de
mântuire a sinelui. Toate elementele dramei sunt prezente
în linii mari dinainte de a cunoaºte istoria propriu-zisã,
factologicul. Încremenirea aprioricã nu poate constitui o
speciae absoluti iar inerenþa „faptei” necesare este o
certitudine a finalitãþii.
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Jocul dramatic are ca repere umane trei frânturi de
individualitate: pictorul Luca, Tatãl, Ivanca. A considera
pe oricare dintre cei trei protagoniºti drept o ontologie
viabilã ca autonomie ar fi o eroare. Ipostaze ale unui întreg
al fiinþei, cele trei fragmente au rolul de a configura un
puzzle. Fondul este reprezentat de Tatãl ºi Ivanca, nuanþe
ale gamei absconse care defineºte personalitatea umanã
al cãrei strat vizibil, exterior ºi fals se vrea a fi pictorul
Luca. Esenþa metafizicã – sau, mai prozaic, pur
psihanaliticã – se vrea a fi rezultanta a douã forþe
antagonice care însã nu se anuleazã, finalmente, reciproc:
forþa centrifugã, a pictorului cantonat în stilizãri
hierofanice, o formã a evaziunii în fond, este încremenitã
într-o înfruntare mutã cu forþa centripetã a celorlalte douã
fãpturi-frânturi. Tatãl ºi Ivanca par a avea de partea lor
sorþii de izbândã, ei depãºindu-l pe tânãrul artist nu atât
numeric, cât printr-un firesc al existenþei de sine. Pictorul
Luca este singur ºi chinuit pe meterezele unei confruntãri
în care îºi intuieºte dacã nu falsitatea demersului, atunci
pe cea atitudinii ºi îndeosebi a mijloacelor adoptate. Astfel
fãptura pictorului este cea supusã unei presiuni tot mai
intense, pânã la iminenþa unei implozii de identitate care
instaureazã necesitatea asumãrii în momentul crucial a
faptei edificatoare ºi mântuitoare ca unicã soluþie a
surmontãrii impasului fiinþial.
Tatãl este primul introdus în scenã, printr-un amplu
monolog, replica sa fiind concomitent autocaracterizare
ºi preludiu liric al problematicii ideatice: „Vântul cald suflã
iar – ca întotdeauna în zilele astea de martie. Nu ºuierã
deloc. E moale ºi puternic, adoarme cugetul ºi trezeºte
sângele. Suntem în preajma echinocþiului. Într-o noapte
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umane ale „vântului cald”, ale elanului vital cosmic. Tatãl
o recunoaºte pe Ivanca drept o întruchipare a teoriei sale
din începutul monologat al piesei: „Asta ar topi cu cãldura
ei ºi platoºa Sfântului Gheorghe”; „A adus-o vântul acesta
cald de martie”. Dacã Tatãl poate fi identificat cu nucleul
instinctual – ºi incognoscibil – al fiinþei, numit inconºtient
(care scapã conºtiinþei, de care omul nu îºi dã seama,
involuntar, automat, instinctiv), atunci Ivanca, ce apare
actanþial ca figurã a „strãinului”, manifestare a cosmicului
care activeazã fiinþa umanã în baza fondului comun, vital, al naturii în totalitatea sa, poate fi privitã ca întrupare
a subconºtientului (sferã a fenomenelor care se
desfãºoarã în afara conºtiinþei ºi care ar fi putut fi anterior conºtiente sau ar putea deveni conºtiente ulterior).
Sinele abscons al individului nu se va fi manifestat în
absenþa intervenþiei nemijlocit-provocatoare a supranaturii umane, „vântul cald” fiind actualizat în piesã prin
erosul ºi sexualitatea incitate de prezenþa eternului
feminin.
În acest sens Ivanca poate fi socotitã o nouã
ipostaziere a rolului actanþial performat anterior de Nona
în Tulburarea apelor . Apropierea derivã din chiar
autocaracterizarea protagonistei: „Nu ºtiu cine sunt.
Numele nu dã nicio lãmurire în privinþa aceasta. M-am
nãscut, sunt fluier ºi umblu. Restul tãcere”. Anterior, în
„drama lutheranã” fuseserã enunþate replici similare:
„Popa: De unde vii? Nona: De nicãiri ºi de pretutindeni”.
Pictorul Luca este varianta masculinã a Dariei. ªi
aceasta întrucât, asemenea eroinei din piesa omonimã a
aceluiaºi an, tânãrul nu schiþeazã gesturi semnificative
de a-ºi asuma „obsesiile”, ba dimpotrivã. Dacã Daria era
„sufleteºte bolnavã”, Luca, în opinia prietenului sãu Dinu,
s-ar caracteriza astfel: „Bolnav – nu. Gândul de care-l
vezi abãtut e mai greu decât orice boalã”. Atitudinea
existenþialã a celor doi este însã identicã: Daria stãtea în
faþa bolii „cu priviri fãrã protest”, Luca „se adunã în colþ
(…) nemiºcat ca o piatrã. (…) Când se uitã în jur, parcã
se mirã cã e încã tot pe pãmânt”; „Zugravului îi lipsesc
aripile”, exprimare simbolicã a indeciziei ºi a neputinþei
cronice pentru a realiza „saltul ontologic” dincolo. „Nu-mi
pot ajuta cu nimic” afirma Daria. „Gândul” de care este
abãtut pictorul „e mai greu decât orice boalã” deoarece
Luca are conºtiinþa nu doar a bolii sale sufleteºti, la fel
ca ºi Daria, dar ºi a falsificãrii pe care o profeseazã prin
pictura înþeleasã ca o modalitate artisticã ºi terapeuticã
spiritualã ce urmãreºte nu asumarea ºi eliberarea ci
suprimarea ºi eludarea instinctelor inconºtientului: „Prin
contrast cu întunecatele sale instincte toate subiectele
lui sunt de o exageratã spiritualitate. O, Doamne: aceastã
zilnicã, îndârjitã, mutã, neîncetatã luptã cu sine. Spiritul
arde cu flãcãri în tufa de spini, dar spinii nu se prefac în
cenuºã, ci rãmân spini”. Iar subiectul – ºi obiectul – luptei
sale, de o insuficienþã ºi inadecvare derutante pentru
Tatãl: „De ce tot îngeri? De ce nu – mai bine – niºte tauri
din cari aburesc toate poftele pãmântului?”. Apolinic vs.
dionysiac.
Teroarea majorã care planeazã asupra pictorului Luca
reiese din mãrturisirea protagonistului cãtre prietenul sãu
Dinu, la miez de noapte: teama de ucide. „Nebunia”
virtualã, tulburarea liniºtii individului trimite la manifestarea
PRO

vântul mãnâncã zãpada, dezbracã copacii, în trei zile
zvântã munþii ºi ogoarele. A patra zi urºii se trezesc de
sete în peºteri, a cincea oraºul se usucã ºi satele aruncã
cojoacele. A ºasea zi vântul se furiºeazã fierbinte în case,
oamenii încep sã-ºi simtã trupul gol subt straie, ºi-n codri
s-aude surd pasul jivinelor. E ca un larg ºi nebun duh
þâºnit din nãrile taurului sau ale berbecului stelar”.
Exegeza literarã a relevat ofensiva vitalitãþii cosmice, în
aceastã perspectivã Tatãl fiind o ipostaziere umanã a
energiei primare. Interpretarea aceasta oferã oportunitatea
de a afla un liant cu drama aceluiaºi an, Daria, prin
manifestarea asemãnãtoare a acelui „elan vital”
bergsonian. „Balaurul” de acolo s-ar identifica, pânã la un
punct, cu „vântul cald” de aici, chipuri congenere ale
eternului fiinþei. Dealtfel acest principiu cosmic vitalizant
se regãseºte ºi în lirica autorului, fiind una dintre „ficþiunilematcã”, un argument fiind Bunãvestire pentru floarea
mãrului:
„Cine-l aduce, caldul, cutremurul? Iatã
acesta e Vântul, nimeni altul. E Vântul,
nevãzut voievod
fãrã trup, fãrã mâini,
al acestor sãptãmâni”.
Rolul actanþial îndeplinit de acest principiu dinamic ºi
incognoscibil ar fi, în viziunea lui Bergson, de relativizare
a valorilor morale ºi a aºezãmintelor sociale: „E moale ºi
puternic, adoarme cugetul ºi trezeºte sângele”. Finalitatea
constã într-o afirmare a primatului instinctualitãþii – chiar
animalice – asupra sterilitãþii raþionalului, dionysiac vs.
apolinic: „oamenii încep sã-ºi simtã trupul gol subt straie,
ºi-n codri se aud paºii jivinelor”. Conºtiinþa moralã este
astfel anihilatã de instinctualitate, identificatã de pictor
cu bestialitatea primarã a omenescului pe care se va
strãdui sã o înãbuºe. Într-o asemenea abordare a
monologului din incipitul piesei, precum ºi a întregului
text ºi a istoriei instaurate de acesta, putem uºor identifica
o reactivare a efluviilor dionysiace din primele trei piese,
aici reprezentanþii fiind Ivanca ºi Tatãl. Ca o
contrapondere necesarã pentru dezvoltarea conflictului,
dar ºi pentru a se stabili un echilibru precar, tensionat ºi
generator de dramatism, armonizarea apolinicã devine
evidentã în persoana pictorului Luca, aceasta fiind însã
extrem de instabilã ºi superficialã, mereu în iminenþa unei
implozii, fiind o formã impusã dintr-o necesitate întemeiatã
pe canoanele restrictive ºi limitative ale raþionalului.
Între conºtiinþa moralã ºi instinct, între supra-eu ºi
sine, trebuie identificat eul. Fragmentarea individualitãþii
umane în trei ipostaze în aceastã piesã determinã
dispunerea fiului ºi a Tatãlui la douã extremitãþi
psihanalitice al cãror punct nodal ar fi protagonista piesei,
femeia, Ivanca. Pentru relevarea „faptei” edificatoare,
terapeutice, mântuitoare, Ivanca (având titlul original…
Fapta) propune un demers estetic de reconsiderare a
inconºtientului.
Tabloul întâi al piesei surprinde relaþia dintre cele trei
ipostaze ale fiinþei umane, specificul fiecãruia conturânduse complementar celorlalte. Între Ivanca ºi Tatãl se iveºte
firesc o atracþie reciprocã „la prima vedere”, ºi aceasta
întrucât amândoi sunt frânturi care eludeazã conºtiinþa.
În termenii expliciþi ai dramei, cei doi sunt manifestãri
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necontrolatã a „pornirilor” absconse fiinþei (cum odinioarã
Ciobanul sfâºia oile din turmã, Nona îl ademenea erotic
pe preot, Daria îºi pãlmuia propriul copil). Însã reacþia
artistului este, în aceastã piesã, similarã celei a Dariei ºi
a oricãrui alt semen în contemporaneitatea sterilã: „ªi,
ca toþi ceilalþi, s-a închis ºi el de bunãvoie într-o cuºcã.
De teama de sine. La fel facem toþi. Închiºi în cuºti
ambulante umblãm pe strãzi, în societate, ºi pretutindeni,
ºi rânjim fericiþi ca zeii în intermundii. Ecce homo.”. Din
interiorul unei cuºti (camera cu gratii la ferestre) Daria
cãuta eliberare prin eros. Cuºca în care Luca nãzuieºte
refugiu apolinic este pictura sublimatã a îngerilor ºi a
arhanghelilor bizantini. Ambele cuºti se dovedesc iluzorii.
Pictorul Luca este introdus în scenã relativ târziu.
Explicaþia þine de tehnicã dramaticã, dar ºi de psihanalizã.
În prima perspectivã autorul a urmãrit implicarea cât mai
susþinutã a publicului în drama scenicã, în convenþia
dramaticã, prin incitarea curiozitãþii acestuia ca urmare a
acumulãrii de relatãri despre un personaj încã
nemanifestat. La dramaturgul român acest „Godot”
aºteptat de Tatãl ºi Ivanca nu aparþine absurdului, ci este
o prelungire externã, un adagiu ulterior în devenirea
ontologicã a fiinþei. Inconºtientul ºi subconºtientul, Tatãl
ºi Ivanca, iraþionalul intern aºteaptã apariþia ºi
manifestarea raþionalului. Aceasta þine de a doua
perspectivã de receptare ºi interpretare a rolului actanþial
al pictorului Luca. Individul uman, proaspãt ivit întru lumina existenþialã, nu are componenta raþionalã ca o
dimensiune definitorie. Din contrã, sinelui de curând trecut
din nefiinþã întru fiinþã îi sunt specifice reacþiile instinctuale,
moºtenite genetic/atavic/biologic (vezi Tatãl), sau incitate
de stimuli externi, dar aparþinãtori fondului natural al Firii
(vezi Ivanca). Într-o asemenea receptare a devenirii
psihanalitice a individului uman, pictorul Luca nu se poate
manifesta decât ulterior celorlalte douã componente, ca
urmare a intervenþiei unui proces social-educaþional. Luca
este o frânturã adãugatã fiinþei umane ºi Firii universale,
anume cenzura raþiunii ºi a conºtiinþei morale asupra
spiritului originar, primar ºi genuin.
Sugestive sunt de asemenea modalitatea ºi ambianþa
în care Luca ºi ceea ce semnificã el sunt introduºi în
„jocul dramatic”. Scena este goalã, iar aceasta nu
întâmplãtor, iar cenzura raþiunii se poate manifesta în
plenitudinea sa, nestânjenitã de factori perturbatori,
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întrucât antagonicul, iraþionalul, absenteazã. Pe de altã
parte pustiul scenei este ºi o sugestie de subtext asupra
futilitãþii ºi sterilitãþii presupuse de singularitatea
supraeului. Individul apare astfel ca un exponat aseptic
într-o galerie a figurinelor sticlã (sau de cearã, þinând cont
de sfinþii bizantini…). Precaritatea ºi inadecvarea
apolinicului în raport cu o co-existenþã alãturi de dionysiac
fusese denunþatã încã din Zamolxe (1921), unde cultul
promovat de cãtre Mag era serios ameninþat de bacantele
ce bântuiau dealurile getice conduse de Ciobanul stãpânit
de „lumina lunii”. Dionysiacului îi este mult mai facil sã
testeze rezistenþa apolinicului decât îi este acestuia sã
opunã o viabilã autoprotecþie. Formelor armonioase le
este necesarã o liniºte a zariºtei pentru a avea o
funcþionalitate autenticã. Acesta este motivul pentru care
fãptura pictorului apare dupã ce inconºtientul ºi
subconºtientul pãrãsiserã scena. Nu este întâmplãtoare
nici modalitatea în care zariºtea îl întâmpinã pe Luca:
printr-o bãtaie a orologiului. Sancþiunea care i se aplicã
raþiunii când se „înfiinþeazã” este promptã: timpul curge,
viaþa este continuã devenire, trecere ºi petrecere, fiinþa
se împlineºte ºi risipeºte întru inexorabil, iar orice tentativã
a conºtiinþei ºi a raþiunii de a opune ºi impune rãstãlmãciri
ale rosturilor fireºti este inutilã, improprie, dupã cum
eronatã este ºi soluþia pictorului de a opri forþat limba
orologiului. Dealtfel tocmai în simbolistica acestui orologiu
„încãpãþânat” se aflã ºi semnificaþia epilogului „jocului
dramatic”.
Pânã acolo însã, frapantã este ºi configuraþia fãpturii
pictorului: „palid ºi de-o liniºte neomeneascã”. Deja este
sugerat caracterul impropriu. Nefiresc, „neomenesc”, al
fãpturii Luca, în contrast cu desfãºurarea vitalã, naturalã,
zgomotos-fecundã a gesturilor ºi vorbelor celorlalþi
protagoniºti, Tatãl ºi Ivanca. Aceastã inadecvare la firesc
este probatã de asemenea de „halatul stilizat” pe care
Luca îl îmbracã, o hainã spiritualã – ºi nu materialã –,
cãci gestul imediat urmãtor este acela al picturii. „Haina
stilizatã” se referã ca semnificaþie tocmai la aceastã
activitate artisticã a supraeului, actul creator nefiind unul
fecund-revelator, ci al sublimãrii homicide, prin care ar
dori sã înãbuºe ºi sã suprime pornirile fiinþei, sinele ºi
eul individului. Arta lui Luca nu este decât o tentativã de
arestare spiritualã prin disimulare sau ignorare, sortitã
aprioric eºecului asemenea pedagogiei embrionare a
personajului Filip, soþul Dariei. „Totul se petrece în cea
mai mare tãcere”, nimic nu trebuie spus, nimic nu e de
spus.
O datã în plus dramaturgul Lucian Blaga dovedeºte o
remarcabilã intuiþie ºi subtilitate esteticã prin alegerea
decorului ºi a indicaþiilor scenice a cãror semnificaþie
esenþialã este decelabilã dincolo de prima grilã de lecturã.
În aceastã perspectivã nu pot fi întâmplãtoare nici titlurile
publicaþiilor pe care le anunþã bãiatul vânzãtor de ziare:
„Dimineaþa, Lupta, Universul, Veselia, Furnica”. Cuvintele
exprimã, într-o enunþare deloc aleatorie sau hazardatã,
evenimentele trecerii ºi petrecerii fiinþei: „dimineaþa” –
naºterea, „lupta” – devenirea, „universul” – lumea,
„veselia” – plenitudinea fiinþãrii, împlinirea. Singurul
semem aparent discordant în aceastã ierarhie a existenþei
care duce la „ecstazã” ar fi astfel „furnica”. Dealtfel, dupã
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1
Lucian Blaga, Cugetãri în Ferestre colorate, apud Lucian
Blaga, Zãri ºi etape, text îngrijit ºi bibliografie de Dorli Blaga,
Bucureºti. Editura pentru Literaturã, 1968, p. 328.
2
Idem, Revolta fondului nostru nelatin, apud Lucian
Blaga, Ceasornicul de nisip, ediþie îngrijitã, prefaþã ºi
bibliografie de Mircea Popa, Cluj-Napoca. Editura Dacia,
1073, p. 49.
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enunþarea acestui ultim concept, semnificatul aspectului
sonor pare a-l terifia pe Luca, întrucât „îºi astupã urechile”
ºi izbucneºte intempestiv: „Taci, taci”. Bãiatul „aºteaptã
surprins de acest efect al bunei vestiri”, dar explicaþia
reacþiei discordante a artistului este complementarã
interpretãrii propuse anterior: conºtiinþa apolinicã,
raþionalã, a pictorului Luca nu a putut asimila acest ultim
concept, „furnica”, în ierarhia verbalizatã ca o bunã vestire.
Aceasta deoarece „furnica” sugereazã acea realitate
absconsã, misterioasã, incontrolabilã, imprevizibilã, a
fiinþãrii „dedesubt”, în unghere întunecate. Acele
subterane cu formele de vitalitate nevãzutã ºi de
necontrolat, dar intens active, raþiunea nu le poate
accepta, sunt un atentat direct la armonia echilibratã a
formelor conºtiinþei. ªi astfel reacþia pictorului Luca,
ipostazã a celui care îºi doreºte cu disperare liniºtea
caracteristicã, dar „neomeneascã”: „Taci, taci.”.
Incidental în acest tablou se regãseºte exprimatã ºi
tentaþia anonimatului prin artã: „O operã de artã trebuie
sã fie ca o faptã bunã: anonimã. Numele e pentru viaþa
de toate zilele, nu ca sã faci artã cu el”. Semnificaþia
perspectivei autorului este multiplã. Strict cu referire la
istoria piesei în discuþie, anonimatul artistic ar fi o terapie
a spiritului: „anonimatul e vindecare de-o boalã grea”.
Dealtfel Lucian Blaga nu face aici decât sã preia o lecþie
goetheanã, potrivit cãreia arta poate deveni o terapie
pentru artist, Goethe temându-se a reciti Werther pentru
a nu recãdea în starea patologicã de care s-a vindecat
scriind romanul. Însemnând faptul cã Luca admite cã
suferã de o boalã, mai relevantã devine lãmurirea imediat
urmãtoare: „o vindecare de noi înºine”. Boala este
identificatã cu sinele individului, Luca relevându-se înrudit

patologic ºi sufleteºte cu Daria, ambii cãutând cu
deznãdejde – ºi futil – evadarea din datele sinelui. Or
acest tip de ignorantã recuzare a unei pãrþi specifice a
fiinþei nu poate avea decât consecinþe fatale, întrucât
sinele este tocmai acea frânturã care închide in nuce, ca
o monadã, întreaga virtualitate a devenirii fiinþei, iar în
absenþa acestuia însãºi omul nu ar mai fi („El începe cu
sine ºi se sfârºeºte cu sine” ne aduce aminte Elegia
Întâia…). Încercarea de „a triºa” firescul trãirii de ºi prin
sine rãmâne aprioric sortitã eºecului.
ªi totuºi, nu poate fi trecutã cu vederea aceastã
ficþiune-matcã a dramaturgiei „psihanalitice” a lui Lucian
Blaga, anume teroarea de sine a individului, fie el femeie
sau bãrbat. Depãºind diagnosticul freudian sau jungian
al acestei dileme, atitudinea autorului þine de o accepþie
filosoficã: „Spaima metafizicã te reduce la anonimat,
arãtându-þi micimea ºi neputinþa. Rostul metafizicei e
poate tocmai aceasta: sã te facã sã-þi uiþi numele”1.
Anonimatul prin artã l-ar conduce pe creatorul uman cãtre
o surmontare ºi implicit anihilare a limitelor efemeritãþii ºi
perisabilitãþii care caracterizeazã condiþia muritorului. Prin
creaþie anonimã omul poate dobândi acces la veºnicia
spiritului, supravieþuind în conºtiinþa semenilor prin
intermediul produsului artistic care, anonim, este al
tuturora. Ideea este de regãsit la un leit motiv în lirica lui
Lucian Blaga, una dintre poezii purtând semnificativul titlu
În amintirea þãranului zugrav (nu întâmplãtor Tatãl îi va fi
atribuind pictorului Luca sintagma „zugravului îi lipsesc
aripile”, prin aceasta autorul urmãrind sã îl plaseze pe
artistul contemporan în breasla meºterilor populari anonimi
care au realizat frescele bisericilor medievale). Cum
creaþia surprinde o frânturã de dumnezeire, de sfinþenie,
zugravul (liric sau dramatic) poate spera cã reprezentând
ºi relevând un chip al veºniciei poate dobândi acces la
dumnezeirea însãºi, se poate integra transcendentului.
Creaþia (anonimã) ar fi calea de a realiza saltul ontologic.
Necesitatea anonimatului în artã se explicã, în cazul
lui Lucian Blaga, ºi printr-o credinþã a eseistului, care
face trimitere, o datã în plus, ºi cãtre psihanalizã: „suntem
morminte vii ale strãmoºilor”2. „Sunt un copil bãtrân, tatã.
Aproape tot aºa de bãtrân ca strãmoºii mei” afirmã tânãrul
pictor, într-un moment de restriºte ºi deznãdejde, dar ºi
de capitulare în faþa firescului fiinþãrii. Încercarea de a-ºi
impune cã între el ºi Tatãl „nu e cu putinþã nici o punte” e
lipsitã finalmente de sorþi de izbândã, iar Luca începe sã
intuiascã acest fapt. În acest context de „urâtã nemãrginitã
deznãdejde” Luca admite ºi falsitatea demersului sãu
artistic: „Bine de cel ce are cuvinte, dar în mine toate
vorbele s-au fãcut pietre”. Cuvintele, vehicul prin care se
pot exprima revelaþii ale transcendenþei, prin care chipurile
veºniciei pot deveni accesibile, prin intermediul cãrora
omul poate aspira la dobândirea unui loc în supramundii,
sunt mute ºi grele peste sufletul lui Luca.
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Magda Ursache

COMPLEXUL GOMA
„Libertatea nu poate fi circumstanþialã”.
Tudor Þopa (în dialog cu Iolanda Malamen)
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Datoria de a rememora e, la noi, una moralã, de vreme
ce memoria colectivã este în suferinþã. Toþi cei – noteazã
Goma în Jurnal de iarnã , februarie-martie ’77 –
„nemulþumiþi de istoria-cum-a-fost-ea (…) au încercat sã
re-scrie cu mâna lor istoria-cum-le-ar-plãcea-lor-sã fi-fost”,
ca sã nu mai ºtim ceea ce ºtim. Într-o Românie
desmemoriada, torþionarul Al. Drãghici e lãsat sã se
stabileascã la Budapesta ºi sã moarã liniºtit în pãtucul
lui, în ’93, iar Gh. Goran devine, în ’90, consilierul lui
Gelu Voican Voiculescu. La 19 ani, acest Goran participase la anchetarea bestialã a lui Paul Goma, ca duºman
al regimului comunist. „I-am ucis, bineînþeles. Asta
fãceam noi”, a declarat „direct” la OTV durul anchetator,
generalul Pleºiþã, fãrã umbrã de vinovãþie.
„Aþi vãzut cum m-a bãtut?”, a cãutat Goma un martor
în Goran.
„Nu, eu sânt aici ca sã nu vãd nimic”.
Era, atunci, în ’77, „organ de cercetare la Rahova”.
Acelaºi Goran a formulat proiectul de decret pentru
înfiinþarea Consiliului Siguranþei Naþionale: „La comanda
Municipiului Bucureºti se numeºte colonel Goran
Gheorghe”.
A avut alt þel Ion Iliescu decât sã-ºi conserve tovarãºii
de drum?
Altã chestiune de „nesimþitorism etic”, spre a spune
ca Goma? Din nebãgare de seamã, preºedintele Emil
Constantinescu l-a decorat pe torþionarul Vasile Ciolcan,
iar „decomunizatorul” preºedinte Bãsescu, cavaler de
Malta, a permis sã se formeze o Comisie Prezidenþialã
pentru Analiza Dictaturii Comuniste în România, unde sã
intre, de-a valma, disidenþi autentici ºi mai puþin autentici,
turnãtori ºi turnaþi: un mitropolit fost colaborator zeci de
ani, contra cost, un „gãinar”, buricul nostru cultural
budapestan ºi, luând marele pot, Tismãneanu Apostatul,
un „model de salamandritudine”, spre a spune iarãºi ca
Paul Goma.
„Un capitol sumbru din istoria României se încheie”,
s-a rostit preºedintele în Parlament, 18 decembrie 2006.
Comunismul poate fi trimis la muzeu (e vorba de
proiectatul Muzeu al Dictaturii Comuniste din România,
cu sediul la Bucureºti). Condamnare necesarã ºi atât,
nu, Doamne fereºte, penalã. Trãiþi (bine) în prezent, ce-a
fost a fost! Tema de Conºtiinþã a fost bifatã, chiar dacã
Raportul e o sursã de confuzie, dar ºi de dezbinare, slujind
neocominternismul. ªi asta pentru cã Tismãneanu a fost
un adaptat ºi a beneficiat de comunism. Nu-i important
al cui fiu a fost (deºi nici condamnarea propriului tatã nu
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mi se pare de apreciat), ca sã nu acuzãm iarãºi, ca-n
stalinism, când prima vina naºterii, a originii sociale;
importantã e întoarcerea cãmãºii proprii: cãmaºã de
ideolog ºi ce ideolog!
Nu putem aºterne pe uitare-iertare, cei cu memoria
corectatã o sã ne construiascã viitorul, dar mai ales
trecutul (mai ºtii, o sã-l ierte Pleºiþã pe Goma).
Paul Goma a refuzat autoamnezierea (cuvântul sãu).
N-a intrat în Comisia lui Tismãneanu, deºi, cum scrie în
Jurnal, 2006, „între noi se stabilise o atmosferã
«împãciuitoristã», ca sã mã exprim în limbajul tatãlui sãu,
ºeful catedrei de marxism-leninism de la Universitatea
Bucureºti”. I-a fost limpede cã anume capitole de istorie
vor fi mãsluite. Dupã Goma, nu s-a vorbit de miºcarea
studenþilor Universitãþii Bucureºti din ’56 (ecou al revoluþiei
din Ungaria), pentru cã papa Leon era nu numai ºeful
acelei Catedre, dar ºi securist în civil. Adevãr integral.
Altfel ne vom întreba mereu: „A fost sau n-a fost?”.
Dacã din comisie ar fi fãcut parte Gomagomagoma,
cu Goma în frunte, ºi nu academizantul de la „ªtefan
Gheorghiu”, nu s-a fi fãcut iarãºi compromisul cu
compromisul (mulþumesc, Gh. Grigurcu!). Poate cã
„securoºii cu stele roºii” n-ar lua pensii uriaºe; inºi cu
înaltã ªcoalã de Partid, care au cercetat „imperialismul
putred”, nu s-ar fi prefãcut în kapitaliºti; cei care au slãvit
Puterea ceuºistã nu s-ar fi re-socializat ideologic în
analiºti politici ºi-n directori de cotidiane de mare tiraj ºi
de mare manipulare; n-ar continua sã ia indemnizaþii de
merit scriitori-aparatcici.
„Voi vorbi când nu voi fi întrebat”, a promis Goma ºi
s-a þinut de cuvânt. „Este incontrolabil”. Spusa Monicãi
Lovinescu la necaz a declanºat o conspiraþie a tãcerii,
cu victime colaterale. Una dintre ele e Ioan Liviu Stoiciu,
penalizat pentru publicarea în „Viaþa Româneascã” a
câtorva pagini din jurnalul-dinamitã gomic. Va fi trimis
LIS la vreo comisie de reeducare sau se vor mulþumi cu
injurii ca „sãptãmânac”, „ipochimen” „cu tupeu clinic” ºi
cu „cinci tentative de sinucidere” etc.? Nu numai LIS, dar
ºi Tatiana Slama Cazacu este – cum observã Paul Goma
însuºi – „cam pusã la index” pentru cã îi recunoaºte talentul
ºi anume modul unic de compoziþie, stil, limbaj.
Într-un interviu luat de Rodica Binder, Mariana ªora
acrediteazã ideea scriitorului fãrã talent:
„Eu îl respect mult pe Paul Goma, am respect faþã de
curajul pe care l-a arãtat, însã trebuie iarãºi sã distingem
– vrem sã tot citim despre aceste orori sau la un moment
dat sã zicem: «Vreau sã citesc o carte bine scrisã ºi
interesantã pe alt plan decât cel al denunþãrii unor fapte
oribile»?!”.
Dacã vrem ca ororile sã nu se mai repete, o condiþie
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ispãºit toatã pedeapsa. ªi pentru cã desfãºurase activitate
duºmãnoasã contra regimului, a fost expediat, la data
expirãrii condamnãrii, în DO, în Bãrãgan (Lãteºti). ªi acolo
a avut comportare rea, aºa cã a încasat alt DO, pentru
24 de luni.
Pentru ceilalþi deoiºti, scrie Paul Goma în Adameva,
„bãtaia era o torturã – pentru mine era o iniþiere, o
«documentare»”. Or, „documentarea” asta a fost temeinic
fãcutã, aºa fel ca temerea Martei Petreu, cum cã Goma
va muri ca Dumnezeul lui Nietzsche când n-ar mai scrie
despre el însuºi, e nejustificatã: sursa biograficã e
inepuizabilã.
Acelaºi Pleºiþã, fostul ºef al Departamentului de
Informaþii Externe al fostei Securitãþi, care iese pe OTV
sã se laude cã l-a bãtut pe „bãrbos” ºi care a pus la cale
atentatul la viaþa Monicãi Lovinescu din 18 noiembrie ’77,
l-a „atenþionat” la plecarea în Franþa: „Mâna Securitãþii e
lungã”. Au urmat destule: înjunghierea lui Emil Georgescu,
explozia din clãdirea Europei Libere de la München… Alte
„atenþionãri” ale Organului? Ameninþãri la viaþa copilului
Filip, tentative de lichidare (una prin securistul Haiducu),
sub formã de salutãri… explozive din Bucureºti etc. ªi-i
de recitit cartea Marianei Sipoº, Destinul unui disident:
Paul Goma, editura Universal Dalsi, 2005.
„E bunã cafeaua rece!”, ofteazã autoironic autorul
Patimilor dupã Piteºti, rãmas în stare de exilat, de refugiat
politic. Îi rãspund cã din extrateritorialiatate (e cuvântul
lui Marian Popa) se vede mai bine ce (ni) se întâmplã.
Oricum, din apartamentul de la Paris cotropit de cãrþi,
aparent izolat, se vede mai bine decît din avionul prezidenþial sau de pe nava amiral.
Goma a ales o datã pentru totdeauna activismul civic.
În iepocã, ºi indiferenþa civicã era un mod de a te opune,
dar cît de puþin stimabil faþã de implicarea sinucigaºã
chiar, ca adversar al Puterii comuniste, conform opþiunii
lui Bertrand Russel: „mai bine mort decât roºu”.
Goma îºi asumã constant scrisul ca sinucidere
socialã, acuzând devertebrarea, prostituþia politicã a
„scriitoristului” ajuns iarãºi „soldatul câinelui”. Nu se mai
învaþã scriitorul român cã funcþia nu creeazã valoare,
doar receptare criticã afinã; cã toleranþa faþã de politicieni
ascunde rãu interesul care poartã fesul. Ion Simuþ propune
pentru proletcultism ºi realism socialism sintagma
literaturã oportunistã. Întrebare: acum nu se mai scrie
literaturã oportunistã? Cum sã nu! Temele oportuniste sau ivit pe valul loviluþiei.
Confraþii îi înghit greu lecþia de verticalitate, mai ales
cã Goma dã cu zacherlinã în „turnãtorii notorii”, unii –
nume mari: Ivasiuc îl turna pe Goma, Doinaº pe
Negoiþescu („nu: sic! sic, ci: sec! sec!”), cele trei trepte
ale realului fiind: a turnat din zel, de bunãvoie; din crizã
de înfricoºare; din ºantaj. Sã ne amintim spusa lui Virgil
Mãgureanu, notatã de Goma în Jurnal 1999-2000: „Eu nam distrus dosare – dimpotrivã!” Ce va sã însemne acest
dimpotrivã? Cã rolul de victimã ºi cel de cãlãu sînt
interºanjabile prin grija „arhivarilor”; cã notele informative
ºi rapoartele conþin deliberat erori.
Sã revin, însã, la raportul literaturã document/ literaturã
fiction. Realitatea bate ficþia, e ºtiut, l-a bãtut pe nenea
Iancu însãºi: nu avem numai o scrisoare pierdutã, ci multe
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este sã le cunoaºtem. „Se poate întîmpla din nou! De
aceea vã zic: aduceþi-vã aminte, þineþi minte ºi luaþi
aminte! avertizeazã Vladimir Bucovski, la fel ca Goma.
Aºadar, Goma cade la examinare literarã, deºi
universul închisorilor, cum l-a înfãþiºat în Ostinato, înainte
chiar de Soljeniþîn, nu-i mai puþin realizat artistic decît O
zi din viaþa lui Ivan Denisovici.
Dupã Mariana ªora, valoarea unei opere literare este:
„expresia literarã valabilã, transpusã estetic, a unei trãiri
autentice”. Întrebare: la Goma nu-i? N-o fi fiind trãire
autenticã, n-a cunoscut viaþa intra muros ºi n-a transpus-o
estetic? Ba da. Numai cã anume cobreslaºi, destul de
flotanþi politic sînt dispuºi sã-i minimalizeze lecþia de
rezistenþã moralã ºi intelectualã, acuzând lipsa unui talent pe care îl are cu carul. Un vertical opunându-se la tot
ce este cãzut, aplecat, strâmbat provoacã resentimente
celor construiþi altfel. Se rãzbunã ºi ei cum pot, criticându-l
pentru texte ne-literare, pentru elemente non-estetice,
pentru trivialitãþi (inestetice, desigur) la adresa scriitorucilor (cuvânt derivat din politruc), feloni ºi cameleoni.
În fapt, Goma e-n topul scriselor/ spuselor memorabile.
Deþine o perfectã ºtiinþã a limbii române, rãu vorbitã, dar
ºi vorbitã de rãu. Ca sã vedeþi cum supune materia limbii,
deschideþi Alfabecedar (editura Victor Frunzã, 2004), unde
îºi previne cititorii cã „vor rãmâne vreo 33 de cuvinte noi
în limba românã, slujitã de noi toþi, dar de nimeni
satisfãcãtor stãpânitã.
La urma urmei, scriitorul va fi mulþumit ºi cu a zeceamia-parte: sã îmbogãþeºti – tu, cu mâna ta – limba
maternã cu trei cuvinte ºi a treia parte din al patrulea…?”
Discursul lui Paul Goma e, da, contaminat, dar
vocabula asta eu o folosesc altfel decât detractorii. Mi sa întâmplat sã uzez de un cuvânt omologat de el, dar
intrat în fondul meu principal de cuvinte. ªi asta spune
multe despre expresivitatea limbii lui Goma, a stilului
Goma. ªi nu probeazã romanele sale, Gherla, Gardã
inversã, Din calidor, Justa, Adameva, ca sã numesc doar
câteva, cã memoria vie are o fantasticã forþã creatoare?
Goma, o repet, ar fi putut scrie o Maxima Moralia.
Mereu cu voce limpede ºi cu atitudine clarã, mereu în
dizgraþie, nicicând în graþiile Puterii (geaba încearcã CTP
sã-i sape credibilitatea, susþinând în falº, cã ar fi fost
linguºitorul lui Ceau), a rãmas acelaºi ne-vânzãtor de sine,
ºi-n socialism, ºi-n neo-socialism, neintimidat de nimeni
ºi de nimic. Iar travestiul în personaj l-a refuzat tocmai
pentru a replica ºi mai clar, ºi mai limpede intelighenþiei
flotante.
Numai cã Paul Goma e, dupã spusa lui Théophile
Gautier, om înainte de a fi scriitor: urãºte ºi iubeºte,
respinge cu mânie, cu dezgust, cu scârbã, e impulsiv.
Nu cunoaºte detaºarea de toate, despuierea de tot, acel
dénuement camusian. Omul din Belleville (din familia
Petre Pandrea ºi Pamfil ªeicaru) scrie încrâncenat, acuzã
cu uriaºã energie polemicã. E ne-cuminte. Iar curajul cu
care a trecut prin anchetele ºi puºcãriile comuniste i-a
rãmas intact. Aide-mémoire : „civilul” Goma a fost
condamnat (era în stare de arest) de Tribunalul Militar
Bucureºti, în martie ’57, la doi ani închisoare corecþionalã
pentru delict de agitaþie publicã. N-a fost „redat societãþii”,
cum a cerut apãrarea. „Contrarevoluþionarul agitator” ºi-a

SAECULUM 7/2008

eseu
hârtii pierdute. Mai ales dosare DUI. Nu-i numai o piaþã
(pentru pupat), ci douã, ca-n episodul Anului Nou politic.
„Verzii” noºtri voteazã pentru folosirea ceanurii în mineritul
de aur.
Caragiale îºi imagina domesticirea/ prãsirea/ educarea
de licurici pentru iluminarea oraºelor. Nouã ni se
recomandã pe ºosele prãºirea de struþi, buni în loc de.
Doar importãm mãlai din pustã ºi pãtrunjel din Israel.
Tabacherea norocoasã a Ipistatului se trage la loterie de
multe ori pe ceas, ca sã cîºtige mereu Ipistatul. La umbra polimerilor în floare, era o Elenã-mult-iubitã; acuma-s
mai multe. Avem din belºug Mitici, dar ºi Hopa-Mitici, iar
cetãþeni turmentaþi – gârlã. Cine s-ar fi aºteptat ca Doina
Cornea sã ne sfãtuiascã sã-l votãm pe Ion Iliescu?
„Sînt un om care iubesc adevãrul ºi fiindcã-l iubesc
ºtiu unde sã-l caut”, scria nenea Iancu Caragiale. ªi Goma
ºtie tot, exact aºa cum scrie pe manºeta ziarului „Ziua”
de Iaºi: „Noi ºtim tot ce miºcã”.
De ce-am mai ficþiona când trãim în Epoca Fabulo?
Fabulopoliticieni, fie ei iliescani, emiliani, bãsescani ne
trag fabuloþepe. Traversãm fabulodezastre ºi
fabulocalamitãþi. De ce-am mai ficþiona, când realitatea
se aratã peste posibilitãþile ficþiunii: ca temã, ca intrigã,
ca personaje ºi conflicte dintre ele? Culmea e cã

memorialiºtii îºi propun sã inventeze, iar ficþionarii invers,
sã copieze viaþa-le, ca-ntr-o oglindã, de multe ori spartã.
„Am integrat în jurnal texte impure, strãine: eseuri,
articole, „invenþii” tehnice (…), prin asta am fãcut (din
jurnal-ul meu – precizez) genul total, romanul integral”.
Ficþie/ document/ eseu/ istorie/ aforisme/ notaþii
cotidiene plus publicisticã, toate intrã în formula unui
„jurnal-roman total”, pentru care Virgil Podoabã folosea
termenul ego-literaturã. În felul acesta, normele unui gen,
convenþiile jurnalului stricto sensu, începînd cu data
publicãrii, antum, nu postum, sînt aruncate-n aer. Goma
naveteazã între biografem ºi documentul verificat la
sânge, iar confesiunea sa de martor – pieziº ºi pieptiº –
nu eludeazã nimic. Fãrã teamã de castranta corectitudine
politicã, Goma nu-i indulgent (eºti indulgent, ai parte de
indulgenþã/e) cu nimeni, mai ales cu aceia care-ºi folosesc
rãu-deliberat-memoria. Pentru cã, spune Oscar Wilde:
„Memoria este jurnalul pe care toþi îl ducem peste tot cu
noi”.
Michnik a scris Istoria onoarei în Polonia. Zice Mircea
Mihãieº cã o carte despre onoarea românilor „n-ar depãºi
câteva paragrafe”. Nu-l cred: biografia exemplarã a lui
Paul Goma ar fi singurã materia pentru un volum. Unul
dintre reperele fiinþei noastre morale e Goma, iar Goma e
mereu Goma.

Teodora Zaharia-Bentz

FUNCÞIILE COMUNICÃRII
ªI ZICEREA POPULARÃ
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Fiecare dintre categoriile folclorice cheamã la viaþã
un anumit sistem de expresie ºi o anumitã parte a
limbajului colectiv în raport cu performerul (responsabil
de structura, stilul, gesturile ºi recuzita utilizate în timpul
zicerii), receptorul (implicat ºi el prin comentarii orale,
gesturi, recuzitã), cadrul (ocazia), mediul. Faptul cã doina
se cântã pe un ton monoton, iar strigãtura se chiuie face
ca versurile lor sã poarte destinaþii formale: prima impune
o sintaxã poeticã ºi o metaforã deschisã cãtre o lume
întreagã, pe când cea de-a doua se fundeazã pe antitezã
ºi ironie. Altfel se petrec lucrurile cu balada declamatã
de cântãreþul profesionist, însoþitã de modulaþiile melodice
ale unui instrument, ca ºi colinda cântatã în grup, ori
hora jucatã º.a.m.d. Împrejurãrile, de oricare naturã ar fi,
hotãrãsc structura formalã, impun un corpus procedural,
organizeazã ºi statueazã opera popularã ca literaturã cu
valori estetice tipice, caracterul practic fiind trecut cu mult
în penumbrã.
Literatura textului folcloric presupune transformarea
semnficatului carte în semnificat. În aceastã situaþie
autorul este pasiv sau absent, fiind reprezentat doar de
produsul muncii sale, care devine obiect al literaturii,
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înþeles ca asumare a conþinutului unui text, demonstreazã
cultura sa livrescã ºi capacitatea decodãrii. Deþinerea
codului este esenþialã în realizarea lecturii, vãzutã în
calitatea ei de comunicare. ªi nu în ultimul rând, opera
literarã nu existã în sine, în afara unui context a cãrui
cunoaºtere este necesarã pentru înþelegerea textului
însuºi: un text nu poate fi receptat dacã este rupt de
«fundalul» lui extratextual.1 Însã puterea cuvântului
tradiþional rostit nu poate fi perceputã decât prin alt tip de
lecturã, cea interpretativã la nivelul textului – mesaj. N.
Constantinescu 2 în lucrarea Lectura textului folcloric
expliciteazã în termenii teoriei comunicaþiei relaþia
emiþãtor – receptor (mai exact executant – beneficiar,
datã fiind funcþionalitatea declaratã a faptelor de culturã
popularã) prin referire la patru categorii ale folclorului literar:
pentru caloian, emiþãtorul este grupul de copii, iar
receptorul colectivitatea; pentru descântec: emiþãtorul
este insul specializat, iar receptorul – eventualul pacient;
pentru colind – emiþãtorul este reprezentat de cãtre ceata
de colindãtori, iar receptorul se dovedeºte a fi fata (fetele)
de mãritat; în cazul cântecului liric existã de asemenea
un executant ºi un beneficiar. Numai cã formulele de
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Asigurarea canalului de difuzare, observa Rodica Zane,
se face învirtutea raportului ierarhic pe care îl are ceata
cu restul satului ºi este marcatã printr-un adevãrat sistem
de semnalizare menit sã anunþe libera trecere a
colindãtorilor: poarta deschisã, lumina aprinsã10 Cuvântul
simbol impune un anumit limbaj comportamental menit
sã asigure eficienþa maximã a obiceiului: purificarea
spaþiului, spãlarea purificatoare, îmbrãcarea ceremonialã,
luminarea caselor, pregãtirea darurilor, ospãþul final:
Sculaþi, sculaþi, boieri mari!/ Florile dalbe / De vã sculaþi
slugile / Florile dalbe / S-aprindã fãcliile / Sã mãture curþile
/ Sã descuie porþile11.
Poezia obiceiurilor calendaristice are la bazã rituri ºi
practici adânc înrãdãcinate în memoria colectivitãþii, însã
ideile abstracte au fost transferate, în timp, în zone concrete, construindu-se scenarii dramatice. Emiþãtorul –
executant se dovedeºte diferit de la caz la caz (grupul
de copii în cazul Caloianului, plugarul sau secerãtorii /
secerãtoarele pentru celelalte rituri amintite). Beneficiarul
– receptor este însã acelaºi: colectivitatea. Mesajul este
mitic sau mai degrabã ceremonial, iar contextul situaþional
bine definit: la început sau sfârºit de an agrar, respectiv
în prima joi dupã Paºti sau dupã Rusalii, de Sfânta Joie
a scolienilor. E adevãrat cã prânzurile însoþite de joc ºi
cântec nu mai ilustreazã caracterul sacru din trecut, dar
zicerea îºi propune sã aibã funcþii apotropaice ºi de
propiþiere, iar cuvântul - forþã magicã
magicã. Înscenarea are
nevoie de acordul colectivitãþii ºi fiecare gest ritualic
trebui decodat în sensul credinþei nestrãmutate în efectele
binefãcãtoare ale apei, soarelui sau pãmântului.
Poezia ceremonialurilor de trecere ilustreazã
transgresiunea dinspre lumea neagrã spre cea albã,
schimbarea stãrii sociale (de fecior ori fatã), respectiv
pãrãsirea vieþii de aici pentru cea de apoi. Cu aceste
prilejuri, colectivitãþile din lumea satelor participau activ,
printr-o sumã de exponenþi ai lor. Aceºtia, în virtutea
tradiþiilor, sãvârºeau o serie de acte ºi gesturi cu limbaj
ascuns, simbolic, fãceau ca aceste obiceiuri sã devinã
vii, active, sã constituie un decor al vieþii cotidiene, chiar
dacã se urmãrea iniþierea sub semnul sacralitãþii. În astfel
de momente emiþãtorii – executanþii îºi asumau adevãrate
roluri, devenind actori. Pentru ca jocul sã capete sensurile
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adresare evidenþiazã încã de la început specificitatea celor
doi poli ai comunicãrii: pentru caloian – Emiþãtor uman –
Receptor mitic ori mai degrabã ceremonial, ritual; pentru
descântec – Emiþãtor uman (descântãtoarea) – Receptor mitic («ielele», «dânsele»), formula trimiþând cãtre
spaþiul mitologic; pentru colind – Emiþãtor uman («fata
dalbã») – Receptor uman («mirelu tinerel»), dar spaþiul
ceremonial este implicat în epitetele cu conotaþia
«puritate», atribuite celor doi: «dalba» ºi «tinerel»; pentru
cântecul liric – Emiþãtor uman (executanta, interpreta
piesei ºi Receptor uman («bãdiþa») gratulat cu epitetul
metaforã «floare dulce» care impune întregii piese registrul
metaforic. 3
Analiza lui N. Constantinescu, care are în vedere doar
patru specii folclorice (e drept, explicit prezentate) a
constituit punctul de plecare al acestui demers aplicativ
întreprins din perspectivã semioticã. Sa începem prin
analiza descântecelor, specie nãscutã în condiþii istorice
– sociale tipice unor perioade când omul se afla pe cele
dintâi trepte ale evoluþiei sale, ce pãstreazã ºi astãzi ceva
din caracteristicile poeziei primare. Erau spuse altãdatã,
la capãtul celui suferind, emiþãtorul fiind descântãtoarea,
un fel de baba – vrãjitoare, iar contextul specific, o
atmosferã de tainã ºi mister. Cuvântul era orânduit sub
forma unei cuvântãri continue, însoþit de mimicã ºi gest.
În expunerea textului descântãtoarea accentua mai
puternic pe unele cuvinte lungindu-le; pe altele le ºoptea
în tainã, îndulcindu-le. Aceastã manierã de rostire
impunea un anumit tempo. Zicerea invocativã ºi
imperativã aduce dupã sine o anumitã structurã a frazei,
creeazã o aºa-numitã oratio – perpetua, interpunctatã din
loc în loc de pauze. Prima secvenþã a discursului
debuteazã cu vocativul: apa limpede, apa lin stãtãtoare4
sau Tu argintule, fiorosule, ruginitule, coclitule5 etc
invocându-se apoi boala: bubã albã, bubã neagrã6 de
provenienþã misterioasã: porceascã, vãceascã, oiascã,
dar ºi cãiascã. Descântecul se transformatã apoi într-o
alegorie, evocându-se circumstanþele de loc, timp ºi mod
(din toate oasele, / prin toate vinele, / din toate încuieturile),
fiind implorate elementele naturii ce ar putea constitui
auxilii ale descântãtoarei: de exemplu apa – sã mi-l speli
ºi sã-l limpezeºti7. Ultima secvenþã o constituie o formulã
finalã: sã rãmânã curat ºi luminat ca…8 (urmeazã o
comparaþie). Aºadar zicerea are valenþe auxiliare
invocative, imperative, sau, mai rar, fabulative.
Colindele sunt poezii aluzive ce sugereazã sentimente
de admiraþie ºi dragoste pentru fiinþa cãreia i se
adreseazã. În unele poeme se remarcã rostirea
monologicã a unui performer sau a unei grupe întregi de
colindãtori. În altele, respectivii colportori, aºezaþi faþã în
faþã, expun faptele într-o manierã dialogicã, de obicei
convenþionalã: Ori în puºti sã ne împuºcãm, / ori în sãbii
sã ne tãiem / ori în luptã ne luptãm? / Grãi june cãtre leu
/ - Ba-n luptã sã ne luptãm9. Ceata de feciori, în calitate
de emiþãtor este investitã de comunitatea tradiþionalã cu
multiple roluri: de a organiza ºi iniþia tinerii în conformitate
cu codul comportamental nescris, de a integra feciorii ºi
fetele în viaþa comunitãþii, de a conecta la sacru
colectivitatea prin virtuþile apotropaice ºi propiþiatoare pe
care le deþine datoritã potenþialului magic de vitalitate.
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indicate de tradiþie se costumau, îºi decorau þinuta cu
anumite însemne, îºi confecþionau obiecte simbolice.
Poezia ceremonialurilor de trecere este, prin excelenþã,
alegoricã ºi simbolicã, cãci din multe din etapele
evenimenþiale sunt proiectate în zone fabuloase. De
exemplu mirele este un tânãr împãrat iar mireasa – o
zânã, între ceata peþitorilor ºi rudele miresei se dau lupte
ca între douã oºti, zorile sunt concepute ca fiinþe
mitologice, iar bradul întruchipeazã pe cel decedat . . .
Discursul are o funcþie metalingvisticã în mãsura în care
fiecare ceremonial de trecere este descris prin explicaþii
multiple. Codul este simbolic pentru cã fabulaþia este
alegoricã, iar performerul specializat(naº, vornicel,
bocitoare, moaºe º.a.) se adreseazã, în funcþie de
contextul situaþional, colectivitãþii, familiei, rudelor,
nenãscutului sau defunctului. Cuvântul este înzestrat cu
forþa magicã de a asigura prin urare împlinirea optimã a
destinului natural al nou-nãscutului, însurãþeilor sau de a
apãra copilul, tinerii cãsãtoriþi, pe cel decedat de tot ceea
ce poate fi ostil. Zicerea ceremonialã din Cântecul zorilor
are însã ºi valenþe suplimentare: cuvântul - invocaþie
invocaþie,
cuvântul - rugãminte : Zorilor, zorilor,/ Voi surorilor/ Voi
sã nu pripiþi/ Sã nu nãvãliþi12.
Performarea baladei impune atât melodia, cât ºi
cuvântul (textul), iar acestea þin de executant. Un oarecare
motiv, fie al Mioriþei sau al Meºterului Manole, fie al
Ilincuþei sau al Fratelui mort, sunã (ca melodie ºi structurã
poeticã) altfel în funcþie de arta unui cântãreþ – profesionist,
cântãreþ – þãran sau interpret. Dar existã ºi un mare numãr
de balade, cu deosebire haiduceºti, în care cântãreþul îºi
împarte rolul cu eroii. Aceºtia devin emiþãtor pentru cã
ºtiu tot atât de multe despre evenimente, uneori chiar le
cunosc mai bine. Balada reprezintã un complex proces
narativ, pe parcursul cãruia este þesutã o intrigã ce
culmineazã cu un conflict, încheiat cu un deznodãmânt.
Din întreaga fabulaþie se profileazã eroii cu un întreg
sistem de relaþii. Lãutarul imprimã de la început o naturã
afectiv – discursivã expunerii sale prin formule de
introducere: În sus pe Argeº / prin ãl cãrpeniº / prin ãl
aluniº / plimbã-mi-se plimba…13 ºi expunerea enunþului
tematic: domnul Negru Vodã… 14 Temele au patimã
istoricã, unele aducând în prim plan un material legendar,
mitologic, care la prima vedre pare perimat pentru receptor. Subiectul place însã prin umanitatea de care este
strãbãtut ºi prin mijloacele artistice stãpânite de fabulos
ºi senzaþional. În eposul eroic evenimentele se
acumuleazã mai ales prin aportul textual al verbului. De
aceea funcþia discursului este mai ales referenþialã, iar
cuvântul rostit îºi gãseºte forþa de a dinamiza ºi
portretiza
portretiza. Colportorii urmãresc sã cointereseze publicul
ºi prin o caracteriologie cât mai diversã, adecvatã a
personajelor, subliniindu-se prin intermediul cliºeelor
itinerante trãsãturi morale ºi fizice.
Doina, ca expresie a unei voci interioare, devine un
comentariu liric fãcut de emiþãtori denumiþi generic badea
sau mândra. Aceºtia îºi cântã iubirea, suferinþa sau
aspiraþiile în doine de dragoste, de dor ºi jale, doine
haiduceºti, de cãtãnie, uneori mustrând ºi blestemând.
Frãmântãrile sufletului sunt comunicate prin forma unui
dialog convenþional între eroii lirici ºi flori, pãsãri, ape,
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muntele ºi cerul, luna, stelele, o întreagã lume exterioarã.
ªi totuºi în spatele trãirilor general – umane autorii –
colportori strecoarã lumea lor de gânduri ºi sentimente,
imprimând textului funcþie emotivã
emotivã, iar cuvântului rostit
– forþa afectivã
afectivã. De obicei prima frazã poeticã este
exclamativã ºi debuteazã cu un vocativ: Bade, de-a ta
dulceaþã, / m-aº fac floare-n fâneaþã15 , imperativã:
Ajungã-te, bade, ajungã…/ Ajungã-te-un dor ºi-un drag…16
sau enunþiativã: Eu trãiesc cu mândra trai, Cum trãiesc
îngeri-n rai… 17. Urmeazã expunerea trãirilor, uneori
presãratã cu tablouri epicizante construite prin tehnica
paralelismului. Metoda zicerii rãmâne aceeaºi, a unei
gramatici afective.
Cimilitura este categoria folcloricã încorporatã sub
forma unui discurs metaforic extrem de subtil ºi complex. Fundatã pe o metodã caracteristicã, pe întrebãri
adresate de performerul-emiþãtor ºi rãspunsuri date de
cãtre receptor, aceasta aduce ºi impune în chip natural
un mod de expunere enigmatic, ascuns. Ca sã aibã un
rost în mijlocul cercului de ascultãtori, întrebarea trebuie
sã încuie pe cei antrenaþi în joc, iar pentru aceasta se
recurge la un cod secret, învãluit în haina conotativã.
Cuvântul zicerii trebuie aºadar sã deþinã o mare putere
metaforicã
metaforicã, determinând un rãspuns limpede ºi precis
Rufã – rufoasã / ªade cu boieri la masã (Varza)18. În
epoca modernã cimilitura s-a dezvoltat ca specie ludicã,
un joc de societate foarte plãcut ºi antrenant care se
desfãºoarã în diferite contexte situaþionale: ºezãtoarea
(la dezghiocat porumb, tors de lânã etc) sau în lumea
copiilor. Astfel atributul secundar zicerii, forþa ludicã
ludicã,
ajunge în prim plan. Oricum, în nici o altã categorie
folcloricã nu se poate observa mai bine ca în cimiliturã
strânsa corelaþie între funcþie ºi sistemul metaforic chemat
la viaþã; din care decurge ºi interdependenþa dintre planul
expresiei ºi planul conþinutului.
Dacã performerul – emiþãtor al doinei vorbea în numele
unei fete sau al unui fecior singuratic, în cazul cântecului
de lume el trebuie sã fie un profesionist (de obicei lãutar)
care sã expunã publicului, la cerere, o poezie – cliºeu pe
tema plecãrii în armata, despãrþirii fetei de sat, singurãtãþii
etc. Cântecele de lume erau cerute de un anumit public,
de obicei cheflii sau ascultãtorii dornici sã audã nimicuri
sentimentale, ºi, prin urmare, mesajul este expresia
mediului. Imaginile poetice oglindesc o actualitate mereu
fluctuantã, în strâns raport cu viaþa cotidianã, expunerea
se face la modul realist, zicerea este colocvialã (uneori
trivialã) sugerând o falsã sensibilitate, iar cuvântul nu-ºi
propune decât sã evoce ºi sã actualizeze
actualizeze. Dupã formula introductivã de rigoare: foicicã foaie fragã, verde,
verde ºi iar verde (am luat la întâmplare douã exemple)
urmeazã un enunþ liric (Jelui-m-aº ºi n-am cui . . .19)
argumentat apoi episodic: De oftat ce-am tot oftat tare /
furca pieptului mã doare / Sufleþelu mi s-aprinde / focul
inima-mi cuprinde[…] De oftat ce-am oftat eu / s-a mâniat
Dumnezeu: nu mai plouã, nu mai ninge . . .20
Cugetãrile populare cunoscute sub numele de proverbe
sau ziceri ºi zicale, vorbe adânci sau cuvinte din bãtrâni
au un aspect concis ºi sintetizeazã, în forme particulare,
observaþii ºi reflexii ale unor emiþãtori avizaþi, spirite alese
din popor. În general mesajul proverbelor comunicã
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asociativ o viziune asupra faunei, florei, cosmosului,
aduce mãrturii despre viaþa sufleteascã, moralã, prietenie,
viclenie, prudenþã etc, aºadar conþinutul proverbelor ºi al
zicalelor îl formeazã însãºi viaþa de toate zilele a
colectivitãþilor, oglinditã în forme artistice caracteristice.
Cuvântul rostit are o mare putere gnomicã sau
sentenþioasã
sentenþioasã, obligând receptorul sã decodifice limbajul
conativ ºi sã-ºi asume (în cazul dictoanelor) mesajul didactic – moralizator. Performerul interpreteazã
evenimentele, provocãrile externe, imaginea lumii ºi
formuleazã niºte concluzii cu caracter reflexiv, raportate
la om ºi la poziþia lui în societate. Zicerea proverbialã are
caracter semnificativ, exprimarea fiind raportatã la douã
planuri: unul real ºi altul alegoric. Un proverb ca Buturuga
micã rãstoarnã carul mare nu comunicã direct ºi special
nimic despre buturuga ºi nici despre car. Va fi fost odatã
o excepþie care a izbit spiritul ºi a devenit regulã în lumea
moralã. Sau proverbul Apa trece, pietrele rãmân este o
expresie paremiologicã fundatã, ca atâtea altele, pe
analogii in absentia. Limbajul semnalat are deci funcþia
de a pune receptorul în contact cu o altã sferã de
semnificaþii.
Strigãtura este un text liric ce nu poate fi conceput în
absenþa receptorului concret, fiind performatã în contextul
petrecerilor sau, mai cu seamã, al jocului. Fiind spontanã,
spumoasã, plinã de duh, asemenea poeziei evidenþiazã
spiritul satiric , umoristic al emiþãtorului ºi se construieºte
prin intermediul cuvântului rostit ironic ºi aluziv
aluziv.
Adresate direct, versurile vizeazã o persoanã aflatã de
faþã, la horã de cele mai multe ori, ºi sunt îmbrãcate întro hainã metaforicã, ornatã, încãrcatã de figuri retorice:
Asta-i mândra cea voinicã, / doarme lângã mãmãligã /
Mãmãliga fierbe-n oalã / ea cu somnul se omoarã!21
În sfârºit, se ºtie cã în culturile primitive basmul sau
legenda implicau funcþii magice, fapt atestat îndeosebi
de teoriile ritualiste privind originea lor. Cu timpul
implicaþiile magice au fost substituite de funcþii
psihologice, aºa cum reiese din ciclul de povestiri 1001
de nopþi. Prin puterea exemplului, aceste categorii
folclorice au capacitatea de a influenþa în mod hotãrâtor
atitudinile oamenilor. Cuvântul are aºadar, pe lângã forþa
narativã, putere moralizatoare
moralizatoare, impunând receptorilor
o scarã de valori: a binelui, adevãrului, dreptãþii º.a.
Povestitorul – emiþãtor trebuie sã cunoascã nu numai
repertoriul de teme , motive etc. necesare discursului
narativ, ci, prin talentul interpretativ ºi putere creatoare,
este necesar sã dea receptorului – ascultãtorilor
sentimentul implicãrii. Metodele ºi procedeele apropierii
sunt cunoscute ºi discutate: dativul etic, comunicarea
directã, oralitate, detalii de tip scenografic ºi chiar o
viziune dramaturgicã.
Aºadar aceastã trecere în revistã a speciilor ºi-a
propus sã fie doar un studiu succint asupra tipologiei zicerii
în folclor din perspectivã semioticã, dar în acelaºi timp
pragmaticã , precizând în raport cu majoritatea
categoriilor literaturii populare valenþele cuvântului rostit.
Discuþia asupra puterii lui magice, simbolice, evocative,
aluzive, ludice, sentenþioase º.a. rãmâne deschisã,
demonstrându-se, încã o datã, cã ºi în folclor cuvântul
poate fi interpretat ca o funcþie – semn.
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Mircea Dinutz
CONST
ANTIN COROIU – 65 de ani
CONSTANTIN

UN ARISTOCRAT AL SPIRITULUI

PRO

Când am aflat cã autorul Mãrturiilor în timp ºi al
Paradisului perisabil, Constantin Coroiu, nãscut în Þifeºtii
Vrancei, împlineºte în aceste zile frumoasa vârstã de 65
de ani, am hotãrât – la sugestia doamnei Nina Deºliu –
cã acest lucru se impune a fi consemnat în paginile
revistei. Nu numai pentru cã dialogurile (exemplare)
realizate de acesta sunt pe gustul meu, regizate cu
profesionalism, instructive, atractive, incitante, reuºind
sã nu-ºi þinã cititorii la distanþã prin solemnitate ºi o
informaþie (ostentativ) copleºitoare, ºi asta pentru simplul
motiv cã sãrbãtoritul nostru de azi ºtie – în deplinã
cunoºtinþã de cauzã – nu numai ce sã întrebe ºi cum sã
întrebe, dar ºi sã creeze o atmosferã colocvialã elevatã,
ºtie sã asculte, intervenind în punctele „fierbinþi”, glisând
elegant între idei, stãpânind cu lejeritate terenul ºi
întemeind un discurs profitabil în plan cultural.
Ceea ce-l intereseazã întotdeauna sunt temele mari
(cu adevãrat), iar partenerii sãi sunt figuri de prim-plan
ale contemporaneitãþii (în majoritate scriitori).Din
perspectiva timpului, multe dintre dialoguri sunt cu atât
mai preþioase cu cât sunt… „mãrturii în timp” ale unor
mari personalitãþi :de la ªerban Cioculescu, Zoe
Dumitrescu Buºulenga pânã la Nichita Stãnescu,
Alexandru Paleologu, Cezar Ivãnescu, Lucian Raicu sau
Dan Hatmanu.Remarcabil este interviul imaginar cu Jacob
Negruzzi, realizat ºi publicat în volumul Paralele inegale
(2002), cu prilejul împlinirii a 135 de ani de la apariþia
„Convorbirilor literare”. Publicistul (de facturã aparte) ºtie
sã-ºi provoace invitaþii (reali sau imaginari) ºi sã obþinã,
în destule cazuri, rãspunsuri memorabile: despre poezie,
roman, teatru, condiþia scriitorului într-o lume anapoda,
relaþia omului de culturã cu politica etc.
Fãrã sã practice în mod curent critica de întâmpinare
(deºi ar putea sã o facã mai bine decât mulþi alþii)
Constantin Coroiu se dovedeºte a fi un comentator
redutabil, subtil ºi nuanþat al textelor ficþionale, fie cã ele
aparþin seriilor canonizate de scriitori, fie cã aparþin
promoþiilor mai noi. Se vede, ºi de aici, preferinþa sa pentru
genul epistolar, memorialistic, pentru cãrþile de interviuri
ºi, în general, pentru acele pagini în care un autor
exponenþial pentru o anumitã epocã se mãrturiseºte,
explicã ºi se explicã. Îl intereseazã publicistica lui
Eminescu (cum altfel?), Caragiale, Ibrãileanu, Blaga,
Cãlinescu, dar ºi ceea a lui M. Preda, O. Paler, L. Raicu,
N. Manolescu. Respectul pentru aceºtia se vede ºi din
atitudinea explicitã, dar ºi din nivelul performant al
expresivitãþii discursului sãu. Face, cu alte cuvinte,
publicisticã de calitate comentând publicisticã de calitate.
Când comenteazã opere, el practicã o criticã
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empaticã, contopindu-se aproape cu obiectul investigat
pânã într-atât încât textul devine o oglindã a Sinelui.Nu
lipsesc observaþiile de mare fineþe, formulãrile de þinut
minte, ironia cordialã, dar nici respingerea tranºantã a
unor puncte de vedere ce i se par în marginea adevãrului.
Nu-ºi asumã un ton impersonal ºi nici nu încearcã sã
simuleze obiectivitatea. El se implicã afectiv ºi cerebral,
recurge la citate ºi referinþe culturale, ba chiar la amintiri
personale, pentru a convinge ºi a seduce (ceea ce
reuºeºte, fãrã îndoialã).Cu aceeaºi pasiune comenteazã
Memoriile… lui Constantin Þoiu, interviurile Rodicãi Binder
ºi Daniel Cristea-Enache, universul caragialian, lumea
operei lui Sadoveanu sau jurnalul lui Petre Pandrea. Ceea
ce-l preocupã în toate cazurile este, în primul rând, sensul
operei ºi în aceastã direcþie curge întreaga demonstraþie.
Constantin Coroiu – spre mândria noastrã – a colaborat
la „Saeculum /Pro Saeculum” încã de la nr.1/iulie 2002,
sistematic, generos, cu intenþia sincerã de a sprijini, din
toate puterile sale, afirmarea unei reviste cu profil cultural în Vrancea natalã. Practic, publicând chiar 2-3 articole
pe numãr, el a reuºit performanþa, nedepãºitã de nici un
alt colaborator, de a publica 69 de articole (evocãri,
interviuri, comentarii, exegeze, eseuri, dar ºi informaþii
culturale majore) pânã astãzi, lipsindu-i numele doar în
trei rânduri: nr.20-21/sept.-octombrie 2005; nr.38-39/iunieiulie 2007; nr.44/decembrie 2007. Din toate aceste motive, redacþia revistei „Pro Saeculum” îi ureazã, cu cea
mai aleasã consideraþie ºi recunoºtinþã, multã sãnãtate
ºi putere de creaþie !… La mulþi ani, domnule Constantin
Coroiu! ªi… aºteptãm materiale!…
29

contemporanii noºtri

Maria Niþu

ÎN ANII RÃZBOIULUI, STUDENÞIE
CU MARI SAVANÞI...
convorbire cu Maria Novac, profesoarã emeritã de limbã ºi literaturã românã, pensionarã

Învãþãmântul, indiferent de timpuri ºi guverne, rãmâne
cuiul lui Pepelea, paradoxal, pe de o parte axa culturii,
pe de altã parte Cenuºãreasa la buget ºi consideraþie
publicã. Dar când învãþãmântul ar fi putut fi mai urgisit,
s-ar putea spune, decât în vreme de rãzboi?! Ca una
dintre „victimele colaterale, inevitabile, ale rãzboiului!”
E drept cã de la Cicero „inter arma silent musae = în
vreme de rãzboi muzele tac
tac”, pânã la feldmareºalul nazist
H. Gõring cãruia îi plãcea replica: „Când aud de culturã
îmi vine sã pun mâna pe pistol”, vreme de 2000 de ani,
nu s-a schimbat nimic, rãzboiul a rãmas vremea de
restriºte cea mai cruntã pentru spiritualitatea culturalã.
Iar acum e drept cã învãþãmântul e cu totul altceva,
fãrã sã fost nevoie de al treilea rãzboi mondial, ºi fãrã
„nostalgii”, direcþia schimbãrii e ireversibilã. Astãzi
învãþãmântul înseamnã în primul rând un computer în
fiecare ºcoalã de la þarã, chiar dacã acoperiºul clãdirii
stã sã cadã peste elevi, ºi sunt sate fãrã curent electric
ºi fãrã lemne. Cultura generalã nu mai înseamnã formaþie
umanistã, ci cât mai multe web-uri pe Internet, iar elevul
dezavueazã profesorul care nici nu ºtie sã umble cu un
computer, sã „navigheze” pe Internet, ori sã caute benzi
desenate de tip Manga, dar îi cere sã citeascã (ºi el nu
gãseºte cartea pe Internet!) ...parcã... „Burghezul
gentilon” de... Moulier!
Dar la fel de adevãrat e cã tocmai în timpul rãzboiului,
paradoxal, s-a fãcut un învãþãmânt de elitã. Cum chiar
dacã nu mai citim ºi nu mai scriem epopei, acestea rãmân
un model de virtute ºi virtuozitate literarã, la fel
învãþãmântul din perioada rãzboiului, cu profesorii sãi
emeriþi ºi cu studenþii ajunºi ºi ei acum venerabili profesori
pensionari emeriþi, rãmâne un model de învãþãmânt, în
cartoteca de aur a culturii.

Pre-text:
În anul de graþie 2008, într-o clãdire istoricã din Piaþa
Operei, construitã la începutul secolului 20, în stil secession, fostul palat Neuhaus, între palatul Merbl ºi palatul
Lloyd, într-un apartament cu toþi pereþii capitonaþi cu cãrþi,
în rafturi pe douã rânduri, Maria Novac, la 88 de ani,
profesoarã emeritã, dupã 37 de ani ca profesoarã ºi
directoare la Colegiul Bãnãþean din Timiºoara, îºi deapãnã
amintirile de pe „frontul” cultural al anilor de rãzboi 19391945. Sunt amintiri dintr-o studenþie tulburatã de istorie,
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dar formatã la ºcoala marilor savanþi. Este unul dintre
puþinii supravieþuitori ai modelului de profesor de limba
românã cu o bibliotecã înþesatã de cãrþi, acum când se
profileazã modelul bibliotecii viitoare a profesorului de
limba românã, în centru tronând imperial un calculator
cât mai performant, ºi cu rafturi doar cu CD-uri ori DVDuri, ºi când chiar profesori universitari îºi „lichideazã” mai
mult sau mai puþin nazist ori nostalgic, biblioteca.

Text:
–Stimatã doamnã profesoarã, din biografia
dumneavoastrã incandescentã, v-aº ruga dacã aþi dori sã
decupaþi din amintiri fragmente din anii studenþiei.
– Am absolvit Facultatea de Litere, secþia Filologie
Modernã, a Universitãþii din Bucureºti, în anul 1945.
– Aþi fãcut facultatea în timpul rãzboiului. Mi se pare ca
un act de eroism în tranºee.
– M-am înscris la facultate în 1939. Dupã primul an,
în ’40 a început rãzboiul.Mi-am dat licenþa în ’45, pentru
cã un an, în ’44, când au fost marile bombardamente,
chiar s-au întrerupt cursurile.
Am stat ºi eu, când se dãdea alarma, sub planºeul
Dâmboviþei, nici nu ºtiam cã e aºa ceva, un culoar infect, dar oricum, un adãpost. Sã nu vã povestesc cum
treceau avioanele americane ºi engleze deasupra, ºi era
adevãrat ce s-a spus cã se rugau toþi, chiar pe un preot lam auzit acolo sub planºeu „ Du-le, Doamne, spre
Ploieºti!”, ca sã scãpãm noi. Þinta principalã era atunci
Ploieºtiul, acolo era doar sediul petrolului, ºtiam cã asta
voiau, sã distrugã mijloacele de alimentare a germanilor,
cã ne-au furat tot petrolul...
Þara asta a fost nenorocitã dintotdeauna, ne-au furat
de-a lungul secolelor care cum au putut, ne-au furat turcii,
ne-au furat nemþii petrolul în timpul rãzboiului, sã nu mai
vorbim de ruºi, cã pur ºi simplu ne-au jefuit.
Asta a fost dupã ’45. Eu sunt din Constanþa, ºi parcã-i
vãd cum încãrcau în vapoarele lor tot ce gãseau, pânã ºi
scaune cu picioarele rupte am vãzut duse, iar pe stradã
nu se putea merge dupã ora 6, cã te oprea rusul ºi-þi lua
tot ce aveai pe tine, intrau ºi-n case ºi luau ce apucau,
„Davai, davai!”, niºte jefuitori nemaipomeniþi.
Între ’44- ’45 s-au întrerupt cursurile, a trebuit sã fugim
din Bucureºti, din cauza bombardamentelor. Cum nu
puteam merge la Constanþa, cã se bombardase podul
peste Dunãre ºi nu mai mergeau trenurile, se fãceau
ocoluri cu maºini care erau foarte scumpe, am mers la o
PRO
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mãtuºã în Teleorman, la Turnu Mãgurele, ºi m-am întors
de mi-am dat licenþa dupã ce s-a terminat rãzboiul.
– Dintre atâtea materii, de ce aþi ales tocmai româna?
– De ce?! Pentru cã mi-a plãcut literatura! ªi asta ºi
pentru cã am avut o profesoarã foarte bunã, era mama
Mioarei Avram, doamna Grigorescu, directoarea liceului
din Tulcea. Pãrinþii mei au avut mentalitatea de oameni
simpli, cã fetele neapãrat trebuie sã stea la internat, ºi
cum în Constanþa nu era internat, doar la Tulcea, am
mers la Tulcea. Internat de fete, bineînþeles, nu erau pe
atunci ºcoli mixte, doar ºcoli de fete ºi ºcoli de bãieþi.
– Deci aþi cunoscut-o pe Mioara Avram din ºcoalã, aþi
fost colegã cu ea...
– Nu chiar colege, era diferenþã de vreo 10 ani, Mioara
Avram avea pe atunci 4-5 ani, locuia însã ºi ea în internat
cu mama ei, acolo era locuinþa. Dar de pe atunci lua
toate cãrþile directoarei la citit, sã înveþe singurã sã
citeascã ºi sã scrie, spre disperarea maicã-sii, care nu
voia sã fie aºa preocupatã de astea de la 4 ani. Mama ei
era moldoveancã, fusese eleva lui Ibrãileanu la Iaºi, s-a
cãsãtorit cu un cãpitan ºi a venit la Tulcea profesoarã ºi
directoare.
– Vi s-au mai încruciºat drumurile cu Mioara Avram?
– Nu, n-am mai întâlnit-o. Târziu am aflat despre
renumele ei de lingvistã, am vãzut-o doar la televizor,
dar gramatica ei e într-adevãr fundamentalã, ºi acum o
folosesc.
– TTulcea
ulcea ºi imaginea mamei ei, directoarea liceului de
fete, sunt totuºi un spaþiu comun al amintirilor
...
amintirilor...
– Mi-a plãcut mult cã a dedicat cartea mamei sale:
„mamei mele, Mãndiþa Grigorescu”.
– Pentru toþi oamenii mari pãrinþii rãmân un model, ºi
copilãria îºi pune amprenta pe formaþia viitoare... Deci, din
Tulcea, aþi ajuns în Bucureºti ...
– Cum veneam dintr-un oraº mic, cãci pe atunci
Tulcea nu era dezvoltatã, vã daþi seama cã marele
Bucureºti a fost pentru mine o revelaþie...
– ªi aþi avut parte nu de o studenþie liniºtitã, ci una
zbuciumatã, în anii tulburi ai rãzboiului ...
– A fost de fapt ceva unic. Fac parte, cred, din ultima
generaþie de studenþi care a prins profesori mari ºi
adevãraþi savanþi formaþi în perioada interbelicã, Nicolae
Iorga la istorie universalã, Tudor Vianu la esteticã ºi criticã
literarã, Mihail Ralea la estetica filosoficã, Ion Petrovici
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la psihologie, Mircea Vulcãnescu la eticã, Dumitru
Caracostea la literaturã, P. P. Panaitescu la slavisticã...
Eram la secþia Filologie modernã, unde era francezã, ce
voisem eu sã fac principal, cãci mai era ºi Filologie
clasicã, unde se fãcea latina ºi greaca.
În primul an l-am putut audia ºi pe Nicolae Iorga.
A fost un mare, mare profesor! Dacã nu veneai la
cursurile lui cu cel puþin douã ore înainte, nu mai gãseai
loc, cursurile erau publice, le þinea la Facultate, pe Edgar
Quinet, în amfiteatrul Odobescu, putea sã vinã oricine
din oraº ºi sã facã studii cu Iorga, chiar dacã nu dãdea
examen.
Foarte puþini studenþi au dat examen cu Iorga, era
atât de pretenþios, ºtia atât de multe ºi punea atâtea
întrebãri de tot felul, cã rãmâneai mut. Studenþii nu aveau
curajul dacã el era în þarã sã se prezinte la examen, nici
eu nu m-am prezentat, asistenþii erau mai înþelegãtori,
zâmbeau când ne vedeau cã ºtiau de ce eram atunci în
numãr aºa mare.
Era pe atunci profesor ºi la Sorbonna ºi venea direct
de la aeroport la cursuri. Corespundea exact portretului
fãcut de G. Cãlinescu, înalt, cu barba mare, impunãtor,
vorbea puþin graseiat ca francezii...
Întreba doar asistentul unde rãmãsese, acesta îi
spunea perioada ori ultimul subiect tratat, ºi el continua
cursul fãrã nici o notiþã. Douã ore în picioare, vorbind
liber, prezenta din memorie secole de istorie universalã,
cu date, evenimente, foarte documentat, dar ºi foarte
spiritual. Era plãcut cursul, destins, presãra prelegerea
cu diferite glume, mi-amintesc una, pe care am comentat-o
cu fetele: povestea cã fusese invitat în Elveþia de un
coleg la o masã, ºi-n casa respectivã era o domniºoarã
ºi un pian, iar el, galant, a rugat-o pe domniºoarã sã cânte
la pian. Nu ºtia cã în societatea din Elveþia, a invita o
domniºoarã sã cânte la pian echivala cu o cerere în
cãsãtorie pe vremea aceea. Colegul i-a ºoptit la ureche
în ce situaþie intrase, ºi foarte greu a reuºit sã iasã apoi
din acea încurcãturã.
Pe Nicolae Iorga l-am cunoscut de fapt de copilã.
Ca istoric, Iorga era preocupat ºi de arheologie. Satul
meu e la 18 km de Histria, cetatea veche, unde se ducea
cu studenþii sã cerceteze, iar drumul trecea prin comuna
noastrã, Cogealac. Cogealac e un nume turcesc, însemna
„Poºta Mare”, se spunea cã era popas pentru schimbatul
cailor în drumul poºtalioanelor ce treceau prin Dobrogea,
la un moment dat s-a numit Domneºti, dar acum a revenit
la denumirea veche.
Iorga a fost preºedintele Consiliului de Miniºtri în
guvernul Iorga –Argetoianu care a avut un partid, Partidul
Agrar, Argetoianu era preºedinte ºi el premier.
Cum tatãl meu era membru al acestui partid ºi primar
al comunei, când s-a întors odatã de la Histria, N. Iorga a
oprit la noi în sat. Era într-o maºinã mare, frumoasã,
parcã o vãd ºi acum, o limuzinã roºie.
Mama ne-a îmbrãcat în costume naþionale, pe mine
ºi pe sora mea, ne-a pus în codiþe floricele, aveam vreo
zece-doisprezece ani. Iorga a coborât din maºinã, ne-a
sãrutat pe frunte ºi a început sã vorbeascã cu tatãl meu
ce aveau ei de vorbit. Discutau despre temelia bisericii
pusã în sat, ºi cã nu mai erau bani sã se termine, ºi tata,
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la examene primeai fiºe cu texte cu litere chirilice pe
care trebuia neapãrat sã ºtii sã le descifrezi, ºi nu era
chiar uºor...Dar avea ºi parte plãcutã, Istoria slavilor era
unul dintre cursuri.
– Pesemne asta v-a deschis gustul ºi pentru literatura
rusã ...
– Dar pe marii autori ruºi totdeauna i-am recunoscut
ca fiind cei mai mari ai lumii!. Dostoievski cu Crimã ºi
pedeapsã e unic, cel mai mare scriitor psiholog,
Raskolnikov rãmâne cel mai complex personaj, drumul
spre Siberia, destãinuirile sale sunt fantastice... Ori
Tolstoi... Ibrãileanu îl iubea mult pe Tolstoi... Într-un studiu
spune cã ºi-o imagina pe Anna Karenina chiar în rochia
cu care a mers la balul întâlnirii cu Vronski...
– Romanul „Adela” al lui Ibrãileanu poate fi o replicã la
eternul feminin al personajului tolstoian...
– Eu le citeam elevilor mei la dirigenþie ºi despre
prietenie dar ºi despre iubire, ºi le-am citit pasaje întregi
din Adela. La o clasã de fizicã, unde am fost dirigintã,
pentru cã erau mai realiºti, însetaþi de ºtiinþã mai mult,
le-am citi fragmente din Ramon y Cajal „Drumul spre
ºtiinþã” ºi am ales apoi ºi un pasaj despre soþia savantului,
care mi-a pãrut educativ pentru ei, de fapt toatã cartea e
foarte interesantã, cum trebuie sã fie soþia savantului, ºi
le-a plãcut. Chiar ei apoi mi-au sintetizat ce însuºiri trebuie
sã aibã soþia savantului, sã fie modestã, atentã cu
îngrijirea sãnãtãþii savantului, sã-i vegheze somnul ca
sã-i asigure orele de odihnã, munca rodnicã ...
– O altã ipostazã...a eternului feminin...
De la literatura rusã, la literatura francezã... Aþi spus cã
v-a plãcut mult franceza...
– La francezã l-am avut pe Charles Drouhet, francez
stabilit în România, autor de manuale ºi de cursuri de
literaturã comparatã, ori despre Alecsandri, despre
romantism etc. Ea bãtrân atunci, avea 82 de ani, l-am
prins în ultima perioadã a vieþii, când era paralizat ºi-l
aduceau pe braþe la cursuri. Dar vorbea o francezã
impecabilã, de o frumuseþe nemaipomenitã, cã nu ne mai
sãturam ascultându-l.
La seminar, l-am avut pe Michel Dard, ºi el de la
Sorbonna. Când a cãzut Franþa sub ocupaþie germanã,
am aflat apoi cã el era membru al Rezistenþei, a venit la
seminar ºi ne-a spus cu glas tremurat sã-l scuzãm cã nu
mai poate sã rãmânã, pentru cã patria lui a cãzut: „Franþa
a fost invadatã de nemþi!” ºi a ieºit din salã grãbit.
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fiind primar, l-a rugat ca în calitate de premier sã acorde
din buget o sumã de bani ca sã se termine biserica, ºi
într-adevãr, Iorga ºi-a þinut promisiunea. În timp ce
povestea cu tatãl meu, a observat cã noi ne tot holbam
la maºina aceea atât de frumoasã ºi i-a fãcut semn
ºoferului sã ne urce în maºinã , iar acesta ne-a plimbat,
aºa, vreo câteva minute, prin sat, cu toþi copiii dupã noi
strigând: ”Ce maºinãããã!”!! ºi cu toþi câinii lãtrând în urma
noastrã la roþile maºinii.
– Nu ºtiaþi atunci ce însemna întâlnirea, ºi cã aveaþi sã-l
audiaþi la cursuri ca studentã...
– La cursurile lui am fost în primul meu an de facultate,
cãci apoi a fost asasinat. ªi am plâns la moartea lui!! Nu
numai cã mi-am regretat profesorul, dar revoltatã ºi umilitã
cã din peste 60 de universitãþi ºi academii care l-au chemat
sã predea cursuri, ori i-au publicat lucrãri, numai
Universitatea din Bucureºti n-a arborat tricolorul în bernã,
n-a pus doliu, legionarii erau la putere ºi ei îl omorâserã!
Pesemne cã ºi la cursurile lui o fi fost poliþie legionarã,
dar noi nu ºtiam dacã ne zugrãveau pe undeva.
– Dar nu acesta fusese cursul principal la Filologie...
– Bineînþeles cã nu, fiecare îºi alegea cursurile pe
care le voia, dintr-o listã întreagã, nu era nimic obligatoriu.
În afarã de francezã, eu mi-am ales ºi cursul de criticã ºi
esteticã literarã, cu Tudor Vianu.
Amfiteatrele erau la fel pline, ºi la fel þinea cursul liber,
„Arta prozatorilor români” a fost unul din cursurile predate
nouã.
Dacã la examen rãspundeai foarte bine, cobora de la
catedrã ºi venea ºi-þi strângea mâna, felicitându-te. Aºa
s-a întâmplat cu Ion Frunzetti, care de fapt i-a ºi fost
urmaºul la catedrã. Nu pica niciodatã vreun student la
examen, dar nu-i plãcea sã asculte cursurile lui, foarte
rar accepta, doar dacã în nici un fel nu ºtiai altceva. Dacã
îi spuneai: „d-le profesor, dar eu am pregãtit cursul
dumnreavoastrã!” îþi replica: „nu era indicat, eu de atunci
mi-am mai schimbat ideile”. De regulã te întreba din ce
aveai ca secundar, ºi cum eu aveam francezã, pe mine
m-a întrebat despre Emil Faguet, ºi cum îl ºtiam foarte
bine, i-am rãspuns ºi cu citate în limba francezã, pe care
la fel o ºtiam deja foarte bine, încât la final a coborât de
la catedrã ºi mi-a strâns mâna.
Am audiat ºi din estetica lui filosoficã, odatã a spus
ceva foarte frumos la curs, care a apãrut apoi ºi-ntr-un
fel de volum de maxime: „Învaþã-te sã surâzi. Priveºte
cu interes constructiv cãtre lucruri ºi cu prietenie cãtre
oameni”. ªi într-adevãr, la cursuri era deschis, afectiv, îl
simþeai apropiat sufleteºte.
Mihail Ralea a avut ºi el paralel un curs de esteticã
filosoficã, dar era mai savant, mai raþional, mai logic, a
predat de fapt ºi Logica la catedra lui Nae Ionescu, care
murise între timp.
Când a ajuns la Ibrãileanu, ca filosof al culturii, care
de altfel ºi mie îmi plãcea, a început aºa: „Cum aº putea
sã vorbesc despre omul a cãrui întâlnire înseamnã cel
mai mare eveniment intelectual din viaþa mea...”, mi-a
plãcut mult ºi ne-am dus mereu la cursurile lui.
– Au fost ºi examene mai ...neplãcute?!
– Nu aº zice neplãcute, dar mai...puþin entuziasmante.
De exemplu, cu P.P. Panaitescu am fãcut slavisticã, ºi

SAECULUM 7/2008

contemporanii noºtri

PRO

Francezã am fãcut apoi, dupã ce a murit Ch. Drouhet,
cu Basil Munteanu (s-a dus la Paris Vasile ºi s-a întors
Basil), dar dupã câþi ani a stat la Paris, ori poate fusese
obiºnuinþa noastrã cu Ch. Drouhet, cu o francezã
impecabilã, de francez pur-sânge, ni se pãrea cã Basil
Munteanu avea un accent groaznic, nu vorbea frumos
franceza.
– Generaþiile de elevi vã þin minte ca o pasionatã de
Eminescu. Vã cucereau dacã recitau „Luceafãrul” ... Care a
fost tema lucrãrii de licenþã?
– Lucrarea de licenþã a fost într-adevãr, despre
Eminescu, la Dumitru Caracostea.
Acesta era foarte sobru la examene, puþin comunicativ,
mai închis, îºi prelungea prea mult prelegerile, de exemplu,
despre Alecsandri ne-a vorbit un an întreg, despre toate
scirerile lui, despre poezii, nuvele, cãlãtoria din nordul
Africii, e drept cã-l considera pionul literaturii române
moderne, care într-un fel a introdus mai toate speciile
literare moderne...
– El v-a insuflat dragostea pentru Eminescu?
– Nuu! Despre Eminescu a vorbit foarte fugitiv, a spus
cã e atât de mare încât e foarte greu sã încapã în paginile
unui curs, am suferit, mai ales eu. A spus sã-i citim opera ºi studii critice. Opera de referinþã era Ibrãileanu, cu
studiul sãu exemplar în care spune la un moment dat:
„Dacã Goethe ar fi trãit cât Eminescu, n-ar exista” .
– ªi la noi la Universitatea de Vest din Timiºoara se
continuã tradiþia unor mari profesori eminescologi, cum a
fost Eugen TTodoran,
odoran, ori G. I. TTohãneanu
ohãneanu despre stilistica
eminescianã.
– Pe G. Tohãneanu îl preþuiesc ºi pentru minunatele
studii despre M. Sadoveanu, un alt mare scriitor preþuit
de mine. Îmi pare atât de rãu cã elevii de azi nu-l iubesc,
nu-l cunosc ºi nu-ºi dau seama de valoarea operei lui
Sadoveanu.
– Poate pentru cã pentru psihologia lectorului de azi e
prea voluminos ºi cu o frazã prea lungã ºi arborescentã...
Sau pentru cã s-a autoînfierat prin romanul „Mitrea Cocor”,
ºi e controversat ºi discreditat...
– ªi pentru cã a avut funcþii importante, ºi-n Marea
Adunare Naþionalã, dar dacã nu colabora, n-ar fi publicat
ºi poate chiar l-ar fi închis ori l-ar fi ucis ..
La început a fãcut-o pesemne din bunã credinþã. El a
avut credinþa iubirii pentru oamenii simpli, care-l apropia
cumva de ideologia socialistã, prin solidaritatea propagatã
atunci cu oamenii simpli. Apoi, el a venit de la Iaºi, acolo
a fost Ibrãileanu, socialist în tinereþe, la fel fiind apropieri
de convingeri prin poporanismul de acolo.
– L-aþi cunoscut direct pe M. Sadoveanu?
– Sadoveanu venea la librãria „Cartea Româneascã”,
peste drum de facultate, sã-ºi urmãreascã operele ºi sã
se informeze ce noutãþi mai erau. Noi, care ºtiam, ne
duceam la librãrie sã-l întâlnim pe Sadoveanu, ºi stãtea
de vorbã cu noi, ne întreba de la ce facultate suntem, ne
spunea despre oameni ºi locuri din cãlãtoriile lui, pentru
cã a cutreierat cu piciorul tot pãmântul românesc, sã ºtie
despre oamenii simpli despre care a scris. Ne spunea ca
o profesiune de credinþã: „ iubiþi oamenii ºi mai iubiþi cãrþile
- aceste urne sacre în care poeþii ºi cugetãtorii ºi-au închis
inimile” .
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– Spuneaþi cã aþi vãzut ºi ascultat ºi alþi mari scriitori...
– Era un serial de conferinþe organizat de Societatea
Scriitorilor, „Procesul de creaþie a operei proprii”, în cadrul
cãrora vorbeau mari scriitori despre cum ºi-au scris
lucrãrile, ºi acolo l-am vãzut ºi l-am auzit pe Sadoveanu,
Ionel Teodoreanu, Gala Galaction, pe Rebreanu ...
Dintre toþi, noi eram îndrãgostiþi de Ionel Teodoreanu.
Venea îmbrãcat ruseºte, o cazacã de mãtase, cu guler
pe gât, cu cordon... Vorbea despre cum a scris La
Medeleni, ºi când a ajuns la volumul trei: „ºtiam cã trebuie
s-o omor pe Olguþa ºi am suferit atât de mult, cã a fost
cel mai greu capitol de scris”. Ne plãcea La Medeleni, ºi
Uliþa copilãriei, dar mai ales Lorelei, reproduceam pasaje
întregi, cum era cel din ultima scrisoare cãtre Catul
Bogdan: „Mã numesc numai Lorelei. Anii mei tineri au
sunat a cântec, dar am trecut pe lângã ei cu dragostea
de mânã ºi am rãmas cu mâna întinsã, ca a regelui
Lear(...) Gândeºte-te la mine ca la o stea desprinsã din
tine ºi dusã-n întuneric...”
– Aþi spus cã l-aþi audiat ºi pe Liviu Rebreanu ...
– Mai mult l-am întâlnit pe Rebreanu când era director general al teatrelor. Noi ºtiam asta ºi ne duceam la el,
un grup de vreo 15-20 de studenþi, cu o listã lungã cu
spectacole la care am dori sã mergem, el se uita lung,
vorbea cu noi, ne mai întreba de la ce facultate suntem
ºi ce ne plãcea mai mult, apoi ne semna tot.
Astfel cã ne duceam la spectacole la toate teatrele,
Nottara, Bulandra care era în pasajul Victoriei, Teatrul de
Comedie, la Naþional, pânã în ’44, când acesta a fost
bombardat, am vãzut piese cu Radu Beligan, Marcel
Anghelescu ... Ne duceam cu punga cu floricele de
porumb sau cu seminþe, spre disperarea plasatoarelor
care nu aveau ce ne face, ne plasau bineînþeles la balcon,
ne uitam noi cam în jos la scenã, dar eram fericiþi, dacã
nu gãseam loc stãteam pe scãri...
– Aveaþi timp pentru spectacole?!
– Sigur: dacã aveam seminarii dimineaþa de la 9 nu
mai aveam cursuri dupã amiaza ºi invers. Dupã amiaza
mergeam de regulã la bibliotecã , vis-a-vis de Palatul
Regal, intram la 3 dupã amiaza ºi ieºeam la 9 fãrã un
sfert seara. Parcã îl vãd ºi acum pe ªerban Cioculescu,
era pe atunci bibliotecar supraveghetor general, cum suna
din clopoþel cã trebuie sã predãm cãrþile ...
– Cum aþi dori sã încheiem aceastã dupã masã plãcutã
de amintiri?! V-am ascultat recitând „Luceafãrul” cu mult
talent interpretativ
interpretativ,, ºi cu o implicare afectivã cuceritoare...
– Poate tot în lumina vorbelor profesorilor mei: „Un
om cult înseamnã o minte deschisã cãtre bunãtate ºi
frumuseþe”. Am aici un volum din cugetãrile lui N. Iorga,
am reuºit sã-l obþin cu greu când a apãrut la librãria
noastrã, se vindea ca pâinea caldã.
Mi-a plãcut sã-l citez în discursurile mele de la
întâlnirile de zece, douãzeci, treizeci, patruzeci ºi chiar
de 50 de ani cu elevii mei: „Nu uita cã ai toatã viaþa un
ºcolar pe care niciodatã nu trebuie sã-l pierzi din ochi: tu
însuþi!”, ºi mai ales, þine minte cã „Diamantul scânteie ºi
când îl fãrâmi sub picior”.
– Mulþumim. E un gest tandru, ca dintr-o datorie de
trasmitere a ºtafetei vorbei înþelepte de la o generaþie la
alta...
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Mureºanu, cu ale lor subiecte de mai larg interes ºi ecou,
ilustrând aspecte sociale ºi revendicând, în versuri, o mai
dreaptã orânduire, glorificând trecutul spre a evidenþia cu
pregnantã contrastul lui cu prezentul spre a-ºi „argumenta”
chemãrile la acþiune imediatã nu reuºiserã sã creeze o operã
care sã-ºi afle haina artisticã ºi metaforicã potrivitã, acel farmec
inefabil, cum a reuºit Alecsandri. Cãci dacã toþi „au scris o
limbã ca un fagure de miere”, cum zice Eminescu, doar el,
bardul de la Mirceºti, rãmâne singurul care „din frunze îþi
doineºte, ce cu fluierul îþi zice. / Ce cu basmul povesteºte”,
adicã poetul care, aidoma virtuozilor în muzicã, ºtie a folosi cu
îndemânare rarã mai multe „instrumente” ºi „deºteaptã-n sânul
nostru dorul þãrei, cei strãbune” ºi „revoacã-n dulci icoane a
istoriei minune, / Vremea lui ªtefan cel Mare, zimbrul sombru
ºi regal”.
Aprecierea eminescianã nu era, cum ºtim, nici întâmplãtoare
ºi nici exageratã. La data când Luceafãrul poeziei noastre o
formula pe marginea creaþiei lirice a acelui „rege-al poeziei,
veºnic tânãr ºi ferice... veselul Alecsandri”, bardul de la Mirceºti
era un scriitor de notorietate nu numai naþionalã, ci ºi
europeanã. El participase – fie direct, fie prin scris, la marile
evenimente ale veacului (Revoluþia de la 1848, Unirea
Principatelor, Rãzboiul de independenþã), se remarcase ca
ministru de externe al lui Alexandru Ioan Cuza, publicase cãrþi,
editase reviste, cãlãtorise mult ºi – ceea ce este cel mai important pentru destinul lui scriitoricesc! – se apropiase de folclor
ºi cunoºtea foarte bine filoanele creaþiei populare din care îºi
„extrãsese” nu numai subiecte, ci ºi anume tipare ºi structuri
ce se potriveau temperamentului sãu ºi-i ofereau posibilitatea
unei cât mai depline valorificãri a propriilor potenþe lirice.
Exceptând încercãrile în limba francezã, de mai înainte,
Alecsandri debuteazã în 1842 cu Doine – un ciclu de poezii
scrise în urma unei cãlãtorii prin munþii Moldovei, cãlãtorie
care, dincolo de revelaþiile pitorescului, i-a dat prilejul de a
descoperi la izvoarele lor „comorile poeziei populare”.
Drumeþia cu pricina a avut, se pare, un rol hotãrâtor în
destinul scriitorului, dupã cum însuºi mãrturisea: „Atunci
scrisei... cele mai bune poezii ale mele: Baba Cloanþa, Strunga,
Doina, Hora, Crai Nou ºi altele ºi-mi fãgãduii cu hotãrâre sã
renunþ la încercãrile mele de versificare în franþuzeºte ºi sã
urmez drumul ce mi-l trasasem în domeniul adevãratei poezii
româneºti...”
Lectura acestor creaþii de început aduce în centrul atenþiei
istoricului ºi comentatorului literar al operei lui Alecsandri
câteva întrebãri care n-au încetat ºi nu înceteazã a fi puse,
gãsindu-li-se rãspunsuri diferite, încã de la apariþia lor ºi pânã
azi: cât este ºi cât nu este de original autorul aici? Cât a
(pre)lucrat poetul materialul folcloric ºi cât l-a pãstrat el în
forma sa originalã, culeasã din popor?
Fireºte, orice rãspuns am alege el nu poate sã nu rãmânã
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Când în urmã cu câteva decenii pãºeam pentru întâia oarã
pragul casei lui Alecsandri de la Mirceºti încercam sã descopãr
de facto – într-o naivã, dar fireascã dorinþã – de înþelegere mai
exactã ºi mai la ea „acasã” a poeziei bardului de acolo –
universul naturii care a stat la geneza celuilalt univers, liric,
transfigurându-l pe primul în cele mai originale, mai bune ºi
mai rezistente pagini ale celui ce ne-a Doinele, Legendele,
Ostaºii noºtri, dar mai ales Pastelurile. Tentativa mea era, cel
puþin în credinþa pe care o aveam atunci, un fel de întoarcere la
izvoare, de la operã cãtre laboratorul poetic, de la lirica propriuzisã la rãdãcinile ei ºi la spaþiul care a generat-o prin miracolul
ce se cheamã creaþie poeticã, totdeauna comentatã, acceptatã
sau, dimpotrivã, negatã ori contestatã, dar al cãrei „mister”
poate fi înþeles în totalitate niciodatã.
La confluenþa biografiei creatorului cu spaþiul, cu matricea
în care el s-a ivit ºi cu falia temporalã în care a scris, Alecsandri
reprezintã cazul tipic al poetului pentru care opera înseamnã o
„rãsfrângere”, transfiguratã artistic, a existenþei fizice,
sentimentale ºi morale. Fiindcã dacã amintita cãlãtorie la
Mirceºti mi-a oferit mai multe ori mai puþine prilejuri de a
descoperi tangenþe între realitate ºi operã, pe axa creatorficþiune, iar conexiunile mi s-au relevat aproape de la sine
(lumea, pãdurea, râul, vietãþile naturii, chiar ºi spaþiul „de interior” – odaia, soba ºi focul, fotoliile etc. aflându-ºi
corespondenþe în poezie), raportarea creatorului la contextul
literar al epocii lui, apoi la perspectiva lectorului de azi mi-a
asigurat, dacã se poate spune aºa, unghiul necesar de detaºare
obiectivã spre a putea pãstra dreaptã cumpãna judecãþii critice.
Clasic încã din timpul, vieþii, ridicat de contemporanii lui pe
un piedestal de pe care domina epoca ºi o bunã parte a veacului
sãu (sã nu uitãm cã însuºi Eminescu îl considera – „rege al
poeziei”),Alecsandri se ivea la orizontul liricii româneºti într-o
vreme în care ecourile romantismului nu fuseserã pe deplin
asimilate, cum nici barzii venind din folclor (ori cãutându-ºi
izvoarele în el) nu se desprinseserã cu totul de matca iniþialã
spre a putea nãzui la zboruri mai înalte sau, cum, pe un alt plan,
nici creaþiile de inspiraþie socialã nu reuºiserã sã se detaºeze
de un anume verbalism, în dauna metaforei, a ideilor ºi a forþei
interioare de penetraþie a versului – mijloace de existenþã
dintotdeauna ale poeziei de valoare. Înalta stea a liricii cu
adevãrat mare nu-i atinsese cu razele ei pe poeþii de la noi ºi ei
versificau, în marginea unor idei generoase ºi frumoase, pe
teme de istorie a patriei, în jurul unor mari evenimente cãrora le
erau contemporani sau cântau, pe strune deja ºtiute, dragostea,
ºi „avatarurile” ei.
Sã ne amintim numai cã un Depãrãþeanu, un Mumuleanu,
Vãcãreºtii (Ienãchiþã ºi Iancu mai ales), Sihleanu, Donici ºi alþii
scriau încã timid, fãrã forþa ºi originalitatea care sã-i
individualizeze ºi sã-i propulseze în prim-planul poeziei. Nici
pateticii Heliade, Bolliac, Alexandrescu, Bolintineanu. sau
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cumva hazardat, fiindcã nu putem ºti (ºi nici poetul nu e prea
darnic în detalii) în ce mãsurã Alecsandri a preluat doar motive,
subiecte ºi modalitãþi folclorice sau ºi-a arondat porþiuni de
texte pe care doar le-a „cizelat”, dupã cum necunoscute ne
sunt ºi intervenþiile, câte vor fi fost, în materia liricã propriuzisã. Cert este cã poetul a creat în stil folcloric, iar scrierile
rezultate prin asumarea acestor mijloace sunt mai mult decât
remarcabile: Hora, Doina, Baba Cloanþa, Sora ºi hoþul, Crai nou,
Andrii Popa º.a.
Ca structurã, Baladele debuteazã cu o „punere în scenã” ºi
totodatã în „temã”: „Cine trece-n Valea Seacã / Cu hangerul
fãrã teacã / ªi cu peptul dezvãlit? / Andrii-Popa cel vestit! //
ªepte ani cu voinicie / ªi-a bãtut joc de domnie / ªi tot pradã
nencetat, Andrii-Popa, hoþ barbat! // Zi ºi noapte, de cãlare, /
Trage bir din drumul mare, / ªi din þarã peste tot! / Fug neferii
cât ce pot, // Cãci el are-o puºcã plinã / Cu trei glonþi la rãdãcinã,
/ ª-are-un murg de patru ani / Care muºcã din duºmani, // ª-are
fraþi de cruce ºapte, / Care-au supt sânge cu lapte / ªi nu-i pasã
de nimic, / Andrii-Popa cel voinic!” (Andrii-Popa); apoi are loc
„trecerea la acþiune”: „Pept în pept!... câmpul rãsunã” /Toþi de
tot dau împreunã. / Toþi la luptã-s încleºtaþi, / Toþi la sânge
încruntaþi.” În Strunga aºa-zisa punere în temã are loc de la
început: „În pãdurea de la Strungã! // Sunt de cei cu puºca-n
lunã, / Care dau chiorâº la pungã! // Sunt de cei ce-mpuºcã-n
lunã, / Care noaptea-n frunze sunã, / Feciori de lele nebunã!”
În alte balade „introducerea” se petrece sub zodia
anotimpurilor: „Iarna vine, vara trece / ªi pãdurea s-au rãrit /
Ziua-i viscol, noaptea-i rece, / Greul vieþii au sosit!” (Cântic
haiducesc) sau: „Trece vara cea-nfloritã / Trece vara cea iubitã,
// ªi, cu dânsa-n altã lume / Se duc florile, din lume, // Se duc
toate-n pribegie... / Rãmâne, þara-pustie!” (Dona iubirei) dupã
care, aidoma celor care lucreazã în tehnica cinematografului,
poetul realizeazã un stop-cadru uman: „Dragã corbi, corbiºor /
Vezi, în calea depãrtatã / Nu-i zãri, vrun cãlãtor? // Cãlãtor cu
punga plinã / ªi cu ºal la cap legat, / Sã-mi mai cerc astã ruginã
/ ªi sã-mi fac bani de iernat.” (în prima din poeziile citate) ori:
„Mândruliþã, draga mea, / Au cãzut din cer o stea / ªi mi-au zis
într-un ceas rãu / C-am sã mor de dorul tãu!” (în cea de a doua).
Alte balade (precum Altarul mãnãstirii Putna ºi Groza) împrumutã
doar subiectul (de altfel în cazul celei dintâi autorul o ºi
mãrturiseºte într-o notã cu care-ºi însoþeºte textul), fiindcã
metrica este cu totul strãinã de folclor, anume stângãcii de
versificaþie fiind chiar stridente în contextul general al ciclului
baladesc. Am fi nedrepþi, însã, cu scriitorul dacã n-am
recunoaºte cã în Doine meritul lui stã tocmai acolo unde ºtie
sã sugereze tablouri ºi atmosferã de fabulos, cadre ale
fantasticului, chipuri baladeºti – în manierã folcloricã, însã ºi
cu o mare amprentã de originalitate, prefigurând într-o oarecare
mãsurã ciclul Pastelurilor.
În Lãcrimioare (cel de al doilea ciclu din volumul de debut
– Doine ºi lãcrimioare, Paris, 1853) se contureazã, o altã direcþie
a poeziei lui Vasile Alecsandri lirica de dragoste Suita de poeme
de aci a fost prilejuitã de o împrejurare mai puþin fericitã a
biografiei autorului (stingerea prematurã din viaþã a iubitei sale
Elena Negri) ºi de aceea ele alcãtuiesc un fel de jurnal liric
grefat pe ideea de efemeritate; lãcrimioarele sunt niºte flori
gingaºe, aidoma fiinþei iubite: „Sunteþi fragede ºi albe / Ca
iubita vieþii (...) Dar deodatã vântul rece / Fãrã vreme vã coseºte!
/Astfel soarta crunt rãpeºte / Tot ce-n lume ne zâmbeºte... /
Floarea pere, viaþa trece!” (Lãcrimioare).
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Alecsandri n-are vocaþia tragicului, iar dacã ne gândim la
marii poeþi ai literaturii universale care au scris pe aceeaºi temã
(un Petrarca divinizând-o pe Laura, bunãoarã) n-avem decât a
spune cã autorul nostru nu depãºeºte graniþele unui
convenþionalism ºi ale unui retorism care-l înscriu în linia
Conachi – Ienãchiþã Vãcãrescu –, un lirism de micã altitudine
ºi în care „declaraþiile” ºi „oftaturile” nu conving: „Cãci mult,
ah! mult în viaþã eu te-am iubit pe tine, / O dulce dismierdare a
sufletului meu! / ªi multã fericire ai revãrsat în mine / Pe când
eram în lume tu singurã ºi eu! // Frumoasã îngerelã cu albe
aripioare! / Precum un vis de aur în viaþã-mi ai lucit, / ªi-n ceruri
cu grãbire, ca un parfum de floare, Te-ai dus, lãsându-mi numai
un suvenir iubit.” (Steluþa) sau: „Întinde cu mândrie aripele-þi
uºoare, / O! sufletul meu vesel, o! Suflet fericit! Înalþã-te în
ceruri ºi zbori cântând la soare, / Cãci soarele iubirei în cer au
rãsãrit / ªi-n cale-mi s-au oprit!” (8 Mart).
Trecând peste cel de al treilea ciclu – Suvenire (în care
poetul versificã idei de libertate ºi de prietenie, Adio Moldovei,
Strofe lui C. Negri ) se cuvine sã ne oprim ºi asupra
Mãrgãritãrelelor pe care Alecsandri le adaugã Lãcrimioarelor în
1863, când îºi reediteazã volumul de debut. Sub noul generic
aflãm, contrar aºteptãrilor, nu o continuare a Lãcrimioarelor, ci
mai degrabã un mozaic tematic în care preponderentã rãmâne
poezia de inspiraþie socialã ºi patrioticã, cu titluri apte sã
sugereze idei, gânduri ºi sentimente profunde, rostite pe un
ton viguros, mobilizator ºi convingãtor: Deºteptarea României,
N. Bãlcescu murind, Moldova în 1857, Hora Unirei (1857),
Sentinela Românã.
Prins în vârtejul evenimentelor de la 1848 poetul are
sentimentul tribunului, al celui chemat sã-ºi îndemne
compatrioþii la „trezire”, la lupta pentru libertate ºi democraþie;
în imaginarul amfiteatru al patriei el spune rãspicat: „Iatã! lumea
se deºteaptã din adânca-i letargie! / Ea pãºeºte cu pas mare
cãtr-un þel de mult dorit / Ah! treziþi-vã ca dânsa, fraþii mei de
Românie! / Sculaþi toþi cu bãrbãþie, / Ziua vieþei a sosit! //
Libertatea-n faþa lumei a aprins un mândru soare, / ª-acum
neamurile toate cãtrã dânsul aþintesc / Ca un cârd de vulturi
ageri ce cu-aripi mântuitoare / Se cerc vesel ca sã zboare /
Cãtrã soarele ceresc!” În altã parte (Moldova în 1857) blestemul
îndreptat împotriva duºmanilor þãrii primeºte forþa ºi cadenþa
poeziei populare, prefigurând parcã, totodatã, blestemele de
mai târziu ale lui Arghezi ºi Nicolae Labiº: „Blãstãmul þãrii tunând
sã cadã / Pe capul vostru nelegiuit! / Blãstãm ºi urã!... Lumea
sã vadã / Cât rãu în lume aþi fãptuit! // Fie-vã viaþa neagrã,
amarã! / Copii sã n-aveþi de sãrutat! / Sã n-aveþi nume, sã
n-aveþi loc de-ngropat!”
Cu Legende (scrise între 1872-1875) pãtrundem într-un
nou capitol al creaþiei lui Alecsandri, derivând întrucâtva tot
din Doine: cel al scrierilor cu subiecte istorice (Dan, cãpitan de
plai; Dumbrava Roºie) ºi etiologice (Grui-Sânger, Rãzbunarea
lui Statu-Palmã, Legenda rândunicii, Legenda Lãcrimioarei,
Legenda ciocârliei), capitol continuat cu Legende nouã (1880).
ªi unele ºi celelalte sunt astãzi, din perspectiva cititorului
modern, puþin atrãgãtoare din cauza lungimilor, a verbalismului
ºi a abundenþei de termeni onomastici.
Scrise poate ºi din oarecari raþiuni moralizatoare, ele nu
mai trezesc astãzi decât un interes cvasiliterar, intrând mai
degrabã în sfera textelor documentar-literare decât în aceea a
beletristicii pure.
Circumscris acestui orizont, moralizator ºi pilduitor în
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Ah! iatã primãvara cu sânu-i de verdeaþã!
În lume-i veselie, amor, sperare, viaþã,
ªi cerul ºi pãmântul preschimbã sãrutãri
Prin raze aurite ºi vesele cântãri!”
Dimineaþa de primãvarã e vãzutã de acelaºi veritabil colorist cu ochii unui pictor care-ºi distribuie planurile judicios,
cum fac, desigur, marii maeºtri ai penelului; mai întâi linia de
orizont, planul îndepãrtat adicã:
„Ziori de ziuã se revarsã peste vesela naturã,
Prevestind un soare dulce cu luminã ºi cãldurã”
apoi un deal pe care astrul zilei vine sã sãrute mulþimea
florilor, dupã care vine un cadru de mijloc, sau central – alcãtuit
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din una sau mai multe rame, planul în care apar miºcarea ºi
elementul uman:
„Muncitorii pe-a lor prispe dreg uneltele de muncã.
Pãsãrelele-ºi dreg glasul prin huceagul de sub luncã.
În grãdini, în câmpi, pe dealuri, prin poiene ºi prin vii
Ard movili buruienoase, scoþând fumuri cenuºii.”
În fine, în prim plan ºi pe arii laterale ochii surprind alte
câteva aspecte ce se deruleazã sub semnul luminii ºi al
începutului de zi din aceastã frumoasã poezie intitulatã
Dimineaþa:
„Caii zburdã prin – ceairuri; turma zboaorã la pãºune;
Mieii sprinteni pe colnice fug grãmadã-n rãpigiune,
ªi o blîndã copiliþã, torcând lâna din fuior,
Paºte bobocei de aur lâng-un limpede izvor.”
Anume sãrbãtori de la anume date din calendarul primãverii
îi prilejuiesc poetului veritabile tablouri care amintesc de pictura
clasicã româneascã, în buna tradiþie Andreescu-GrigorescuAman:
„Un scânciob mai la vale pe lângã el adunã
Flãcãi ºi fete mândre ce râd cu voie bunã;
ªi-n sunet de vioare, de cobze ºi de nai
Se-ntoarce hora linã, cãlcând pe verde plai.
Bãtrâni cu feþe stinse, români cu feþe dalbe,
Românce cu ochi negri ºi cu ºtergare albe
Pe iarba rãsãritã fac praznic la un loc,
Iar pe-mpregiur copiii se prind la luptã-n joc.”
(Paºtele)
De nuanþã pastoralã, nelipsit însã de o anume frusteþe,
este ºi tabloul plugarilor:
„Noroc bun!... Pe câmpul neted ies românii cu-a lor
pluguri!
Boi, plãvani în câte ºase trag, se pintesc în juguri.
Braþul gol apasã-n coarne; ferul taie brazde lungi
Ce se-nºirã-n bãtãturã ca lucioase, negre dungi. [...]
Acum soarele-i l-ameazi; la pãmânt omul se-ntinde;
Cârd de fete ºi neveste de la sat aduc merinde;
Plugul zace-n lan pe coaste, iar un mândru flãcãoaº
Mânã boii la izvoare ºi îi paºte la imaº.
(Plugurile)
sau cel al semãnãtorilor:
„Sãmãnãtorii harnici, cu sacul subsoarã,
Pãºescu-n lungul brazdei pe fragedul pãmânt,
Pe culme, pe vâlcele se suie ºi coboarã
Zvârlind în a lor cale sãmânþa dupã vânt. [...]
Sãmãnãtorii veseli spre fund înainteazã,
De-a curmeziºul brazdei boroanele pornesc,
ªi grapele spinoase de-aproape le urmeazã,
Îngroapã-ncet sãmânþa ºi câmpul netezesc.
(Sãmãnãtorii)
Dacã pânã aici l-am citit pe vizualul Alecsandri, poet prin
excelenþã contemplativ, în Lunca din Mirceºti ni se dezvãluie o
altã faþetã a sensibilitãþii ºi receptivitãþii lui lirice – cea care
include ºi auditivul, pe de o parte, ºi trãirea interioarã a fiorului
iubirii, pe de alta:
„Tot ce simte ºi viazã, fiarã, pasere sau plantã
În cãldura primãverii naºte, saltã, zboarã, cântã,
Omul îºi îndreaptã pasul cãtrã desul stejãriº,
Unde umbra ºi lumina se alungã sub frunziº.
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sensul superior al termenului, este ºi ciclul Ostaºii noºtri,
inspirat autorului de faptele de arme ale soldaþilor români pe
frontul Rãzboiului de Independenþã din 1877, ºtiut fiind cã
Alecsandri n-a ºovãit nici o clipã sã se facã ecoul marilor
evenimente, de rãsunet istoric, din viaþa þãrii. Titlurile sugereazã
în acest nou ciclu, atât „tema” cât ºi secvenþele ori portretele
asupra cãrora s-a oprit poetul: Peneº Curcanul, Cãpitanul
Romano, Hora de la Plevna, Hora de la Griviþa, Fraþii Jderi.
Maniera artisticã este, în genere, aceeaºi din Legende sau din
Doine: se prezintã cadrul, apoi evenimentul ºi în final „concluzia”
ce derivã din faptele relatate. S-a remarcat, pe bunã dreptate,
de cãtre unii comentatori, „imaginea seninã, chiar veselã” prin
care descrie Alecsandri rãzboiul, dar aceasta îºi aflã justificarea
în sensul sublim ºi mobilizator al evenimentului (în speþã al
poemului), apoi în amintitele scopuri ale întregului ciclu.
***
Neîndoielnic cea mai frumoasã, mai realizatã estetic ºi
totodatã cea mai rezistentã parte a operei poetice a lui
Alecsandri o reprezintã Pastelurile, apãrute mai întâi în paginile
„Convorbirilor literare” în anii 1868-1869 ºi abia mai târziu în
volum.
Poeme de maturitate în care autorul pare a-ºi fi pus întregul
talent ºi întreaga-i mãiestrie artisticã, poemele acestea sunt
creaþia unui temperament prin excelenþã solar, cu reale
aptitudini pentru receptarea ºi transfigurarea literarã a
spectacolului naturii – vãzut nu atât în dezlãnþuirile lui stihinice,
cât în clipele de rãgaz ºi de liniºte, de derulare fireascã a
proceselor ºi miºcãrilor fiecãrui anotimp. Primãvara, vara,
toamna ºi iarna (prima ºi ultima fiind, pare-se, preferate de
poet ºi totodatã cele care-l inspirã cel mai mult) se succed în
lirica lui Alecsandri aidoma tablourilor dintr-o expoziþie,
interesante fiecare în parte, dar parcã ºi mai fascinante laolaltã,
privite panoramic – pentru a le putea recepta deodatã luminile
ºi tonurile, sunetele ºi liniºtea, miºcarea ºi odihna, într-un
cuvânt miracolul inexplicabil al întregului.
Compraþia cu simezele unui salon de expoziþii este, desigur,
cea mai adecvatã, însã translarea s-ar putea face ºi în domeniul
muzical fiindcã Pastelurile, cu ale lor patru cicluri anuale, ne
trimit numaidecât cu gândul ºi la Anotimpurile lui Antonio
Vivaldi. Aceleaºi sonuri sugerând tot atâtea culori, miºcãri ºi
„cadre” regãsim ºi în poemele bardului de la Mirceºti, ca ºi în
compoziþia celebrului preclasic italian.
Primãvara, bunãoarã, e surprinsã din mai multe unghiuri:
„În aer ciocârlia, pe casã rândunele,
Pe crengile pãdurii un roi de pãsãrele
Cu-o lungã ciripire la soare se-ncãlzesc
ªi pe deasupra bãlþii nagâþii se-nvârtesc.
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El se duce dupã visuri; inima lui creºte plinã
De o sacrã melodie, melanholicã, divinã,
De o tainicã vibrare, de-un avânt inspirãtor
Ce-i aduc în pept suspinuri ºi-n ochi lacrimi de amor.”
Natura stã acum sub semnul „re-nvierii” ºi al „rennoirei”, al
dragostei ºi bunei înþelegeri dintre toate cele ale firii: stejarul
stã de vorbã cu iarba, vulturul cu ciocârlia, fluturele cu floarea
etc. ªi nu e de mirare cã-n mijlocul naturii are loc un fel de
nuntã întru frumos ºi veºnicã tinereþe: „Râu, izvoare, nouri,
raze se împreunã iubind”.
Pe aceeaºi linie – deºi întrucâtva deosebit ca tehnicã de
realizare – se înscrie ºi Concertul în luncã, unde deliberata
aglomerare de flori (lumânãrica, bujorelul, odoleana, frãþiorii ºi
romaniþele, sulcina, steliºoarele, nalbele, dediþeii, garofiþele,
toporaºii, lãcrimioarele, cimbrul, viorelele etc.) ºi de pãsãri de
tot felul (dumbrãvenci, granguri, ciocârlii, mierle, cuci, gaiþe,
sticleþi, presuri, mãcãleandri, turturele), apoi gâze, melci, fluturi
potenþeazã efectul din final, sporind „meritele” cântãreþei abia
sositã „din strãinãtatea neagrã, unde-i viaþa mult amarã” –
privighetoarea venitã sã concerteze.
Scrise cu aceleaºi mijloace, bine stãpânite ºi care vizeazã
distribuirea echilibratã a planurilor, Vânãtorul, Balta, Seceriºul,
Cositul sunt pasteluri de varã, scãldate, toate, în auria luminã a
soarelui, cu „personaje” abia conturate, mai degrabã siluete ce
se pierd în galbenul holdelor ºi-n haloul creat de razele astrului
zilei pe lac decât de fiinþe vii, cu trupuri ºi miºcãri distincte.
Poetul panorameazã în limitele ºi datele generalului din naturã:
cer, luminã, copaci, ierburi ºi lanuri de grâu, pãsãri cântãtoare,
arareori unul sau mai multe personaje care sã formeze
contrapunctul peisajului cu pricina.
Cele mai frumoase pasteluri rãmân, dupã pãrerea noastrã,
cele inspirate poetului de anotimpul friguros (Iarna, Gerul,
Viscolul, Sania, Miezul iernei, La gura sobei, Bradul, Sfârºitul
iernii). Aici, în stihurile hibernale îºi dã Alecsandri întreaga lui
mãsurã de acuarelist al zãpezilor. Efectul vine, în mod ciudat,
din miºcarea consumatã în tãcere, din jocul ninsorii ce pare a
nu mai înceta niciodatã, ca în aceste strofe care ne-au vrãjit
copilãria ºi cei dintâi ani de ºcoalã:
„Din vãzduh cumplita iarnã cerne norii de zãpadã,
Lungi troiene cãlãtoare adunate-n cer grãmadã;
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi,
Rãspândind fiori de gheaþã pe ai þãrii umeri dalbi.
Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaþa ninge iarã
Cu o zale argintie se îmbracã mândra þarã;
Soarele rotund ºi palid se prevede printre nori
Ca un vis de tinereþe printre anii trecãtori.
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Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împregiur, în depãrtare,
Ca fantasme albe plopii înºiraþi se perd în zare,
ªi pe-n întinderea pustie, fãrã urme, fãrã drum,
Se vãd satele perdute sub clãbucii albi de fum.
(Iarna)
Reþinem ºi o frumoasã personificare a gerului, vãzut ca o
fiinþã fantasticã ce „la fereastrã se opreºte, / ªi privind la focul
vesel care-n sobe strãluceºte, / El depune flori de iarnã pe
cristalul îngheþat, Crini ºi roze de zãpadã ce cu drag le-a
sãrutat”, apoi tot el face cu o singurã suflare „pod de gheaþã
între maluri, / Pune streºinilor casei o ghirlandã de cristaluri /
Iar pe feþe de copile înfloreºte trandafiri” (Gerul).
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Dacã în cazul primãverii, al verii sau al toamnei poetul era
un spectator oarecum neutru, descriind fãrã sã tulbure, fãrã sã
rãscoleascã într-un calm dus pânã aproape de rãcealã ºi
indiferenþã, în pastelurile de iarnã culoarea se asociazã cu
sunetul, vizualul îºi dã mâna cu trãirea poeticã, acumulãrile
conducând la o secvenþã terifiantã:
„ Crivãþul din miazãnoapte vâjâie prin vijelie,
Spulberând zãpada-n ceruri de pe deal, de pe câmpie.
Valuri albe trec în zare, se aºeazã-n lung troian.
Ca nisipurile dese din pustiul african.
Viscolul frãmântã lumea!… Lupii suri ies dupã pradã
Alergând, urlând în urmã-i prin potopul de zãpadã.
Turmele tremurã; corbii zbor vârtej, rãpiþi de vânt,
ªi rãchiþile se-ndoaie lovindu-se de pãmânt.
Zberãt, raget, þipet, vaiãt, mii de glasuri spãimântate,
Se ridicã de prin codri, de pe dealuri, de prin sate.
ªi-n departe se aude un nechez rãsunãtor...
Noaptea cade, lupii urlã... Vai de cal ºi cãlãtor!”
(Viscolul)
Deopotrivã vizual ºi auditiv se dovedeºte a fi poetul ºi în
imaginile de trecere de la un anotimp la altul, particularul
observaþiei fiind generalizat numaidecât, precum în Sfârºitul
iernii:
„Lumina e mai caldã ºi-n inimã pãtrunde;
Prin râpi adânci zãpada de soare se ascunde.
Pâraiele umflate curg iute ºopotind,
ªi mugurii pe creangã se vãd îmbobocind.”
O mentiune aparte se cuvine a fi fãcutã pentru Bãrãganul,
un poem realizat în tonalitãþi mohorâte, monocorde:
„Pustietatea goalã sub arºiþa de soare
În patru pãrþi la lumei se-ntinde-ngrozitoare,
Cu iarba-i mohorâtã, cu negrul ei pãmânt,
Cu-a sale mari vârtejuri de colb ce zboarã-n vânt. [...]
Acolo floarea naºte ºi moare-n primãvarã,
Acolo pere umbra în zilele de varã,
ªi toamna-i fãrã roadã, º-a iernii vijelii
Cutrierã cu zgomot pustiele câmpii.”
În acest peisaj este nelipsit carul cu bivoli negri, oprit lângã
o fântânã: „Pe car – zice poetul în continuare – un copilandru
priveºte-n depãrtare…” ºi imaginea ne trimite cu gândul la cel
puþin doi dintre marii noºtri scriitori care au descris Bãrãganul
– acest spaþiu care a fãcut o îndelungatã carierã literarã în
literatura românã: Alexandru-Odobescu ºi mai târziu V.
Voiculescu, pentru a nu mai vorbi de autorii contemporani cu
noi.
Impresia cu care rãmânem dupã aceastã repede trecere în
revistã a Pastelurilor este aceea de nealteratã ºi veºnicã
prospeþime, de poezie care – prin întoarcerea la sentimentele
elementare ale omului în faþa spectacolului naturii – continuã
sã emoþioneze, sã placã ºi – nu în ultimul rând! – sã convingã
prin firesc ºi frumuseþe.
La o 190 de ani de la naºterea autorului ei – rãstimp în care
lirica româneascã a strãbãtut cãi lungi ºi a cucerit culmi înalte,
cunoscând fel de fel de experimente – poezia lui Vasile
Alecsandri (ºi îndeosebi Pastelurile) reuºeºte – încã! – sã
producã, chiar ºi la lecturi repetate, un reviriment. Ceea ce
vorbeºte de la sine ºi, bineînþeles, nu-i deloc puþin.
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16. AVEÞI PUÞINTICÃ RÃBDARE,
DRAGI ªOVINI

Deºi mi-am propus sã dau acestor fulgurãri un sens
cât mai personal, nu mã pot abþine sã nu atac subiecte
sensibile, ce þâºnesc irepresibil din conºtiinþa mea. Unul
din acestea ar fi propensiunea evreilor ardeleni spre cultura
maghiarã, mai pe ºleau spus apartenenþa evreilor
transilvãneni la comunitatea maghiarã. Reproºatã în speþã
de prietenii mei români, cred totuºi cã aceastã afinitate
are rãdãcini istorice fireºti. Pânã prin anii 60, dar cu atât
mai mult în secolele trecute, populaþia majoritarã în oraºele
ardelene a fost cea maghiarã. În lunga ºi injusta perioadã
a lui Unium Trium Nationum, românilor în majoritate þãrani
iobagi, li s-a interzis sã se stabileascã la oraº. De-abia
spre sfârºitul secolului XIX, elita intelectualã româneascã
(doctori, avocaþi, notari) a început sã se aºeze la oraº.
Românii ardeleni de viþã veche au fost de-asemenea
nevoiþi în viaþa cotidianã, în contactul cu autoritãþile, în
viaþa economico-financiarã sã înveþe limba maghiarã. La
fel s-a întâmplat cu minoritãþile tradiþionale sãseascã,
ºvãbeascã ºi evreiascã, pentru care era normal sã înveþe
limba statului, pânã în 1918 cea maghiarã. Deºi majoritari
încã din 1902, dupã recensãmintele oficiale ale autoritãþilor
austro-ungare, românii au fost minoritari la oraº, situaþie
perpetuatã ºi dupã înfãptuirea Marii Uniri. Bunicii mei au
fost vorbitori de maghiarã ºi firesc au urmat ºcoli de stat
maghiare, aºa cum au fãcut-o ºi românii din vremea
aceea.
Pãrinþii mei au urmat deja ºcoli ºi universitãþi
româneºti, au fost în esenþã bilingvi, cu o oarecare inerþie
lingvisticã de încã o generaþie, ce i-a fãcut sã poarte
conversaþiile particulare, familiale mai mult în maghiarã.
La mine balanþa a înclinat definitiv de partea limbii ºi
culturii române. Prin mine, practic s-a încheiat un proces
natural de românizare a minoritãþii evreieºti. Copiii mei, a
treia generaþie nãscutã între graniþele statului român
vorbesc eminamente româneºte, cunoscând doar o
minimã maghiarã.
Afinitatea evreilor ardeleni spre comunitatea ºi limba
maghiarã, se explicã ºi prin strãdania acestora de a-ºi
pãstra o identitate diferitã faþã de majoritate, odatã cu
abandonarea tradiþiilor iudaice ºi a limbii idiº. Preferinþa
n-a fost în nici un chip de ordine afectivã, de angajare ºi
identificare colectivã, mai ales dupã Holocaustul
organizat de autoritãþile hortiste, ci una de conservare a
unei minime alteritãþi, de mic grup etnic-cultural situat
între comunitãþile majoritare româneºti ºi ungureºti.

De mult doresc sã-i liniºtesc pe naþionaliºtii extremiºti,
xenofobi, ºovini ºi antisemiþi de pretutindeni, sã nu se
precipite, agite ºi mobiliza prea mult, cãci „ moartea prin
sãrut„ adicã procesul natural de asimilare al minoritãþilor
reprezintã o legitate istoricã ireversibilã. În timp, chiar
dacã pe termen lung, orice minoritate, fie ea cât de
numeroasã, omogenã ºi închegatã istoric este sortitã
extincþiei demografice, declinului cultural ºi al tradiþiilor
ºi în final dispariþiei geografice. Vorba lui Caragiale, „aveþi
puþinticã rãbdare”, luptãtori neînfricaþi ai puritãþii etnice!
Timpul lucreazã pentru voi, chiar dacã în lumea civilizat
liberal-democraticã a secolului 21, excepþiile întãresc
regula, ba colac peste pupãzã, drepturile minoritãþilor sunt
apãrate de legislaþii ferme ºi garantate internaþional. E
perfect adevãrat cã existã ºi o reciprocã a teoremei, când
dupã frustrãri, privaþiuni ºi umilinþe seculare, minoritarii
încearcã sã se rãzbune, sã plãteascã poliþe neachitate,
ba chiar sã stoarcã privilegii nemeritate ºi necuvenite
sub umbrela binefãcãtor-tembel-globalizatoare a „corectitudinii politice”. Revenind la tãriºoara mea de baºtinã
vreau sã amintesc doar o statisticã relevantã: în
momentul realizãrii României Mari în 1918, 37% din totalul
populaþiei era alcãtuitã din minoritãþi etnice, pe când în
momentul sublim al lui 1989, acestea reprezentau numai
11% din populaþia României, apoi la recensãmântul din
2oo1 doar 9%. Cu un dram de înþelepciune istoricã,
toleranþã umanã ºi diplomaþie internã tenace ºi
consecventã, tensiunile interetnice inerente asimilãrii se
rezolvã în mare parte de la sine.

Departe de a fi un admirator al lui Ceauºescu, trebuie
sã-i recunosc un merit istoric de excepþie, realizare
epocalã ce-l include în galeria eroilor naþionali români: în
decursul a douã decenii de industrializare forþatã a þãrii a
reuºit performanþa extraordinarã de a schimba proporþiile
demografice în special în Ardeal, net în favoarea
populaþiei majoritare româneºti. Sub demagogia freneticã
a „cincinalelor în patru ani ºi jumãtate”, a permanentei
„întreceri socialiste” ºi a „repartiþiei judicioase a forþelor
de producþie”, Ceauºescu a realizat în mod relativ paºnic
un transfer unic de populaþie în istoria modernã a Europei,
fiind devansat în aceastã privinþã doar de Tãtucul Stalin,
care în schimb a strãmutat populaþii cu preþul a milioane
PRO
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de victime. Aceastã operaþiune extraordinarã în favoarea
interesului naþional românesc ºi în detrimentul minoritãþilor
a fost coroboratã cu cea mai vastã acþiune de vânzare
de oameni (cetãþeni români!) de naþionalitate germanã ºi
evreiascã, care în mod tacit erau încurajaþi sã pãrãseascã
România cu destinaþia RFG ºi Israel. În funcþie de meseria
de bazã a emigrantului se percepea o taxã per capita.
Pentru un muncitor cca 2000 USD, pentru un medic 3000
USD, pentru un profesor universitar sau cercetãtor 5000
USD. Banii, valuta forte, mãrci sau dolari erau depuºi în
celebrele conturi secrete ale firmelor române de comerþ
exterior, în fapt oficine ale temutei Securitãþi. Mai mult,
la începutul acestei operaþiuni de anvergurã cu dublã
bãtaie – îmbunãtãþirea considerabilã a balanþei de plãþi ºi
scãderea drasticã a populaþiei minoritare – plata se fãcea
cu diplomatul doldora de valutã, depusã de agenþii
germani ºi israelieni la ambasadele româneºti de la Bonn,
Berna ºi Tel-Aviv. Statistici recente apãrute dupã
desecretizare demonstreazã cã între 1965 ºi 1989 au
pãrãsit România în acest mod 250.000 de germani ºi
280.000 de evrei. Practic, în þara noastrã, mai existã
50.000 de germani ºi 11.000 de evrei, în mare parte în
vârstã de peste 60 de ani. În scurtã vreme, cele douã
minoritãþi naþionale istorice din România vor dispãrea fizic
pentru totdeauna. Îmi cer scuze pentru eventualul
subiectivism, dar pe termen lung aceasta este o pierdere
ireparabilã pentru România, cu consecinþe economicosocial-culturale dintre cele mai nefaste. Cele câteva sute
de milioane de dolari ajunºi în vistieria naþionalã ºi apoi
irosiþi în cursul marelui jaf numit tranziþie, nu vor
compensa cu nimic avuþia umanã care s-a pierdut cu
atâta iresponsabilitate ºi cinism.

18. EVITAREA PREÞIOZITÃÞII LIVREªTI.
UN NOU PLAGIAT

PRO

Cu buna ºtiinþã evit puzderia de date statistice, citate
sau note de subsol. De multe ori am fost alungat din
paradisul lecturii tradiþionale în cel al culturii vizuale datoritã
caracterului vãdit compilatoriu, exagerat de mozaicateclectic ºi încãrcat-livresc al multor cãrþi, începute dar
necitite pânã la capãt. Aceasta tentã intelectualist-elitistã
e de fapt o reacþie la nivelul lamentabil ºi derizoriu al
culturii de masã, al majoritãþii mass-mediei eminamente
comerciale. Din pãcate, mulþi intelectuali care n-au semnat
pactul cu prostituþia spiritualã ºi nu s-au raliat încã
primatului material, practicã un nou limbaj de lemn
pseudo-ºtiinþific, arid, un manierism încãrcat ºi plictisitor,
demn de amurgul unei civilizaþii. Cert este cã întreaga
culturã scrisã a omenirii reprezintã un plagiat continuu
de la Vechiul si Noul Testament încoace. Plagiatorii
creativi, care au avut inspiraþia sã adauge un dram de
stil ºi un strop de sintezã la textele anterioare au ajuns
cu puþin noroc, personalitãþi de vazã ale culturii mondiale.
Civilizaþiile nu numai cã se devoreazã ºi se succed
reciproc, dar de cele mai multe ori se suprapun sau chiar
coincid în punctele esenþiale. Asemãnãrile izbitoare între
civilizaþiile egipteanã, iudaicã, greacã, romanã, europeanã,
respectiv miturile ºi simbolistica comunã a marilor religii
monoteiste- iudaismul, creºtinismul, islamul, budhismulSAECULUM 7/2008

demonstreazã ineluctabil omogenitatea moºtenirii
culturale mondiale, mai pe ºleau spus cã „nimic nou nu e
sub soare „ ºi cã ce ne uneºte e mult mai solid si trainic
decât ce ne desparte…

19. OLTEANUL PITIC CU STATURÃ
MONDIALÃ.CÃDEREA MÃªTII
Din perspectiva tranziþiei interminabile ºi pãguboase
de la socialism înapoi la capitalism, revin la realizãrile
istorice ale lui Ceauºescu. Ca unul care l-am urât cu
aplombul radicalist al unui opozant urban-intelectual,
trebuie sã recunosc cã acest provincial primitiv, aproape
analfabet a avut inteligenþã nativã, simþ istoric, magnetism popular ºi fler politic deosebit. Momentul de apogeu
1968, când a înfierat invazia Cehoslovaciei de cãtre
trupele Tratatului de la Varºovia ºi a subliniat dreptul
fiecãrui stat socialist de a-ºi pãstra suveranitatea, i-a adus
o susþinere internã ºi internaþionalã, neegalatã de vreun
conducãtor al statului român. Pe plan intern, dupã
amnistia generalã a deþinuþilor politici din 1964 (meritul
lui Gh. Gheorghiu Dej), Ceauºescu a avut inspiraþia de a
liberaliza ºi slãbi constrângerile structurale ale dictaturii
comuniste, realizând o reconciliere naþionalã unicã, care
a cuprins majoritatea adversarilor declaraþi ai regimului,
mare parte a intelectualitãþii, ba chiar un segment larg al
reprezentanþilor marcanþi ai fostei aristocraþii, burghezii
ºi chiaburimi împinse cu forþa represiunii la periferia
societãþii. Pe plan internaþional, opoziþia fãþiºã faþã de
Moscova, a adus þãrii un capital politic ºi de sprijin din
partea Occidentului, a lumii a treia ºi a statelor nealiniate,
nemaiîntâlnit în istoria contemporanã a României. În
sprijinul acestei afirmaþii meritã rememorate câteva
momente de vârf: vizitele istorice ale preºedinþilor Franþei
ºi SUA la Bucureºti, Charles de Gaulle ºi Richard Nixon,
vizita istoricã la Londra ºi plimbarea cu caleaºca regalã
la Palatul Buckingham în compania reginei Elisabeta,
medierile diplomatice secrete de la Snagov ºi Neptun
dintre premierul israelian Yitzhak Shamir ºi preºedintele
palestinian Yasser Arafat, vizita grandioasã a premierului
chinez Ciu En Lai la Bucureºti, recepþiile de lux oferite
de regii Suediei,Spaniei ºi Olandei, respectiv summiturile pompoase ale statelor nealiniate, în curs de
dezvoltare sau ale unitãþii africane, unde „geniul
Carpaþilor” era printre invitaþii de onoare. Din nefericire,
începând cu tezele din iulie 1971, formulate dupã cel mai
rigid model comunist nord-corean, tot cârmaciul oltean a
distrus treptat începutul de anvergurã al unei cariere
politice, care a sfârºit într-un naþionalism-stalinist bizantin,
aducând României prejudicii inestimabile pe termen lung.
Cu un singur amendament: la momentul sfârºitului în
1989, România nu mai avea datorie externã, cu preþul
inerent al privaþiunilor poporului român. Dintr-un stat stimat
pe arena internaþionalã, acceptat de Tratatul de la Varsovia
ºi CAER ca excepþia de la regulã, curtat de Occident
pentru atitudinea marcat antisovieticã, pentru medierile
eficiente din Orientul Mijlociu, pentru strãdaniile
construcþiei unui socialism suveran ºi, original, pentru
relaþiile speciale cu SUA, þara noastrã s-a autoizolat, s-a
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automutilat ºi s-a autocondamnat la subdezvoltare ºi
oprobiul comunitãþii naþiunilor. Spoiala internaþionalã
strãlucitor-artificialã a dictatorului, întreþinutã abil printrun imens aparat de propagandã pe spinarea sãrmanului
popor român, obidit ºi înlãnþuit în interior s-a topit în a
doua jumãtate a anilor 70 ºi în anii 80, în mod definitiv ºi
ireversibil.

20. REALITATEA SUMBRÃ A ANILOR 80.
FALSUL SCHIMBÃRII
Fac parte din generaþia „salamului cu soia”, a
„adidaºilor”, a „stavrizilor în sos tomat”, a „creveþilor
vietnamezi” ºi a „cafelei cu nãut”. Produse-surogat pentru
o lume sãracã, subdezvoltatã, aservitã în totalitate statului
paternalist, cumetriei de tejghea, libidoului vânzãtoarelor
ºi în cel mai bun caz vreunei rude sau cunoºtinþe potenþate
cu pile la gospodãria de partid, la magazinele din reþeaua
închisã a Ministerului de Interne sau la mult invidiatele
„shop”-uri pentru strãini. Fericirea pe cartelã, dimineaþa
la ora patru, la cozile interminabil-triumfale ale celor zece
ouã, a kilogramului de copite sau a pachetului de
margarinã. Cazematele de beton ale noilor cartiere, fãrã
încãlzire centralã, fãrã apã caldã, cu interminabile pene
de curent. Emisiunile de douã ore ale Televiziunii
Nationale, de un absurd perfect, care proslãveau în
exclusivitate perechea genialã a Ceauºeºtilor ºi grotescul
total de un prost gust desãvârºit al Festivalului Cântarea
României, abominabile festinuri ale cultului personalitãþii
a conducãtorului. Trofeele de inestimabilã valoare
destinate „omului nou”, de cea mai dreaptã ºi înaintatã
orânduire - societatea socialistã multilateral dezvoltatã.

Cea mai însemnata atrocitate comisã de „bradul de la
Scorniceºti” împotriva poporului român o reprezintã
instituirea unui regim de stare de asediu în timp de pace,
prin care puterea aproape absolutã a clicii lui Ceauºescu
a încercat sã reducã cetãþenii români la starea de sclavi
moderni, total dependenþi de bunãvoinþa conducãtorului.
În ciuda mizeriei generalizate, a militarizãrii societãþii, a
consumului ºi divertismentului de rãzboi, Ceauºescu a
reuºit o premierã absolutã între þãrile fostului lagãr socialist în fatidicul an 1989: achitarea completã a datoriei
externe, ba mai mult realizarea unui excedent al balanþei
de plãþi de câteva sute de milioane de dolari. Aceastã
situaþie de excepþie, deosebit de avantajoasã ºi
preferenþialã pentru noua Românie ce s-a prefigurat din
1990, a fost compromisã ºi distrusã de incompetenþa,
jaful ºi iresponsabilitatea noii-vechii clase politice
conducãtoare de la Bucureºti. ªtiu cã pare frapant tocmai
din pana mea sã þâºneascã o anumitã recunoaºtere a
meritelor fostului regim. Aceastã obiectivare plinã de
tristeþe provine tocmai din frustrarea ºi deznãdejdea
provocatã de pierderea anilor 90, pe drumul unei dezvoltãri
ºi prosperitãþi reale. Momentul istoric sublim din
decembrie 1989, când naþiunea românã s-a solidarizat
miraculos ºi eroic întru un viitor promiþãtor, fãrã „geniul
Carpaþilor” ºi comunism a fost în mare parte irosit.
Extraordinarul capital de admiraþie ºi simpatie
internaþionalã de care s-a bucurat România a fost
compromis. Mai mult, multe din cancelariile statelor
importante din lume ºi o parte covârºitoare a opiniei
publice mondiale s-au simþit înºelate, trase pe sfoarã de
„punerea în scenã” televizatã, confiscarea ºi restauraþia
originalã ce-a urmat revoltei populare din 1989.

Doina Popa

RÂUL DIN MATCÃ
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ai mers, cum era traficul în zona prin care ai circulat. Cât despre
oamenii pe care i-ai întâlnit în cale…Nu ºtii nimic pentru cã teai lãsat tras de ºuvoiul gândurilor ºi ai funcþionat pe „pilot
automat”. Dar viaþa poate sã fie ºi ca o realitate pe care sã o
priveºti cu ochii larg deschiºi, atent la tot ce se întâmplã în jur.
Fiind atent, implicat, tot ce este în jur prinde culori intense, vii,
pasionale iar firul de necunoscut care vine de nici-unde nu mai
pare un zumzet ameninþãtor ºi deranjant care-þi perturbã
stabilitatea. Firul de necunoscut care vine de nici-unde
seamãnã cu raza de luminã solarã ce se strecoarã cu greu
printr-o crãpãturã din stâncã ºi lumineazã o peºterã în tot hãul
ei. Firul de necunoscut este ºuvoiul vital care te încarcã de
energie, îþi echilibreazã sistemul, te umple de luminã, te curãþã,
te învãluie, ca sã te protejeze de atacurile de tot felul.
Viaþa nu înseamnã o derulare ºtiutã sau presupusã,
PRO

Orice tendinþã cãtre stabilitate trebuie înlãturatã. Viaþa nu
înseamnã ordine. O derulare de minute toate având un conþinut
identic, prestabilit. Viaþa înseamnã un miracol continuu pe care
îl conºtientizezi sau nu. Viaþa mai poate sã fie ca un vis pe care
nu îl poþi controla fiindcã se deruleazã continuu, proiectat de
un fascicol de luminã care vine de nici-unde. Un fel de film
apãrut de undeva din afara ta. De cele mai multe ori eºti un
spectator pasiv nu un participant. De ce se întâmplã aºa? Se
întâmplã pentru cã nu eºti atent la nimic ºi la nimeni, trãieºti de
parcã n-ai trãi, trãieºti la cea mai joasã intensitate, abia dacã
îndrãzneºti sã inspiri ºi sã expiri. Te laºi furat de firul gândurilor,
eºti tras în adâncuri ºi rareori mai apar la suprafaþã fãrâme de
realitate care devin la un moment dat chiar deranjante. Pleci de
acasã, ºtii cã trebuie sã ajungi la serviciu, ajungi acolo ºi habar
nu ai cum ai traversat strada, pe unde, pe ce parte a trotuarului
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milimetricã a unor acþiuni. Sunt persoane care afirmã cu
mândrie: Eu ºtiu de cum mã trezesc din somn, ceas cu ceas, ce
am de facut în ziua care urmeazã, de cum deschid ochii pânã în
clipa în care-i închid la loc. Ori aceastã planificare rigidã a
propriului timp aduce cu sine un sentiment de triumf care
prinde foarte sigure contururi, se fixeazã, se încastreazã ca
într-un zid de granit. Gãseºti motive de exaltare ºi de
plenitudine a firii. Aºa cum procedezi este corect. Nu se mai
poate aduce nici o modificare, nu se mai poate face nici un
comentariu. Preaplinul vieþii, euforia triumfului nu sunt de
bun augur. Sunt trãiri la fel de sigure precum umbreluþele
aflate pe o terasã expusã la soare ºi vânt. Nici nu-þi dai seama
când te-ai ataºat de un destin favorabil. Sau ce te-a determinat
sã te ataºezi de acel destin ºi nu de altul. Practic nici o
experienþã nu poate fi consideratã a fi rea. Pentru cã ceea ce
ni se întâmplã ni s-a dat pentru a evolua, ni s-a dat ca instrument de înþelegere a lumii. Trebuie acceptat cursul vieþii cum
este el, cu bucurii ºi supãrãri, cu suiºuri ºi coborâºuri,
asemenea necurmatei curgeri a râului. Niciodatã râul nu curge
la fel. Niciodatã nu se repetã. El curge aºa cum vine de la
izvoare, aºa cum se adaugã, aºa cum creºte, cum scade, cum
se evaporã cum se umflã de ploaie, cum se înfioarã de vânt,
cum trage din maluri, cum adaugã. Ori, gãsind în propriul sine
un model de perfecþiune, faci tot posibilul sã rãmâi închistat în
acest model de perfecþiune, pe care nu accepþi nici sã-l schimbi,
nici mãcar sã-l modifici. Ajungi sã dispreþuieºti pe cei care nu
se situeazã pe acelaºi nivel cu tine, ajungi sã-i judeci pe cei
care nu sunt asemenea þie. Simþul critic se dezvoltã dar nu întro manierã constructivã. Critici pe oricine procedeazã diferit
faþã de tine. Nu te oboseºti sã judeci. Comentezi punctual ºi
spui cum s-a procedat si cum ar fi trebuit sã se procedeze ca sã
fie corect. Corectitudinea ta. Nivelul tãu de autosuficienþã din
care nu vrei sã te clinteºti. Susþii cu toatã convingerea, cu
înfocare, cu ochii scãpãrând de indignare ºi de dispreþ. De fapt
gãseºti cã orice schimbare devine o ameninþare la adresa
propriei tale stabilitãþi. Te iriþi din cauza celor ce au un
comportament discordant cu planurile deja create. Te iriþi din
pricina acelor situaþii care atenteazã la stabilitatea ºi la
reprezentarea ta mentalã asupra bunãstãrii. Ajungi sã urãºti pe
cei care-þi perturbã sistemul. Dezvolþi sentimente negative care
fac rãu sufletului. Aduni reziduri de ordin emoþional, mânie,
indignare, teamã, nesiguranþã care persistã în fiinþã ºi de care,
în alte condiþii te-ai putea debarasa. Dar nu te debarasezi pentru
ca te-ai ataºat de propriul model de perfecþiune. Te-ai ridicat
pe un piedestal ºi nu mai vrei sã cobori de acolo, te-ai pietrificat,
te-ai turnat în marmurã. La un moment dat sistemul tau se
perturbã, se întâmplã ceva care te pune pe gânduri. Te opreºti
un pic puþin contrariat pentru ca nu înþelegi rostul acelei
întâmplãri. Dar nu vrei sã renunþi, sã reconsideri sistemul de
valori. Sã recunoºti cã pe undeva existã o fisurã. Îþi revii ºi
continui sã rãmâi fixat în propriile tipare. Mai apoi apare
degradarea stãrii de sãnãtate. Influenþe de tot felul, substanþe,
energii, trãiri provenind din mediul înconjurãtor pãtrund permanent în fiinþa noastrã. Suntem bombardaþi încontinuu ºi
dacã nu eºti suficient de maleabil ºi deschis clipei ce vine, te
blochezi, nu mai poþi sã discerni ce trebuie pãstrat ºi ce trebuie
eliminat din propria fiinþã
Adânc îngropat în tiparul propriei perfecþiuni nu mai auzi
nici freamãtul vieþii din bobul de mei, nici vuetul vântului prin
cotul burlanelor, nici ceremonialul mirific ºi sãrbãtoresc de
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firul de iarbã
depunere a mierii în gãoacele de cearã. Când de fapt rostul tãu
e sã fii ca râul care curge prin matcã. Sã accepþi schimbarea,
viaþa. Ori viaþã înseamnã o transformare continuã. Pânã ºi
schimbul de substanþe e o formã de haos. Iar omul înseamnã
un lanþ continuu de transformãri chimice, ºi psihice, un amalgam de arderi, de refaceri. Daca ar fi sã eliminãm, printr-un
experiment extrem, orice formã de reacþie dintre particulele
care compun organismul uman am avea de-a face de fapt cu
un cadavru. Oamenii care nu pot sau nu doresc sã se adapteze
la nou, la cursul firesc al materiei ºi al vieþii, ajung la mari
conflicte spirituale ºi de aici la dezechilibre energetice
aducãtoare de boalã sau moarte.
*Piaþa Universitãþii se umplea. Era plinã ºi tot se umplea.
Tineri, bãtrâni, femei, copii. Cu surle ºi trâmbiþe ºi pocnete de
tot felul. Dacã te ridicai pe vârfuri ºi priveai de jur împrejur,
vedeai marea de capete, aflate într-o miºcare continuã. O mare
vie exact ca o mare primind, adunând, cernând, inspirând,
expirând, mugind. De pe strãzile laterale fluvii de oameni se
revãrsau continuu cãtre piaþã. Tot aºa cum fluviile se varsã în
mare, continuu, fãrã nici un moment de odihnã. Fluviile umane
revãrsându-se în marea cea vie. Vibra aerul de entuziasm. Se
destupau sticle de ºampanie ºi pânã ca sticla sã ajungã din
mânã în mânã ca sã guste fiecare câte o înghiþiturã din bucuria
triumfului, sticla se rotea deasupra capului, se fãceau serpentine de spumã dulce care se lãsau mai apoi cu blândeþe peste
toþi cei adunaþi acolo. Nu se supãrã nimeni ba chiar gãseau cã
e amuzant ca în loc de aghiazmã sã fie stropiþi cu ºampanie în
noaptea care se lãsa la Sãrbãtoarea Þapului. Vedeai
personalitãþi, le vorbeai, primeai rãspunsuri, le strângeai mâna
de parcã i-ai fi cunoscut decând lumea. Te întâlneai cu toþi
cunoscuþii. Sãrbãtoarea Þapului devenise o sãrbãtoare a
sufletelor care aduna de prin tot oraºul pe toþi cei care vibrau la
fel. Era aºa, ca o explozie, ca ºi cum ceva extraordinar s-ar fi
petrecut în viaþa ta ºi fãrã de veste te-ai fi întâlnit cu inefabilul.
Când s-a redeschis balconul Universitãþii ºi în lumina felinarelor,
a stelelor ºi a lunii, a apãrut alesul, Þapul cu barbiºonul lui
ascuþit, cu zâmbetul lui luminos, numai gropiþe, studiat
îndelung, þapul urmat de distinsa lui suitã, toþi oameni unul ºi
unul, pe care almintere poate cã nu ai fi avut norocul sã-i
întâlneºti vreodatã, sã respiri acelaºi aer cu ei, când Þapul a
ridicat braþele în aerul nopþii, în semn de salut, un huet suprem
a izbucnit din toate piepturile cu atâta amploare încât a coborât
ºi a înãlþat întreaga piaþã ºi a adunat de prin toate cotloanele
posibile ecouri care au reverberat minute în ºir într-un haos
ritmat cum greu se poate descrie. Acel strigãt exprima neputinþa
cuvintelor, însemna o energie debordantã pe care fiecare o
elibera pentru a se încãrca de iubire, într-o stare de atenþie
conºtientã, controlatã, plinã de rezonanþele din plan afectiv.
Era atãta entuziasm încât puteai sã construieºti o lume nouã.
Ploua cu energie beneficã aºa cum ploua ºi cu picãturi de
ºampanie ºi nimeni nu a pus geanã pe geanã întreaga noapte
ºi nimeni nu a resimþi a doua zi lipsa somnului. Ba chiar toþi au
avut impresia ca ziua care a urmat a fost nedrept de scurtã
pentru câte avea de împartãºit fiecare, pentru câtã forþã se
inmagazinase în interior.
ªi pocnete, parcã venind din fibra intimã a memoriei,
sechestrându-se la loc în memorie pentru a scrie cu jertfã de
sânge istoriii viitoare. ªi alte ºi alte jerbe lipicioase din spuma
ºampaniei rotite deasupra capetelor, picurând mai apoi peste
toþi ca o dulce binecuvântare…
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Luni, 30 iunie 2008
2008. La TV, coºmarul nostru meritat:
d-nii Mihai Gâdea, Valentin Stan ºi Ion Cristoiu, aceleaºi
apariþii jalnice, pedeapsã pentru pãcatele trecute ºi
viitoare. Alte comentarii ar fi inutile…
***
Tudorel Urian: «Este greu de spus dacã versurile lui
Emil Brumaru din volumul Povestea boiernaºului de
þarã ºi a fecioarei… sunt pornografie sau o experienþã
poeticã împinsã pânã foarte departe… O carte ca aceasta
poate sã placã sau nu. A o recomanda este riscant, a o
respinge este la fel de riscant. Cititorul este singurul în
mãsurã sã stabileascã dacã aceastã carte poate sta în
bibliotecã sau trebuie aruncatã la coºul de gunoi». Nu
înþeleg de ce atâtea ezitãri ºi rãsuciri. Cartea þine de zona
pornografiei, indubitabil. Aºadar, am ales coºul de gunoi.
Pe Emil Brumaru îl citesc cu mare plãcere atunci când
este serios, autentic ºi profund. Rafinamentul în exces
pe un subiect deºãnþat nu salveazã mare lucru! Cât talent risipit…
***
Într-o revistã de provincie, domnul A. N., modest
prozator ºi samsar literar, se apucã – în lipsã de altceva
mai bun – sã comenteze cãrþi ºi autori. Astfel, Domnia
Sa scrie despre… Panait Istrate, Petre Popescu, Magda
Ursachi etc. Numai cã pe respectivii îi cheamã Panait
Istrati, Petru Popescu, Magda Ursache… De, incultura
are multe feþe…
***
Scrie domnul Sorin Adam Matei undeva: «Cartea nu
e un obiect, e un gen literar. Unul ancorat în naraþiune ºi
argument…» Sunã greoi ºi neconvingãtor; cartea este
un obiect artistic, un obiect viu – e adevãrat - , singurul
obiect care îºi pãstreazã elocvenþa într-o elegantã tãcere.
Cartea este suportul (ºi resortul) culturii…
***
Într-o dimineaþã mã trezesc cu ferestrele bubuind de
o melodie venitã de la blocul de vizavi. Muzicã datã la
maximum, veselie mare ºi, mai ales, un text mobilizator:
«Cãci cârciumarul este om ºi are ºi el o boalã / îi place
coferul mereu plin ºi femeia cât mai goalã…» Sã
recunoaºtem, cârciumarul acesta n-avea gusturi rele ºi
nici un apetit de lepãdat. Dintr-o datã, mi-a trecut durerea
de cap ºi m-am simþit reconfortat.
***
O mostrã din gândirea elevatã a domnului profesor
doctor Adrian Botez din Adjud: «A apãrut în peisajul culturii
contemporane o carte – eveniment, o carte – monu42

ment
ment: cartea postumã „Generaþie ºi creaþie” de Valeriu
Bârgãu. Are 456 de pagini… la care se adaugã o cu totul
specialã „Postfaþã” a Marianei Pândaru – Bârgãu, cea
datoritã cãreia avem în faþã acest voluminos, unic ºi
esenþial document de epocã
epocã. Cãci înainte de toate,
cartea aceasta este un monument de fidelitate spiritual – conjugalã, un monument – omagiu pios adus
de soþie memoriei soþului ei, în postumitatea existenþei
spirituale a acestuia…» („Citadela”, nr. 2-3/2008) Un
asemenea vertij de cuvinte umflate mai peste marginile
iertate, cu pierderea simþului elementar al proporþiilor, o
bolborosealã megalomanã cu o motivaþie mult mai
modestã decât pretinde retorul improvizat, e greu de
întâlnit în presa noastrã (mai mult sau mai puþin) culturalã,
încercatã ºi maculatã de toate soiurile de (in)competenþi.
Lipsa discernãmântului, absenþa unei logici elementare,
dinamitarea bunului simþ duc la asemenea discursuri
narcotizate. Regretabil!
***
Multã lume mã întreabã „ce (tot) am” cu domnii Mihai
Gâdea, Valentin Stan ºi Ion Cristoiu (mai degrabã ei au
ceva cu noi!), cãci – spun aceºtia – „nu sunt oameni
proºti!”. N-am spus niciodatã aºa ceva. Am spus doar –
în repetate rânduri – cã „nu sunt obiectivi ºi profesioniºti”.
Dau impresia unor oameni care au fost remuneraþi pentru
a executa un ordin sau altul (denigrarea unei persoane,
de exemplu). ªi ei executã tot. Militãreºte. Sub înþeleapta
comandã a lui Felix Motanul…
***
Marþi, 8 iulie 20
08 Un prieten îmi face cadou un ex2008
emplar din publicaþia „ªtefan cel Mare”. Cu toate cã este
o «o publicaþie naþionalã, politicã ºi independentã care
militeazã pentru independenþa, suveranitatea, integritatea
ºi reîntregirea României», ajunsã la nr. 358, nu am auzit
de ea pânã acum. Ziarul este scris în totalitate de domnul
Mihai Florin Nahorniac (performanþã pentru care meritã
elogii), General de divizie (în rezervã) ºi doctor în
economie. Numai cã limbajul folosit este acelaºi cu al lui
Vadim Tudor în „România Mare”. Iatã dovada: «în general, preoþii de mir sunt niºte curvari ºi beþivi de mânantâi. Un astfel de popã este ºi stareþul Mãnãstirii Putna.
Un nemernic fãrã pereche, un om care iubeºte nedreptatea
ºi necinstea, care a avut tupeul sã-mi reproºeze cã l-aº
fi fãcut pe marele nostru Domnitor al Moldovei curvar ºi
câte ºi mai câte! Cum acesta (stareþul, n. n. ) este un
derbedeu fãrã pereche, a pus într-o zi pe haidamacii sãi
(cãlugãri, n. n.) sã mã batã ºi sã-mi rupã ziarele ce le
aveam la mine…» Dacã ar fi dupã mine, sã iei bãtaie de
la un preot nu este chiar aºa de grav – chit cã tu eºti
strã- strã- strã- strãnepotul lui ªtefan cel Mare, aºa cum
PRO

Motto: „Ce mã doare? Mã doare faptul cã
toþi proºtii cred cã pot scrie o carte (?!?)”
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se considerã domnul Nahorniac! Deprimant este cã
vorbeºte serios!
***
Miercuri, 9 iulie 2008
Pe un post de televiziune local, atât de modestul actor Dan Puric bate câmpii în stilul lui Corneliu Vadim Tudor, deºi în cu totul altã direcþie. Fãcând-o pe misionarul
cosmic, acesta vorbeºte / plictiseºte despre religie,
eternitate, artã, moralã, istorie, filozofie etc., totul într-un
limbaj înþepenit, ce denotã un ultranaþionalism bolnav ºi
vetust dar, totuºi, periculos… Nu mai vorbesc de faptul
cã d-l Dan Puric se aflã, uneori, paralel cu temele
abordate.
***
«Omul este o frânghie care leagã bestia de supraom
– o frânghie peste abis» (Nietzsche) O frânghie pe care,
e adevãrat, îºi usucã rufele Moartea...
***
Vã rog sã citiþi cu atenþie (eu am fãcut-o de mai multe
ori) urmãtorul text: «Constantin Stancu, Omul / orbul
profetic din vârful Muntelui iniþiatic VEDE FULGERUL
ZÃPEZII – ºtie deplin, cã faþa iernii / ZÃPEZILE LUMINII
– ILUMINÃRII, adicã a concentrãrii întru Sinele Pornit
spre Respiraþia lui Dumnezeu (precum Tezeu, pe firul
Ariadnei!), a represiunii paraziþilor divagaþiei moleºitoare,
de la metafora sublimã a Muntelui – este singura forþã
real – soteriologicã…» Sã recapitulãm: respiraþia lui
Dumnezeu, orbul profetic din vârful Muntelui, Tezeu pe
firul Ariadnei, paraziþii divagaþiei moleºitoare, fulgerul
zãpezii, apoi faþa zãpezii – luminii – iluminãrii ºi Sinele
primit nu se ºtie de unde… într-un GALIMATIAS (marca
Adrian Botez) mai mult decât spectaculos! Cine ºtie,
poate reuºeºte careva sã înþeleagã ceva!... Greu de
crezut!...
***
Cred cã oamenii „descurcãreþi”, ãºtia unºi cu toate
alifiile, au principii speciale dupã care se conduc, de fapt
– calupuri de principii (sã le spunem aºa) adecvate celor
din jur, fãrã scrupule, fãrã menajamente!... O fi ceva genetic, mai ºtii?!
***
Blaise Pascal «În credinþã este suficientã luminã
pentru cei care doresc sã creadã ºi suficiente umbre
pentru a-i orbi pe cei care nu cred» De ce n-ar avea
dreptate?!
***
«Accept sã fiu ultimul om, dacã a fi om înseamnã sã
semeni cu ceilalþi» (Emil Cioran). Eu n-aº accepta
nicicând sã fiu ultimul om, ci penultimul. Ultimul om este…
omul de zãpadã!
***
Vineri, 1
1 iulie 2008. Din întâmplare, pe un post TV
11
(oare care o fi?) dau peste figura (mult) gonflatã a lui Dan
Voiculescu, om de afaceri (necurate), politician de doi
bani jumãtate, Felix Motanul – pre numele lui de „turnãtor”
la Securitate, remarcabil monument de prostie, inculturã,
proastã creºtere ºi abjecþie!...
***
Mai scrie Adrian Botez din Adjud: «Iar ceea ce uimeºte
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la acest poet (Constantin Stancu, V. P.) este capacitatea
de a se situa permanent ºi stabil, de a-ºi trãi viaþa ca
experienþã misticã, mereu uimitoare (dar extaza rãmânând
doar zâmbetul fascina(n)t!) la hotarul dintre lumi, la
rãscrucea revelaþiilor, la întâlnirea cu Lumina Luminii –
Hristos: dintre vizibil ºi invizibil, palpabil ºi imaterial,
nãscut ºi nenãscut…» Este de-a dreptul stupefiant sã
constaþi cã un poet de raftul al patrulea (C. Stancu) poate
provoca un asemenea delir verbal!
***
Citesc din presa literarã cã o poetã, Svetlana Cârstean,
a tipãrit o carte care se numeºte (nici mai mult, nici mai
puþin) - «Floarea de menghinã» Mãrturisesc – un aºa titlu
de carte neinspirat (ºi absurd) n-am mai întâlnit de la un
volum al Doinei Uricariu - «Jugastru sfiala»De ce „floare
de menghinã” ºi nu de… strung sau de frezã, Dumnezeu
ºtie! Va fi ºtiind autoarea?!
***
«Lucrând în comerþ exterior, eram obligat sã-mi câºtig
ºi eu o pâine, când mã întrebau de un cetãþean strãin, ce
e cu el, sã spun ce ºtiu despre el» Asta a declarat Dan
Voiculescu – Felix, în faþa membrilor CNSAS. Dar cel
mai bine l-au portretizat tot colegii de turnãtorie: «Felix
era ºmecher ºi prudent; peltic, atât fizic cât ºi psihic…»
Da, acesta a fost (ºi este) Dan Voiculescu – pre numele
de cod Felix.
***
Sâmbãtã, 26 iulie 2008
ªtiri tâmpite la TV, în ziare, peste tot:
1. «Cãtãlin Mãruþã face sex în timp ce se uitã la
desene animate!» („Curentul”) Ei ºi?! Dar cine o fi acest
Mãruþã?!
2. «Premierul (Cãlin Popescu Tãriceanu) ºi-a sãrutat
soþia în public» („Cancan”) Aºa-i trebuie, dacã ºi-a luat
nevastã (mult mai ) tânãrã!
***
Mã bucur cã acum, dupã Andrei Pleºu, iatã-l pe Horia
Roman Patapievici luând atitudine în presã împotriva
prestaþiei mai mult decât discutabile a lui Valentin Stan
ºi Mircea Badea – cele douã vedete de la televiziunile
Motanului Felix. Cei doi sunt veritabile pericole naþionale,
- în privinþa prostului gust, se înþelege. În ceea ce mã
priveºte, voi milita în continuare pentru scoaterea din viaþa
publicã a celor doi papagali sovietici…
***
Luni, 28 iulie 2008
Incredibil, dar adevãrat, pe unul din posturile TV din
nou Mihai Gâdea, Valentin Stan ºi Ion Cristoiu discutând
– culmea neobrãzãrii – despre „ Topul slugilor
deontologice”! Din sondajul meu personal, acesta ar arãta
cam aºa: 1. Ion Cristoiu; 2. Valentin Stan; 3. Mihai Gâdea;
4. Mircea Badea; 5. Radu Tudor; 6. Mugur Ciuvicã. Ave!
***
O apreciere corectã asupra personalitãþii lui Constantin
Noica face Sorin Lavric în volumul «Noica ºi miºcarea
legionarã» Iatã caracterizarea acestuia: «faptul cã Noica
a fost un învins politic care ºi-a convertit înfrângerea întro victorie culturalã nu-i micºoreazã deloc drama»
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ce primiserã stigmatul de „fost deþinut politic”. Îi controlau
corespondenþa, pachetele primite, îi interceptau
convorbirile telefonice ºi, pentru a fi sigurã cã nu-i scapã
nimic, securitatea i-a implantat ºi mijloace T. O. (tehnicã
operativã) în douã încãperi ale apartamentului (în
bibliotecã ºi sufragerie) care înregistrau non – stop
convorbirile din interior.
Supravegherea lui Aurel Cioran era importantã ºi pentru
cã aici, în apartamentul din str. Dealului la nr. 40 îºi dãdeau
întâlnire mulþi intelectuali de interes securistic. În primul
rând venea Noica ºi toatã pleiada intelectualilor din
preajma sa: Liiceanu, Andrei Pleºu, apoi greii Alexandru
Dragomir ºi Sorin Comoroºan. Toþi erau sub urmãrire
securisticã ºi supravegheaþi de diferite servicii ale odioasei
instituþii, iar informaþiile obþinute din linia Aurel Cioran
urmau sã fie multiplicate în mai multe exemplare ºi trimise
câte un exemplar la serviciile – mamã, unde se îndosaria,
se corobora cu alte informaþii ºi se pãstra dupã principiul
verificat cã „nu se ºtie când ºi la ce pot folosi. Lãsa
impresia cã, cel puþin pe teritoriul românesc, cei aflaþi
sub urmãrire securisticã nu au unde sã se ascundã, cã
erau supuºi supravegherii cu mii de ochi îndreptaþi asupra
lor, distribuiþi ca-n tabloul lui Luchian.
Era securitatea interesatã de anumite aspecte mai
speciale ale vieþii ºi activitãþii pariziene a lui Emil Cioran?
Era interesatã de tot ce se referea la Cioran – orice
informaþie era binevenitã ºi îndosariatã cu grijã. Nu existau
pauze sau întreruperi, aparatura instalatã trebuia sã
înregistreze totul, fãrã întrerupere ºi orice defecþiune
intervenitã accidental trebuia remediatã urgent pentru a
nu se curma fluxul informaþiilor recoltate. Casa lui Aurel
Cioran devenise un fel de industrie furnizoare de informaþii
brute, ele urmând a fi, mai apoi, exploatate de serviciile
securiste ale localitãþilor de baºtinã.
- Informaþiile privitoare la Noica, bunãoarã, urmau sã
fie exploatate de U. M. 0544 din Bucureºti (ACNSAS,
dosar 16366, vol. 2, f. 201);
- Cele despre Andrei Pleºu trebuiau transmise la Ind.
S / 31 / F. C. Bucureºti
- Cele despre Sorin Comoroºan, la Securitatea
municipiului Bucureºti (vol. 2, f. 218.)
Am mai spus, securitatea nu se interesa de anumite
probleme speciale legate de Emil Cioran, ci de tot ceea
ce priveºte persoana sa. Recunoaºtem însã cã unele
aspecte reveneau destul de frecvent în atenþia serviciilor
securiste ºi a celor cu atribuþii colaboraþioniste.
Întoarcerea fiului risipitor
risipitor. Ori de câte ori se aducea
în discuþie numele lui Emil Cioran se punea ºi nelipsita
PRO

Probabil cã dintre emigranþii români din Paris, Emil
Cioran dãdea cel mai puþin bãtaie de cap securitãþii
româneºti. Se cuminþise. Dupã toate agresiunile îndurate
de la foºtii sãi camarazi care-l considerã un trãdãtor al
jurãmântului legionar, înþelesese sã se þinã la distanþã de
conaþionalii sãi; nu parti-cipa la mitinguri ºi manifestãri
anticomuniste ºi se ferea sã semneze apeluri iniþiate de
confraþii sãi din exil. Înþelesese cã miºcãrile sale din
capitala Franþei erau resimþite imediat de familia sa,
rãmasã „ostaticã” la Sibiu, la discreþia aparatului
securistic românesc. Evita vãlmãºagul public ºi tot ceea
ce însemna atitudine politicã insurgentã faþã de silniciile
din þarã.
Mai ales dupã ce fratele sãu, Aurel Cioran, a rãmas
singura legãturã de sânge cu þara, se ferea sã facã vreo
miºcare necugetatã care sã-i îngreuneze ºi mai mult
situaþia de „fost deþinut politic”, cu un stagiu de detenþie
de ºase ani în temniþele Aiudului pentru activitate
legionarã. Scepticul de la Pa-ris era încredinþat cã toate
suferinþele prin care trecuse fratele sãu îl are ca autor
moral, ca unul care, chipurile, i-ar fi influenþat opþiunile
politi-ce în anii studenþiei lor bucureºtene.
Nu era adevãrat, cel puþin Aurel Cioran a mãrturisit
totdeauna cã apropierea lui de miºcarea legionarã fusese
liber asumatã ºi nu s-a datorat în nici un fel influenþei
exercitate de fratele sãu. „Tot timpul a crezut cã tot ce
s-a întâmplat cu mine, cu noi, a fost din cauza lui”, spune
Aurel Cioran într-un interviu publicat de revista „Euphorion”
nr. 1/1996. „Or, asta-i complet neadevãrat”, a continuat,
eu am avut problemele mele. Nu i-am putut scoate asta
din cap niciodatã”.
Cu Cioran s-a întâmplat un lucru tulburãtor; dacã în
þarã era atacat de la stânga la dreapta, de pe poziþiile
odioasei ideologii comuniste, în strãinã-tate era supus
aceluiaºi tratament de la dreapta la stânga din partea
foºtilor sãi camarazi de idealuri legionare. Cioran a
traversat atunci, prin anii ‘70, momente foarte grele iar
„De l’inconvenient d’être né” (1973), dar þi cores-pondenþa
din acea perioadã resoarbe câte ceva din zbuciumul acelor
ani. „Gândirea, spunea, nu e niciodatã nevinovatã” (p.19),
iar „marele noroc al lui Nietzsche e cã a sfârºit cum a
sfârºit” (p. 28).
Nu ºtiu în ce mãsurã, supravegherea securistã se
exercita ºi direct asupra scepticului de pe rue de l‘Oden,
dar în þarã nu rãmânea neexploratã nicio pistã din care
putea extrage informaþii utile. Cel mai sigur era, fireºte,
supravegherea fratelui din Sibiu, Aurel Cioran, care
executase deja câþiva ani grei prin Gulagul comunist, ca
fost legionar ºi era deja în atenþia securitãþii, ca toþi cei

SAECULUM 7/2008

memoria arhivelor
întrebare dacã este dispus sã-ºi viziteze þara ºi locurile
copilãriei sale. E de mirare cã Aurel Cioran reuºea sã-ºi
reprime anorexia ºi sã rãspundã cu calm ºi înþelegere
tuturor celor ce-l chestionau. Lui Tatu Nicolae, bunãoarã
(una din sursele active înºiratã pe urmele sale) îi spune
cã este prea „comod” pentru o astfel de cãlãtorie, iar
sursei Schiller, cã „este prea târziu ca sã se mai întoarcã
în þarã” (ACNSAS, dosar 16366, vol. 1, f. 45)
La fel mãrturiseºte ºi Ica Stavrescu (soþia lui Aurel
Cioran în raportul dat la înapoierea dintr-o cãlãtorie în
Franþa la 12 iulie 1973: „nutreºte sentimente de nostalgie
faþã de locurile natale – comuna Rãºinari. Judeþul Sibiu –
fãrã însã a-ºi manifesta intenþia de a veni în vizitã în þara
noastrã” (ACNSAS, dosar 16366, vol. 1, f. 83).
În marea lor majoritate, referinþele despre Emil Cioran
includ, de regulã, cuvântul nostalgie, ca stare ce nu l-a
pãrãsit niciodatã. Fireºte, am în vedere starea de
nostalgie, aºa cum a definit-o însuºi Cioran în dialogul
cu Sylvie Jaudeau, ca o „sfâºiere nelãmuritã care se
numeºte în româneºte dor ºi care l-a frisonat totdeauna.”
Într-o discuþie de apartament înregistratã de mijloacele
T. O. (tehnicã operativã) implantate în locuinþa „obiectivului” (Aurel Cioran), acesta face o precizare oarecum
surprinzãtoare pentru cei ce cunosc mai puþin felul de a
fi al scepticului. „Lui îi este groazã de lume. Dacã ar
putea veni fãrã sã nu se afle, ar veni mâine. Aºa îi e dor
de Rãºinari ºi Sibiu. Dar poate veni fãrã sã nu se ºtie?”
Din aceeaºi înregistrare de apartament a discuþiei la care
mai participã Noica ºi Stamp, mai aflãm cã în prealabil,
la prima cãlãtorie în Occident el, Aurel Cioran, ca solicitant de vizã, a fost cãutat ºi de Ministerul de Externe
care a intervenit sã primeascã viza. „Crezând cã nu-mi
dã drumul, îl aduce pe fratele meu. Aºa a fost jocul lor.
ªi vãzând cã nu iese nimic, mi-au spus sã vorbesc cu
fratele meu. Eu nu le-am promis. Eu nu umblu cu figuri
din astea, cã eu ºtiu cã nu eu voi putea hotãrî, ci el
hotãrãºte. Eu i-am spus, dacã vrei sã vii…” (ACNSAS,
dosar 16366, vol. 2, f. 198).

PRO

Emil Cioran ºi prezenþa sa în viaþa publicã
parizianã. Cum era de aºteptat, interesul securitãþii era
parizianã
orientat, cu precãdere, spre cunoaºterea reacþiilor
scriitorului la evenimentele vremii, la manifestãrile
anticomuniste ce se organizau în capitala Franþei de cãtre
diaspora româneascã. În general era rezervat, nu dãdea
curs invitaþiilor, dar trecea drept o persoanã publicã
importantã ºi de multe ori era inclus printre frondiºtii activi
ai exilului, chiar ºi în acele acþiuni, la care îºi declinase
participarea.
Din nota informativã depusã de sursa Diamantopol la
9 august 1983 aflãm cã Emil Cioran a refuzat orice formã
de colaborare cu cei de la „Europa liberã” ºi le-a interzis
sã mai apeleze la numele sãu, chiar când îi apar editate
cãrþi sau articole pe care le scrie ºi care nu se referã la
România. (ACNSAS, dosar 16366, vol. 1, f. 75);
Dintr-un Raport al Inspectoratului de securitate Sibiu
din 12 dec. 1980, în care se propunea printre altele, ºi
avizarea favorabilã a cererii înaintatã de Eleonora
Stavrescu (soþia lui Aurel Cioran) de cãlãtorie în R. F. G.
ºi Franþa aflãm cã în luna noiembrie 1980, postul de raSAECULUM 7/2008

dio „Europa liberã” a transmis un mesaj cã s-ar fi constituit
un comitet din care face parte ºi Emil Cioran în scopul
ajutorãrii lui Aichelburg Wolf sã obþinã aprobarea emigrãrii
în RFG. ªtirea era eronatã pentru cã Emil Cioran „nu
cunoaºte nimic despre acest aºa zis comitet ºi nu este
de acord cu asemenea practici” (ACNSAS, dosar 16366,
vol. 1, f. 116). Era de-a dreptul speriat cã fratele sãu
(ostaticul rãmas în leprozeria româneascã), s-ar putea
sã suporte consecinþele acestei ºtiri eronate ºi sã i se
refuze viza de cãlãtorie în Occident. Cioran Emil a
comunicat în scris ºi telefonic familiei Cioran din Sibiu
cã afirmaþiile fãcute de postul de radio „Europa liberã” nu
corespund realitãþii (Ibidem, f. 116)
Intuiþia scepticului a fost exactã; când, în aprilie 1938,
Eleonora Stavrescu a cerut audienþã la ºtabii securitãþii
pentru obþinerea vizelor de ie-ºire în Occident, este
atenþionatã asupra acestui aspect.
Oricum, soþii Cioran cãpãtau interes securistic sporit
dupã întoarcerea din Occident, când erau împresuraþi sã
mãrturiseascã despre locurile vizitate ºi emigranþii români
cu care s-au întâlnit. Emil Cioran îi primea la Paris cu
toatã cãldura ºi-i prevenea insistent asupra pericolelor
ce le putea întâmpina in capitala Franþei. Era „mereu
îngrijorat sã nu ni se întâmple ceva, ne dãdea mereu
sfaturi”, îi scria Aurel Cioran mãtuºii sale Maria Pratu din
Bucureºti, fiica lui Tatomir Pratu, cumnatul lui Emilian
Cioran, tatãl fraþilor cu acelaºi nume. A fost atacat ºi el
de douã ori (probabil în plimbãrile sale noc-turne prin
grãdina Luxembourg). (ACNSAS, dosar 16366, vol. 1,
f.79).
Evident, scepticul era într-o notorietate crescândã în
Franþa – unde, deºi ducea o viaþã modestã, refuza cu
îndãrãtnicie premii dupã premii. „Ultimul premiu (refuzat,
ad.n) a fost în valoare de 300.000 de dolari” declara
Eleonora Stavrescu în raportul întocmit pentru securitate
la întoarcerea din Occident, la 29 iunie 1983 (Idem, f.84).
Era, probabil, o chestiune mai greu de înþeles în spaþiul
nostru balcanic pentru cã revine frecvent în note-le informative depuse de sursele în exerciþiu.
Începuse, e drept, sã fie recunoscut ºi în România;
în 1988, la Editura Cartea Româneascã i-a publicat un
volum de „Eseuri” sub îngrijirea lui Modest Morariu, iar
revista „Luceafãrul” i-a publicat, în douã numere consecutive eseul despre Paul Valery.
Lucrãri asemãnãtoare aflãm ºi din notele informative
recoltate de securitate de la sursele distribuite pe urmele
lui Aurel Cioran. Sursa Diamantopol, bunãoarã, într-o notã
informativã depusã la 20 martie 1984, îºi informeazã
stãpânii cã Aurel Cioran ”pãstreazã (cu fratele sãi, ad.n.)
legãturi de corespondenþã ºi este chemat adesea la telefon
de la Paris. Fratele sãu este îmbãtrânit ºi ceea ce scrie
sunt numai teme filosofice, fãrã a afecta persoana sau
cum a zis el fãrã a se referi direct la þara noastrã. Aºa
cum am mai scris, a declarat cã a rupt orice relaþie cu
Europa liberã cãci aceºtia mai amintesc de el când apar
anumite lucrãri, sunt chestii de publicitate, fãrã avizul
sãu. Nu i-a mai trimis cãrþi ca sã citeascã, iar când a fost
în vizitã a renunþat la multe cãrþi pe care i le-a oferit fratele
sãu” (Idem, vol. I, f. 38)
Din explicaþiile subsolice ale notei informative aflãm
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Anturajul lui Aurel Cioran
Cioran. Cu doi ani mai mic decât
fratele sãu strãmutat în inima Parisului, Aurel Cioran avea
ºi el probleme serioase de sãnãtate. Suferea de depresie
ºi devenise taciturn, mizantrop, ursuz. O vreme, în
primãvara anului 1980, fusese chiar internat la clinica din
Gãtaia, sub îngrijirea doctorului Lãzãrescu, spre
disperarea lui Emil Cioran care-l îmbia de la Paris sã-i
cearã orice medicament ºi în orice cantitãþi. „O sã-þi trimit
tot ce vrei ºi cât vrei” îi scria la 9 mai 1980 („Scrisori
cãtre cei de-acasã”, Editura Humanitas, Bucureºti, 1995,
p. 385). Într-adevãr, îi trimitea tot felul de medicamente
ºi cãrþi scumpe pentru a fi oferite doctorilor din clinicã.
Trebuia sã se întremeze cât mai repede pentru cã risca
sã rateze cãlãtoria în Occident, pentru care avea deja
toate aprobãrile obþinute.
La Sibiu se vedea cu puþinã lume. Mai apropiat îl avea
pe Vasile Ciuchinã ºi pleiada intelectualilor ce roiau în
jurul lui Noica. Un timp, pânã la plecarea din þarã, a fost
în relaþii mai strânse cu Gabriel Bãlãnescu, fost camarad
al tinereþii sale legionare. Trecuse ºi el prin lagãrele
comuniste ºi era considerat un element periculos, pentru
cã securitatea se interesa insistent de legãturile sale cu
cei din þarã. Aurel Cioran era unul dintre cei puþini cu care
mai þinea legãtura. În timpul anchetelor a împãrþit aceeaºi
locaþie cu Eugen Cristescu, fostul ºef al Serviciului Secret al Armatei care era condamnat la moarte ºi-ºi aºtepta
sorocul. De la el a aflat cã numãrul exact al comuniºtilor
din România de dinainte de comunizare era de 1152 „dintre
care jumãtate erau agenþi ai Siguranþei, adicã plãtiþi de
el, Eugen Cristescu” (Dumitru Banea, „Acuzat, martor,
apãrãtor în procesul vieþii mele”, Editura Puncte Cardinale,
Sibiu, 1995, p. 172).
În 1981, Gabriel Bãlãnescu a publicat la Editura Dacia
din Madrid volumul memorialistic „Din împãrãþia morþii”,
în care regãsim multe din experienþele sale de deþinut
politic. Tot de la Eugen Cristescu a aflat ºi scena ultimei
întâlniri dintre Mareºalul Antonescu ºi mama sa care îi
imputa faptul cã ar fi fãcut cerere de graþiere.
Amiciþia dintre el ºi Aurel Cioran era evidentã, deºi
corespondenþa le era interceptatã, prelucratã ºi folositã
în sensul insinuat de securitate. Operaþia, aflãm din
dosarele securitãþii, era efectuatã de U. M. 0647 din
Bucureºti ºi trimise la sediul securist din Sibiu. Pentru a
convinge de fidelitatea copiei se trimitea împreunã cu
originalul, dupã care se punea pe linie normalã.
În iunie 1989, Gabriel Bãlãnescu a participat la marile
manifestãri de la Budapesta ºi trimitea prietenului sãu
din Sibiu o ilustratã „ca mãrturie a prezenþei mele la
Budapesta la 16 iunie 1989. A fost impresionant”
(ACNSAS, dosar 16366, vol. 2, f. 20).
Aprobându-i viza pentru a cãlãtori în Apus, securitatea
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se arãta interesatã sã afle dacã Aurel Cioran îl viziteazã
ºi pe medicul Gabriel Bãlãnescu stabilit în R. F. G. la
Dagendorf 8360, Meinkopfenstr 726. Pânã la plecarea
din þarã fusese urmãrit pe relaþia sa cu „emigraþia
legionarã”, în cadrul cãreia bãnuim cã s-a integrat fãrã
nicio dificultate dupã ce s-a stabilit în Germania.
Sã mai notãm, fugitiv, cã lucrarea lui Dumitru Banea
„Acuzat, martor, apãrãtor în procesul vieþii mele” apãrutã
la Editura Puncte Cardinale din Sibiu în 1995, consacratã
activitãþii legionare a fraþilor Banea ºi în general evocãrii
activitãþii legionare din Sibiu, a fost post-faþatã de Aurel
Cioran, care, printre altele scria: „Mã ispiteºte gândul de
a asemãna fenomenul legionar cu jansenismul Port –
Royal (Pascal, Arnault, la mère Angèlique, M. de Saint
Cyran etc) fiecare ameninþate de forþele rãului”.
Coroborând aceste rânduri cu interviurile acordate revistei
Euphorion, anul VII, numãrul unu (61, 62, 63) din 1996 ºi
suplimentului ziarului Cotidianul – Literaturã, Arte ºi Idei
nr. din 23 octombrie 1995 putem spune cã a rãmas, pânã
în ultima clipã, un mohican al miºcãrii lui Codreanu. Dacã
fratele sãu, scepticul de pe rue d‘Odeon mãrturisea cã
se vindecase de aceastã rãtãcire juvenilã, aºa cum
femeile uºoare se dezic de trecutul lor deocheat (ºi navem motive sã punem la îndoialã sinceritatea acestei
mãrturisiri repetate, Aurel Cioran, ca ºi Gabriel Bãlãnescu,
ca alþii, a rãmas statornicit pe plaiurile acelei isterii
euforice).
ªi mai notãm, tot aºa fugos ºi la repezealã, cã
noþiunea de sinceritate a cãpãtat o încãrcãturã est – eticã
neobiºnuitã, fiind supralicitatã deopotrivã de cei ce-l
condamnã în virtutea inerþiei, dar ºi de cei ce-l apãrã cu
bunã – credinþã ºi cu încredere în valoarea istoricã ºi
moralã a mãrturisirii. Evident, în ceea ce ne priveºte,
facem parte din a doua categorie. Sunt încredinþat cã
remuºcarea lui Cioran era sincerã, cã n-avea nimic fariseic
ºi formal pentru a înºela vigilenþa lui Lucien Goldman ºi
a altora care stãteau cu ochii pe el ºi-i putea declanºa o
campanie de presã asemenea celei ce s-a înscenat lui
Vintilã Horia, atunci când i s-a conferit premiul Goncourt.
De ce le consider sincere? Pentru cã nu sunt fãcute
circumstanþial, n-au fost determinate de anumite
împrejurãri ºi nu ºi-au propus sã tempereze anumite
atitudini rãzvrãtite, neliniºti, sau pentru a înºela anumite
suspiciuni. Dorea sã-ºi înºele fratele când îi scria, la 25
septembrie 1979, cã „scriitorul care a fãcut prostii în
tinereþe, la debut, e ca femeia cu un trecut deocheat”
(„Scrisori cãtre cei de-acasã”, Editura Humanitas,
Bucureºti, 1995, p. 174). Figuraþie fãcea când îi scria lui
Arºavir Acterian, la 10 septembrie 1974 cã ºi-a „revenit
definitiv ºi de multã vreme din febrele tinereþii?” De ce-ar
fi fãcut-o formal ºi teatral fariseic? „În privinþa asta, mai
spunea scepticul, am avut unele neplãceri destul de
serioase din partea unor prieteni de altãdatã – în fine,
înþelegi. Când mã gândesc ce rãtãcire! Ne prostise un
vânt de nebunie. Trebuie sã-þi spun cã am avut mult de
suferit (moralmente, se-nþelege) de pe urma entuziasmului
de atunci” („Scrisori…”, p. 216).
Dar exemplele sunt aºa de numeroase c-ar putea
constitui obiectul unei analize speciale, pe care n-o
dezvoltãm aici.
PRO

cã sursa a fost racolatã cu aprobarea organelor de partid
ºi cã „din motive de sãnãtate s-a întrerupt folosirea ei (a
sursei, ad. n.), dar cu toate acestea când are aspecte de
semnalat, le aduce la cunoºtinþa organelor noastre” (Idem,
f. 113). Este probabil cea mai activã dintre sursele
distribuite pe urmele lui Aurel Cioran cea mai
conºtiincioasã ºi mai detaliatã în notele informative
redactate.
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Revin însã la anturajul lui Aurel Cioran. Cu firea sa
retrasã ºi puþin colocvialã, nu era cãutat de prea multã
lume. Nu-i vorbã cã ºi el cãuta singurãtatea ºi se simþea
bine în diorama ci pentru cã îºi putea vedea liniºtit de
lecturile sale. Bine cu adevãrat se simþea doar în
compania lui Noica ºi a ciracilor sãi, a lui Nicolae ºi Sorin
Comoroºan.

PRO

Aurel Cioran ºi preocupãrile sale cãrturãreºti
cãrturãreºti. Nu
era înzestrat cu harurile fratelui sãu, dar era, totuºi, un
intelectual, ba chiar unul cu pretenþii. Era interesat în
special de succesele fratelui mai mare ºi se conecta la
spiritul lor ºi la tot ce-i putea influenþa imaginea de scriitor
european. De fapt, era interesat de fenomenul cioranian
în toate articulaþiile sale; se interesa de felul cum este
receptat în Franþa ºi în lumea occidentalã, de traducerea
sa în alte limbi ºi, bineînþeles, de reacþiile generate în
spaþiul de culturã românesc. De regulã, scepticul îl þinea
la curent cu toate izvodirile sale ºi-i trimitea nu doar
revistele franceze unde era comentat favorabil, dar ºi pe
cele unde accentul critic cãpãta aspectul unor rãutãþi
pedante.
Supãrãri mai mari i-au produs un articol al lui Alain
Bosquet ceea ce l-a fãcut pe Cioran sã se poziþioneze
foarte dur faþã de el. „O secãturã pe care-l dispreþuiesc
profund ºi cu care ar fi trebuit s-o rup de mult. I s-a
transmis ce-am spus despre el ºi, ca sã se rãzbune, m-a
acoperit cu insulte” („Scrisori cãtre cei de-acasã”, p. 118)
Într-un fel, Aurel Cioran devine un fel de confesor al
fratelui sãu, împreunã cu care se frãmânta ºi se zbuciuma
pentru toate nevralgiile întâmpinate. Îl necãjeau, mai ales,
aluziile la trecutul lor legionar ºi la entuziasmul activat
într-o vreme când istoria însãºi se afla în derapaj ºi
degringoladã. „Ce proºti pot fi oamenii! – îi scria Emil
Cioran la 2 noiembrie 1973. Pentru mine, epoca în care
scriam „Schimbarea” mi se pare incredibil de îndepãrtatã.
Câteodatã ajung sã mã întreb dacã am scris chiar eu
acele divagaþii care se tot citeazã” („Scrisori…”, p. 114)
La 7 iulie 1969, Aurel Cioran primea o paginã dublã
din „Monde” cu mai multe referinþe despre cãrþile sale,
din care nu apreciazã decât pe cele semnate de Gabriel
Marcel ºi de Worms. Din pãcate, în þarã rãmâne un ilustru
necunoscut, nu i se publicã lucrãrile, iar comentariile pe
seama lui erau rãutãcioase, inchizitoriale.
În „Viaþa Româneascã” nr. 5 din 1957, Henri Wald a
publicat articolul „Filosofia spaimei ºi interjecþiile lui Cioran”
în care îi imputa aplecarea spre existenþialism a autorului
parizian, faptul cã þinea în graþie acele noþiuni filosofice
preluate din recuzita doctrinei existenþialiste precum
Neantul, Absurdul, Spaima, Disperarea. „Nu cred, spunea
în încheierea articolului autorul, cã este departe ziua în
care, înaintând spre comunism, vom auzi din urmã niºte
urlete sinistre… Nu vor fi altceva decât interjecþii
nestilizate, sub formã brutã, ale ultimilor ciorani” („Viaþa
Româneascã”, nr. 5 / 1957, p. 221).
La vremea când apãrea acest articol Aurel Cioran era
încã în temniþele Aiudului, dar ulterior, dupã eliberarea sa
în 1964, îl va þine la curent cu ceea ce apãrea în România
la adresa sa; în 1981 când a apãrut volumul II al tratatului
academic de istorie a filosofiei româneºti (perioada
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interbelicã) unde i s-au consacrat ºi lui Cioran câteva
rânduri, fratele din Sibiu îi trimite lucrarea la Paris, spre
surprinderea scepticului care recunoaºte cã n-a citit din
„cãrþoiul” românesc decât paginile care „mã privesc”.
Autorul articolului (Nicolae Gogoneaþã) imputa, printre
altele, faptul cã autorul „Schimbãrii la faþã” visa la o
Românie imperialistã, de mare putere, la care ar trebui
sã ajungã prin „încãlcãri ºi cuceriri”. Înainte chiar de a
confrunta citatul în cauzã cu textul cãrþii din 1936, Cioran
se aratã convins cã „fraza compromiþãtoare de la sfârºit
nu-mi aparþine, sunt aproape sigur” („Scrisori…”, p. 189).
A intuit bine, cel puþin în formularea aceasta, citatul
nu existã în textul „Schimbãrii la faþã”. Acolo unde
vorbeºte despre „încãlcãri” nu existã cuvântul cuceriri ºi
nici invers.
Cine consultã corespondenþa ºi dosarul întocmit de
securitate pe numele lui Aurel Cioran, rãmâne surprins
de perfecta comunicare dintre fraþi. Dacã scepticul îºi
informa fratele de la Sibiu despre toate isprãvile sale
copilãreºti pe malurile Senei, Aurel Cioran, la rândul lui,
îl informa cu toate împrejurãrile dâmboviþene în care era
implicat ºi numele scepticului.
Cum multã vreme numele lui Emil Cioran fusese prohibit în cultura româneascã, nu prea avea ce-i comunica,
dar, de la o vreme, odatã cu notorietatea cãpãtatã în
Franþa a-nceput sã fie adoptat ºi de unele publicaþii
româneºti mai temerare.
În Revista de istorie ºi teorie literarã (nr. 1/1984)
Nicolae Florescu a publicat niºte extrase din scrisorile
expediate de Cioran în þarã în perioada 1933 – 1940.
Destinatarii erau: Ecaterina Sãndulescu, Ion Chinezu,
Lucian Blaga, Pompiliu Constantinescu ºi Octav Suluþiu.
Erau niºte decupaje selective din perspectiva ideii de
disperare ºi erau ordonate într-un „pseudojurnal” subiectiv
urmãrind frisoanele disperãrii, aºa cum se profilau în acei
ani de învolburare a istoriei.
La prima vedere, Aurel Cioran se arãta bucuros sã
vadã cã numele fratelui sãu a intrat din nou în circuitul
presei scrise din România. Iatã ce-i scria lui Bucur Tincu
la 17 mai 1984:
„Dragã Bucure,
Nu þi-am mai scris demult. N-am avut nici puterea ºi
nici curajul. Cum poþi consola inconsolabilul? Poate cã
mã ierþi ºi înclin s-o cred dupã cele douã numere ale
revistei „Luceafãrul”. Nu ºtiu cum sã interpretez. Eseul a
apãrut în revista „La nouvelle revue française” în
decembrie 1969. E drept cã editura americanã nu l-a
publicat cãci voia îmbunãtãþirea relaþiilor cu Franþa, recte
De Gaulle ºi li s-a pãrut excesiv de critic. Mai târziu mi-a
scris ºi Luþ cã a fost prea dur cu Vallery, dar aºa-i pe cine
iubeºti…
Îþi mulþumesc mult pentru atenþia ta. Altfel n-aº fi luat
act de publicarea lui.”1
În Revista de istorie ºi teorie literarã (ianuarie – martie
1

Bucur Tincu era rãºinãrean ºi coleg de generaþie cu
fraþii Cioran. Absolvise Facultatea de Filozofie din Cluj iar
între anii 1938 – 1940 a îndeplinit funcþia de secretar cultural
la Legaþia Românã din Berlin. În 1938 a publicat la Fundaþiile
Regale volumul „Apãrarea civilizaþiei” pentru care Fundaþia
i-a înmânat premiul scriitorilor tineri.
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R. A apãrut în revista de Istorie literarã a lui Cãlinescu
fost. Au apãrut niºte scrisori de-ale tale de prin 32 pânã
în 40 cãtre Ecaterina Sãndulescu, cãtre…
L. Ooo!!
R. Nu ºtiu de pe unde la ei la Muzeul de…
L. Pãi n-au dreptul, n-au dreptul sã le publice!
R. Nu?
L. Nu, nu. Fãrã aprobarea mea nu pot sã publice
scrisori.
R. Au publicat aºa, fragmente.
L. Ooo!
R. ªi un articol al lui Florescu
L. Florian
R. Florescu parcã.
L. Ascultã, scrie-i lui Moraru ca sã ia el în exclusivitate,
cã el face traduceri serioase. Sã nu lase pe toatã lumea
sã traducã.
R. Da, da” (ACNSAS, dosar 16366, vol. 2, p. 416).
Ar mai fi de precizat cã Modest Morariu, faþã de care
Cioran are cuvinte aºa de mãgulitoare, va îngriji în 1988
volumul de „Eseuri” apãrut la Editura Cartea Româneascã
împreunã cu o succintã, cuminte ºi mãgulitoare prefaþã.
Nu mai ºtim în ce mãsurã Aurel Cioran a intervenit
pentru a îndeplini rugãmintea fratelui sãu, dar putem bãnui
c-a fãcut-o cu aceeaºi conºtiinþã de legatar ºi purtãtor de
mesaj al scepticulu.
Era foarte atent cu arhiva Cioran, constituitã de el ºi
administratã fãrã reticenþe ºi suspiciuni, cãci o punea la
dispoziþia oricãrui cercetãtor interesat de zbaterile fratelui
sãu. Unul dintre aceºtia a fost Mircea Handoca pe care la lãsat sã cerceteze în liniºte documentele aflate-n
pãstrarea sa.
Ulterior însã, realizând cã publicarea unor documente
ar putea sã-l indispunã pe Emil Cioran, îl roagã sã-ºi
reprime ideea publicãrii lor pânã la obþinerea acordului
autorului lor. Iatã conþinutul scrisorii aºa cum a fost copiatã
de securitate ºi depusã în dosarul întocmit pe numele lui
Aurel Cioran:
„… Dupã cum vã amintiþi, desigur, cu prilejul vizitei
dvs. la mine în Sibiu, anul trecut, v-am pus la dispoziþie,
la cererea Dvs. diverse scrisori particulare ºi notiþe ale
fratelui meu EMIL CIORAN. Am considerat cã aceste
însemnãri au un caracter particular ºi pur informativ, nu
public.
De aceea vin cu rugãmintea sã nu publicaþi nimic pe
baza acestor materiale ºi sunt încredinþat cã veþi înþelege
cã asemenea publicãri nu pot fi fãcute fãrã acordul
prealabil al autorului lor, fratele meu EMIL CIORAN,
singurul îndreptãþit a hotãrî asupra oportunitãþii publicãrii
lor, a selectãrii lor ºi a contextului în care ele vor urma sã
aparã, fireºte în condiþiile legilor ºi regulamentelor în
vigoare în þara noastrã” (ACNSAS, dosar 16366, vol. 2,
f. 133).
Cãrturar cu o conºtiinþã deontologicã nefisuratã, Mircea
Handoca i-a rãspuns lui Aurel Cioran prin scrisoarea din
12. 09. 1987 – interceptatã ºi ea de cãtre securitate:
„Veºtile din 5 august de la Dvs. nu m-au prea surprins
deoarece Dl. Noica îmi comunicase anterior dorinþa fratelui
Dvs., dar probabil cã aþi vrut sã aveþi un document scris.
Vã rog sã fiþi liniºtit. NU voi publica niciun rând fãrã acordul
PRO

1984) au apãrut fragmente din scrisorile cãtre Ecaterina
Sãndulescu, Ion Chinezu, Pompiliu Constantinescu,
Lucian Blaga, Octav Suluþiu prezentate de Nicolae
Florescu ca fãcând parte din fondul de corespondenþã
Emil Cioran aflat în arhiva Muzeului literaturii române.
Nicolae Florescu semneazã o prezentare „Emil Cioran
sau mirajul constant al disperãrii”, pornind de la articolul
plin de maliþie al lui Blaga (publicat postum) „Farsa
originalitãþii”.
Grupajul din scrisori (evident fragmente „E. C.
(Pseudojurnal 1933 -1940)”).
Mã tot întreb cine a putut susþine cã bãtrâneþea e
frumoasã?
Niciodatã mulþumiri. Te îmbrãþiºeazã cu toatã
dragostea Relu. (ACNSAS, dosar 16366, vol. 1, 732).
Securistul care a fãcut transcrierea scrisorii, sau poate
superiorii lui, mai precizeazã ceva: „au apãrut discuþii de
acest fel ºi pe T. O.” Precizarea se referã la interceptarea
convorbirii telefonice dintre fraþii Cioran din 5 iunie 1984.
Reproducem un fragment din aceastã înregistrare.
Ora 9,16
„Sunã Luþ din Paris
L. Alo Relu?
R. Servus Luþ!
L. Te-am sculat!
R. Nu. Dar aici este un timp de ploaie.
L. Aici e iarnã, aici la Paris! E nenorocire. Cum o
duceþi? Ica este la birou?
R. Da, da.
L. A plecat deja!
R. Da, de vreo 2 ore. A avut ºi ea o gripã ºi a ieºit din
ea, dar a rãmas cu oarecare astenie.
L. N-a primit medicamentele pe care le-am trimis?
R. Ba da, da. Încã n-am vorbit cu Rodica cã a fost
ocupatã. Zilele astea… Mi-a transmis. Mulþumesc
frumos!
L. Cum o duci tu?
R. Merge, aºa. A fost o primãvarã foarte capricioasã.
Bunã e pentru reumatisme (Râde)
L. Noi am avut în aprilie varã ºi acum iarnã. Eu plec
în Germania astãzi pentru câteva zile numai.
R. Da, da.
L. Mã duc la Tuningen, lângã Stuttgart
R. Bine dragã.
L. Încolo sãnãtate! Cum merge, dormi?
R. Da, da! Iau câte o jumãtate de tabletã, merge.
L. Da, da! Acum cred cã ai pentru mai multã vreme!
R. Da, da, da! Sigur cã da. A apãrut în „Luceafãrul”…
Nu ºtiu dacã…
L. Scrie-i un cuvânt lui (notez – Modest Moraru).
Spune-i cã dacã face traduceri, sã le facã el cã sunt cele
mai bune. El le face.
R. Da, da, e bine tradusã!
L. Poþi sã-i scrii un rând?
R. Da, o sã vorbesc cu Dinu (Noica) sã-mi dea adresa,
sau îi scriu la „Luceafãrul”.
L. Scrie-i la „Luceafãrul” ºi spune-i sã facã el
traducerile. Sã nu lase sã traducã alþii, pentru cã am auzit
cã traduc prost unii prin nu ºtiu ce reviste.
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fratelui Dvs.
Ceea ce am tipãrit cu aproape doi ani în urmã în
Revista de istorie ºi teorie literarã / o selecþie din
corespondenþa Cioran – Eliade fãcea parte din arhiva
Mircea Eliade. L-a nemulþumit sau l-a indispus ceva din
acest material?
Scrisorile, (chiar ºi cele cãtre familie) nu mai aparþin nici
expeditorului, nici destinatarului, ci istoriei literaturii. E pãcat
cã zeci de mii de admiratori ai operei lui E. Cioran sã fie

lipsiþi de bucuria de a se afla în faþa unor asemenea texte.
Deºi am fost dezamãgit cã nu mi-aþi pus la dispoziþie
vara aceasta ºi celelalte scrisori, pãstrez totuºi o amintire
plãcutã ospitalitãþii ºi amabilitãþii Dvs.” (ACNSAS, dosar
16366, vol. 2, f. 129 - 130).
Nu aceleaºi rezerve le arãta ºi faþã de Gabriel Liiceanu
cãruia „i-a înmânat decupaje din ziare franceze mai vechi,
cu articole despre EMIL CIORAN” (ACNSAS, dosar
16366, vol. 2, f. 131).

Lucia Dãrãmuº

TEHNICA SCRIERII UNUI TEXT
ACADEMIC1

PRO

Tehnica, maniera de a concepe o lucrare ºtiinþificã,
indiferent de domeniul ºtiinþei, urmeazã reguli stricte,
extrem de acribice, în afara cãrora o lucrare nu poate sã
se numeascã academicã.
Þãrile cu tradiþie academicã de secole ºi-au întocmit
manuale pentru acest tip de scriere. De exemplu, la New
York existã M.L.A. (Modern Language Association of
America) Style Sheet care, perfecþionându-se în decursul
unor ani, a ajuns M.L.A. Handbook for Writers’of Research
Papers2, bazele ei fiind puse în 1883.
Pe lângã un astfel de manual, necesar întodeauna,
pe masa de lucru nu ar trebui sã lipseascã Dicþionarul
explicativ al limbii române sau, dupã caz, dicþionarul limbii
în care se redacteazã lucrarea, de asemenea, un ghid de
scriere corectã. E falsã ideea conform cãreia nativul are
capacitatea utilizãrii 100% a întregului vocabular,
bazându-se pe înmagazinarea unui limbaj tehnic, specific domeniului în care s-a perfecþionat de-a lungul
timpului. Eventual ºi-a format un limbaj standard, de lemn,
însã nu ºi-a îmbogãþit prea mult vocabularul în afara
instrumentelor de lucru mai sus menþionate. La noi în
þarã, cu excepþia secþiei de Limbi Clasice, unde studenþii
au un curs de un semestru – Introducere în filologia
clasicã – în care învaþã toate regulile de scriere academicã, istoria manuscriselor, noþiuni de editare, istoria
scrisului, istoria cãrþii ºi a tiparului, nici o altã instituþie
de învãþãmînt sau culturalã nu predã astfel de noþiuni.
Din aceastã cauzã, dacã umaniºtii au prins din zbor
tehnicile, uneori aplicate cu stîngãcie, dar existente vizibil
în cãrþile lor, cei mai suferinzi în acest sens sînt cei din
ºtiinþele exacte.
De aici, poate, în ultimul timp, în special medicii s-au
confruntat cu o seamã de acuze, fiindu-le incriminatã
munca ºtiinþificã, pasibilã de plagiat. Aici se cuvine a
introduce un N.B.! Între plagiat ºi compilaþie existã
distincþie clarã, însã, chiar dacã o lucrare nu poate fi
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demonstratã ca plagiat, fiind o compilaþie, textul respectiv
n-ar trebui, conform regulilor de scriere ºtiinþificã, în lipsa
originalitãþii, sã aibã calificativul academic.
DEX-ul semnaleazã plagiatul ca fiind „acþiunea de a
plagia; operã literarã, artisticã sau ºtiinþificã a altcuiva,
însuºitã (integral sau parþial) ºi prezentatã drept creaþie
personalã3. “
Termenul vine din latinã, plagius, - ii (m) 4– cel ce
smomeºte ºi ascunde robii altuia. Sensul figurat al termenului indicã pe cel care furã scrierile altuia. Compilaþia,
conform DEX- ului , reprezintã „lucrarea, opera care
cuprinde idei ºi fragmente din diverºi autori, neprelucrate
în mod personal5”. Termenul este de origine latinã,
compilaþie < lat. compilatio, onis s.f.6 însemnînd culegere
din scrierile altora, verbul care desemneazã acþiunea fiind
compilo, are, un construct < prep. arh. com > cum + vb.
pilo, pilare = a despoi, a prãda. Cicero îl pune în legãturã
cu furtul din temple „compilare fana” = a prãda templele.
Care ar fi ingredientele dintr-un text pentru ca acesta
sã nu se facã vinovat de plagiat? Cartea la care voi apela
pentru a evidenþia lipsa elementelor tehnice specifice
stilului ºtiinþific nu face obiectului plagiatului, însã suferã
din punct de vedere al rigorii terminologice. Între compilaþie ºi plagiat existã diferenþe. Plagiatul are în vedere
furtul direct, asumarea muncii finite, muncã aparþinînd
de drept altuia, pe cînd compilaþia indicã preluarea ideii
altuia, fragmentarã, fãrã a se face trimitere la cartea de
origine, la autor, fãrã adnotãri, fãrã prelucrarea ideilor în
mod personal etc.
Materialul prezent este scris sine ira, aºadar nu îºi
propune sã acuze autorul, ci doar sã atragã atenþia asupra
necesitãþii scrierii ºi conceperii unui text academic dupã
toate rigorile.
Compendiu de Suicidologie, autor Doina Cosman, ed.
Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2006, se deschide
cu un studiu istoric asupra suicidului. Vorbind despre
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de subsol, sursele indirecte, stilul ºtiinþific, miscelanee,
indexuri, lista abrevierilor, bibliografie etc.
- notele de subsol – pentru textele academice, notele
de subsol sunt esenþiale, pentru cã aduc un plus de
informaþii de esenþã istoricã, ºtiinþificã, evolutivã, culturalã,
care nu-ºi gãsesc locul în text. Tot aici se pot încadra
anumite polemici, argumente pro ºi contra, referitoare la
ideile din articol. De obicei, notele sunt aºezate în
subsolul paginii, dar pot apãrea ºi la finele capitolului.
- prescurtãrile specifice, de regulã, sunt sintagme
latineºti ºi se folosesc în funcþie de necesitãþi, în vederea
fie a eliminãrii unor repetiþii, fie pentru a aduce un grad de
înþelegere mai mare.
- cf
cf. – confer – comparã
- s.v . – sub voce (sub verbo) – sub cuvântul (discutat;
vezi cuvîntul)
- et. al
al. – et alii – ºi alþii (se foloseºte dupã nume de
persoane)
- etc
etc. – et caetera – ºi celelalte lucruri (ºi aºa mai
departe). Niciodatã nu vom pune etc. dupã persoane.
- supra – mai sus (atunci când se face referire la un
pasaj din textul curent)
- infra – mai jos. Atît supra, cât ºi infra apar în
combinaþie cu prescurtarea p. (ex. v. supra. p. 3)
- passim – ici ºi colo (peste tot în text). Adverbul se
întrebuinþeazã în special când referinþele sunt foarte
numeroase în text, infra ºi passim nemaifiindu-ne de nici
un folos.
- idem – acelaºi, aceeaºi. Când aceeaºi paginã
abundã în idei care trimit la acelaºi autor, la aceeaºi carte,
pentru evitarea repetiþiei, folosim idem
- ibidem – chiar acolo, în acelaºi loc. Prescurtarea
este ibid. Folosim ibidem (ibid.) când întreaga notã se
repetã, diferite fiind doar paginile.
- op.cit
op.cit. – (opere citato) – în lucrarea citatã
- loc. cit
cit. – (loco citato) – în locul citat. Ambele expresii
au în vedere lucrãrile citate anterior.
Existã expresii latineºti care sunt utile textului academic, însã nu de necesitate maximã, având un caracter,
mai degrabã, elitist: ab initio; ad literam; ad rem; a posteriori; a priori; de facto; in extenso etc.
- miscelanee – se referã la materialele adiacente,
folosite pentru surplusul de informaþie, care trebuie
menþionate: conferinþe, filme, diapozitive, manuscrise,
scrisori inedite, recenzii, teze, mese rotunde, dezbateri
publice, emisiuni radio – tv., surse necunoscute, expoziþii,
vernisaje, prezentare de caz etc.
- erata – lista de sfârºit, prin intermediul cãreia sunt
semnalate ºi îndreptate eventualele omisiuni sau greºeli.
- sursele indirecte – cînd o operã este cotatã ca fiind
academicã, ea trebuie sã facã uz de surse directe, doar
acestea având prezumþia de exactitate. În mãsura în care
acest fapt nu este posibil, se acceptã ºi sursa indirectã,
însã, în acest caz, se semnaleazã sorgintea informaþiei
respective. De obicei, acestea au în vedere materialele
vechi, manuscrisele etc., care fie s-au pierdut, fie, din
varii motive, nu pot fi consultate decât cu restricþii, motiv
pentru care se specificã de unde s-a luat informaþia ca
atare.
- stilul ºtiiþific – acesta se aplicã exclusiv lucrãrilor
PRO

sinucidere ºi sinucigaºi, din perspectivã culturalã,
autoarea cãrþii aminteºte de expresia ebraicã, pe care o
scrie în româneºte, punând-o între ghilimele, fãrã a da
exact sursa, ce dicþionar sau carte a consultat.
„Singurul caz de sinucidere relatat de Noul Testament,
spune autoarea, este cel al lui Iuda Iscarioteanul. Expresia
verbalã pentru sinucigaºi în limba ebraicã este: acela
care se distruge pe sine cu bunã ºtiinþã7.”
Informaþiile culturale nu au corespondent în nici o
sursã bibliograficã.
„În Grecia, în antichitate – se spune mai departe –
sinuciderea era interzisã. Cadavrul sinucigaºului era privat
de ritualul de înmormântare iar mâna dreaptã a acestuia
tãiatã ºi înmormântatã separat. Totuºi, stoicii erau
partizanii declaraþi ai sinuciderii. În Roma anticã, doar în
perioada de decadenþã suicidul a devenit mai numeros,
poate ºi datoritã influenþei lui Seneca: a te gîndi la moarte
înseamnã a te gîndi la libertate.8"
Se impune o întrebare pertinentã. Pe baza cãrei surse
se fac astfel de afirmaþii? Fãrã a fi deloc maliþioºi, în
afara materialelor de lucru cu caracter istoric, nu poþi avea
acces la informaþii din antichitate. Sursele sunt extrem
de multe, însã autoarea nu noteazã nici una. Nici mãcar
zicerea atribuitã lui Seneca ºi semnalatã ca atare nu
beneficiazã de sursã. În lipsa izvoarelor, datele culturale,
care mai beneficiazã ºi de cifre, nu sunt altceva decât
compilaþii. Cu privire la atitudinea lui Aurelius Augustinus
faþã de suicid, se precizeazã cã „a condamnat sinuciderea, considerând acest act mai pãcãtos decât o crimã,
întrucât cel ce se sinucide îºi condamnã sufletul la
chinurile veºnice ale iadului9”, însã nu aminteºte conform cãrui text augustinian face o astfel de aserþiune.
Excursul cultural despre sinucidere trece ºi prin Martin Luther, din care se citeazã, fãrã a se pune în dreptul
citatului nici o sursã bibliograficã. Toate citatele, conform normelor de scriere academicã, indiferent de
lungimea lor, se semnaleazã prin ghilimele, se reproduc
întocmai ca în original, adãugându-se la sfârºit o notã
prin care se specificã sursa cu minuþiozitate, dându-se
autorul, titlul, editura, oraºul, anul de apariþie, pagina.
Capitolul Compendiumului beneficiazã, totuºi, la sfârºit,
de o bibliografie selectivã. Trecerea unei bibliografii la
sfîrºitul unei lucrãri, fãrã a trimite la text, la ideile acestuia,
înseamnã piraterie intelectualã.
La noi, în special în lumea medicalã, întâlnim astfel
de cazuri.
Conform lui Jacobus Thomasius10, termenul plagium
(sau plagiarius) este pus în legãturã cu furtul intelectual,
pentru prima datã folosit de Martial, dupã cum aflãm de
la Gerges Maurevert. Pierre Bayle11, definind plagiatul,
se apropie mai mult de nuanþa semanticã a termenului
original, considerând cã plagierea nu este altceva decât
furtul de „bob de grâu, de paie, pleavã ºi praf în acelaºi
timp”, în latinã semnificaþia cuvîntului trimiþînd spre furtul
de animale din bãtãtura casei.
Conform normelor de scriere academicã, impuse o
datã cu aparþia academiilor antice 12, a manualelor
generice, specifice domeniului de cercetare, un text
ºtiinþific trebuie sã þinã cont de prescurtãrile specifice,
sintagme latineºti caracteristice acestui tip de text, notelor
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de cercetare (Teze de doctorat, tratate, compendii etc.),
în care limbajul trebuie sã fie lipsit de subiectivitate, fiind
limpede, echilibrat, cu fraze scurte, fãrã licenþe lingvistice,
cu expresii concise, un stil neutru, detaºat, fãrã exagerãri,
fãrã pãrtinire.
- rezumatul – de obicei, rezumatul se face în una din
limbile de circulaþie, astfel încât, ideile din cuprinsul
studiului sã fie accesibile oricãrei persoane aparþinînd
altui sistem lingvistic.
ehnic – se are în vedere un minidicþionar,
- dicþionar ttehnic
în care sunt daþi termenii tehnici, specifici doar domeniului
de cercetare specific lucrãrii în cauzã
- indexurile – se aºeazã la sfârºitul unei lucrãri. O
lucrare ºtiinþificã, prin ceea ce reprezintã ea, vorbeºte ex
cathedra, aºadar, indexul este o necesitate pentru
compendii, tratate. Conform Pike, Kenneth L. How to
Make an Index in Publications of M.L.A.13 indexul poate
da informaþii generale cu privire la o temã, nume, discipline, subiecte etc.
- abrevieri – toate prescurtãrile din text fac suportul
listei abrevierilor
- bibliografia – abia dupã ce s-au uzitat toate elementele caracteristice textului academic, la sfârºit se trece
lista tuturor cãrþilor consultate, indiferent dacã au apãrut
în note sau în bibliografia selectivã, caracteristicã fiecãrui
capitol în parte.
Întorcându-ne la lucrarea Compendiu de suicidologie,
autor Doina Cosman, dacã þinem cont de toate aceste
criterii standar, impuse de normele academice internaþionale de scriere ºi redactare a unui text ºtiinþific, lucrarea
mai sus menþionatã se abate de la unele din aceste norme.
Lipsesc notele de subsol, abrevierile, dicþionarul tehnic,
miscelaneele, prescurtãrile specifice expresiilor latineºti,
pe care nici nu le foloseºte, din cauza lipsei notelor, bibliografia generalã nu se dã. Limbajul este uneori agramat,
cu expresii tautologice – „la construirea concepþiei despre
moartea ºi-au adus aportul14” – cu virgule lipsã sau puse
fãrã a se þine cont de normele gramaticale în vigoare –
„acest cuplu viaþã-moarte nu este în contradicþie, cele
douã stãri sunt diferite (,) dar nu opuse15...”. De obicei,
în cazul compediumului menþionat, lipsa virgulelor se
constatã înainte de dar (conj., adv.) adversativ, care cere
obligatoriu virgulã. De asemenea, lipsesc virgulele ºi în
cazul subordonatelor atributive izolate.
Un capitol extrem de incitant ar fi putut fi Trãire ºi act
– o abordare fenomenologicã a procesului suicidar, dacã
doctor Doina Cosman ar fi tratat subiectul chiar din
persectiva anunþatã în titlu, fãcând apel cu adevãrat la
reprezentarea filosoficã a suicidului ca identitate fenomenologicã. Ideile din acest capitol aparþin spaþiului comun,
din când în când se dau citate din autori celebri, fraze în
înteriorul cãrora cuvântul moarte deþine un rol special,
fãrã a se face un minimum interpretativ, desigur, fenomenologic, fãrã a se da trimiterea exactã: „Dupã cum remarca
ºi H. Ey – angoasa de moarte este un vestibul în faþa
timpului deschis16.”
Oare unde remarca H. Ey?! Cazurile Van Gogh, Jack
London, Gauguin, Ceaikovski, Kirchner, Hemingway,
Cesare Pavese nu lãmuresc ideile „fenomenologice” ale
capitolului „fenomenologic”, ele doar fac uz de informaþiile
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biografice. Dacã tot s-a dorit semnalarea acestor cazuri,
ar fi fost oportunã ºi prezenþa celebrei poete Sylvia Plath,
dar ºi a Fridei Kahlo, cauza morþii acesteia din urmã fiind
pusã sub semnul întrebãrii. Oficial, moartea pictoriþei este
pusã în seama unei embolii pulmonare, deºi mãrturiile
timpului vorbesc de o supradozã. Însã, ca fiinþare
ontologicã, din toate punctele de vedere, ar fi fost extrem
de interesant pentru un psihiatru cazul Sylviei Plath.
Note:
1. textul academic – din fr.académique, lat. academicus.
Textul academic nu priveºte eseul, excursul eseistic, cu face
suportul strict al lucrãrilor de cercetare.
2. M.L.A. reprezintã o asociaþie de culturã, care, pornind
de la primele tipuri de scriere, evoluþia scrisului, a gândit un
istrument de lucru, în care sunt date toate datele informative
cu privire la stiluri, modalitãþi de scriere a unui text, în funcþie
de istoricitate, de evoluþie. Cartea este completatã în fiecarea
an, la reorganizarea ºi adãugirea ei având un deosebit aport
lingviºtii, scriitorii, criticii, artiºtii, oamenii de ºtiinþã. Instrumentele de lucru au în vedere asociaþiile, domeniile de
cercetare, gradele de studiu etc.
3. *** Dicþionarul explicativ al limbii române – Academia
Românã, Institutul de Lingvisticã „Iorgu Iordan”, ed. Univers
Enciclopedic, Buc., 1998, p.801
4. Ioan Nãdejde, Amelia Nãdejde Gesticone, Dicþionar
Latin – Român, Ed. Adevãrul, 1939, p.504
5. ibid.3, p.203. Compilaþie din fr. compilation, lat. copilatio
6. ibid.4, p.113
7. Doina Cosman, Compendiu de Suicidologie, Ed. Casa
Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2006, p.9
8.
ibid.7, p.10
9.
idem 8
10. Jacobus Thomasius – Disertaþie filologicã despre
plagiatul literar, în Cartea plagiatelor, Gerges Maurevert, Ed.
Floarea albastrã, Buc, 2005, p.16
11. Pierre Bayle, Dictionnaire historique et critique ,
Paris, Les Belles Lettres, 1696-1697, p. 504
12. Academia exista încã din timpul lui Platon ºi avea
în vedere ºcoala filosoficã întemeiatã în 387 î.e.n., foarte
Akademos, eroul
aprope de Atena. Termenul provine de la Akademos
mitologic cãruia i-ar fi aparþinut grãdina în care se întîlneau
filosofii
13. Pike, Kenneth L. How to Make an Index in Publications of M.L.A. 83, (1968), pp.991-93
14. ibid.7, p.152
15. idem14
16. ibid.7,p.154
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Ilya Prigogine

„OAMENII ªI NATURA SUNT
CREATURI ALE TIMPULUI”

***
Ilya Prigogine, prin cercetãrile domniei voastre asupra
proceselor dinamice, complexe ºi ireversibile, din domeniul

52

fizicii ºi al chimiei, ce promit un nou tip de dialog între fiinþa
omeneascã ºi naturã, aþi contribuit la fãurirea imaginii
ºtiinþifice actuale a lumii, despre care putem cu adevãrat
spune cã e revoluþionarã. Aþi putea explica pe scurt prin ce
aspecte fundamentale se distinge ea de modelele clasice,
mecanice ºi cauzale, propuse de Francis Bacon, Galilei,
Descartes, Newton ºi su
ccesorii lor?
succesorii
ªtiinþa actualã ne dezvãluie o lume infinit mai bogatã,
mai instabilã, mai surprinzãtoare, dar ºi mai periculoasã
decât cea a ºtiinþei clasice. Fondatorii sãi au considerat
cã legile naturii sunt pe cât de globale, pe atât de
imuabile, cã tot ce existã, tot ce se produce, poate fi
explicat cu ajutorul unor scheme omogene ce rãspund
postulatului raþionalitãþii. S-a crezut cã fenomenele naturii
puteau fi abordate cu ajutorul unei reducþii constante la
elemente din ce în ce mai mici, cel puþin în principiu, ºi
cã axiomele pe care le-am fi dedus din acestea nu doar
vor umple în curând ansamblul faliilor din ºtiinþã, dar ºi –
în condiþiile iniþiale date – ar avea o validitate eternã. Cu
aceastã abordare, ºtiinþa clasicã a obþinut un succes fãrã
precedent: existã o uimitoare convergenþã între ipotezele
sale teoretice ºi rãspunsurile sale experimentale. Dar am
aflat între timp cã ideea dupã care problemele
fundamentale ale ºtiinþelor naturii ar putea fi rezolvate
foarte rapid este o iluzie, ºi cã presupunerea cã lumea
se comportã ca un automat respectând pentru eternitate
legi matematice inerente, mai mult sau mai puþin simple,
este o idealizare. Determinismul ºi reversibilitatea nu sunt
valabile decât în cazuri limitã, când sistemele psihochimice se aflã în echilibru; în restul timpului,
ireversibilitatea ºi indeterminismul par sã stabileascã
regula. Aceasta înseamnã cã procesele ireversibile,
cândva izgonite din cercetare, considerate niºte perturbaþii
indezirabile, devin pe bunã dreptate un centru de interes,
în mãsura în care sunt adesea la baza auto-organizãrii
spontane a naturii, adicã a stãrilor materiei ce se ivesc
subit ºi îndepãrtate de echilibru. Acestea rezultã dintr-o
dialecticã multiplã a hazardului ºi a necesitãþii, în care
slabe variaþii pot antrena transformãri considerabile ºi fac
sã aparã noi forme de coerenþã ºi de interacþiune. Un rol
decisiv revine astfel timpului: el nu mai este doar un
parametru al miºcãrii, ci mãsoarã evoluþii interioare întrun spaþiu de dezechilibru. El are calitatea de a fi creativ,
ºi de aceea funcþioneazã ca o forþã motrice, la nivel
macrocosmic ca ºi la nivel microcosmic. Fie cã este
vorba de astrofizicã, de fizica particulelor elementare, de
biologie sau de chimie, avem în toate disciplinele
concepte-cheie ca evoluþie, diversificare, instabilitate,
care ne atrag atenþia asupra complexitãþii din ce în ce
PRO

Fizicianul ºi chimistul belgian de origine rusã Ilya
Prigogine (nãscut în 1917 la Moscova, decedat în 2003)
a emigrat din Rusia, cu familia, în 1921; dupã un sejur
provizoriu la Berlin, s-a stabilit la Bruxelles. Munca
ºtiinþificã a lui Prigogine, al cãrui nucleu este constituit,
de la jumãtatea anilor ’40, de studiul proceselor ireversibile
ale termodinamicii, i-a fructificat rapid puternicele sale
înclinaþii cãtre artã ºi filosofie. Descoperirile lui Prigogine
au pus bazele descrierii proceselor de trecere de la materia moartã la materia vie ºi au condus la aplicaþii
revoluþionare în domeniile cele mai diverse, cu mult
dincolo de chimie ºi biologie: domenii la fel de variate
precum traficul automobil, societãþile de insecte, creºterea
celulelor canceroase... pânã la analiza sistemelor sociale.
Premiul Nobel pentru chimie i-a fost atribuit în 1977.
Prigogine vorbeºte despre „redescoperirea timpului”
deoarece Newton ºi Einstein au considerat cã aceastã
dimensiune nu existã în afara spiritului uman. Soluþia sa
constã în ceea ce el numeºte „sãgeata timpului”: „Timpul
joacã un rol de construcþie a realului care nu e decât o
posibilitate printre multe altele. Dacã unele obiecte sunt
organizate iar altele nu, este efectul timpului.”
Printre operele sale traduse în francezã, citãm: De la
fiinþã la devenire (Alice, 1999), Legile haosului
(Flammarion, 1999), Omul în faþa incertitudinii (Odile
Jacob, 2001), Sfârºitul certitudinilor (Odile Jacob, 2001).
Interviul de mai jos, realizat de Constantin von
Barloewen, face parte din Cartea cunoaºterilor, în curs
de apariþie la Editura ART.
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mai mari a lumii vii. Pentru a-l rezuma într-o formulã:
viitorul nu mai este conþinut în timpul prezent. În acest
context, dãm în mod obligatoriu peste o concepþie a naturii
ce era strãinã ºtiinþei clasice.
Deschide acesta o prãpastie de netrecut între teoriile
divergente?
Nu, munca mea constã în integrarea proceselor
evolutive în legile fundamentale ale fizicii. Nu contest
deloc faptul cã axiomele lui Newton se aplicã unor sisteme
– dar numai dacã acestea se simplificã în mod grosolan,
sau se fac excepþii al cãror caracter reversibil este în
contradicþie cu experienþa noastrã cea mai personalã ºi
cu fenomene ireversibile pe care le observãm în jurul
nostru. Este sigur cã rotaþiile planetelor în jurul soarelui,
de exemplu, se supun legii gravitaþiei, dar lucrul este
valabil numai între mase importante ºi altele care sunt
mai puþin importante. Aceasta nu ne spune nimic despre
ce se întâmplã pe fiecare dintre planete, despre procesele
geologice ºi poate chiar biologice care se deruleazã pe
acestea. De exemplu, Venus este compusã din substanþe
total diferite de cele ale lui Jupiter. Faptul nu e doar nou
ºi fascinant, el reveleazã ºi inepuizabila bogãþie a
universului ºi, în ultim resort, puterea legatã de
ireversibilitate. Fiecare planetã parcurge o evoluþie unicã,
dar, simultan, toate evoluþiile merg în acelaºi sens – în
acelaºi mod în care îmbãtrânim, dumneavoastrã ºi cu
mine, în aceeaºi direcþie. Toate structurile se îndreaptã
cãtre viitor pentru a obþine grade de complexitate
superioare, care sunt rezultatul transformãrilor ºi al
ramificãrilor anterioare. Exact aceastã stare de fapt aº
vrea s-o integrez în ºtiinþa tradiþionalã, ºi cred cã, graþie
colaboratorilor mei ºi procedeelor matematice
specializate, am reuºit sã revizuiesc concepþia noastrã
asupra legilor naturii.
Cum influenþeazã schimbarea de paradigmã a ºtiinþelor
naturii, aºa cum aþi schiþat-o, ºtiinþele umane, mai ales
filosofia ºi antropologia, care trebuie ºi sã acþioneze
întotdeauna ca echilibru, ca balanþã, în sensul lui Claude
Lévi-Strauss?
Metafizica occidentalã era înainte de orice centratã
pe Fiinþã. Astãzi se împlineºte trecerea de la ontologia
Fiinþei, substanþa staticã, la o ontologie a Devenirii. În
aceastã fazã, dobândim o înþelegere mai profundã a
efectelor timpului ºi a fenomenelor evoluþiei. Nu ºtim precis
încotro ne duc, multe posibilitãþi ni se deschid. La
începutul celui de-al treilea mileniu constatãm cã poarta
cãtre viitor e larg deschisã, cã lumea nu e închisã sau
finalizatã, cã e în devenire, ºi cã, în consecinþã, deciziile
noastre au o greutate deosebitã. De aici neliniºtea noastrã
existenþialã: þinând cont de ideea lui Hegel, pentru care e
mai uºor sã fii sclav decât stãpân, ne întrebãm urgent
cum putem modela ziua de mâine. O facem tocmai pentru
cã avem o mai bunã cunoaºtere a complexitãþii proceselor
naturale, ºi deci o responsabilitate mult mai mare. Pe
lângã aceasta, devenim conºtienþi de faptul cã în acest
imens univers, extrem de divers, ocupãm un loc în acelaºi
timp din ce în ce mai mic ºi mai privilegiat – întrucât
ceea ce ne distinge este creativitatea. Spiritul creativ
produce noutate, ºi, în aceastã privinþã, seamãnã cu
natura care, în ceea ce-o priveºte, creeazã noutate fãrã
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contenire. În loc sã ne îndreptãm cãtre o destinaþie fixatã
dinainte, aºa cum dorea ºtiinþa clasicã, ea se reveleazã
extrem de inovatoare. Aceasta înseamnã cã omul nu se
mai izoleazã faþã de o naturã pasivã, mutã, moartã, pe
care sã o supunã, în mod monologic, unui chestionar
unilateral, continuând astfel s-o dez-încânte, ci intrã în
comunicare cu ea pentru a cãuta sã înþeleagã, printr-un
dialog intrinsec ºi subtil, activitãþile sale inventive ºi chiar
artistice. Amândoi, omul ºi natura, sunt creaþii ale
timpului; fie ºi numai din acest motiv, sunt legaþi în mod
indisociabil între ei. În mãsura în care încercãm sã
explorãm caracterul ireversibil al timpului, ne apropiem
de înþelegerea ordinii dinamice care ne înconjoarã ºi ne
integreazã, ca pe oricare altã creaturã vie, într-o reþea de
interacþiuni. Astãzi facem primii paºi pe aceastã cale, iar
produsul eforturilor noastre este la fel de nesigur ca
mutaþiile din naturã.
La ce teorii vã referiþi pentru a face din sãgeata ireversibilã
a timpului stâlpul edificiului dumneavoastrã intelectual? Pe
care oameni de ºtiinþã îi consideraþi predecesorii domniei
voastre?
La origine, intenþia mea era de a prelungi opera
fizicianului austriac Ludwig Boltzmann. Era considerat
un pionier al evoluþiei în domeniul fizicii – pe acelaºi nivel
cu Darwin în cel al biolgiei. Einstein, în ceea ce-l priveºte,
a arãtat cã aparþinem unui univers în dezvoltare ºi a fondat
astfel cosmologia modernã. Dar s-a agãþat de ideea unui
cosmos pentru esenþialul intemporal, ceea ce s-a dovedit
a fi o eroare, ca urmare a teoriei unanim recunoscute a
big-bang-ului, care schiþeazã scenariul unui univers în
expansiune, dependent de timp în care apar noi stele
care, la un moment dat, dispar în gãuri negre. Tentativa
iniþiatã de Einstein – dar care a eºuat – , de a aduna
toate legile fizicii într-o teorie unitarã a câmpului, unic ºi
omogen, se reflectã în concepþiile oamenilor de ºtiinþã
actuali, precum Feynman sau Hawking, pentru care natura
este foarte simplã ºi poate fi descrisã printr-un mic numãr
de legi ale mecanicii clasice ºi ale mecanicii cuantice –
practic printr-o formulã universalã. Din punctul meu de
vedere, sunt relicve ale unei ºtiinþe a Fiinþei care nu
funcþioneazã în confruntarea cu monstruoasa diversitate
a naturii. Sã ne gândim numai câte specii diferite de furnici,
de fluturi sau de viruºi existã pe aceastã planetã. ªi nici
sã nu uitãm cã nu existã, de exemplu, nicio explicaþie
plauzibilã a faptului cã reptilele au devenit pãsãri, sau a
modului în care s-a întâmplat acest lucru. Teoria
darvinistã afirmã cã pãsãrile erau mai bine adaptate la
mediu decât reptilele, dar nu e adevãrat: doar câteva reptile ºi-au dezvoltat aripi ºi, ceea ce e ºi mai curios, unele
s-au înzestrat cu pene înainte de a putea zbura. Aceeaºi
idee e valabilã pentru maimuþe: oamenii s-au dezvoltat
pornind de la una sau mai multe specii specifice; cea
mai mare parte a celorlalte, în schimb, au rãmas maimuþe.
Trebuie cã o mare cantitate de transformãri s-au produs
aici, ºi nu ºtim cum s-au manifestat la nivelul genomului.
Marile tranziþii între materie ºi viaþã, între viaþã ºi evoluþia
vieþii, sunt enigme nerezolvate, ca ºi originea ºi evoluþia
universului. Din momentul în care am realizat aceste lucru,
am dobândit convingerea cã ºtiinþa nu se poate abþine
sã nu tematizeze mecanismele devenirii – ºi cã în secolul
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el oare la o înþelegere mai profundã a lui însuºi ºi a vieþii pe
pãmânt? De asemenea, nu e cumva forþat, în acest caz, sã
stabileascã o nouã sintezã între ºtiinþã ºi religie – la care
fãcea deja aluzie Einstein în eseurile sale Cum vãd eu lumea
sau Religie ºi ºtiinþã, unde scria cã religiozitatea cosmicã
este resortul cel mai puternic ºi cel mai nobil al cercetãrii
ºtiinþifice?
Pentru mine, nu existã contradicþie de principiu între
ºtiinþã ºi religie, dimpotrivã: ºtiinþa ne reveleazã un
univers ce depãºeºte cu mult calculele ºi imaginaþia lui
Einstein, ºi care deci poate sã ne trezeascã sentimente
întrutotul religioase, chiar un presentiment al sacrului.
Câtã vreme s-a comparat, recurgând la argumentaþia
mecanicistã, lumea cu un automat ºi omul cu o maºinã,
nu a mai rãmas loc pentru acest gen de impulsuri. În
mãsura în care, de acum înainte, vom pãtrunde mai
profund în complexitatea vieþii ºi a conºtiinþei, uimirea
noastrã ne împinge sã ne gândim la ceva sacru. Rãmâne
totuºi de ºtiut cu ce anume se poate pune în relaþie acest
gând – cu natura sau cu Dumnezeu. Ideea transcendenþei
îºi are originea fie în naturã, fie în afara acesteia, într-un
creator supranatural. Cred cã omul de astãzi este
interesat înainte de toate de transcendenþa imanentã, de
procesele spontane din care se nasc forme ºi structuri
din ce în ce mai nuanþate; aceasta nu înseamnã, totuºi,
cã ºtiinþa ar putea aduce o explicaþie definitivã, sau cã
religia, referindu-se la o armonie celestã, ar putea
rãspunde tuturor întrebãrilor din lumea noastrã. Lumea
nu este doar armonioasã ºi frumoasã, este ºi neprimitoare
ºi crudã; suferinþa ne forþeazã sã pãstrãm în minte latura
tragicã a vieþii ºi chiar a universului, ºi sã evitãm
PRO

XXI vom avea o veritabilã provocare. În alþi termeni: pe
când teoria relativitãþii a lui Einstein se bazeazã pe o
geometrie non-euclidianã, ºtiinþa devenirii e mai degrabã
o ºtiinþã a povestirii, comparabilã cu cele O mie ºi una
de nopþi. ªeherezada povesteºte o istorie, se întrerupe
pentru a povesti una ºi mai frumoasã în seara urmãtoare,
apoi una ºi mai ºi. Aplicatã la perspectiva noastrã: existã
o istorie cosmologicã în cadrul cãreia se desfãºoarã istoria
materiei care, în ce-o priveºte, conþine istoria vieþii, de
unde decurge, în sfârºit, istoria fiinþei omeneºti. În acest
sens, putem vorbi de un element narativ, ºi chiar despre
romanul naturii, pe care începem sã-l descifrãm. Dacã
întreprindem un demers constând în înþelegerea devenirii,
ne strãduim sã înþelegem noutatea, creativitatea, adicã
pe noi înºine. Operele unui Michelangelo sau ale unui
Beethoven sunt, dupã criteriile omeneºti, mãrturiile unei
creativitãþi impresionante. Nu ne putem da seama ce
reprezintã ele la scarã cosmicã – dar aceasta nu este
deloc misiunea noastrã.
Desenaþi imaginea unei lumi caracterizate, de la foarte
mic la foarte mare, de miracol, de secret, de frumuseþe,
omagiat ca atare de ºtiinþele naturii. Dar aceasta merge mânãn mânã, în mod manifest, cu un refuz clar ºi net al concepþiei
antropocentrice: tocmai în baza creativitãþii sale, a cunoaºterii
dobândite în timp, omul nu mai poate revendica o poziþie
centralã faþã de naturã ºi de cosmos; el trebuie sã-ºi adapteze
gândirea ºi actele la legile unei ordini omniprezente care îl
depãºeºte din toate punctele de vedere.
Copernic ºi Kepler au inaugurat trecerea de la sistemul
geocentric la cel heliocentric; din acel moment, poziþia
omului în cosmos nu a încetat sã se relativizeze.
Observând fotografiile galaxiilor, ale evenimentelor
cosmice, apoi cele pe care sateliþii ni le transmit, ale
micului nostru glob, cu greu mai poate cineva rãmâne
ataºat de perspectiva antropocentricã. Viziunea acestui
sectacol somptuos ne transformã radical universul mental. Filosoful care se apropia poate cel mai mult era
Giordano Bruno, pentru care încerc o mare admiraþie. A
fost ars pe rug deoarece trãgea, pe cale speculativã,
concluzia cã o forþã divinã infinitã creazã în mod necesar
un numãr infinit de universuri. Un univers unic nu ar
îndeplini condiþiile obligatorii, nici ale lui Dumnezeu, nici
ale spiritului ingenios al fiinþei omeneºti, acest spirit care
depãºeºte toate frontierele. Pentru Bisericã, aceastã
cugetare era insuportabilã, deoarece existenþa unor
universuri nenumãrate atrãgea dupã sine nenumãrate
personaje cristice care ar fi trebuit sã-ºi îndeplineascã în
infinit lucrarea lor mântuitoare. Or, acest lucru ar fi fãcut
caducã dogma unicitãþii lui Isus, fapt care vãduvea
Biserica de pretenþia sa nelimitatã de a veghea la
mântuirea universalã a sufletelor. Statornicia lui Bruno,
refuzul sãu de a respinge tezele pe care le susþinea cu
atâta pasiune, m-au impresionat întotdeauna. Toate
acestea anticipeazã una din presupunerile noastre
fundamentale: ideea cã energia originarã nu se poate
realiza întrutotul decât într-un numãr infinit de universuri.
În consecinþã, orizontul gândirii noastre se lãrgeºte cãtre
cosmocentrism.
Când omul interiorizeazã aceastã viziune, când resimte
stima ºi chiar respectul pentru armonia cosmicã, nu ajunge
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idealizãrile deplasate. ªtim sigur doar cã lumea este
impregnatã de creativitate, ºi chiar asupra acestui lucru
s-a concentrat un gânditor ca Teilhard de Chardin. Dar, în
calitate de creºtin, de iezuit, el considera cã evoluþia
naturii, vizând de la bun început fiinþa omeneascã, pleca
dintr-un punct alfa ºi se sfârºea într-un punct omega,
care coincidea cu apoteoza. Ce ar trebui sã se producã
dupã aceea scapã din acel moment descrierii. Ceea ce
ne aminteºte de Divina Comedie a lui Dante: e mai
lesnicioasã descrierea suferinþelor infernale ale damnaþilor
decât fericirea paradisiacã a celor aleºi.
Timpurile moderne sunt situate sub dictatul unei
raþionalitãþi riguroase, al unei cercetãri rupte de valori ºi
al unei cunoaºteri exacte care, dupã cum am subliniat la
început, ºi-au cunoscut marile triumfuri tocmai ca urmare
a aplicabilitãþii lor tehnice. În mãsura în care se
completeazã studiul ºtiinþific prin realitatea empiricã a
fiinþei omeneºti – temporalitatea sa, integrarea sa în
naturã, perspectiva sa de observator, imposibil de
disociat de ceea ce observã – , logosul ºi mitul nu mai
par strict separate unul de celãlalt: sunt cele douã reflexe
complementare ale unei unice conºtiinþe, cu care
încercãm sã rezolvãm enigma vieþii.
Logosul ºi mitul se exclud la fel de puþin unul pe
celãlalt ca ºi ºtiinþa ºi religia. Mitul circumscrie ºi
completeazã logosul, deoarece dincolo de cunoaºterea
noastrã se întinde noaptea infinitã a necunoaºterii. Tocmai
în acest punct de joncþiune începe transcendenþa, cea
care ne oferã acces la mit. Când îi acordãm puþinã
valoare, ºi a fortiori când o refuzãm, dãm pur ºi simplu
dovada propriei noastre ignoranþe. Unui om de acest tip
îi este suficientã satisfacerea nevoilor cotidiene. El uitã
cã orice activitate, orice gest se desfãºoarã în faþa
culiselor universului, saturat de stelele sale. Din acel
moment, explorarea cosmosului este o întreprindere
inovatoare graþie cãreia înþelegem cã mai existã ceva ºi
în afara noastrã.
Vi se pare un lucru bun întoarcerea mai netã a civilizaþiei
occidentale cãtre alte culturi – de exemplu cultura indianã,
chinezeascã sau latino-americanã – care, þinând cont de
tradiþiile lor marcate de experienþa lor spiritualã ºi de valorile
lor umane, sunt în mãsurã sã reînnoade legãtura desfãcutã
dintre om ºi naturã, cosmos?
Nu. În India, în China ºi în America latinã, inegalitãþile
sociale existente încã din protoistorie au sporit ºi mai
mult de-a lungul timpului, deci nu putem sã extragem din
ele multe lecþii despre demnitatea umanã. Cât despre
aspectul spiritual sau filosofic, sunt la fel de sceptic. Budha
încarneazã fãrã îndoialã un simbol religios cu care resimt
o anumitã afinitate, ºi pe care îl prefer celui al crucii,
deoarece aceasta este sinonimã cu suferinþa ºi deci nu
promite vreo soluþie veritabilã pentru problemele noastre.
Când contemplu o statuie a lui Budha, vãd totuºi omul
care reflecteazã la destinul sãu ºi care astfel se poate
mântui. Dar soluþia pe care o cautã Budha nu e ºi a mea:
el vrea sã se elibereze de lume, de o lume tristã, de
dispreþuit, pentru a sfãrâma în sfârºit ciclul naºterilor.
Eu, dimpotrivã, afirm cã, dacã viaþa rãmâne tristã ºi
lacunarã, e din cauzã cã prea puþine fiinþe omeneºti iau
parte la ea, deoarece rãzboaiele, purificãrile etnice ºi alte
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catastrofe de acelaºi ordin rãmân monedã curentã.
Trebuie luat rãul colectiv de rãdãcinã în loc sã-l calificãm
drept iluzie, ca tot ce e efemer, ºi sã-l dãm neantului,
cum pretinde budismul. Confucianismul, în ceea ce-l
priveºte, se bazeazã înainte de orice pe linii de conduitã
fixate cu precizie: respectul pentru pãrinþi, legi, obligaþia
de a nu semãna dezordine – moment din care refuzã
orice transformare socialã. Nu mã pot pune de acord cu
acest tip de gândire.
Dar atunci, în ce direcþie mergem? Ce idei, ce utopii, ce
mituri vor fãuri cel de-al treilea mileniu
?
mileniu?
Acum ceva vreme, a fost aplicat un chestionar cu
aceastã problematicã unui numãr de douã sute cincizeci
de persoane implicate în viaþa publicã. Un rãspuns
domina. El exprima speranþa de a vedea acest mileniu
plasat sub semnul unui raport mai armonios al fiinþei
omeneºti cu natura ºi cu aproapele. Aceasta este ºi utopia mea. Ca sã atingem acest obiectiv, clivajul între naþiuni
trebuie redus, iar tendinþa de a lua decizii politice arbitrare
provocatoare de crize sau de conflicte sã fie limitatã.
Eforturile în favoarea unei Europe paºnice au rodit deja:
Comunitatea europeanã se caracterizeazã astãzi printr-o
mai mare omogenitate decât prin trecut, astfel încât, de
exemplu, un rãzboi între Germania ºi Franþa ar fi de
neconceput. Pe toate continentele, organizaþii supranaþionale joacã un rol eminent. În pofida tuturor ostilitãþilor,
ele permit o cooperare mai intensã între þãrile în cauzã.
Din acest moment aprob o globalizare progresivã în cadrul
cãreia sã se respecte fiinþa omeneascã ºi sã se punã
accent pe raþiune. Ar trebui sã înþelegem cã riscurile acute
þin de o lipsã de solidaritate ºi de un exces de iraþionalitate
ºi de ignoranþã – ºi nu de ºtiinþã, de tehnologie sau de
informaticã. În mãsura în care aceste instrumente ne
permit sã înþelegem puþin câte puþin lumea ca pe o
structurã mai complexã în care coexistã frumuseþea ºi
teroarea, depãºim concepþiile unilaterale, fie ele
materialiste sau idealiste: pe viitor, condiþia umanã ne va
pãrea, poate, ca niciodatã de tragicã – ºi va pretinde, din
acest motiv precis, noi soluþii.
Traducere din limba francezã de Mãdãlin Roºioru
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Andreas Embirikos * (1901-1975)

DIN LIRICA GREACÃ
1. Punct de observaþie

2. Crãpãturã

Ne þinem chipurile în mâini
ºi contemplãm întinderile multicolore –
gândurile noastre ce se nasc ºi sunt supuse devenirii
în fiecare privire.

Patruzeci de ani ºi patruzeci de zile
înainte sã fie deschise ºi arate câmpurile,
înainte sã þâºneascã seminþele din adâncuri
ºi ºiragurile de corali ale insulelor,

N-au înflorit în zadar atâtea minuni!
Harul lor – adâncime de la mari înãlþimi
ce strânge în braþe cele viitoare ºi viaþa noastrã
înlãuntrul stelelor.

înainte sã se prefacã-n ochi coagularea întunericului
ºi sã-ºi schimbe solzii fãpturile mãrii.
Ai ieºit drept ºi fãrã ascunziºuri
înlãuntrul neînchipuitei clipe care ne-a zâmbit,
copilã nevinovatã, asemeni curgerii apelor unui izvor.
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3. Cât
Oricât s-ar întinde liniºtea deasupra ierburilor,
cutremurele nu se opresc nicicând.
Acestea ne trãiesc pe noi
ºi noi vieþuim în cercul lor.
Cele dintâi cutremure, cele dintâi prototipuri
ale aceluiaºi iureº
care împinge fragile rândunele în miezul soarelui
ºi pãsãri nocturne de puf în miezul întunericului.
Vor veni cutremurele, vor urma surpãrile
chiar ºi atunci când stelele vor zãcea
încã încremenite în nemiºcare
în abisurile lor de catifea.

4. Trandafiri la fereastrã
Scopul vieþii noastre nu este josnicia.
Existã lucruri neîndoielnic mai frumoase
decât aceastã prezenþã, dãltuitã într-o statuie,
a unei epoci trecute.
Scopul vieþii noastre e iubirea.
Scopul e doar acela de a dãrui, izbãvitor, viaþa ºi fiecare
rugãciune,
în fiece loc ºi-n fiece secundã,
actului rãscolirii febrile a tuturor celor ce existã.
Scopul vieþii - lâna de aur cea mult râvnitã
( n. trad.: Embirikos face aluzie la celebrul mit al
argonauþilor porniþi în cãutarea ,,lânii de aur”; ca ºi în alte
contexte poetice similare, ºi aici se recurge la mitologie
ca la un simbol plin de forþã al idealurilor ºi aspiraþiilor
nobile ale umanitãþii)
a esenþei fiinþei noastre.
PRO

* Andreas Embirikos, poet, prozator ºi psihanalist, s-a
nãscut în 1901, la Brãila, în România, fiind fiul armatorului
Leonidas Embirikos. În 1902, familia sa s-a întors în Grecia.
Mai apoi, tânãrul Andreas Embirikos a urmat studii de
filosofie ºi filologie englezã, la Universitatea din Atena ºi apoi
la Londra. Între 1926-1931 a trãit la Paris, unde a frecventat
neobosit cercurile suprarealiºtilor ºi a studiat ºi practicat
psihanaliza alãturi de fondatorul Societãþii de Psihanalizã
de la Paris, Rene Laforge.
Întors definitiv în Grecia în 1931, Embirikos îºi face debutul
în lumea literarã patru ani mai târziu, anume în 1935, cu
volumul Ipsikaminos, o culegere de 63 de poeme în prozã.
Reacþia publicului a fost, la început, una de neîncredere
ºi chiar de dezaprobare. „O carte scandaloasã, care pare a fi
scrisã de un dement”, se revolta presa vremii în faþa primei
apariþii literare în stil suprarealist din spaþiul grecesc.
Acesta a constituit,în mare mãsurã, motivul pentru care o
parte însemnatã a operei lui Embirikos a fost editatã de-abia
dupã moartea lui.
Cu timpul însã, Embirikos a fost „reabilitat”, deºi unele
scrieri ale sale (mai cu seamã romanul O megas anatolikos,
controversat prin subiectul ºi limbajul extrem de „îndrãzneþ”,
ba chiar libertin) continuã sã suscite ºi astãzi polemici în
lumea literelor din Grecia.
În 1964, societatea culturalã „Dionisos” a pus în circulaþie
discul Embirikos citeºte Embirikos, disc conþinând o serie de
poeme în lectura autorului, care era încã în viaþã.
Ulterior, cant-autorul Thanasis Papakonstantinou a pus
pe muzicã poemul Curþi transparente, care face parte de pe
albumul „Stare de veghe”.
Cunoscutul poem al lui Embirikos, Theofilos Hadzimihail,
a fost pus, de asemenea pe muzicã de cãtre alþi celebri cantautori, anume fraþii Panos ºi Haris Katsimihas.
Mai mult decât atât, Ministerul Culturii din Grecia a declarat
anul 2001 ,,anul comemorativ Embirikos”.
Poetul Nanos Valaoritis scria, scoþând în evidenþã
trãsãturile definitorii ale operei lui Embirikos: „Trãinicia stilului
lui Embirikos, pozitivismul intens pe care-l dovedeºte,
structura ºi energia copleºitoare a versului, precum ºi ritmurile
ºi elementele sesizabile în premierã absolutã în poezia
greacã duc opera lui dincolo de limitele elinocentrismului ºi
o apropie de tonul ºi imagistica specificã lirismului lui
Apollinaire”.
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5. Tãcerea
Chiar dacã lucrurile rãmân neterminate
ºi-n urma lor se lasã deplinã tãcere,
tãcerea ºi lucrurile neterminate vor mereu purta în ele
o uriaºã tainã, deplinã,
tainã fãrã lacune, fãrã absenþe,
asemeni tainei vieþii în mormânt (n.trad: în original, h zoi
en tafon – ,,În mormânt, Viaþã…”, primul stih al Prohodului
Domnului, din Sfânta ºi Marea Vineri),
taina deplinã a fiinþei,
însuºi Vizibilul, Evidentul,
Alfa ºi Omega a toate cele ce sunt.

6. Þesãtura unui repaos nocturn
Ne aflãm cu toþii înlãuntru propriului nostru viitor.
Când intonãm cântece în faþa tablourilor pictorilor
expresioniºti,
când ne aplecãm peste paiele unui oraº incendiat,
când ne asociem rãmãºiþelor unui fior oarecare,
ne aflãm înlãuntrul propriului nostru viitor.
Cãci, oricare ne-ar fi nãzuinþele,
e cu neputinþã sã rostim ,,nu” sau ,,da”
fãrã viitorul destinaþiei noastre,
asemeni unei femei care nu mai poate provoca nimic
în afara incendiului pe care-l zãvorãºte
în scrumul de sub tãlpi.
Ne aflãm cu toþii înlãuntrul viitorului unui stindard
alcãtuit din mai multe elemente,
stindard care þine oºtirile inamice
în faþa zidurilor inimii mele –
baricade încropite din halucinaþii,
schimbãri provizorii, care implorã mereu,
fãrã sã poatã pricepe care-i obiectul luptei.
Frânturi de secundã ne-au dovedit justeþea înaintãrii
spre aceeaºi fantasmã a provenienþei viselor ºi a fiecãrui
locatar
al inimii unui oraº mort.
Când ni se epuizeazã anii, apãrem ºi mai goi
decât izbãvirea de condamnarea tentaculelor ºi-a bãrcilor
curate,
cãci ne gãsim cu toþii înlãuntrul tãcerii durerii
aflate pe marginea prãpãstiei
în faþa artificiilor ieftine ale viitorului nostru.

Cheagurile de sânge ale munþilor se dizolvã,
zãpezile lor sunt cântecele anilor noi
ce urmezã unii altora, iar ºi iar,
ani ce-s însãºi viaþa noastrã.
În scorburile lor se odihnesc, în dupã-amiezi, pãsãrile.
Nici o sfâºiere nu se cerceteazã fãrã patosul cercetãrii.
Câteodatã devenim clepsidre,
iar bureþii absorb fiece picãurã ce ni se scurge.

8. Struguri iernatici
I-au fost luate jucãriile ºi tot ce iubea. A aplecat capul,
de parcã era aproape de moarte. Dar cele 13 ursitoare au
azvârlit scânteia unei nenorociri trecãtoare. Nimeni n-a
vorbit. Nimeni n-a alergat s-o apere de rechinii din mare
ce-o deocheaserã deja, aºa cum deoache o muscã un
diamant sau o þarã fermecatã. ªi astfel aceastã poveste
a fost uitatã, cum se întâmplã ori de câte ori paznicul îºi
uitã în pãdure unealta de ciopârþit stele.

9. Tentaculele Alta-mirei
a. Merele pãdureþe, grele ca pleoapele senzualitãþii, picurã
miere în tãcere. Zgomotul cãderii persistã ºi, dinspre
privirea ta înspre pieptul ºi buzele mele, farmecul îºi
întinde fluxul ºi refluxul.
b. Prea puþine podoabe în verdeaþã. Prea puþine diamante
în întuneric. Doar fluturele cãreia noaptea i-a dat naºtere
ne vesteºte apropierea zorilor ce se scurg pe buzele
dimineþii.
c. Poezia este pas înainte.Înlãuntrul ei creºtem cu toþii.
Drumurile-s albe. Florile vorbesc. Dintre petalele lor ies
pruncii. ªi cãlãtoria asta n-are vreodatã sfârºit.
d. Tãcerea se balanseazã în nisip. Picioarele ei pãºesc
peste þãrmul albãstriu al mãrii ce se întinde fãrã punte.
e. Paºii îmi rãsunã peste aºternutul de catifea al umbrei
mele.
f. Nemãrturisita mea nãdejde în munþi, dau bineþe ecoului
tãu!
g. Se spune cã pereþii n-au urechi. Dar ºoaptele trãiesc
ºi mor ºi înlãuntrul frunzelor!
h. Primeºte-mi cuvântul ºi, în schimb, dã-mi mâna ta!

10. Epilog fãrã titlu
7. Secunda porfirei

PRO

Nici o sfâºiere nu se cerceteazã fãrã patos.
Pe gardurile ce-mprejmuiesc grãdinile,
pãsãrile îºi deschid aripile,
fermecate de vecinãtatea râului.
Patosul ºoimului în faþa porumbelului alb
este vârf de munte acoperit de zãpadã.
Când se topesc gheþurile,
intonãm cântece deasupra vãilor.
Luminile ochilor noºtri îºi încropesc comorile
purtând înlãuntrul vãzului, rãsãritul speranþelor,
ºi-n sfârcuri, laptele vieþii.
Le dãm târcoale,
împresuraþi mereu de porunci morale.
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Voi, care astãzi vã împingeþi din spate, cu gârbaciul, copiii,
iar apoi seara întreagã jucaþi cãrþi prin cafenele ºi saloane,
ba încã ºi în staþiunile balneare de la þãrmul mãrii, fãrã
ca valul, pescãruºul, suavitatea bucuriilor mãrii sã
însemne ceva pentru voi, bãgaþi de seamã sã nu vã revinã
mult mai devreme cumva cartea cea interzisã… Bãgaþi
de seamã ca nu cumva sã urmeze cartea de joc aceea
neagrã, care are pe la colþuri ceva care aminteºte de
lopata englezeascã, în sfârºit, cartea aceea abominabilã
- mai bine sã-i vinã rândul cât mai târziu cu putinþã…
Fiþi cu bãgare de seamã, doamnelor ºi domnilor, iubitori
de jocuri de cãrþi cu care vã înãbuºiþi pubertatea, a voastrã
ºi-a copiilor voºtri, fiþi cu bãgare de seamã la valetul de
picã numit moarte.
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Iorgos Sarandaris* (1908-1941)

1. Cândva, marea…

2. Somnul în priviri

Cândva, marea ne ridica
ºi ne aºeza pe aripile ei;
ºi împreunã cu ea ne prindeau în nãvod
pãsãrile cerului.
În timpul zilelor ne scãldam în glasuri ºi culori;
serile ne întindeam sub copaci ºi sub nori,
iar nopþile ne trezeam ca sã intonãm cântece;
era pe-atunci timpul furtunã ºi pieire pentru lume
ºi doar pe urmã se lãsa liniºtea.
Dar noi ne vedeam de drum netulburaþi,
dãruind ºi primind bucurie.
Dinspre stânci ºi pânã-n munþi
ne era cãlãuzã Galaxia,
iar când lipsea marea, ne era alãturi Dumnezeu.

Susurã somnul în priviri
ca ºi cum ar fi apã de izvor,
ca ºi cum ar fi pãstor al basmului
care a oblãduit generaþii imaculate
ºi acum adunã copii, ca sã-i trimitã în cer,
înainte ca el sã moarã.

ªederea în Italia a fost un pretext pentru a cunoaºte în
amãnunt curentele literare care erau în vogã în Europa acelor
vremuri.
În anul 1931 s-a întors în Grecia, aducând cu el
,,existenþialismul” filosofic european, versul liber ºi ,,cuvântul
clar”.
În contextul ruinelor ºi al ºocurilor de tot felul pe care le
încerca societatea de dupã rãzboi, Sarandaris a fost pentru o
vreme uitat. O primã readucere în atenþia publicului cititor a
operei sale i s-a datorat prietenului ºi admiratorului sãu, I.
Marinakis, care a întreprins o muncã sistematicã de aducere
la luminã ºi analizã a acesteia, la 15-20 de ani dupã moartea
poetului.
Cunoscãtorii operei lui Sarandaris, deºi nu mulþi la numãr,
au fost îndeajuns de entuziaºti, dar ºi lucizi pentru a-i preþui
,,febra” fãrã egal ce-o strãbate, a cãrei împlinire numai creatorii
de artã ºtiu cã n-o poate împiedica decât moartea.
În ultimii ani, în rândurile cercurilor avizate a prins contur
un amplu dialog filosofic pe tema operei lui Sarandaris.
Moartea a pus capãt elanului spiritului neliniºtit ºi plin de
profunzime al tânãrului care nãzuia spre o inovaþie a tehnicii
poetice prin austeritatea versului, caracterul ,,i-mediat” ºi
limpezimea mesajului.
Dupã cum observã Takis Varvitsiotis, Sarandaris face
parte dintre cei care au cãutat întreaga viaþã (ºi au reuºit) sãi convingã pe cei care ar mai fi putut avea îndoieli în aceastã
privinþã, cã ,,poezia este modalitate de a accede la adevãrul
uman, de a birui nefericirea netãmãduitã a destinului, de a
birui agonia morþii ºi certitudinea nimicniciei; poezia este
soluþie – soluþie posibilã ºi mântuitoare, confirmare a
nemuririi”.
Convingere care transpare cu claritate ºi dintr-un distih al
lui Sarandaris: ,,A nu mai fi poeþi înseamnã a abandona totul,
/ a evada de pe câmpul de luptã”.
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Se ridicã iar stindardul.
Noi intrãm fãrã nici o teamã.
Pãsãrile intrã împreunã cu noi.
Fulgerã cetatea, fulgerã cugetul nostru.
Fantezia inundã grãdinile,
copiii se opresc la izvoare,
ciocârliile se reazemã de câmpuri,
iar îngerii fac popasuri printre crengi de lãmâi.
Pretutindeni, privighetorile se trezesc din somn.
Fluierele cântã ºi vuiesc.
Tot cântec este ºi cenuºa morþilor,
cãci morþii se nasc din nou undeva…
Dumnezeu ne-a adunat de pretutindeni.
Avem mâinile curate ºi intrãm.

3. Primãvara ºi Vântul
Vântul ne curge în inimã
asemeni cerului ce-a rãtãcit drumul.
Copacii se ostenesc în zadar sã-l lege.
Vântul ne respirã în inimã,
ca un soldat ce se nãpusteºte spre câmpul de luptã.
Primãvara, împreunã cu miresmele pãmântului,
îi dã bineþe în vale.
Primãvara-i fecioarã pe care n-am ºtiut-o
ºi care pe toþi ne-a sãrutat cu îndrãznealã
înainte ca noi înºine sã i-o fi cerut.
Acum îmbrãþiºeazã, nebunaticã, vântul
ºi ne obligã sã-l iubim ºi noi…

4. Un cer…
Un cer rãsuflã pentru voi,
ochi ai mei,
acum, c-aþi rãmas, orfani de orice durere,
sã îmbrãþiºaþi doar o culoare…

5. Eroi ai unei reverii preþioase
Printr-o amintire a trecut somnul.
Din primãvarã am intrat în varã,
PRO

* Iorgos Sarandaris, poet ºi filosof, s-a nãscut la
Constantinopol, pe data de 20 aprilie a anului 1908, ºi a
murit la Atena, pe 25 februarie 1941.
A studiat dreptul la Universitatea din Bolognia, dar a
dovedit de timpuriu o realã înclinaþie cãtre poezie, înclinaþie
pe care a urmat-o pentru tot restul scurtei sale vieþi.

3. Aici cerul îþi deschide iar porþile
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eroi ai unei preþioase reverii.
Iar cugetul nostru nu s-a mirat.
N-am tulburat pe nimeni.
Am ascultat doar cãderea fiorului timpului.
N-am vãzut decât Universul
pãzindu-ºi farmecele, asemeni pãstorului,
pe pajiºtile primite de la Dumnezeu.

6. Inima noastrã…
Inima noastrã e val care nu se izbeºte de þãrm. Cine
poate ghici marea din care ni se naºte inima?
Inima noastrã e val tainic, neînspumat, care trage în tãcere
spre un þãrm sau altul, unde sculpteazã basorelieful unui
dor care nu cunoaºte dezamãgire ºi ignorã liniºtea.

7. ***
Când moare iubirea
e nevoie sã se facã tãcere mare,
ca sã poatã gãsi, la marginea durerii,
faimosul port numit uitare.

8. Încã n-am izbutit…
Încã n-am izbutit sã vãrs vreo lacrimã
deasupra ruinelor ºi distrugerii.
Încã n-am privit bine morþii,
n-am apucat sã vãd cã nu mai sunt lângã mine,
cã au pierdut aerul pe care eu continui sã-l respir,
cã zumzetul numelor lucrurilor
nu le mai ajunge la ureche.
Încã n-au nechezat caii
pe care încalec sã ajung la ei,
ca sã le vorbesc,
sã plâng împreunã cu ei
ºi apoi sã-i ridic, ca sã stea drepþi sã ne ridicãm cu toþii ca ºi cum am fi un singur om,
ca ºi cum nimic nu s-ar fi întâmplat vreodatã,
ca ºi cum lupta n-ar fi trecut pe deasupra capetelor
noastre.

9. Am vãzut cerul…
Am vãzut cerul –
cu ochii mei i-am deschis pe-ai lui,
iar el mi-a vorbit cu limba mea;
ne-am înfrãþit,
am întins masa ºi-am ospãtat împreunã,
ca ºi cum întreg timpul ne-ar fi stat înainte.

pe care-l dorm într-un paradis greu de gãsit.
Ascult cântecul pe care-l intonezi de sub soare,
dar înlãuntrul glasului tãu mi se întunecã privirea
ºi nu mai pot vedea cerul.

11. Al fiinþei
Fiinþã,
dar al imaculatei noastre esenþe,
zâmbet care scrijeleºte noaptea veºnicã,
lasã-þi cununa deasupra plopilor,
adu-n pãdurea adormitã foºnetul visului
care ne-a trezit pe noi,
cei ce pãstrãm tãcerea…

12. Trei poeme ale mãrii
(fragment)
S-a dus viaþa noastrã
ori s-au dus pãsãrile
din palma lui Dumnezeu?
Au slobozit focuri de armã
ca sã le ucidã.
Viaþa noastrã a devenit mai frumoasãseamãnã nespus cu o stea, când o privesc
ºi n-o pot coborî pe þãrm
s-o prefac în vapor…
O, porumbel al sufletului, mergi cu bine,
Mergi purtat de vântul de sud
ºi sãrutã-mi toate mãrgãritarele
câte întâlneºti în cale,
iar dacã nu mã vei mai vedea,
nu te teme,
cãci voi sãrbãtori împreunã cu tine.
În cãlãtoria noastrã vom ridica apele mãrii
sã binecuvinteze ce am iubit
ºi nu mai uitãm.
În grãdinã s-a retras porumbelul.
În grãdinã s-a retras sufletul meu.
De vara vieþii îmi amintesc, aºadar,
ca ºi cum ai fi singura primãvarã de pe pãmânt,
o, zi a naºterii mele…

ªi-mi amintesc ºi soarele
care râdea ºi plângea, totodatã…

10. Vis

PRO

Ca un nor alb,
umbra ta a acoperit somnul
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Iannis Ritsos* (1909-1990)

1. Cu atâtea frunze

2. ªi-apoi…

Cu atâtea frunze
ne dã soarele bineþe,
cu atâtea stindarde
sã strãluceascã cerul –
ºi cei în lanþuri, ºi cei din pãmânt.

Martori ai erorilor tale n-ai avut.
Singurul martor ai fost tu însuþi.
Le-ai adunat, le-ai pus în ordine,
le-ai pecetluit, în dosare mereu albe,
ca sã-þi pregãteºti un testament corect.
Acum, liniºtit,
deºi poate ºi oarecum înfricoºat,
nu te grãbeºti ºi nici nu simþi vreo lipsã.
Cãci ºtii cã, dupã moartea ta,
vom descoperi cât de bun ai fost,
cu atât mai bun dincolo de virtuþile tale.

Sub pãmânt,
în mâinile lor încruciºate pe piept,
þin funia clopotului,
aºteptând clipa
în care-l vor face sã sune
pentru Înviere.
Aºadar, taci,
oriunde bat clopotele.
Pãmântul acesta este ºi al lor, ºi al nostru.
* Iannis Ritsos, poet de importanþã majorã, s-a nãscut la
Monemvasia, pe data de 1 mai a anului 1909, ºi murit la
Atena, în 1990.
Mai bine de o sutã de culegeri de poeme, nouã scrieri în
prozã (pe care le numeºte ,,romane”), patru piese de teatru,
precum ºi numeroase studii cu privire la scrierile colegilor
sãi de breaslã constituie partea cea mai importantã a operei
lui Ritsos.
Interesul sãu faþã de poezie, ca ºi faþã de problemele
social-politice ale vremii a ieºit la ivealã încã de foarte
timpuriu.În tinereþe a împãrtãºit idei ale doctrinei marxiste,
fapt care a avut drept urmare un ºir neîntrerupt de peripeþii: a
fost întemniþat ºi trimis în surghiunit în repetate rânduri.
Întreaga viaþã a poetului a fost, aºadar, zbuciumatã ºi
aventuroasã, marcatã de tot felul de boli ºi prigoane din motive politice ºi aceastã stare de lucruri a influenþat decisiv ºi
creaþia sa poeticã.
În 1934 i-a apãrut prima culegere de poeme, sub titlul
,,Tractor”; în 1935 ºi 1936 circulã cunoscutele poeme
,,Piramidele” ºi ,,Epitaf”, iar în 1937, ,,Cântecul surorii mele”.
În 1956 i s-a decernat Premiul de Stat pentru poezie,
pentru poemul ,,Sonata sub clar de lunã”. În 1968 a fost
propus pentru Premiul Nobel de cãtre 75 de academicieni ºi
scriitori francezi, iar în 1975 a obþinut titlul de doctor al
Universitãþii ,,Aristotel” de la Tesalonic.
Cine este, aºadar, Iannis Ritsos? Cel vegheazã neobosit
la lupta umanitãþii sau scepticul însingurat, ,,consolatorul
neconsolat” al lumii? ,,Senzualul” care soarbe cu toþi porii
seva vieþii, care închide în trupul sãu natura, preschimbând
universul într-un ,,trup care zvâcneºte”, sau ,,ascetul” care
contemplã ºi se ,,îndumnezeieºte”?
Sau poate ,,existenþialistul” care-ºi mãrturiseºte agonia
în dialogul ºoptit cu timpul ºi cu moartea?
,,Cel sfâºiat ºi dedublat”, se autodefineºte Ritsos. Orb
fiind, priveºte moartea drept în faþã, transpunându-ºi în cuvânt
pânã ºi cele din urmã clipe ale vieþii pãmânteºti. ,,Gustul
adânc al sfârºitului este, de fapt, Începutul poemului!”
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3. Pãianjenul
Uneori, un cuvânt întâmplãtor ºi fãrã nici o importanþã
îi adaugã poemului o însemnãtate neaºteptatã.
Ca atunci când, într-un subsol pãrãsit,
unde nimeni nu mai coboarã de mult timp,
pe marginea unui butoi gol se perindã, fãrã sens, un
pãianjen.
(fãrã sens pentru tine, nu ºi pentru dânsul…)

4. Visul unei dupã-amiezi de
varã
Noaptea trecutã, copiii n-au dormit defel.
Încuiaserã câþiva greieri în cutia de creioane.
Iar greierii intonau de sub pernã un cântec
pe care copiii îl ºtiau dintotdeauna,
dar îl uitau când rãsãrea soarele.
Broscuþe de aur stãteau în vârful picioarelor,
fãrã sã-ºi priveascã umbra în apã. Erau ca niºte statui
ale pustietãþii ºi liniºtii.
Atunci, luna s-a împiedicat printre sãlcii
ºi a cãzut în iarbã.
Printre frunze s-a auzit murmur mare.
Au alergat copiii, au prins luna în mâini
ºi s-au jucat pe câmp întreaga noapte.
Acum, mâinile ºi picioarele le sunt de aur. Oriunde pãºesc,
lasã dâre mici de lunã deasupra pãmântului.
Din fericire, oamenii mari, care ºtiu multe, au vederea
proastã.
Nimeni n-a bãnuit nimic.
Poate doar mamele sã fi presimþit ceva.
De aceea, copiii îºi ascund mâinile de aur
în buzunarele goale.
Ca sã nu-i mustre mamele
cã s-au jucat, pe ascuns, cu luna.
PRO

Taci, oriunde bat clopotele.
Pãmântul acesta este ºi al lor, ºi al nostru.

SAECULUM 7/2008

meridiane

5. Pace
Tatãl se întoarce seara,
cu un zâmbet în priviri
ºi o zambilã în mânã.
Iar picãturile de sudoare
ce i se preling de pe frunte
sunt asemeni picãturilor dintr-un ulcior
în care îngheaþã apa la fereastrã.
Sunt pacea însãºi.
Când rãnile se închid pe chipul lumii,
când rãsãdim copaci în gropile sãpate de obuze,
iar în inimile arse, speranþa prinde cei dintâi muguri,
morþii se pot întoarce pe-o parte,
sã doarmã mai departe în pace,
ºtiind cã cel rãu nu le-a furat sângele…

6. Ofrandã (fragment)
prietenului meu, Kosta G.

Între mâinile pe care ni le strângeam unul altuia,
ascultam ca pe-un ciripit de pasãre,
pulsul întregii lumi.
Acum îmi ascult proiecþia de luminã a propriului glas
în privirea ta.
De aceea cânt.
Înveºmântat în iubirea ta,
am ajuns sã iubesc întregul univers.
Nopþile vãd trecând, peste fruntea ta gravã,
Stele, cetãþi, oameni ºi zei.
ªi-atunci, ca-ntr-o vrajã,
ating harpa mea ostenitã
ºi cânt pentru tine
ºi pentru mulþimile de deasupra frunþii tale.
Degetele-mi însângerate înfloresc
în coardele auzului tãu,
asemeni crinilor ce înfloresc în razele soarelui.

Frate, aici, înlãuntrul meu,
înfloreºte pentru tine o grãdinã.

ªi împreunã ne sprijinim de mãsuþa de lemn,
cu cãrþile deschise.

Pe când cãdea ploaia
ºi nu exista nici o frunzã verde
sã mã înveþe zâmbetul,
mi-ai bãtut în fereastrã
ºi, în tãcere, mi-ai strecurat în palmã
seminþele iubirii.

7. Felinarul stins

A ta-i grãdina mea!
Cât de frig îmi era pe-atunci…
Ca o rândunicã udatã de ploaie,
ascunsã sub umbrelele albãstrii ale Primãverii,
fãrã sã fi apucat sã-ºi mai ia zborul,
îmi întindeam aripile, mut.
Ah, nici un cântec
nu-mi putea acoperi goliciunea…
Ai aprins lampa
cea cu abajur de culoarea trandafirului
ºi m-ai hrãnit cu duioºie în palmele tale.
Lumina mirosea a flori
ºi-a verdeaþã de câmp sãlbatic.
Ochii mei plini de spaimã
sorbeau cerul sorbeau cerul înlãuntrul ochilor tãi.
M-ai învãþat zâmbetul.
Cu zâmbetul nostru reînviam din nou Primãvara
ºi din pãrul ei de aur împleteam inele
ºi ni le strecuram pe degete.

PRO

Nevinovaþi, nevinovaþi precum copiii,
ne jucam învârtind în palme cu ciucurii luminii.
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Aº dori, a rostit, sã las cuiva din voi aceastã privire plinã
de admiraþie liniºtitã în faþa arºiþei. Sã va mai las o
ascultare plinã de jale a glasului pustiu în pescãrii, în
dimineþi de iunie, ºi a zumzetului albinei într-un trandafir
ºi a unui suspin fãrã ecou al unui fluture alb ce-a poposit
lângã o floare mov.
Mai mult decât orice, aº dori sã vã las felul în care se
schimbã culorile în argintiu ºi trandafiriu, atunci când se
închide uºa ºi se lasã întunericul în camere ºi totuºi
oglinzile pãstreazã nealteratã imaginea mãrii, de aceea
devin albastre cearºafurile patului de nuntã al morþilor.
Aº dori – dar în clipa aceea m-a ajuns din urmã Cel
Nevãzut, Cel Care pretutindeni ºi veºnic este, mi-a stins
felinarul, iar acum nu mai vãd nici sã arãt, nici sã pãºesc.
Din Poezie greacã modernã ºi contemporanã, vol. I,
aflat în curs de apariþie.
Traducere, note ºi comentarii de Sorina Munteanu*
* Nãscutã la 7 iulie 1975, la Roman, Sorina Munteanu
este licenþiatã a Facultãþii de Filosofie, Universitatea „Al. I.
Cuza”, Iaºi. Are atestat de traducãtor din limba greacã acordat
de Ministerul Culturii ºi Cultelor din România ºi de cãtre
Universitatea din Patra ;este traducãtor din limba neogracã
la Editura „Trinitas” din Iaºi,redactor ºef-adjunct al publicaþiei
„Viaþa bãcãuanã” ºi membrã a Uniunii Scriitorilor din
România-filiala Bacãu. Cãrþi traduse: Viaþa ºi minunile
Sfântului Spiridon, Ed. Trinitas, Iaºi; Viaþa Sfintei Mari Mucenþe
Ecaterina, Ed. Trinitas, Iaºi; Mirarea supranaturalului (de
Arhimandrit Ioanikios Kotsonis), Ed. „Bunavestire”, Bacãu;
Pagini filocalice, vol. 1-3; 4-5 (de Arhimandrit Ioanikios
Kotsonis), Ed. „Bunavestire”, Bacãu; Pãrintele Porfirie antologie de sfaturi ºi îndrumãri (de Ahimandrit Ioanikios
Kotsonis), la Ed. „Bunavestire”, Bacãu. În curs de apariþie:
Poezie greacã modernã ºi contemporanã (vol. I).
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fãrã nici o grabã, mai lent chiar decât miºcãrile lopeþilor. Nu
eram foarte atenþi, dar mi se pare cã vorbeau despre serviciu,
despre viitor, despre câþiva colegi cu care li se mai întâmpla sã
colaboreze, despre faptul cã ºoferul trebuia sã aibã o slujbã
foarte comodã în comparaþie cu ei ºi altele asemenea. Poate
tocmai faptul cã ne uitaserã la celãlalt capãt al grãmezii de
nisip a determinat-o pe Anca sã intervinã:
– De ce plouã ?!
Cei doi muncitori s-au întors repede spre noi, miraþi de
parcã nu ne vãzuserã niciodatã ºi surprinºi totodatã de
întrebarea aparent fãrã sens, dar care lovise brusc, cerând un
rãspuns imediat, astfel cã Ion ºi Grigorescu au uitat sã arunce
nisip, lãsând o porþiune de polei de câþiva zeci de metri nepãtatã.
– Aici când nu plouã, ninge… rãspunse Ion într-un târziu
reluându-ºi activitatea. Însã Anca lovi din nou:
– Ce e cu frigul ãsta în toiul verii?
Grigorescu se opri primul ºi se sprijini în coada lopeþii, ca
în momentul urcãrii noastre în remorcã. Ion ne privi
descumpãnit, privirea lui exprimând ceva de genul „ce
obrãznicie, dom’le, te opreºti sã-i iei cu maºina, sã nu-i loveascã
ploaia pe drum, le faci un ditamai binele, iar ei te bombardeazã
cu întrebãri imposibile!”
– Care frig, domniºoarã?
– Nu vedeþi cã tremurãm toþi, cã avem haine de varã ºi cã
nu ne-a trecut nici o clipã prin minte cã o sã îngheþãm pe aici?
O ºosea îngheþatã în mijlocul lunii august ºi o temperaturã
care ar trebui sã survinã abia prin noiembrie!
Anca era enervatã de-a binelea ºi aproape striga la cei doi,
vinovaþi în opinia ei fie de frigul nepotrivit cu luna august, fie
de incapacitatea de a-l explica pe loc ºi cu o maximã claritate.
De partea cealaltã, Ion ridicã scurt privirea spre cer, apoi i se
adresã lui Grigorescu:
– Sã survinã!! ºi continuã sã arunce nisip pe stratul subþire
de polei, urmat imediat de camaradul sãu, care pãrea sã-l aprobe
în totalitate, tacit. De altfel Grigorescu nu ne adresase încã nici
un cuvânt ºi eu unul ajunsesem sã mã întreb dacã ceea ce
considerasem mai devreme a fi o conversaþie între cei doi nu
fusese de fapt un monolog cât se poate de bizar.
Anca era tot mai agitatã, stare care pãrea sã treacã ºi la
Izabela, cea de-a doua fatã care cãlãtorea cu noi.
– Sã coborâm! ziserã fetele aproape în acelaºi timp.
Mie ºi lui Mihai ne era indiferent ºi ne aplecam deja spre
rucsacuri când Mircea interveni decisiv:
– Nu!
– De ce? reacþionã Anca.
– Eu mã simt bine.
Am lãsat rucsacurile unde erau ºi ne-am uitat la ceas, gest
care putea la fel de bine sã reprezinte o modalitate de a refuza
implicarea în luarea unei decizii, precum ºi una de a spune cã
am fi consumat inutil energie suplimentarã dacã am fi coborât.
Pe deasupra, camionul era în mers ºi Ion nu pãrea deloc sã dea
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Muncitorii aruncau nisipul cu lopata înapoia remorcii, în
mod alternativ: cel din dreapta arunca spre stânga, cel din
stânga arunca spre dreapta, astfel cã stratul subþire de polei
aºternut pe asfalt era tãiat la tot pasul de linii dezordonate de
nisip, un nisip destul de fin, care, pe lângã rolul pozitiv de a
împiedica accidentele rutiere, avea ºi unul distructiv, strada
necesitând reparaþii dupã fiecare iarnã în care beneficiase de
un astfel de tratament. De altfel muncitorii – unul înalt ºi spãtos,
purtând numele Ion, ºi celãlalt scund, cu capul puþin
disproporþionat, chemat de colegul sãu pe numele de familie,
Grigorescu – discutau despre povestea stratului de asfalt ca
despre un fenomen pe care îl cunoºteau dintotdeauna ºi care,
dupã toate aparenþele, nu se va schimba niciodatã. Asta nu
pãrea sã-i deranjeze prea tare, munca aceasta, deºi plictisitoare
prin repetabilitatea ei, îi satisfãcea pe deplin ºi le asigura o
viaþã cât de cât liniºtitã într-o staþiune care avea din ce în ce
mai puþini vizitatori ºi tot mai puþini locuitori, locurile de muncã
nefiind aºadar nici ele prea uºor de gãsit. Maºina rula uºor,
parcurgând abia câþiva kilometri într-o orã. Unii dintre noi
regretam cã ne lãsaserãm tentaþi de o astfel de ocazie ºi poate
aveam dreptate cãci mergând pe jos am fi parcurs distanþa din
sat pânã în staþiune în cel puþin tot atâta timp cât maºina în a
cãrei remorcã ne aflam, în spatele cabinei, privind cum grãmada
de nisip aflatã între noi ºi muncitori scãdea încet-încet ºi ne
gândeam cã sfârºitul ei ar putea sã corespundã cu sfârºitul
cãlãtoriei noastre în remorcã. Fusese ideea lui Ion, el pãrea sã
fie omul cu iniþiativã. Nici nu ne întrebase dacã vrem sã urcãm,
fluierase într-un anume fel înspre ºofer, iar când acesta oprise
maºina îi spusese pur ºi simplu:
– Stai sã urce tinerii ãºtia!
Probabil frigul din zona aceea, nepotrivit deloc cu cãldura
toridã în care cãlãtorisem pânã atunci, ne dãdea o oarecare
senzaþie de teamã ºi deciziile pe care le luam nu mai pãreau
atât de uºoare ºi de sigure. Ne-am consultat scurt din priviri,
fãrã sã ºtim cu exactitate care era opinia fiecãruia. Camionul
era oprit lângã noi ºi Ion se aplecase deja în lateral ca sã ne
ajute sã urcãm. Bãieþii au urcat prin spatele remorcii, iar fetele
s-au folosit de roata din dreapta spate ºi de braþul puternic al
lui Ion. În tot acest timp ºoferul nu fãcuse act de prezenþã, iar
Grigorescu se proptise în coada lopeþii precum ciobanul în
ghioagã ºi ne privea cu gura puþin întredeschisã ºi cu ochii
mari, ca pe niºte evenimente naturale din ce în ce mai
neobiºnuite. Dupã ce ne-am urcat toþi cinci Ion a scos un alt
fluierat ºi maºina a demarat cu un zgomot oribil, iar cei doi
ºi-au reluat activitatea fãrã sã-i mai intereseze prea mult
prezenþa noastrã. Ne-am consultat din nou scurt din priviri,
fãrã sã emitem vreo pãrere cu voce tare ºi am început sã ne
uitãm la cei doi muncitori fãrã a face vreun alt plan. Lopeþile se
miºcau lent spre stânga, ºi spre dreapta, cantitatea de nisip
diminua, încet dar sigur, iar maºina înainta de bine de rãu spre
destinaþia comunã tuturor. Replicile continuau ºi ele alternativ,
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atenþie dorinþelor noastre sau disputei violente care intervenise
între fete, deºi tocmai ele fuseserã iniþial de acord. Între timp
ploaia se înteþise, iar peisajul era dominat de douã culori –
negrul norilor, preluat de pãdurea omniprezentã ºi roºul aprins
dat de apa lacului ºi preluat de baza muntelui. De altfel cealaltã
parte a muntelui se distingea foarte greu din cauza norilor,
astfel cã am fi putut crede cã nici nu exista.
Muncitorii îºi continuau munca la fel de calmi ca ºi pânã
atunci, deºi era evident cã nu mai servea la nimic, ploaia
mãturând nisipul în câteva secunde ºi transformând totul într-o
mocirlã de care bineînþeles nu eram absolut deloc scutiþi. Eram
oarecum plictisit, mã gândeam cã ultima oarã când înfipsesem
lopata într-o grãmadã de nisip fusese în urmã cu doi ani, când
îmi ajutam tatãl sã toarne beton în formele metalice cu care
obþineam tuburi de un metru pentru fântânã. Fusese un proiect
istoric, unul din cele câteva proiecte cu care pãrinþii mei
porniserã aventura cãsniciei în satul acela dintre dealurile din
nordul Olteniei. Era un nisip mult mai brut, plin de pietricele,
pentru cã fusese adunat la repezealã de pe malul Bistriþei în
seara anterioarã. Ca de fiecare datã, tata alesese variantele cele
mai ieftine, pentru cã se potriveau cel mai bine bugetului
familiei: nu cumpãrãm tuburi, ci împrumutãm formele de la
Proco, nu cumpãrãm nisip, ci îl încãrcãm de pe malul râului, nu
angajãm muncitori, ci ne aducem prietenii, obligându-ne sã
mergem ºi noi la muncile lor, nu aducem un expert care sã ne
spunã unde sã sãpãm, ci ne bazãm pe instinct ºi pe visul nostru
de a gãsi un izvor la câþiva metri de casã, nu cumpãrãm unelte
sofisticate, ci facem totul cu lopata, târnãcopul ºi hârleþul pe
care le gãsim în ogradã. În felul acestea toate trebuie sã iasã
bine, îndeplinim toate condiþiile. ªi în mod ciudat toate ieºeau
bine pânã la urmã, deºi aproape niciodatã parcursul nu era
identic cu cel prezis de tata.
Ideea salvatoare veni tocmai de la Mircea:
– Zi-o pe-aia cu arþarul!
Nimeni în afarã de el nu se gândise cã un cântec militar pe
care-l ºtiam tot de la tata ar fi putut modifica situaþia în care ne
aflam, dar am acceptat provocarea: „Foa-aie ve-erde de-e arþar,
hei, foa-aie verde de-ee arþa-ar, frumos doarme un tunar, la-lala, la umbra unui stejar, la-la-la. Tu-unul e-este a-arma lui, hei,
tu-unul este a-arma lu-ui ºi raniþa cãpãtâi, la-la-la, ºi raniþa
câpâtâi, la-la-la.” Foaia asta verde, frunza asta de arþar care
inspira tunarul ºi pe toþi camarazii lui, la care se adãuga ceata
noastrã de cavaleri rãtãcitori, de Don-quichoþi cu rucsac ºi cu
chelie, cãlãri pe o iapã dolofanã ºi solidã ca o remorcã ºi care
nu ne putea lãsa la greu pentru cã noi nu fãceam altceva decât
sã transpunem în realitate un destin scris de Altul, de Unul de
dincolo de voinþele noastre, de gândurile, de fricile, de
singurãtãþile ºi poate chiar de sufletele noastre pânã la urmã.
ªi o umbrã vagã de stejar care nu putea ascunde decât vis ºi
armonie, vorba celuilalt Mihai care cãlãtorea cu noi din când în
când pe vremea aceea, un vis ferice care nu putea sã lipseascã
din tropotul-huruitul-scâncetul acelui camion care ne cãra
trupurile cu ochii aþintiþi pe grãmada de nisip ºi cu coatele
rezemate de metalul acela dur, atât de dur ºi de rece, mult mai
rece decât orice ploaie ºi decât orice varã ca asta, aþi auzit doar
cã ar putea chiar ºi sã ningã, pe aici e nebunie totalã, lumea
asta e cu curul în sus, unde am mai auzit noi aceastã replicã, a,
la mama lui Ovidiu, ba nu, e un citat celebru din antichitatea
romanã, aºa trebuie sã fie, e prea tare ca sã vinã de la mama lui
Ovidiu, prea tare. „Mã-ã duc ma-amã sã-ãi mângâi, hei, mã duc
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mamã sã-ãi mângâ-âi, guriþa ºi ochii lui, la-la-la, guriþa ºi ochii
lui, la-la-la.” ªi ochii lui, ea era atât de doritã de el ºi el de ea ºi
asistam la tentaþia fetei de a-l mângâia, transpusã atât de suav
în versuri de bardul acesta necunoscut, nu Mihai, un Altul,
unul cãruia nu îi vom ºti numele niciodatã, nu-i vom auzi
respirarea ºi nu-i vom zãri urmele picioarelor întipãrite pe nisipul
nostru, care al nostru, al lui Ion ºi al lui Grigorescu ºi al ºoferului
de camion, ºi poate nici mãcar al lor, nici mãcar, nici mãcar…Dar
al cui? ªi la ureche uite-o floare! Hai s-o lãsãm baltã cã asta cu
floarea e prea de tot, de ce, pãi n-are nici o logicã, nu vezi cã
plouã, plouã, plouã ºi vremea ar fi de beþie dar noi suntem tot
pe nisip, care Egipt, care traversare, aþi înnebunit, cine vã
credeþi, suntem doar niºte studenþi la litere, daaa? Da! Atunci
totu-i vis ºi armonie, bãi ceapa mã-sii de situaþie, noapte bunã,
Mihai, noapte bunã, tu n-ai nici o vinã, mai cautã-ne ºi mâine…
Am fost surprinºi sã remarcãm cã toatã lumea cânta, cu
excepþia lui Grigorescu. Oprit de data asta definitiv din muncã,
ne privea impasibil, aºteptând poate ca momentul muzical sã
devinã ceva mai palpitant sau, cine ºtie, sã ia sfârºit. Uneori
pãrea tentat sã zâmbeascã totuºi ºi colþul buzelor transmitea o
vibrare uºoarã, dar se redresa imediat ºi redevenea impasibil
ca un rege, regele-cioban transpus în lopãtarul de nisip, o
nouã specie din fauna arcului carpatin, parþial înruditã cu
broasca ºi dovedind o sensibilitate poeticã necunoscutã de
alte specii ºi care devine incomensurabilã în perioadele – scurte,
din pãcate – de curcubeu, ceea ce desigur nu existã decât
foarte rar, dar ce mai conteazã asta dacã avem de-a face cu un
fapt probat, cu un fenomen imposibil de negat, im-po-si-bil!
Ion cânta continuând sã azvârle cu lopata nisip sau apã, în
funcþie de ce apuca, iar ºoferul amesteca jumãtãþi de versuri
cu hohote de râs a cãror cauzã ne-a rãmas necunoscutã. Pe
mãsurã ce avansam roºul rãmânea în urmã, lacul fiind ascuns
treptat de munte ºi de copaci, iar negrul devenea din ce în ce
mai pronunþat. Începuserã sã aparã ºi umbrele unor clãdiri,
case þãrãneºti joase, umile, un birt de ultima mânã, un mic
hotel, un al doilea, încã o casã, încã un birt, un hotel ceva mai
mare…Apoi din nou pãdure, un al treilea birt, iarãºi pãdure ºi
în sfârºit o poianã care ne atrase imediat atenþia. Nu aveam
foarte mulþi bani, iar cazarea trebuia sã ne fie asiguratã de cele
douã corturi pe care le cãram cu noi. Mircea strigã hotãrât:
– Ne oprim! ºi Ion transmise mesajul ºoferului printr-un
fluierat.
În câteva clipe eram în poianã, cu rucsacurile aruncate
grãmadã ºi cu apãsarea unui somn teribil care venea logic
dupã oboseala acumulatã pe drum. Unul dintre noi îi mulþumise
lui Ion ºi maºina plecase cu acelaºi zgomot penibil mai departe.
Nu eram foarte încântaþi de locul de cazare, deºi e drept cã
ploaia se oprise ºi cã poiana era puþin în pantã, permiþând apei
sã se scurgã într-un pârâiaº aflat la câþiva metri mai jos. Oricum
nu ne puteam permite ceva mai bun, aºa cã ne apucarãm sã
instalãm cele douã corturi, sã întindem izoprenele ºi sã cãutãm
haine uscate în rucsacuri. Unul singur era fãcut dintr-un material impermeabil ºi Mircea a acceptat sã-ºi împartã cu noi hainele
de rezervã, dupã care am completat þinuta cu cele câteva obiecte
vestimentare care scãpaserã ceva mai puþin ude din celelalte
rucsacuri. Între timp populaþia campingului s-a completat cu
o familie nou venitã care poseda – ce ºansã – o rulotã. Era un
cuplu la treizeci ºi cinci – patruzeci de ani, cu un bãieþel de vreo
ºapte ani care începu sã alerge în jurul corturilor noastre, în
ciuda îndemnului repetat al mamei de a se calma. Doamna,
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sã nu te laºi tentat prea uºor, ce înseamnã sã crezi, sã ai principii, sã nu te laºi condus de întâmplare. ªi ce înseamnã sã uiþi
ceea ce este inutil, ceea ce nu face parte din tine, din substanþa
atât de bine definitã a fiinþei tale. Vom uita biserica pe loc, asta
era hotãrârea noastrã, dar am ºtiut în aceeaºi zi cã ne conducem
corabia nu doar dupã propria voinþã, ci ºi în funcþie de alta, sau
de altele, de zeci de alte voinþe care se lovesc de noi, care ne
traverseazã ºi care, vai, de atâtea ori ne depãºesc, ne strivesc,
lãsându-ne singuri ºi obligându-le sã ne recunoaºtem slãbiciunea odatã pentru totdeauna. Dar nu o facem, cu puþina
voinþã care ne rãmâne refuzãm sã o facem, dorindu-ne atât de
mult sã rãmânem noi înºine sau ceea ce avem impresia cã
suntem noi înºine… Intrasem în bisericuþã ºi pierdusem orice
umbrã de teamã, dar ne întorsesem cu sentimentul puternic cã
reuºiserãm sã banalizãm un moment ce se anunþase mãreþ.
– Mã îndoiesc, interveni soþul, asta a fost ºi pãrerea noastrã
la prima vizitã, dar de atunci am revenit în fiecare varã.
– Ce vã atrage aºa de tare?
– Vârful muntelui oferã un peisaj nemaivãzut…, începu
soþul.
– ªi lacul ne atrage ca un magnet, continuã imediat soþia.
Au fost ultimele cuvinte pe care am catadicsit sã le ascult ºi
m-am îndreptat spre cort, unde am plonjat într-un somn adânc
cât se poate de egoist. Nu am avut însã parte de prea multã
odihnã, deºi mã întorceam pe toate pãrþile în cãutarea unei
poziþii ideale. Pe deasupra am avut un vis nesfârºit în care mã
sileam împreunã cu ceilalþi sã urc muntele, cãutând satisfacþia
neºtiutã din vârf. Privirile îmi erau îndreptate când în sus, unde,
din cauza ceþii, nu se zãrea nimic din vârful cãutat, când în jos,
înspre lacul care îºi schimba periodic culoarea de la cãrãmiziu
la un roºu atât de aprins încât te forþa aproape sã-þi întorci
imediat privirea. I-am privit pe ceilalþi, toþi eram extenuaþi ºi ne
doream sã ajungem cât mai repede sus, dar cu cât încercam sã
accelerãm urcuºul cu atât înaintam mai puþin, terenul extrem
de alunecos fãcându-ne sã cãdem ºi sã dãm înapoi. Jos muntele
era roºu ºi suprafeþe tot mai mari de stâncã se desprindeau ºi
cãdeau în lac ºi treptat muntele întreg pãrea sã se transforme
într-un nãmol roºu ºi sã se scurgã încetiºor în apã. Eram îngroziþi
ºi înþeleseserãm cu toþii cã singura noastrã ºansã era
ascensiunea. Am încercat sã înþeleg ce simt ceilalþi ºi m-am
uitat înspre fiecare dintre ei cu atenþie. Mi-am dat seama
stupefiat cã Mircea lipsea ºi mi-am adus aminte de rictusul lui
în momentul în care vecina din rulotã spusese cã lacul îi atrãgea
ca un magnet. Mihai m-a lãmurit cã Mircea nu vrusese sã facã
ascensiunea. Nu puteam sã cred, toate gândurile mele se
îndreptau acum înspre el ºi ura pe care o simþeam era de
nestãpânit. Lacul pãrea tot mai aproape, un magnet, repetam
în minte, ce magnet teribil ºi mâinile noastre gãseau tot mai
greu puncte de sprijin pânã când ne-am desprins cu toþii
plonjând în neant.
Din fericire m-am trezit înainte de a cãdea în lac. Mã aflam
în cort, înghesuit între Mircea ºi Anca. Am observat cã nici unul
dintre ei nu dormea.
– Hai sã ieºim, am zis.
– De ce, întrebã Mircea.
– Nu vezi cã a intrat apa în cort, am picioarele ude, nu mai
putem sta aºa!
Un cort atât de obiºnuit, fãrã cer, fãrã stele, fãrã aripi de
înger, un univers prea mic, doar o apã care îmi udase trupul ºi
care continua sã se adune cu încãpãþânare într-un spaþiu care
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prietenoasã, ne-a invitat la o canã de ceai de mentã – preferatul
prietenilor mei ºi detestat de mine pe atunci.
– Cum vi se pare Lacu-Roºu, ne-a întrebat.
– Pânã acum nu am vãzut mare lucru, rãspunse Anca, poate
mâine o sã ne lãmurim.
– A, e prima oarã când veniþi?
– ªi ultima, rãspunse instinctiv Izabela.
M-am surprins zâmbind fãrã voia mea. Pe parcursul acestei
cãlãtorii, ca de altfel pe parcursul întregii noastre prietenii
auzisem replica aceasta de sute, dacã nu de mii de ori. Era
ciudat cum niºte tineri de vârsta noastrã se aruncau cu atâta
uºurinþã ºi cu atâta aparentã siguranþã de sine în clar-obscurul
unor decizii definitive de genul celei de adineauri. Zâmbeam
poate fiindcã simþeam deja cã nu era adevãrat, cã era atât de
posibil sã nu fie adevãrat, aºa cum se întâmplase cu excluderea
din cercul nostru a studentului aceluia înfumurat apãrut la
mijlocul anului doi ºi care atrãsese imediat atenþia tuturor
profesorilor asupra sa pentru cã venea din capitalã ºi pentru
cã scria deja ca un autor matur, cu claritate ºi cu bun simþ, nu-i
aºa, domnilor studenþi, cãci nu prea se mai scrie acum cu bun
simþ, societatea noastrã ºi-a schimbat nu doar prioritãþile, ci ºi
modalitatea de a vedea lucrurile, domnule, iar scriitorii sunt,
vreau sã spun cã trebuie sã rãmânã în centrul realitãþii, sã fie
exponenþii acesteia, da, sã o „vadã” înaintea tuturor, sã o simtã,
sã o înþeleagã ºi sã o descrie. Nu zic sã o conceapã, ar fi prea
pretenþios pentru mutrele dumneavoastrã atât de impregnate
de tutun ºi de nesomnul nopþilor incendiare ºtiute doar de voi,
poate chiar ºi cu unele resturi de culturã, da, nu chiar ca pe
vremea noastrã, cãci atunci toate erau altfel, vorbesc de un
altfel cu totul profund, cu un farmec, domnule, cu un farmec
înfiorãtor. Pãi petreceam nopþile visând textul, ne vizitau
demonii imaginaþiei fãrã încetare, ei ne îndrumau munca, lor le
ofeream dragostea noastrã, lor le adresam rugãciunea de
dimineaþã ºi pe cea de searã. Aºa era pe vremea noastrã,
domnule, aºa era…
Sau hotãrârea subitã de a nu trece pragul acelui schit reformat. Eram într-un sat locuit în majoritate de unguri ºi tocmai
ne bucuram de amabilitatea neaºteptatã a unui proprietar cãruia
nu-i cerusem permisiunea sã-i stricãm fânul cu corturile –
ajunseserãm acolo pe înserate ºi nu prea aveam de ales – ºi
care nu numai aprobase gestul nostru, dar se oferise în plus sã
ne îndrume ºi sã ne ajute sã reparãm unul dintre corturi, rãmas
deja fãrã un element esenþial pentru instalare. Era o bisericã
micã, nemaivãzut de micã, fãcutã parcã doar cu scop ornamental, mai ales cã se gãsea în vârful unui deal acoperit de
copaci ºi cã nici o potecã nu demonstra interesul localnicilor
pentru ea. Pãrea nevizitatã de zeci de ani, totul pãrea nemiºcat
dintotdeauna ºi poate eram în faþa primei provocãri de acest
gen, o primã ciocnire de un necunoscut de care ne despãrþea
totul. Ne era aproape fricã, ne aflam de minute bune în faþa uºii
larg deschise ºi nu ºtiam ce sã facem, sã intrãm sau sã plecãm,
sã fugim – ne-am mãrturisit mai târziu cã ne gândiserãm cu
toþii sã fugim – ºi nu ne dãdeam seama dacã atitudinea noastrã
exprima admiraþie sau doar teamã, dacã ajunseserãm acolo
pentru cã eram în cãutarea necunoscutului sau dacã el se
aruncase în faþa noastrã, dacã biserica aceea era un semn divin
sau doar o întâmplare. Nu intrãm, aceasta fusese decizia tuturor,
nu exista tentaþie cãreia sã nu îi putem þine piept, deþineam
toatã forþa tinereþii, tot entuziasmul studentului care trecuse
prin focul ºi sabia primelor examene ºi care ºtia ce înseamnã
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îi era strãin ºi care nu îi fusese niciodatã destinat. Aºteptam
reacþia celorlalþi, era unul din acele momente atât de frecvent
apãrute în viaþa mea în care tot ce puteam face era sã aºtept un
rãspuns din altã parte, o direcþie, un sens, o cale. Eram un elev
care aºtepta cuminte anunþarea temei, atâta tot.
– La mine încã n-a ajuns, fu rãspunsul sec al lui Mircea.
Am ieºit imediat ºi am fost surprins sã-i gãsesc pe Mihai si
pe Izabela afarã, încercând sã sape un ºanþ în jurul corturilor
cu un topor pe care-l cãram cu noi. Am cerut niºte bani ºi am
plecat. Calmul nejustificat al lui Mircea, cât ºi ºanþul celor doi,
mi se pãreau la fel de lipsite de sens în condiþiile date. Ploaia
era mult prea puternicã. Am alergat înspre ultimul birt zãrit din
remorcã în ajun ºi am ajuns în câteva secunde, de parcã
parcursesem deja drumul pânã la el de sute de ori. Am împins
uºa de lemn ºi am pãtruns într-o încãpere aproape þãrãneascã,
cât se poate de mizerabilã, cu patru-cinci mese acoperite vulgar cu un fel de linoleum plin de gãuri de la þigãrile stinse
anapoda. În spate era o tejghea, în dreapta sus era agãþat un
televizor la care mi se pare cã se difuzau ºtiri în acel moment,
iar la masa cea mai apropiatã de tejghea beau rom cei doi
muncitori. Am trecut pe lângã ei fãrã sã-i salut, m-am oprit în
faþa tejghelei ºi m-am adresat vânzãtoarei – o brunetã urâþicã
ºi ºtirbã:

– O sticlã de rom!
Femeia se uitã la mine nedumeritã, întrebându-se poate ce
caut acolo ºi nu pãru sã fi înþeles ce vreau. Fãrã sã ºtiu prea
bine de ce, am adãugat imediat:
– ªi un pahar!
M-am aºezat la o masã mai în spate ºi am început sã beau.
Noaptea se apropia de sfârºit, nu rãmâneau mai mult de douã
ore de întuneric. M-am întrebat dacã muncitorii rãmãseserã
acolo din seara anterioarã sau veniserã numai cu câtva timp
înaintea mea. În orice caz prezenþa lor pãrea sã fie cât se poate
de familiarã, poate cã birtul acela reprezenta universul lor
favorit, alternativa muncii plictisitoare din remorcã ºi a cãlãtoriei
nesfârºite în interes de serviciu pânã undeva la marginea
oraºului ºi înapoi, însoþiþi de un ºofer care de data asta lipsea
ºi având drept misiune risipirea unei grãmezi de nisip pe asfalt.
– Domniºoarã, zise Ion la un moment dat, dacã eu aº fi o
fatã tânãrã ca dumneata, frumoasã, serioasã ºi cu dorinþã de a
întemeia o familie, pe Grigorescu l-aº alege. Fata zâmbi,
arãtându-ºi pentru un moment dinþii, iar Grigorescu ridicã
paharul ºi bãu, aruncând o privire furiºã înspre ea. De cealaltã
parte a tejghelei se auzea un zgomot de spãlat de pahare, iar la
televizor ºtirile ajunseserã deja la rubrica meteo, în timp ce
sticla mea de rom se golea vãzând cu ochii.

Ionel Constantin

COCKTAIL MOLOTOV
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Eu îi spuneam Boabã pentru cã îl chema Emil, ca pe
Bobu, ºeful bãieþilor cu ochii albaºtri. De fapt, avea ºi el
ochii tot aºa, dar pe bune. Un alt motiv pentru care l-am
botezat astfel, era ºi faptul cã îi plãcea, ca ºi celuilalt,
ºeptica. Juca mereu cu contabilul ºef ºi cu preºedintele
de la cooperativa la care lucra, pe 10 lei partida, ºi se
lãsa bãtut de fiecare datã când era vorba sã fie trecut la
vreo primã sau la un alt chilipir.
Chiar ºi când era în câºtig le dãdea banii înapoi; zicea
cã au jucat aºa, de distracþie, cã miza era doar de formã
ca sã le dea palpitaþii, ºi ei se fãceau cã îl cred.
Ne-am împrietenit la scurtã vreme dupã ce m-am
mutat la el în bloc ºi porecla a venit de la sine. Era un fel
de ºef de cadre ºi în funcþia asta nu se putea sã nu
ciripeºti o lecuþã pe la tovarãºi mãcar aºa, benign, fãrã
sã faci prea mult rãu. Bã, i-am spus odatã, dupã ce ne
cunoscusem mai bine când o luasem amândoi puþin pe
ulei la un zaibãr adus de mine de la þarã, bã, am auzit cã
te transferi de la voi, de la SPORU, la altã cooperativã la
OCHIUL ªI TIMPANUL. Ãia fac prelucrãri prin aºchiere
ºi au nevoie de un turnãtor fruntaº pe ramurã. Du-te, bã,
cã ºi aºa faci aici ore suplimentare degeaba, cã la ãia se
plãteºte bine. Nu auzisem, de fapt, nimic, asta era aºa o
goangã de la mine, dar el m-a ascultat cu atenþie, a tãcut
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câteva minute, dupã care a luat paharul de pe butoiul de
varzã ºi l-a trãznit de peretele boxei de la subsol, cã
acolo ne fãceam veacul, ºi a ieºit fãrã sã spunã nici un
cuvânt. S-a uitat doar din uºã la mine cu o privire, cum
sã-i spun, aºa oþeþitã ºi trei zile nu ne-am vorbit de loc.
De fapt, mai mult ne-am ocolit unul pe altul, fiecare se
considera vinovat în sinea lui de ieºirea avutã; mie cel
puþin îmi pãrea categoric rãu, dar apoi am dat la pace,
aºa tacit, ºi ne-am reluat prietenia.
Cea ce vã povestesc s-a întâmplat pe parcursul
ultimilor ani, amintirile s-au mai estompat între timp, pe
unele chiar le încurc bine, dar sigur e cã am rãmas prieteni
ºi tot sigur e cã prietenia noastrã a fost alimentatã de
pahar. Acum nu vreau sã credeþi cã eram niºte beþivani
care se cãutau unul pe altul sã-ºi þinã companie la o
tãrie, departe de noi gândul ãsta, dar la câteva zile odatã
tot o fãceam, Vreau sã spun cã fie îl sunam eu sau îmi
bãtea el cu pumnu-n perete cã eram vecini; seara mai
ales, coboram la subsol ºi începeam „sã croºetãm” nu
prea mult atât cât sã-i stea omului bine. Povestea cu
croºetatul era mai veche ºi a devenit aºa, un fel de cod
al nostru de când m-a trimis nevastã mea sã-i aduc de la
boxã niºte andrele groase pe care le þinea într-o cutie, iar
eu, când am coborât, am dat de Boabã pe scãri ºi am
65

prozã

66

-Hai sã facem un BM, un coktail, a spus când m-a
vãzut cã strâmb din nas. Are soacrã-mea, niºte bulion
de roºii, la sticlã, îl amestecãm cu tescovina ºi sã vezi
cã o sã-þi placã. N-a fost chiar aºa, dar ãsta a fost
începutul ºi astfel a intrat în viaþa noastrã sângeroasa de
Mary.
Cu timpul, mã obiºnuisem cu ea ºi, când eram pe
tuºe cu bãutura de la þarã sau cu banii, înainte de
chenzinã, cum era pe atunci, cotizam amândoi ºi luam o
votcã Cristal de juma de kil cu care ne retrãgeam la subsol,
unde rezerva de bulion a soacrei lui Boabã începuse sã
scadã simþitor. De altfel, chestia asta a provocat ºi un
pui de scandal la el în familie pe care l-am stins însã
încã din faºã, aducându-mi ºi eu obolul cu o sticlã de
suc de roºii, de la Alimentara
Timpul trecea lent, anotimp dupã anotimp, ºi mica
noastrã asociaþie croºeta liniºtitã ajutatã uneori ºi de un
vecin mai pricopsit, unu Zâmbroianu ºeful unei echipe
de bãieþi buni la toate care punea, pe bani puþini pentru
ei, dar pe comenzi mari pentru el, gresie ºi faianþã, furatã
de pe ºantiere, în casele unor barosani de la partid ºi de
pe la sindicate, sau pe la câte un poliþai cu care era în
cârdãºie. Când termina o lucrare seara târziu, scotocea
prin boxa lui ºi apãrea aºa din senin, ca o fantomã, cu o
sticlã de coniac Milcov sau de mai ºtiu ce altã bãuturã
mai specialã, de aia de care beau boierii cum îi plãcea lui
sã spunã. Odatã a adus douã sticle de Murfatlar ºi o
friptanã de porc pe care am fãcut-o pe grãtar în spatele
blocului Era fericit avea o comandã mare la ºeful unei
carmangerii ºi vorba lui, se meritã ªefu, cã mãcelarii ãºtia
e plini de bani, dã-i dracului. Am dat ºi la cine trebuie, dar
mi a rãmas ºi mie. Evenimente de astea erau însã tot
mai rare ºi Zâmbroianu aproape cã dipãruse în decor la
începutul sezonului rece, când de obicei ãºtia din
construcþii începeau mai degrabã sã se tragã spre casã
Era spre sfârºitul toamnei lui 89, începuse sã se
limpezeascã tulburelul, se terminase practica agricolã ºi
în curând începea ºi ºcoala de adevãratelea.
-Ei domn profesor, a ricanat atunci Boabã, s-a terminat
de furat ce mai era de furat din agriculturã, restul n-are
decât sã putrezeascã pe câmp! Cât must ai cãrat toamna
asta acasã?
Nu i-am zis nimic, ºtia ºi el, cum ºtia toatã lumea de
altfel, cã atunci când eram la recoltat cu elevii, mai
aranjam ºi noi blatul pe la câte o cramã pentru câte un
bidon, douã sã ne ajungã mãcar pânã la sãrbãtori. Fãceam
asta de ani de zile, ºi de fapt profita ºi el pentru cã ºi
generozitatea mea în ale croºetatului depindea de numãrul
de bidoane din dotare. Le vedea ºi el aliniate uneori în
boxã, înainte de a le goli ºi mã atingea uºor cu una de
ale lui:
–Ia uite, bã, ne culturalizãm, am trecut la marea
literaturã sovieticã, ªocolov, Bidonul liniºtit în 4 volume!
Bineînþeles cã ºtia sã spunã corect totul, dar ãsta era
stilul lui ºi gata.
De data asta însã treburile merserã prost, nimerisem
la un fermier cârpãnos, ºeful lotului se certase cu el,
fusesem ºi eu bolnav o sãptãmânã aºa cã numãrul
volumelor lui ªocolov scãzuse simþitor.
Nu-i nimic, m-a consolat atunci Boabã, în loc sã
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uitat sã mai vin. Când a apãrut nevastã-mea cu o falcã
în cer ºi una în pãmânt ne-a gãsit cu paharele în mânã.
Ella n-a apucat sã deschidã gura cã Boabã s-a ºi întors
spre ea fãcând un semn seniorial cu mâna cãtre mine
cã, adicã sã stau liniºtit ºi sã tac, ºi a rãspuns candid la
întrebarea ei nerostitã încã, Ce sã facem, doamnã,
croºetãm ºi noi, aºa ca bãieþii!
Hosbãnda mea nu s-a putut abþine ºi a început sã
râdã, ºi-a luat andrelele iar noi am rãmas sã croºetãm
mai departe. De fapt ca sã mã înþelegeþi mai bine, eu nici
nu prea mã omor cu vinul deºi m-am nãscut în podgorie,
la rãdãcina butucului, cum îi plãcea lui Boabã sã-mi spunã.
Sunt leºinat dupã bere, de aia nemþeascã, acum, dupã
revoluþie, e peste tot, dar atunci abia o gãseam pe a
noastrã la un lactobar prãpãdit unde stãteam la coadã cu
schimbul câte o orã pentru o halbã plinã de un lichid gãlbui
fãrã pic de spumã
-Bine cã e mãcar rece, comenta sarcastic Boabã, cã
altfel credeam cã bem pipi de panterã! Când era supãrat
pentru cã aºteptase prea mult licoarea jinduitã ºi dacã
mai era ºi caldã schimba placa:
-Bã azi au modificat sortimentul, nu mai au pipi, au
adus piºatul boului!
Pipi, nepipi, sugea berea pânã la ultimul strop, aºa ca
sã se scurgã ochii fetelor dupã mine, cum spunea tot el.
Avea tot felul de zicale de astea haioase pe care le plasa
la momentul potrivit ºi asta îl fãcea în ochii multora un
tip simpatic. Parcã-l aud ºi acum, dupã câte o partidã
prelungitã de ºeptic, când se lãsa jecmãnit de bunã voie,
cum se lamenta zâmbind strâmb în boxã, în timp ce golea
pahar dupã pahar:
-Bã, iar m-au lãsat ãºtia cu dinaintea goalã!
Altfel nu era prost de loc, avea ºi câþiva ani de filo
fãcuþi la ff, pe care îi întrerupsese, naiba ºtie de ce. Visul
lui era sã devinã ziarist, era chiar corespondent voluntar
la un ziar local, dar pentru asta, trebuie studii la Fãnicã
Patriotul, cum îi spunea el umblând la cutia cu snoave,
Academiei ªtefan Gheorghiu.
ªi uite aºa curgeau serile noastre de croºetat ºi eu
aproape cã uitasem ce se zvonise despre el, cã are stele
pe maieu, ba chiar începusem sã ne spunem ºi bancuri
cu Leana ºi cu Nicu, mai mult eu, mai puþin el , dar cum
am vãzut cã nu pãþesc nimic, am continuat în voie. O
datã doar m-a avertizat, aºa într-o doarã, bã, ai grijã ºi
nu mai spune de astea la telefon, cã nu se ºtie... A lãsat
atunci vorba suspendatã, dar cuvintele au trecut pe lângã
mine fãrã sã le bag în seamã. Seara în pat, i-am povestit
totuºi Ellei care s-a grãbit sã mã certe: Vezi þi-am mai
spus eu sã fii atent ce vorbeºti, cã telefoanele sunt
ascultate, dar discuþia s-a oprit aici, fãrã ca nici unul din
noi sã se întrebe de unde aflase Boabã despre toate astea
Nu era de loc zgârcit ºi, când îi venea rândul la zar,
dãdea fãrã sã se codeascã. Într-o toamnã am bãgat
împreunã aerul într-o damigeanã de tescovinã de cinci
litri, în vreo trei zile, cu spor ºi har cum spusese el, când
îi scosese cepul. Mie nu prea mi-a plãcut, meseriaºul îl
greºise, rachiul era puþin cam afumat dar la el mersese
uns. Atunci i-a venit ideea cu Bloody Mary. V-am spus
cã nu era aºa un oarecine, avea ceva culturã în mansarda
aia a lui acoperitã de o claie de pãr creþ ºi blond.
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croºetãm, o sã jumulim mai des cocoºul. Chestia cu
jumulitul cocoºului era tot o gãselniþã de a lui de datã
mai recentã. Citisese într-un dicþionar, definiþia ºi se
grãbise sã mi-o comunice în aceiaºi searã:
– Auzi, fratele meu alb, nici nu-mi trecuse prin cap cã
ce bem noi, cocktaiul ãsta înseamnã, în englezã, coadã
de cocoº. Asta pentru cã e fãcut din mai multe bãuturi
de culori diferite. Va sã zicã atunci când noi o sugem pe
Mary, de fapt îi jumulim cocoºul, a conchis el. Am râs ºi
de atunci repertoriul nostru s-a îmbogãþit, când nu
croºetam, jumuleam cocoºul.
Asta am fãcut-o mai des la sfârºitul lui Decembrie,
înainte de loviluþie, dar am rãmas fãrã partener timp de
câteva zile tocmai în momentele alea critice când Boabã
fusese de negãsit ºi la fel ºi dupã aceea. Mai târziu am
aflat cã la început fusese mobilizat pe loc la sediu, se
pare cã datoritã funcþiei, iar mai apoi stãtuse ascuns, o
vreme aºa, pentru orice eventualitate, cum a spus chiar
el atunci când a reapãrut. Cu mult mai târziu unii au afirmat
cã se ascunsese de fapt, ca sã scape dupã ce fusese
fugãrit de salariaþi prin curtea instituþiei. Adevãrul nu l-am
aflat însã niciodatã ºi pentru mine nu are nici azi vreo
importanþã.
Atunci, în seara aceea, eram din nou împreunã, la
mine acasã. Reapãruse, cum am spus, imediat dupã ce
Odioasa Dictaturã ºi Sinistra sa Soþie, o expresie memorabilã care i-ar fi putut aparþine, îºi luaserã zborul de pe
clãdirea comitetului central al partidului, cãtre eternitate.
Acum fuseserã arestaþi ºi Televiziunea Românã Liberã
ne þintuise pânã târziu în noapte în faþa ecranelor,
aºteptând sã vedem desfãºurarea procesului ºi sentinþa.
Trecuse de miezul nopþii, doamnele noastre fãcuserã al
treilea rând de cafele, iar noi, ca sã ne umplem timpul,
croºetam de zor. Eram la a treia sticlã de molan rouge,
adus de el, dar îmi amintesc cã sentinþa am sãrbãtorit-o
cu ºampanie de la mine.
Boabã era din nou pe cai mari, fãcuse ce fãcuse ºi
intrase într-un FSN-eu local ºi acum jubila. Doamnele se
duseserã sã-ºi culce copiii care nu închiseserã nici ei un
ochi pânã atunci ºi ne lãsaserã în plata domnului. Am
mai discutat vreme de o sticlã pe care a scos-o ca un
prestidigitator din neant, am mai bãut o cafea ºi am
mâncat, ca sã ne mai dregem, castraveþi muraþi cu pâine.
Eram machiþi biniºor, când ne-am decis sã sãrbãtorim
evenimentul arborând tricolorul. Aveam cheia de la
uscãtor unde el, care era ºef de scarã, þinea steagurile.
Când am intrat am constatat uimit la lumina lanternei, cã
cel roºu dispãruse, iar tricolorul avea deja stema decupatã.
Era clar cã Boabã se pregãtise din timp pentru tot ca sã
ia caimacul ºi mie nu-mi mai rãmãsese nimic de fãcut
Prinsese steagul ºi îl înfãºurase în jurul lancei, când mi-a
venit ideea. ªi aveam cu ce s-o realizez.
-Boabã, i-am spus, trebuie sã dãm onorul la drapel!
S-a uitat la mine pe jumãtate mirat, pe jumãtate întrebãtor.
Ochii lui albaºtri la lumina lanternei îºi pierduserã
strãlucirea se mãtuiserã ºi asta pentru mine însemna cã
ori gândeºte profund, ori e beat. În clipa aceea, era numai
beat. V-am spus cã îl cunoºteam bine ºi ºtiam cã nu o
sã fie în stare sã mã refuze:
-Boabã, i-am spus din nou, un ultim pahar în cinstea
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evenimentului, hai sã jumulim cocoºul, în faþa steagului!
Nu am mai aºteptat sã-mi rãspundã, ºtiam cã înþelesese
ce vreau, aºa cã am tãiat-o direct spre apartament. Uºa
rãmãsese descuiatã, m-am îndreptat spre bucãtãrie ºi
am deschis frigiderul, unde Mary mã aºtepta. Am
amestecat vodca cu sucul de roºii, mai mult vodcã decât
suc, ºi am plecat spre uºã agitând sticla prin aer, ce mai,
voiam sã fiu un barman perfect! Boabã mã aºtepta lângã
prag, mi-a pasat tricolorul, a înºfãcat sticla ºi a sorbit
îndelung Am vrut sã i-o iau, dar nu i-a dat drumul. A început
sã urce aproape alergând scãrile ºi pânã la etajul patru
cred cã a mai tras o duºcã, douã.
Acolo am rezemat steagul de perete, m-am cãþãrat
pe scãriþa de metal, am împins chepengul ºi am ieºit pe
terasa blocului. Luna lumina ca ziua ºi aerul rece m-a
fãcut sã mã cutremur. Uitasem sã luãm ceva gros pe
noi, dar era prea târziu, prin trapã a apãrut mai întâi
drapelul, apoi s-a strecurat ºovãind silueta mãtãhãloasã
a lui Boabã. Mintea mi se mai limpezise, aºa cã am desfãºurat grãbit pânza ºi, prin gaurã, l-am vãzut apropiinduse împleticit de balustradã. Þinea în mâna dreaptã ridicatã
spre cer sticla ºi a chiuit încercând sã facã cu degetele
rãmase libere semnul ºtiut:
– Victorie!
Atunci la un bloc distanþã de noi , de pe clãdirea
telefoanelor cea mai înaltã din ora, s-a ridicat umbra unui
soldat, undeva prin dreptul antenei ºi o voce de adolescent înspãimântat a strãpuns noaptea:
– Mã, nenorociþilor, plecaþi, mã, de acolo cã vã împuºc
ºi muriþi ca proºtii!
Drept rãspuns Boabã a chiuit din nou agitând sticla
frenetic, apoi a încercat cu cealaltã mânã sã-i scoatã
dopul. Vocea adolescentinã a încercat din nou sã spunã
ceva, dar încercarea a fost opritã din întuneric de o altã
voce mai autoritarã:
– Împuºcã-l, Vasile ce stai, a ordonat vocea.
– Vasile a ºovãit o clipã, dar vocea autoritarã a
continuat ºi cuvintele au sfâºiat ca un cuþit liniºtea nopþii
– Împuºcã-l, dobitocule, cã teroristul ãsta ne omoarã,
are în mânã un cocktail Molotov.
– Traaaage!
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Lucian Bâgiu

MAREA TRECERE

Lucian Blaga
1.
Un tânãr vine din partea stânga a scenei fugind ºi se
opreºte brusc în faþa spectatorilor, spunând motto-ul de
mai sus. Se retrage încet ºi aude chemarea “Elohim?”
(voce femininã). E o stare de confuzie ºi de lipsã de
focalizare.
- Cuvântul a strãbãtut spaþiul cu timiditate parcã,
pentru a poposi într-un colþ al creierului meu. Încerc sã
mã concentrez asupra proprie-mi persoane, dar tentativa
aceasta este pe cale de a eºua deoarece necesitã un
efort cam mare. Liniºte, atât pot sã percep. Este ca ºi
cum mi-aº fi pierdut simþurile ºi acum le regãsesc cu o
încetinealã chinuitoare. (“în-ce-ti-nea-lã” este rostit
sacadat) O adiere îmi mângâie întreaga suprafaþã a
trupului ºi aduce cu ea un iz plãcut. Sunt gol. Încã o
constatare care de bunã seamã cã-mi
ridicã niºte semne de întrebare. Parcã aerul ar fi
parfumat cu odorul migdalelor! Glandele
salivare au funcþionat prompt, aºa cã înghit docil. Cred
ca ar fi timpul sa mã aventurez si în universul vizual.
Pleoapele, tremurând, expun lumii ochii mei, care privesc
sfioºi lumea ce la rându-i li se expune virginã. Da, virginã,
cãci mã aflu în mijlocul unei naturi care nu a cunoscut
niciodatã înfãþiºarea irisului unui om. Sunt în compania
unui peisaj complet strãin mie. Acum conºtientizez ºi
alte amãnunte despre persoana mea, stând întins gol în
braþele virgine ale unui decor extraterestru.
(îºi aduce aminte de voce ºi îi rãspunde privind în
jurul lui ºi pe sus)
- Nu, nu sunt Elohim. Cine sunteþi voi?
(Eventual se aºterne brusc întunericul)
2.
(este jos, în ºezut, vede o luminiþã, dar nu apucã sã
reacþioneze ºi ea se stinge. Mai apare una ºi el pleacã
brusc înspre ea. La jumãtatea drumului se opreºte ºi
continuã cu încetinealã, dar ea se stinge înainte ca el sã
apuce sã o atingã. Spune un uºor AH!)
- Este liniºte, adie o boare, miroase a migdale, sunt
gol într-un spaþiu strãin. Ultimul lucru pe care mi-l amintesc
despre mine este cã mã aflam pierdut în tãcerea sideralã,
la bordul unei mici nave de croazierã ºi tocmai începusem
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sã citesc niºte versuri. Dar de ce m-a adus aici? ªi cum?
(se uitã spre spatele scenei, vede fereastra ºi spune,
gânditor:) A, da, acum este noapte.

2. 1. (Apar doi doctori: fiecare într-un colþ al scenei.
Unul este tânãr, sangvinic, impulsiv, iar celãlalt e bãtrân,
calm, gânditor. Amândoi stau de aºa manierã astfel încât
sã se înþeleagã faptul cã sunt preocupaþi de cazul care
se desfãºoarã sub ochii lor.)
DOCTORUL TÂNÃR: – Doctore, vã spun, acest caz
este disperat.
DOCTORUL BÃTRÂN: – Cine ºtie?
3.
VOCILE: – Noi? Noi întrebãm: unde eºti, Elohim?
EL: – În orice caz acest “noi” a sunat aparte. Este ca
ºi cum s-ar fi referit la toþi ºi la toate, la NOI. Prin acest
pronume au implicat totul, pânã ºi pe mine, parcã. Iar în
“Elohim” au pus atâta dragoste, atâta disperare, speranþã
ºi deziluzie… Sau poate mã înºel? ªi sã nu uit, s-au
exprimat la prezent. Prezentul etern? (Începe sã se plimbe
spiralat cu braþele întinse lateral ºi spune:) Mã plimb
îngândurat printre copaci, fiecare dintre ei fascinândumã într-un fel, dar fiind mereu în cãutarea altuia. Unde or
fi migdalele? (Îºi revine din aceastã discuþie cu sine însuºi;
ridicã privirea ºi se uitã în jur întrucât se adreseazã
vocilor): Când l-aþi vãzut ultima oarã pe Elohim?
VOCILE: – Lumea din mâinile tale-a zburat…
4.
Doctorii (pânã acum încremeniþi în umbrã, în colþurile
lor) se deplaseazã simetric spre centrul scenei, pe
marginea din faþã; dupã cele douã replici se retrag amândoi
spre un colþ al scenei:
DOCTORUL TÂNÃR: – L-au adus ieri. A fost gãsit pe
o insuliþã în mijlocul oceanului. Se pare cã supravieþuise
ceva timp, însã nimeni nu poate înþelege cum a ajuns
acolo. Poþi sã-þi închipui cã în ziua de azi mai existã
insuliþe nedescoperite încã?
DOCTORUL BÃTRÂN: – Sã-mi închipui? Da…
5.
EL: – Trebuie sã-i întreb ceva, sã stabilesc o punte
de legãtura, dar fãrã sa greºesc. (se adreseazã vocilor)
Dar dacã l-aþi pierdut pe Elohim, de ce nu v-aþi întors din
zbor?
VOCILE: – Ca porumbelul lui Noe.
EL (agitându-se): – Aha! De unde ºtiu ei de Noe?
Sau era doar o metaforã pentru a o înþelege eu? În
concluzie am aflat destul de puþine despre ei (începe sã
PRO

„Omule, þi-aº spune mai mult
dar e-n zadar, –
ºi afarã de aceea stele rãsar
ºi-mi fac semn sã tac
ºi-mi fac semn sã tac.”
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devinã din nou reflexiv): întreabã de Elohim, care probabil
este Dumnezeul lor. Cândva, demult, s-au despãrþit de el
ºi nu s-au mai regãsit niciodatã. (Compãtimire) Sãrmanii,
ei ºi astãzi îl mai aºteaptã.
VOCE FEMININÃ: – Tu poate ºi astãzi îl mai astepþi.
Unde eºti, Elohim?
EL: – Ceva nu este în regulã. Ei nu discutã cu mine,
ci ridicã o rugã lui Elohim. Tot timpul au fãcut abstracþie
de persoana mea. Oare fiindcã la ei este noapte?
VOCILE: – Umblãm tulburaþi ºi fãrã de voie printre
stihiile nopþii, te iscodim.
(“iscodim” are ecou, este repetat de voci, de mai multe
ori.)
EL: – Mda. Existenþa lor este un continuu zbucium
ca urmare a tragicei experienþe trãite de ei la
dezmembrarea organicei legãturi pe care o deþineau cu
Elohim. Trãiesc într-o nebuloasã, totul e o continuã
incertitudine. (cade în genunchi zdrobit de greutatea
gândurilor; pierdut, spune:) Va fi vreodatã zi?
VOCILE: – Sãrutãm în pulbere steaua de sub cãlcâie.
6.
(Doctorii, eventual focalizaþi de cãtre fascicule de
lumini, reiau discuþia în colþul lor)
DOCTORUL BÃTRÂN: – S-a retras într-o lume
personalã. ªi-a creat un univers propriu, separat de lumea
noastrã, de realitate. Trãieºte într-o lume aparte, a iluziilor.
Timpul îndelungat petrecut departe de civilizaþia umanã
l-a abrutizat, l-a adus într-un stadiu de regres psihic evoluat.
De aceea recomand…
DOCTORUL TÂNÃR (întrerupându-l): – Desigur,
suntem cu toþii de acord cã trebuie izolat de societate,
deoarece constituie un pericol permanent la adresa
acesteia. Cred cã este disponibilã ultima camerã.
(Liniºte)
DOCTORUL BÃTRÂN: Cu tot respectul, nu procedaþi
corect. Pentru a-ºi reveni trebuie reintegrat în societate.
Izolarea l-ar conduce la o prãbuºire totalã, cãci
singurãtatea nu este decât o formã a suferinþei…

PRO

7.
(În timpul replicii finale a bãtrânului, EL se ridicã de
jos ºi repetã gânditor ultima frazã a vocilor) EL: – “Sãrutãm
în pulbere steaua de sub cãlcâie”. Ce-or fi vrut sã exprime?
Locul stelei este pe cer. Strãlucirea ei timidã îndepãrteazã
mãcar parþial noaptea. Pentru ei pânã ºi steaua, astrul
tutelar, a decãzut în pulberi. ªi totuºi, o sãrutã. Vor putea
sã o ridice înapoi în slãvi?
VOCILE: – ªi întrebãm de tine, Elohim…
EL: – Durerea ce rãzbate din aceasta tânguire îmi
sfâºie inima. (pronunþã aceastã frazã ca ºi cum, de fapt,
n-ar înþelege ce înseamnã o inimã sfâºiatã. Este
dezorientat pentru cã tocmai ºi-a pierdut condiþia de om
ºi deci orice trãire caracteristicã acesteia)
DOCTORUL BÃTRÂN (retrãgându-se doi paºi): Starea
sa este criticã.
VOCILE: Vântul fãrã de somn îl oprim ºi te-ncercãm
cu nãrile, Elohim!
(În timpul acestei replici îºi face apariþia targa dusã
de douã personaje purtând mãºti. Pe targã se intuieºte
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un corp uman inert, acoperit, ascuns vederii. Doctorul
tânãr se agitã)
DOCTORUL TÂNÃR: Masaj cardiac!
EL (repetând replica vocilor, pierdut): – Vântul fãrã de
somn îl oprim ºi te-ncercãm cu nãrile, Elohim…
DOCTORUL TÂNÃR (aplecat asupra cadavrului,
masaj cardiac): De ce naiba nu tace odatã ºi ne tot recita
versurile astea absurde? Mãcar de-ar fi o compoziþie
proprie, dar cred cã le-am mai citit pe undeva de curând…
(ultimele cuvinte sunt spuse pe un ton reflexiv, în paralel
cu o încetinire a ritmului masajului. În timpul dialogului
urmãtor el continuã resuscitarea, dar cu sugestii de
resemnare ºi disperare, lipsindu-i ºi vlaga parcã).
8.
EL: – Mã simt mai bine.
VOCILE: – Animale strãine prin spaþii oprim, ºi
le-ntrebãm de tine, Elohim!
EL (cu sentimentul unei revelaþii): – Acum ºtiu de ce
m-au adus în lumea lor. Probabil cã m-au considerat un
animal strãin, aºa cum mergeam pe întinderea
nemãrginitã. Ce frumos era… Liniºtea talazurilor, parfumul
migdalelor… (oftat). Era frumos pe insulã. De sus puteam
privi pânã în cele mai din urmã margini ale micii mele
lumi. Solitudinea constituia pentru mine o mare forþã care
mã apãra de multe pericole.
VOCI MASCULINE: – Noi sfinþii…
EL: – Ei sunt sfinþi. Ajunsesem sã mã consider sfânt
chiar…
VOCI FEMININE: – Noi apele…
EL: – Erau atâtea ape împrejurul insulei… ªi nici una
pe insulã.
VOCI MASCULINE: – Noi tâlharii…
EL (repezit): – NU eram sfânt, eram tâlhar. Furam
seva plantelor, parfumul migdalelor, laptele caprelor ºi
armonia acelui Eden…
VOCI FEMININE: – Noi pietrele…
8.1.
DOCTORUL TÂNÃR (resemnat, cu braþele atârnând
greu, stând în genunchi) : – Doctore, l-am pierdut, nu mai
putem face nimic pentru el. Crede cu atâta convingere în
lumea lui, o trãieºte atât de intens încât inima îi cedeazã.
VOCILE: – Drumul întoarcerii nu-l mai ºtim, Elohim!
Elohim!
9.
DOCTORUL TÂNÃR (râde scurt): – S-a þicnit pânã ºi
doctorul. Hm… soarta spiritelor înalte. (un moment de
tãcere; are privirea pierdutã. Se ridicã în picioare) Susþine
cã lumea realã este aceea în care credem noi cu adevãrat
ºi care vrem cu disperare sa fie cea realã. Fiecare om îºi
poate crea o lume a lui în care sã se retragã ºi în care
sã-ºi trãiascã fericit aspiraþiile – ºi nu sub forma unor
iluzii deºarte. (cu hotãrâre): – Bine, dar fiecare dintre noi
recurge la aceasta într-o oarecare mãsurã. Însã a
abandona cu totul realitatea înseamnã a te recunoaºte
înfrânt. Vei sfârºi prin a uita drumul întoarcerii. (ºi deodatã,
ca descumpãnit de un mare adevãr): – Dar dacã vrei sa-l
uiþi dinadins?… Mda. Presupun cã oricum vom pãrãsi
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lumea aceasta într-o formã sau alta, mai devreme sau
mai târziu… (se retrage spre fundal, rãmâne cu spatele
cãtre spectatori, umãr la umãr cu doctorul bãtrân, rãmas
ºi el încremenit)
(Urmeazã un dialog între cele douã personaje cu mãºti
care au adus targa; unul este îmbrãcat în negru, celãlalt
în alb. Îºi dau jos mãºtile pentru a releva trecerea în
plictis ºi banalitate)
MASCA ALBÃ: – Unde este doctorul acum?
MASCA NEAGRÃ: – S-a îmbarcat pe un iaht de
croazierã pentru a pleca spre insula nou descoperitã, cea
pe care a fost gãsit cazul care tocmai a decedat.
Interesant este ca nu se mai ºtiu coordonatele insulei.
S-au pierdut… Iar doctorul susþine cã este pe o navã
spaþialã de croaziera ºi navigheazã spre o lume strãinã
care-l aºteaptã.
MASCA ALBÃ: – Dacã îi face plãcere… (Mãºtile
rãmân ºi ele încremenite)
10. EPILOGUL
(În balcon, douã personaje, luminate de reflector. Pot
sã rãmânã mute, dialogul fiind difuzat de pe o înregistrat
ºi urmat de toacã ºi gong)

SERVITORUL: – Mãrite Elohim. Virusul introdus de
noi pe Terra evolueazã conform programului, fiind favorizat
de condiþiile sociale deja existente. Dintre toate fiinþele,
omul este cel mai singur, de aceea preconizãm cã în
curând toþi pãmântenii vor abandona treptat lumea lor,
pentru a se alãtura dimensiunii noastre.
ELOHIM: – Adevãrata laturã a trãirii este aceea de a
pierde simþul realitãþii… Singurãtatea nu este decât
parfumul unei plante otrãvitoare, dulce, dar ameþitor ºi
cu timpul dãunãtor chiar ºi celor mai puternice
constituþii…
(Se aude o toacã în ritm ascendent, se opreºte brusc
ºi urmeazã o loviturã puternicã de gong simultan cu
stingerea totalã a luminilor)
1996, Mûhlbach, Transilvania
(pusã în scenã, de cãtre Cercul de lecturã „Alternative”, în cadrul Festivalul Internaþional „Lucian Blaga”, mai
2000, Spectacolul cultural-artistic „Paºii profetului”, Casa
de Culturã a Studenþilor Alba Iulia; distribuþia: EL+Elohim
– Lucian Bâgiu, Doctorul Tânãr+Servitorul – Ovidiu Ivancu,
Doctorul Bãtrân – Viorel Cioflicã, Vocile – Daniela
Gugoaºã, Masca Neagrã – Paul Nanu, Masca Albã –
Rareº Diodiu, Cadavrul – Carmen Vasile; regia: Paul Nanu)

Rodica Lãzãrescu

I. PELTZ – DRAMATURG
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pentru toþi
toþi: Ediþie specialã, piesã într-un act publicatã
în numerele consecutive 10, din octombrie ºi 11, din
noiembrie 1923, subtilã satirã la adresa gazetarilor în
goanã de senzaþional fabricat la masa din redacþie, ºi
Crima, apãrutã în anul 1925 în numerele 5 din mai, 6-7
din iunie-iulie, 8 din august ºi 9 din septembrie.
Cea de-a treia piesã, al cãrei text nu am reuºit sã-l
gãsim, este Veninul. Peltz susþine cã ar fi apãrut tot în
Revista pentru toþi
toþi, deºi el nu figureazã în niciunul dintre
numerele publicaþiei (nici în acelea din anul 1919, nici în
cele care acoperã perioada dintre anii 1922, când reapare
revista, pânã în 1930, când aceasta îºi înceteazã apariþia).
În schimb, pe coperta a doua a romanului Vadul fetelor,
tipãrit la Editura Forum în anul 1949, sunt prezentate
lucrãrile autorului, printre ele figurând Înveninaþii, piesã
în trei acte reprezentatã la Teatrul Modern.
În lucrarea Amintiri din viaþa literarã1, Peltz, pe a cãrui
exactitate a datelor nu se poate conta, scria:
Aveam optsprezece ani când mi s-a jucat o piesã
Veninul
eninul. […] Þin minte cã Marcel Enescu, binecunoscutul
actor al Teatrului Naþional… a excelat într-un rol principal. Succes de interpretare a avut ºi Armand Pascal…
PRO

De I. Peltz puþini îºi mai aduc aminte astãzi, când
nici devotata lui fiicã, pictoriþa ºi graficiana Tia Peltz, nu
mai este printre noi spre a-l evoca. Iar cei care o fac îi
leagã numele doar de douã romane – Calea Vãcãreºti ºi
Foc în Hanul cu tei, uitând cã Isac Peltz este pãrintele
unei vaste creaþii epice, care are ca punct de pornire
anul 1928 (romanul Viaþa cu haz ºi fãrã a numitului Stan,
premiat îndatã dupã apariþie de Societatea Scriitorilor
Români, condusã de Liviu Rebreanu) ºi ca punct final
anul 1980 (romanul Treceri ºi petreceri apãrut imediat
dupã „petrecerea” scriitorului în tãrâmul umbrelor).
ªi mai puþini ºtiu cã scriitorul (dublat de un gazetar
neliniºtit, care a strãbãtut, cu o tenacitate ieºitã din
comun, lungul drum al afirmãrii, de la corector într-o
obscurã redacþie pânã la cel de director de publicaþie)
ºi-a încercat puterile ºi în ale dramaturgiei.
Aceste încercãri marcheazã î n c e p u t u l (atunci
când, în cãutarea drumului propriu, tânãrul aspirant la
gloria literarã cocheteazã ºi cu poezia ºi cu poemul în
prozã) ºi f i n a l u l carierei scriitoriceºti a lui I. Peltz
(într-o perioadã de evidentã epuizare a filonului creativ).
Piesele de tinereþe au vãzut lumina tiparului în Revista
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precum ºi o foarte tânãrã, Florentina Ciricleanu…
Pornind de la aceastã afirmaþie, istoria literarã a
acreditat informaþia conform cãreia piesa a fost jucatã
pe scena Naþionalului bucureºtean. (Este, spre exemplu,
cazul lui Dorel Dorian, care susþine acest lucru în evocarea
Foc în Calea Vãcãreºti.2) Trebuie precizat cã o autoritate
în materie, Ioan Massoff, nu menþioneazã în lucrãrile
sale prezenþa lui Peltz, ca autor, în repertoriul Teatrului
Naþional. Mai credibilã pare a fi notiþa menþionatã mai
sus.
Într-o perioadã dificilã din viaþa scriitorului, în anul 1942,
la Teatrul Baraºeum i se joacã adaptarea Calea Vãcãreºti,
comedie dramaticã în trei acte. Premiera a avut loc
miercuri, 28 decembrie, ora 8,45, în rolul principal figurând
marea noastrã tragedianã Dida Solomon. Textul adaptãrii
nu a fost niciodatã publicat, dar s-a pãstrat în arhiva Tiei
Peltz.
Tot aici s-au mai gãsit textul dactilografiat al piesei
Flo-Flo sau Fundãtura dracului, al unui scenariu radiofonic
(Aur ºi sânge) ºi al unuia de film (Leonard, prinþul operetei)
scris, în 1963, împreunã cu Isaiia Rãcãciuni, ºi pãstrat
în douã variante.
Despre existenþa, cel puþin în proiect, a piesei Flo-Flo
sau Fundãtura dracului, aflãm din convenþia încheiatã,
în 18 iulie 1960, între Teatrul Evreiesc de Stat ºi I. Peltz,
prin care scriitorul se obligã a scrie o piesã de teatru
intitulatã „Fundãtura Dracului”. Dupã patru ani, piesa nu
este încã predatã Teatrului, cãci printr-o cerere (reprodusã

în facsimil în evocarea Foc în Calea Vãcãreºti, de Dorel
Dorian), datatã 18 iunie 1964 ºi adresatã conducerii
Teatrului Evreiesc de Stat, Peltz solicitã un avans din
viitoarele sale drepturi de autor pentru piesa Fundãtura
dracului, pe care se angajeazã sã o predea la 1 septembrie. În comentariul ce însoþeºte acest document,
Dorel Dorian precizeazã cã piesa nu a fost terminatã,
dacã a fost începutã vreodatã… Îndoiala privind aceastã
lucrare este spulberatã de prezenþa manuscrisului în
arhiva Tiei Peltz.
Redãm, în cele ce urmeazã, câteva fragmente din
una dintre variantele scenariului Leonard, prinþul operetei,
scris în colaborare cu prietenul sãu Isaiia Rãcãciuni3.
(Transcrierea textului s-a fãcut în conformitate cu
regulile ortografice în vigoare, greºelile considerate de
dactilografie fiind îndreptate în mod tacit.)
NOTE
1. I. Peltz, Amintiri din viaþa literarã, Editura Cartea
Româneascã, Bucureºti, 1974, p. 23.
2. Dorel Dorian, Foc în Calea Vãcãreºti . Evocare
dramaticã dupã viaþa ºi opera lui I. Peltz, Editura Universal
Dalsi, Bucureºti, 1999.
3. Isaiia Rãcãciuni, pseudonimul lui Isaiia Nacht, nãscut
în anul 1900 în satul Gãºteni din judeþul Bacãu, mort în 1976,
prozator, dramaturg, scenarist, traducãtor ºi memorialist.
Fratele mai mare al celebrului N. Stroe, „jumãtatea” cuplului
comic din perioada interbelicã Stroe ºi Vasilache.

Isac Peltz

LEONARD, PRINÞUL OPERETEI
15. Cafeneaua Capºa. Aspectul vechiului local: o salã
relativ micã, iar de ambele laturi câte o canapea de-a
lungul peretelui. În fund o masã, în jurul cãreia se aflã
protipendada cafenelei: un fost ministru, doi parlamentari,
câþiva moºieri, un bancher, doi, trei fabricanþi. Pe stânga
Madam Ana, casiera magazinului, cu ochiul ager, pe
chelneri ºi pe clienþi. Restul cafenelei e populat de diferiþi
funcþionari de stat, câþiva feciori de bani gata (haine la
modã, ghetre, monoclu, gambetã) ºi scriitori, pictori,
artiºti.

PRO

16. În faþa cafenelei, Leonard îi întinde mâna
veriºoarei.
LEONARD: Îþi mulþumesc, veriºoarã!… Acum mã
descurc eu!… La revedere!…
VIORICA: La revedere!…. Am pierdut primele douã
ore!…
LEONARD: Îmi pare rãu!…
VIORICA: Nu-i nimic!… Latina ºi gimnastica!… (Râde)
Nu-i mare lucru!…
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LEONARD: La revedere!…
(Îºi strâng mâinile)
17. Leonard intrã în cafenea ºi sfios face paºi mici
privind atent, rând pe rând pe toþi clienþii.
La o masã îl descoperã pe Poenaru.
LEONARD: Sã trãiþi, domnule Poenaru!…
POENARU: (Ridicã capul spre Leonard) Bunã ziua!…
(Pe faþã i se citeºte o vagã nedumerire)
LEONARD: (Care a sesizat nedumerirea lui Poenaru)
Nu vã mai amintiþi de mine?… Eu sunt…
POENARU: Da, mi-aduc aminte… Eºti… eºti…
LEONARD: Nicu… Nicolae Leonard de la Galaþi…
Mi-aþi spus dumneavoastrã sã vã caut!…
POENARU: Da… da… vrei sã cânþi!… Sã fii artist!…
Ceilalþi de la masã (figuri clasice de scriitori, pictori,
artiºti; plete, lavaliere…) ºi-au întrerupt discuþia ºi-l privesc
interesaþi pe Leonard.
UN POET: (Cãtre Leonard) Din Galaþi eºti?…
LEONARD: Da!…
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UN POET: „Galaþi… oraº cumplit de negustori”. L-ai
citit pe Nemþeanu?…
LEONARD: Da! (continuã) „În tine poetul trãieºte, ca-n
Sodoma!”
Ceilalþi de la masã zâmbesc. Poenaru îl bate pe umãr.
POENARU: Bravo, bãiete!… ªi-aºa!… Vrei sã te faci
artist!…
LEONARD: Da, maestre!…
POENARU: Bine – bine… dar trebuie sã mai creºti!…
Sã te mai… cum sã zic… sã te mai maturizezi… (Se
gândeºte câteva clipe) Uite ce-i, dragã, mai treci pe la
mine… treci peste câteva zile!…
LEONARD: (Uºor dezamãgit) peste…
POENARU: Da… peste câteva zile… tot aici!… La
bunã vedere!…
(Leonard se înclinã ºi pãrãseºte cafeneaua, urmãrit
de privirile celor de la masa lui Poenaru)
18. Leonard s-a oprit în faþa cafenelei descumpãnit.
Lângã el doi actori continuã o convorbire agitatã.
PRIMUL ACTOR: ªi… s-a hotãrât?…
AL DOILEA ACTOR: Poimâine plecãm în turneu, întâi
la Focºani, dar dacã nu-mi dã rola [rolul] îi spun de la
obraz: Maestre Poenaru, pe mine sã nu mai contaþi!
PRIMUL ACTOR: Ei ºi?… Nu gãseºte pe altul?… „lac
sã fie…”
LEONARD: (Trage cu urechea. I se lumineazã faþa)
AL DOILEA ACTOR: Foarte bine! Sã se ducã fãrã
mine!…
19. Leonard reintrã în cafenea ºi se îndreaptã glonþ
spre masa lui Poenaru.
LEONARD: Domnule director… vã rog… nu vã
supãraþi!…
POENARU: Pãi… ne-am înþeles… sã mai creºti…
sã te mai maturizezi… ºi apoi… om mai vedea noi…
treci peste câteva zile…
LEONARD: Nu vã supãraþi!… Plecaþi în turneu!…
POENARU: De unde ºtii?…
LEONARD: (Ridicã din umeri, stingherit) Am… am
auzit… ªi vã rog… vã rog… luaþi-mã ºi pe mine!…
POENARU: (Îl examineazã atent, stã pe gânduri ºi
pânã la urmã se decide) Bine, mã bãiete, te iau!… Sã fii
mâine la ora 6 dimineaþa în Gara de Nord. Plecãm întâi
la…

LEONARD: Focºani!…
POENARU: (Zâmbeºte surprins) De unde ºtii?…
LEONARD: (Acelaºi joc mut)
POENARU: Vrãjitorule! Bine!… Ne-am înþeles. Mâine
la ora 6 dimineaþa, fix la 6.
LEONARD: Sã trãiþi, domnule director!…
(Salutã ºi iese iar în stradã)
20. Gara de Nord, ora 5 dimineaþa. Lume grãbitã pe
peron. Se distinge pe primul plan grupul de actori. Sosesc
unul câte unul cu sãrãcãciosul lor bagaj în spinare. Feþe
palide, obosite, ochi febrili, plete, lavaliere. Jos, la tren
Poenaru înconjurat de câþiva edeci ai trupei între care o
frumuseþe planturoasã, cãreia i se zice „contesa”. Poenaru
vãzându-l pe Leonard îi face un semn cu mâna. Leonard
se apropie, salutã pe cei prezenþi.
POENARU: (Cãtre contesã) Contesã, îþi prezint pe
noul nostru… coleg!… nu te uita cã e atât de crud… Are
trecut ºi n-o sã ne facã de râs. Aºa-i juneþe?…
LEONARD: (Înfrângându-ºi timiditatea) N-o sã vã
fac!…
POENARU: Vezi, sã ai grijã de el, conteso!…
CONTESA: (Cãtre Leonard) Ia zi, frumuºelule, ai mai
urcat pe scenã?…
LEONARD: (Surprins de întrebare, face ochii mari ºi
tace)
CONTESA: Dar ai mai cântat?…
LEONARD: În ºcoalã ºi la bisericã!…
CONTESA: (Izbucnind în râs) Ha!… Ha!… Ha!…
Bravo!… În ºcoalã ºi la bisericã!… Bine, bine, vom vedea
ce dã din ti… din dumneata!…
21. Mãtuºa Tiron ºi Viorica îºi fac apariþia, aleargã pe
peron, în panicã, sã-l gãseascã pe Leonard. În fugã
îmbrâncesc pe unii ºi alþii. Sunt la rândul lor îmbrâncite.
Mãtuºa îºi ºterge obrazul cu o batistã imensã. Viorica o
þine de braþ. E cât pe aici sã cadã. Au ajuns în faþa trenului
de Focºani, ºi apoi în faþa vagonului în care se aflau
actorii lui Poenaru.
Trupa, între timp, s-a urcat în tren.
MÃTUªA: Nicu!… Nicu!…
VIORICA: (Ajutând-o) Niculeee!…
LEONARD: (Apare pe scara vagonului, coboarã
repede, îºi sãrutã mãtuºa ºi veriºoara. Se aude þignalul
de plecare. Contesa de la fereastra vagonului îl ameninþã
cu degetul).
CONTESA: (strigã) Hai, Carusso!…
(Trenul se pune în miºcare)
LEONARD: Vã las cu bine!…
MÃTUªA: Sã-þi dea Dumnezeu sãnãtate!… ªi sã
ajungi ce þi-ai pus în gând!… (îºi face o cruce)
VIORICA: Succes, vere dragã!…
LEONARD: Vã mulþumesc!… Vã mulþumesc, din toatã
inima!…
A urcat în trenul care ºi-a mãrit viteza.
Pe peron mãtuºa ºi Viorica îºi fluturã batistele. Trenul
s-a pierdut în depãrtare. Mãtuºa-ºi ºterge ochii cu batista.
Viorica o ia de braþ ºi ambele se îndreaptã spre ieºire.
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[…]
23. La Teatrul Regal din Focºani de pe vremuri. Dominã
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aspectul sãlilor de provincie, neîngrijite, pãrãsite parcã.
Un bec prãfuit împrãºtie o luminã slabã, într-o cabinã
ponositã. Poenaru, înconjurat de trupã, distribuie rolurile
pentru opereta „De-aº fi rege”.
POENARU: (lovindu-se în frunte) Bãieþi[,] ce facem
cu Pfiefer ºi cu Kador. Ne lipsesc interpreþii!…
Actorii ridicã din umeri.
POENARU: (Privind spre Leonard ºi spre Bassu) Bã,
bãieþi, voi o sã-i interpretaþi!…
LEONARD: (Bucuros ºi în acelaºi timp uluit) Adicã…
noi? (Priveºte spre Bassu)
POENARU: Da!… ªi-acum rolele. Repede. Pânã seara
le învãþaþi! Ne-am înþeles?…
Leonard îl priveºte din nou pe Bassu. Ambii îºi
ºoptesc ceva la ureche.
AMBII: (într-un glas) Ne-am înþeles!…
24. Premiera la Teatrul Regal din Focºani. Sala
arhiplinã. În primele locuri oficialitãþile, prefectul, colonelul
comandantul regimentului, primarul, administratorul
financiar, preºedintele tribunalului, directorul liceului, toþi
cu soþiile. Sunt în haine de galã. În culise agitaþie.
LEONARD: (Cãtre Bassu) Ziua de azi o s-o însemnãm
cu roºu!
BASSU: Am ºi însemnat-o! (Scoate un carneþel)
Uite… februarie, una mie nouã sute trei!
LEONARD: (surâzând) Eu n-am carneþel.
[…]
45. Pe ecran apare explicaþie:
Leonard a mai „crescut” cum ar zice tanti Argentina.
E un tânãr plin de farmec. Se înfãþiºeazã tot aºa: modest, cuviincios, împãrþind în juru-i simpatie.
46. În cabinetul directorului Teatrului Raºca, Leonard
ºi Marinescu. Marinescu la birou, Leonard pe un scaun,
în faþa lui.
MARINESCU: Îmi pare bine cã ai venit, domnule
Leonard!…
LEONARD: Sunt bucuros cã vã cunosc, domnule director!…
MARINESCU: Vrei sã joci la mine?…
LEONARD: Fireºte!…
MARINESCU: Atunci ( îi întinde angajamentul )
semneazã ºi… sã fie într-un ceas bun!…

PRO

47.
În timp ce Leonard semneazã contractul, îºi face
apariþie Nora Marinescu, fiica directorului.
NORA: (Întinzând mâna lui Leonard) Ce mai face
tânãrul nostru artist? (Dã bunã ziua lui Marinescu) Bunã
ziua, tatã!…
LEONARD: (Îi sãrutã mâna) Mulþumesc, bine!…
NORA: Ai sã cânþi la noi?… Da?…
LEONARD: Da, datoritã domnului director!…
NORA: Datoritã dumitale… talentului dumitale!…
LEONARD: Sunteþi foarte amabilã!…
NORA: Deloc!… Te-am auzit, te-am vãzut!… Ãsta-i
adevãrul!… ªi mi-au spus bãieþii cã de când nu te-am
vãzut, ai fãcut progrese… progrese mari!…
LEONARD: (modest) Zvonuri!…
SAECULUM 7/2008

NORA: (Râde) Mde… Ce face Maximilian?…
LEONARD: Am întâlnire cu el la cofetãria Riegler. Mi-e
cel mai bun prieten!…
NORA: Aºa?… pot sã te însoþesc ºi eu?…
Îºi iau rãmas bun. Pleacã.
48. Leonard cu Nora Marinescu în drum spre Riegler.
NORA: ªtii… îmi pare bine c-o sã fim colegi!… (cu
melancolie) De altfel e ultima mea stagiune!…
LEONARD: (Mirat) Cum aºa?…
NORA: Da!… Mã mãrit ºi nu mai pun piciorul pe scenã!
LEONARD: (Sincer impresionat) Pãcat!… Mare
pãcat!… Un talent ca al dumitale!…
NORA: În lumea asta a noastrã – cine ne respectã?…
Tejghetarii, moºierii, bancherii?… Noi, artiºtii, suntem
niºte epave… niºte nenorociþi… niºte inutili!… Nu, nu
mai vreau glorie, aplauze, flori… Mã mãrit ºi… pun cruce
teatrului!…
LEONARD: Îmi pare rãu, foarte rãu!…
NORA: Lasã, dragul meu, cã m-am resemnat!…
LEONARD: Eu nu!… ªi nici publicul!…
NORA: Publicul?…
LEONARD: Da, mulþimea care mã adorã!… oamenii
simpli, preþuitori ai artei… oamenii entuziaºti… De ei avem
nevoie!… Ei ne încurajeazã!…
NORA: Ai dreptate! Oamenii simpli!… Pentru ei meritã
sã te jertfeºti… chiar în lumea noastrã în care numai
banul conteazã!…
LEONARD: ªi-atunci?…
NORA: N-am ce face!… Hotãrârea e luatã!…
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Maria Niþu

ANGHEL DUMBRÃVEANU – 75
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Timiºoara: Ed.Eubeea, 2002) - vasal ºi prinþ al naturii ºi
al iubirii ideale - cu luminozitatea unui clasicism echilibrat,
optimist, senior al mãsurii ºi al nobleþei.
De la poezia de debut, acuzatã de o anume gesticã
grandilocvent socialistã, proprie de altfel perioadei, trecând
prin anul de graþie 1989, an de frontierã ºi anul în care
ieºea la rampã generaþia tânãrã, „sincronizatã”
(lovinescian!) la Occident, Anghel Dumbrãveanu a
continuat în spiritul poeziei estice, metaforice, reflexive
(dupã delimitarea lui Adam J. Stokin), discursul poetic
pãstrându-se în registrul solemn al poeziei care-ºi
respectã nobleþea, eleganþa, fãrã bagatelizarea, persiflarea
ori demitizarea modernã.
La 75 de ani, îºi priveºte cu zâmbetul-i seniorial
rotundul operei - capitol din „Istoria literaturii române”,
semn de carte cu efigia sa de „Don Angelos”.
La mulþi ani, Maestre! (Maria Nitu)

PRO

Anghel Dumbrãveanu, nãscut la 21 noiembrie 1933,
în comuna Dobroteasa, judeþul Olt, s-a naturalizat în
Banat, rãmânând fidel oraºului studenþiei sale, Timiºoara,
prin întreaga sa viaþã.
Poetul s-a impus, alãturi de alte nume timiºorene, Petre
Stoica, Damian Ureche, Gheorghe Azap etc ca un
reprezentant al generaþiei ’60-’70 (numitã „generaþia
Nichita”- printr-o solidaritate de generaþie, chiar dacã poeþii
componenþi au avut formule poetice diferite).
În afarã de Dicþionarul Scriitorilor Români, ºi alte diverse enciclopedii ºi dicþionare, dacã vreþi accesa siteurile www.dumbraveanu.ro, sau www.banaterra.eu veþi afla
o listã impresionantã de titluri: peste 30 de volume
publicate, numeroase traduse în alte limbi, titluri de
traduceri semnate de Anghel Dumbrãveanu, listã de
premii, ori listã lungã de referinþe critice...
Toate rotunjesc opera a peste 50 de ani pe frontul
cultural naþional, via Banat, de la debutul din revista
„Scrisul bãnãþean”, în 1952 ºi de la debutul editorial cu
volumul Fluviile viseazã oceanul, în 1961, pânã în anul
de graþie 2008.
Cartea Tratat despre melancolie, Timiºoara: Ed.
Eurostampa, 2001, un opus de 470 de pagini, e o antologie
de exegeze critice, cronici, aprecieri, studii, profiluri, eseuri
etc. despre opera sa, semnate de critici, scriitori,
traducãtori, din þarã ºi din strãinãtate, nume cu autoritate
intelectualã consacratã (Al. Balaci, Livius Ciocârlie, Marcel
Pop-Corniº, Ovidiu Cotruº, ªt. Aug. Doinaº, N.
Manolescu, Mircea Martin, Adam Puslojic, Adam J.
Sorkin, etc.), ºi ar mai putea fi completat cu un opus
similar, cu scrierile omise din lipsã de spaþiu, cu cele
scrise în continuare...
Volumul Diamantul de întuneric premiat de Academia
Românã cu premiul „Mihai Eminescu”, pe anul 1997, a
fost considerat de criticã, la momentul apariþiei, ca volum
de referinþã, un fel de “ars poetica”.
Ca podul de flori peste Prut, Anghel Dumbrãveanu a
iniþiat podul prieteniei ºi al solidaritãþii poetice cu spaþiul
sârbesc, emblematizat prin volumul lui Nichita Stãnescu
Belgradul în cinci prieteni, 1972, care „se dedicã lui Adam
Puslojiæ, Srba Ignjatoviæ, Anghel Dumbrãveanu ºi Petre
Stoica”.
„Don Angelos” sau „hidalgozaur” (cum îl numea
Nichita), ºi-a conturat un profil poetic inconfundabil, ca
un poet al mãrii, al femeii ºi al corabiei (substantive feminine, egale în ecuaþia metaforei), îmbinând un romantism
visãtor, atât în vreme de begonii, cât ºi în timp de sonete
(ca în volumul Begoniile de la mansardã: sonete,
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Anghel Dumbrãveanu

Drumul crucii

Singur

Omul urca încet cãznindu-se amarnic
în lungi dezordinele firii
sã care singur în spinare
aripile de lemn ale osândei

Doamne, sunt mai singur ca tine
ªi mai cãutat de-ntrebãri fãrã rãspuns.
În mine e pustiu ºi frig ºi n-are cine
Sã mã gãseascã-n cerul meu nepãtruns.

Departe Golgotha-n pustiile amiezii

Nu se mai aude vântul, a murit ºi ultimul drum,
În vorbele mele nu mai cresc nici florile umile, de rând
Lucrurile respirã a aºteptare ºi fum,
Tãcerea mi-a cotropit ºi ultimul gând.

Se prãbuºea cu faþa în þãrânã
ºi iar se ridica din gânduri
mai demn ºi nesfârºit de blând
Inima lui abia mai pâlpâia-ntre coastele strivite
Cât poate sã dureze drumul crucii
se întreba cãzând întruna
printre spãrturi de stânci ºi mãrãcini uscaþi
Privirea lui era o galeºã iertare
pentru iudeii rãtãciþi
Ar mai avea nevoie de un pas
oricât de greu
s-ajungã-n piscul rãbdãrii ireale
Golgotha în urmã departe

Lungul drum al cãutãrii

PRO

Dacã mi s-ar spune într-o zi
Cã mai am dreptul la spaþiul
A ºase palme sau ºase zile,
Aº înþelege cã urmãtorul
E spaþiul nopþii.
Pe cine aº aduce atunci
La cele ºase praguri,
În cele ºase vieþi,
Pentru sãrutul privirii
Înainte de liniºte?
Cum s-ar uita mama la mine
ªi ce mi-ar spune femeia
Cu care mã-mpãrtãºii din luminã?
Cum ar fi mângâierea copilului,
Ochii lui limpezi ce cântã
În tainele jocului?
Cum ar suna clopotul meu
În pieptul de frate,
Iar prietenul ce-ar putea sã-mi aducã
Îmbrãþiºându-l pe cel ce pleacã?
Dar pãmântul, neliniºtitul
Ce mi-a sãrutat tãlpile rupte
De lungul drum al cãutãrii?
Însã începe sã se-nsereze
ªi, iatã, noaptea-mi ajunge pânã la tâmple.
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Sunt mai singur ca tine, mai pãrãsit
De cãutãrile mele de altãdatã
Înþelegi tu cât e de greu sã ºtii c-ai iubit?
Înþelegi tu ce-nseamnã o sãrutare nepãmânteanã de fatã?

Poetul
Când toþi credeau poetu-n noapte – adâncã
ªi începeau sã-l uite, sã-l conteste,
El convorbea cu vulturii pe creste,
Tãind cu gândul visuri aspre-n stâncã.
ªi anii lungi trecurã fãrã veste.
Cei mici se-ncaierã ºi se mãnâncã.
Uitat, neînvins el mai viseazã încã
În chinul ºi-adevãrul lui Oreste.
Dar o pornirã munþii grei la vale
Cu vulturii nãscuþi din tâmpla-i surã.
El tot mai stã pe piscurile goale.
Nu-l încerca nici milã ºi nici urã,
Doar o durere surdã-i da târcoale
Când l-aclamau cei care îl vândurã.

Nici noaptea
Umblu printr-un þinut al nimãnui
ªi nu e niciun gând sã mã deslege.
Nu ºtiu nici încotro mã duc ºi nici
Dacã în toate e o margine ºi un rost.
Azi nu mai pot sã mã întreb nimic
De parcã o luminã încreatã-mi zace
Pe suprafaþa stinsã a unui vis de ieri.
De-ar fi un vânt acum, sã treacã
Peste acest întins, necunoscut de drumuri,
De-ar fi o pasãre sã taie cerul
Cu zborul ei copilãros, de-ar fi ceva
Sã miºte nemiºcarea, sã alunge
Aceste pâcle grele ce atârnã
Pe ochii mei care nu mai vãd nimic în jur.
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Compoziþie
Vine un întuneric din lucruri mereu
Vin întrebãri ºi taine ºi ceþuri abunde
Ceva nedesluºit un vânt mai greu
O apã nemãrginitã ºi stearpã de unde
Nu e nimeni cu care sã-mparþi
Nedumerirea ºi ceasul obscur
Pânã poimâine ziua de marþi
Cu presimþiri cu steag lugubru ºi dur
Roade ceva pe dinãuntru neauzit
Pãsãrile dorm îngrãmãdite-n balcon
Clopotul lumii a asurzit
Duhul plecãrii respirã-n vechiul palton
Cineva fuge peste râu în noaptea vecinã
Cineva moare atârnat în cuier
Cineva spune vorbe fãrã luminã
Cineva cade din calmul sãu cer
Pânã la ziuã mai e un an
Pânã la tine mai e o mare
Cui sã-i vând pe-un gologan
Steaua mea cu suflet de soare

Dezacord
Când vântul veni la mine ºi-mi spune
Cã-n pãduri nu mai e nicio culoare,
Cã mierla-ºi luã cântecul ºi plecã peste zãri,
Când vântul veni la mine ºi-mi spuse
Cã nimic din ceea ce aveam în câmpii,
Cã nici orzul sãlbatic în care visam,
Cã nici umbra de sãlcii pe râu, nu mai sunt,
Aº fi putut sã plec cu el în exodul de iarnã,
Sã rãtãcesc cu el fãrã drumuri, lovindu-mã
Cu fruntea de arborii goi, sã lunec bezmetic
Pe oglinzile gheþii, spunând vorbe fãr-nþeles,
Dar atunci sosi femeia din câmp mirosind
Linguºitor, umplându-mi odaia cu vaporoase miºcãri
De graminee ameþite de soare. ªi vântul
Înþelese cã destinul meu se modificã altfel.

Ca un câmp de zãpadã
Eºti neaºteptatã ca un câmp de zãpadã
ªi umerii-þi miros a umbrã de tei
De numai palmele mele ºtiu sã te vadã
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ªi sã-þi desfete mugurii ºi ochii grei,
Numai ele-n neºtire te pot chema
Cu sfinte puteri sã te aprindã
Jos, sub ulmi pe aba,
Îndoitã-n sãrut, suferindã,
Sãlbãticiune cu ºolduri rotunde ºi clare
Cãzutã-n genunchi lângã apã,
Care mi-ai însemnat bucuria din calendare
Cu mersul tãu nevinovat de tânãrã fatã.
Nu fugii de sub stãpânirea orei de piatrã,
De sub buzele mele însetate de cer,
ªi nu mai am cui sã te las,
ªi nu mai am cui sã te cer.
Vom învia în noaptea a treia,
Pãmântul ne va da cãldurã nouã ºi glas
Prefãcându-ne în aceeaºi fiinþã dupã aceea.

Dafnis ºi Cloe
Locuia la rãsãrit unde dealul
Vine cu flori de salcâm pânã la poartã.
Cloe nu iubise pe nimeni ºi-avea buze rãsfrânte.
Locuia la Asfinþit, unde lacul
Aduce corãbii de aur ºi liniºte.
Cloe avea mijlocul subþire ºi nu iubise pe nimeni.
Locuia în þara fluturilor unde lumina
I se lua în mers pe cãlcâie.
Cloe nu iubise pe nimeni ºi pulpele ei
Erau dumnezeieºti.
Locuia într-un timp fãrã margini
Pentru cã nimeni nu-i vãzuse trupul ºi visul.
Acum locuieºte în odaia-mi sãracã
ªi fiece îmbrãþiºare ne apropie încet de sfârºit.
Ea ºtie totul ºi e mereu mai însetatã
De-mbrãþiºarea mea otrãvitã de dor.

Joc de amiazã
O fatã cu privirea foarte verde trece pe stradã
strada se inhibã ºi-o coteºte la stânga
copacii pãlesc de emoþie ºi-o cotesc la dreapta
tramvaiul îºi fractureazã frâna ºi dispare pe pod
podul uitã de sine ºi compun genuflexiuni
în acest timp fata se uitã miratã în stânga în dreapta
ºi se opreºte lângã contrafortul din colþ
atunci domul cu turnuri începe sã tremure
atunci ceasul din turn îºi scapã orele pe trotuar
atunci trecãtorul grãbit alunecã pe coaja unei ore
ºi schiazã ciudat deasupra oraºului
în sfârºit fata întrã-ntr-un gang sã-ºi aranjeze pãrul
strada se-ntoarce spre dreapta la traiectoria ei
copacii se-ntorc spre stânga ocupându-ºi locul marcat
tramvaiul s-apleacã sã-ºi repare frâna stricatã
podul îºi regãseºte temelia sa ºtiutã
trecãtorul grãbit revine sub turn
turnul îºi repune orele calm în cadran
ºi totul se reia de la-nceput când fata iese din gang
cu pãrul adunat deasupra grumazului subþire ºi alb.
PRO

Sau glasul tãu pe care-l duse râul
Sau râsul tãu cântat, de cineºtieunde.
Dar nu e nici un gând sã mã deslege
ªi umblu fãrã rost în timpul în care nu revii
ªi nu ajung nici noaptea din urmã ºi nici ziua.
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Nicolae Dorel T
rifu
Trifu

Cântec de noapte
Le pun gândurilor hamul:
ºaua lor, sub pana gâºtii –
vreau sã-þi scriu epitalamul –
cel pe care tu-l vei ºtii...
ªi dând ºuier la tãcere cum aº da sãgeþi la lunã, Valea
Plângerii îmi cere un surâs de vreme bunã.
Îngeri falnici, spre fântâni trec plutind din lumi impure;
tu, cu lacrime pe mâini
laºi povestea sã te fure...
Azi te vãd cum arzi în brume –
numai flãcãri ºi fantasme! –
prin pãdurile postume vor mai creºte alte basme?
Duhul vieþii-i cel ce pleacã
dintre pomii altui Rai!
... în chilia mea sãracã
þes iluziilor strai...

În graiul dulce-al sfintelor cazanii,
ºi-n cânt înalt de heruvimi uscaþi,
de-au mãsurat veciile þãranii
ºi-au zugrãvit icoanele-n Carpaþi.
Dintr-un altar de iarbã ºi de flori,
în Cartea vieþii-ar mai fi scris poeme
ºi le-ar fi recitat de sãrbãtori,
sau în vreo croazierã de trireme.
S-ar fi rugat la Domnul pe vreun munte
sã-l ierte de Nemona cea din gânduri,
sã-i însenine noaptea, cometele cãrunte
ori sã-i alunge negurile-n prunduri…
Acum e ziuã peste suferinþi
iar pãsãrile cântã-n grai ceresc ;
tãcerile icoanelor cu sfinþi
înalþã imnuri ce în crini albesc…
La locul sãu de veci ºi de tãcere,
Poetu-ºi doarme somnul împietrit ;
vreun loc în Parlament nu cere –
onoruri ºi mãriri el n-a râvnit !

Singurul vis
Mai am de fãcut un pod !
oh, da! un pod ca un râu
între tristeþe ºi vis peste albia unui rece pârâu aºa mi-am zis:
voi face un pod pentru viaþã
pe care sã-mi trec singurul vis:
de a zbura ca un fluture
ori ca un vultur - vânjos înspre pãdurile ninse
de Cerul Iubirii
întru Hristos...

Remember
lui Dumitru Pricop
IN MEMORIAM
La locul sãu de veci ºi de tãcere,
Poetu-ºi doarme somnul împietrit ;
vreun loc în Parlament nu cere –
onoruri ºi mãriri el n-a râvnit !

PRO

Ci, doar în inimi, ca într-un izvod
tânjea sã fie prinþul tutelar ;
ºi-nconjurat de pruncii lui Irod
el sã-i înveþe-un alt abecedar :
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Jurnal de cãlãtorie
Dimineaþa memoriei mã teleporteazã dintr-un amurg
al soarelui scufundat ca un scafandru-n ocean,
când explodeazã în Galaxia tãcerii
cântatul cocoºilor de brumã stelarã.
Doar tropotul cailor scãpaþi
din hergheliile cerului îneacã-n nechezuri
vacarmul convorbirilor telefonice dintre
zeii care vegheazã la echilibrul cosmic
ºi la liniºtea lor…
Ca la un semnal, o baghetã de foc
trezeºte orchestra din somnul înfrigurat
deasupra pãsãrilor de pradã : mari vulturi metalici ;
un dirijor nevãzut sfâºie vãzduhul sideral
cu braþul de nichel atât de lustruit
încât noaptea pare a fi sãgetatã
de oglinda rotitoare a timpului cel plutitor –
într-o uriaºã spiralã – în care se contemplã nemuritoare
duhuri.
Se frânge în cosmos zgomotul surd
al nesfârºitelor trenuri oprite în gara veciei.
Mireasa Luminii – doar ea, Armonia, – seduce
orchestra de reci instrumente. Artiºtii astrali,
vrãjiþi de acorduri, încep Simfonia uitãrii de sine.
E vremea miracolelor. În ceruri e bine…
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Pe-a Istoriei Oglindã vãd cum veacurile curg;
Mihai Bravul sparge ceaþa vremii sale-ntunecate,
Sabia din mâna-i stângã, ºuierând pe calu-i murg
Se preface într-o Cruce pe româneasca Cetate.
Iatã-l vãd pe Sinan paºa într-o mlaºtinã cum picã,
Prãvãlindu-se din ºaua calului cel scufundat;
La Cãlugãreni, sub ploaie, lifta cea pãgânã-i micã
Iar pãmântul o înghite ca pe-un roi de viespi nomad!
Oastea otomanã cade sub al fulgerului foc
ªi la Giurgiu, unde trupe de-achingii se prãpãdesc:
Armia românã sfarmã tot puhoiul, la un loc,
Iar deasupra lor se-nalþã Legãmântul pãmântesc.
Voievodul cel Viteaz, Mihai, inimã de leu,
În Oglindã mi se-aratã cu-al sãu sceptru creºtinesc;
Trei surori de neam ºi limbã, þãri de-o seamã-n
Dumnezeu,
Cununate sunt de el, sub stindardul românesc.
Capu-i, despãrþit de trup, azi îl vãd cum plânge-n cer:
Alba Iulia tresare cu-a Mitropoliei cruce –
Fã-ni-l, Doamne, Om întreg – doar atâta Îþi mai cer –
ªi pre el, cel viu ºi teafãr, Tu, din veacuri ni-l aduce…

Iluzia Durerii
Mari umbre lucitoare pe-o zariºte de sat; îºi varsã cerul
ploaia în pâlnii de petunii; la stânã-n deal se sparge un
lãtrat, când mieii nopþii ard sub candelabrul Lunii.
Doar ielele, prin ierburi, ºãgalnicul lor trup
ºi-1 scaldã-ntre miresme de-amurguri cântãtoare;
albinele-ndoielii se-ntorc în gândul-stup
iar mierea vieþii-aprinde staminele-ntr-o floare.
Un tânguit albastru ºi-o lacrimã, sã stea înveºnicesc în
taina ce vine dinspre zeu; sub foºnetul celest suspin-un
crin de nea iar peste lumi revarsã tot Rodu-I, Dumnezeu.
Acum, cu-o noapte grea se înveºmânta lutul; aud un plâns
în ceruri ºi-aº vrea sã nu mã sperii... E Cineva acolo?
Dacã-i chiar El, Durutul!? ... …Palpitã-n mine, Doamne,
Iluzia Durerii?...

Elegie pentru un munte
Ieri m-a durut un cântec
pe care l-am pierdut,
Doamne !, –
cã a rãmas nenãscut
ca un prunc într-un pântec de piatrã –
neauzit ºi nevãzut de lume…
Azi mã doare un Munte
de singurãtate
ce s-a-nãlþat
pe neaºteptate,
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sub o-ntristatã frunte, anume
aplecatã, ca o Luminã valsând
peste a Plângerii Vale
pe care noi, oamenii, o umplem,
din când în când,
cu Lacrimile Tale…

Domnul literei române
Domnul Literei române ºi al mãrilor eterne
din înalturi tot rãsare ºi ne lumineazã clipa ;
cosmosul e-un cuib de aur unde Luna îºi aºterne
filomelele gândirii, ce bat cerul cu aripa…
De-unde eºti, revino, Barde, mângâiere-þi cere struna,
suntem triºti ori suntem veseli, cântã-ne cu grai de lirã;
paloºul Mãriei Sale încã mai vegheazã Putna,
iar prin codrii de aramã, Craii Domnului murirã.
Iatã muntele feeric ce înalt îi sub zãpadã !
coama lui, pãduri albastre printre lacuri înfioarã ;
vino-n straie de Luceafãr, stele reci de-ar fi sã cadã !
plopii tãi cei fãrã soþ plâng sub cerul de-astã varã…

Þãrânã ºi lacrimi
Sub cerul înãsprit de vremuri,
ei trec prin lume
cu tãlpile înfipte-n brazde
pietre de râu zdrumicând sub picioare,
ca niºte mici columne scufundate
în luturile primitoare –
pe care le sãrutã în tãcere –
numai sângele lor este
cântãreþ ºi clocotitor…
Ei trec prin lume purtând icoane
de iarbã pe piept ºi doruri
ca focurile albastre în vânt;
pe care ei le aprind cu palmele
ºi trupurile lor de pãmânt.
Ei trec prin lume îngenunchind
lângã cai, în drumul greu ce-l strãbat
cu cãruþe de piatrã, între
ogradã ºi Raiul îndepãrtat
al cuvintelor;
ei trec prin lume
coborând în copii ºi sub glie,
încât, uneori, îi latrã câinii
pentru cã, asemenea lor,
ascund în suflet
patima din azima pâinii…
Ei trec prin lume atât de repede,
cã nimeni nu le numãrã anii –
decât Dumnezeu, Cel mereu iubitor –
Care a plãmãdit
din þãrânã ºi lacrimi – þãranii…
PRO

Închinare
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Dãnuþ Ceamburu

Ca un vârtej
nebun
ce se-nmulþeºte
în mijlocul fiinþei mele
alunecându-mã
în cãrãri virgine;
mã pierd
în adâncimi de sânge
ºi tremur
iar aerul din seninuri
nu-mi e
îndeajuns
sã-mi stingã
dorul de tine...
atâtea lacrimi
la
marginea ochiului meu,
simt
cã mã înec
în sare
ºi mã ard
ca mii de lumânãri
risipite
pe drumul rãstignirii;
Mã tremuri!

***

PRO

Sã intru
în somnul tãu
sã-þi desenez visele
ca o icoanã sfinþitã
de lacrimi de lumânare...
Sã alunec
de-a lungul tãu,
ca o rugãciune
sãrutatã
de guri pãgâne...
Sã zbor
cu aripile sufletului tãu;
pãcatele lumii
sã nu îmi ardã
ceara sfinþitã
ce-mi ferecã
penele cu dor.
Sã mã uit în tine
cãzând veºnic
ca într-un hãu roºu ...
sânge
alergând în sus
ca un cer de fulgeri...
Sã curg în ochii tãi ca o sete...
Mã-nlacrimã!
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Ai grijã, Doamne,
de Ea
trezeºte îngerii
ºi-aºazã-i
la porþile trupului ei
pãzeºte-o
de mâini înfometate
ºi lasã-mã
doar pe mine
s-o cuprind...
Ai grijã, Doamne,
de cãrãrile Ei
ºi-mpleteºte-le
în jurul
trupului meu
ca niºte
liane hãmesite de dor…
Ai grijã, Doamne,
de nopþile Ei
ºi înalþã-mã în ele
ca un vis alb.
Ai grijã
ºi închide-mã în Ea
ca-ntr-o bisericã
sfinþitã întru iubire.
***
Îmi
alunec ochii
pe sânul tãu
ca o mângâiere oarbã
ºi simt
cã îmi cresc

fulgeri de luminã
ºi tu ...
stãpânã pe dorurile mele;
Îmi curg
mâinile
pe trupul tãu
ca un izvor de dorinþe
ºi ºtiu
cã la capãtul lui
e marea
în care mã scufund.
Îmi alint
durerea de tine
în vis...
***
Eu,
nu sunt
decât un vis
care vorbeºte prin cuvinte
ca o liturghie
cântatã
în biserici singuratice...
Tu,
nu eºti
decât un dor
ce urcã mereu
Golgota patimilor
cu genunchii
zdreliþi de neîmpliniri...
Noi,
nu suntem
decât apostolii iubirii,
înfometaþi
la Cina cea de Tainã
a trupurilor noastre...
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eminesciene ce dau paginii un relief viu: „Marea noastrã tristeþe
(ºi nu e, nici pe departe, singura) ar fi aceea cã s-au împlinit
abia ºase ani de la dispariþia sa brutalã ºi nedreaptã, iar Vrancea,
ingratã, ca-n atâtea alte cazuri, cu oamenii de spirit, l-a dat
uitãrii... Nimeni nu pare sã-ºi mai aminteascã faptele sale
culturale, câte au fost, ci mai degrabã slãbiciunile, pãcatele,
vinile (reale sau închipuite) fascinante pentru acei ce n-au lãsat
ºi nu vor lãsa nimic în urma lor, decât ºubrezenia unei vieþi
irosite fãrã prea mare folos. Dar mai dureroasã decât orice e
UITAREA, indiferenþa, sensibilitatea tocitã a concitadinilor
noºtri...” Iar când aceste cuvinte vin din partea unui intelectual
ale cãrui relaþii personale cu obiectul investigaþiei sale critice
s-au aflat ani de zile „aproape de temperatura zero” nu poþi sã
nu-i admiri nobleþea conduitei.
I-am citit cartea cu inima strânsã, asediat de amintiri când
vesele, când dureroase. L-am cunoscut pe Florin Muscalu în
anul debutului sãu editorial ºi l-am vãzut la Neptun, în preziua
nãpraznicei lui morþi. Mãrturisesc cã prima lui plachetã, Þara
bãtrânului fotograf (1970), mi-a stârnit verva persiflantã.
Domnul Mircea Dinutz susþine cã dintre multele reacþii critice
pe marginea cãrþii, doar una singurã, aceea semnatã de Ilie
Constantin în România literarã, a fost maliþioasã. Ei se cuvine
a fi alãturatã ºi recenzia pe care am publicat-o în octombrie
1970 într-un mare cotidian. Ofensat, poetul n-a pãstrat-o în
arhiva lui sentimentalã, ceea ce dovedeºte câtã dreptate avea
istoricul literar Aurel Sasu când nota cã scriitorul român „e
selectiv dupã obiceiul pãmântului”, iar naturelului sãu îi displace „criteriul de transparenþã”. Nu-mi plãcea atunci, cum
nu-mi place nici acum, doza de teribilism a autorului ce afirma
cã „i s-au cariat dinþii stând printre cãrþi” ºi invita familiar, prea
familiar, la taclale poeþi precum Rimbaud, Eminescu, Bacovia,
Trakl. Peste ani, doamna Dorina Grãsoiu a scris cã „gestul lui
„dovedeºte fie un teribilism juvenil, fie o îngrijorãtoare
megalomanie!” Îmi revendic în acest sens o prioritate.
Iertatã fie-mi aceastã digresiune, dar mi-aduc aminte cã la
puþine zile dupã apariþia recenziei am fost cãutat la redacþie de
un tânãr longilin, donchijotesc, însoþit de un Sancho Panza
ce-ºi etala, pe sub un tricou de matelot, pectoralii ºi bicepºii de
dimensiuni herculeene. Erau Florin Muscalu ºi secundul sãu,
prozatorul Traian Olteanu, care-mi promitea un rãspuns tare,
cam în felul celui fãgãduit de Sadoveanu contestatarului sãu
H. Sanielevici. Existã însã ºi un Dumnezeu al tinerilor critici
care-i ajutã sã iasã pe calea dialogului din locurile strâmte ale
vieþii. I¦am explicat calm, pedagogic, motivele maliþiei mele ºi,
culmea, l-am convins. Ne-am despãrþit în bune relaþii ºi aºa am
rãmas pânã la prematurul sãu sfârºit pe drumul Lehliului.
Prieten ºi monografist al lui Florin Muscalu, dar ºi mai mare
prieten al adevãrului, istoricul literar Mircea Dinutz îi taxeazã la
rându-i „teribilismul” ce provoca destule zâmbete ºi ironii. Dar
face un lucru ºi mai important. Selecteazã ºi comenteazã, cu
gust sigur, 60 de poezii, din cele 480 publicate de Florin
PRO

Aproape singular e gestul criticului ºi istoricului literar
Mircea Dinutz de a dedica scriitorilor vrânceni, din ale cãror
rânduri face el însuºi parte, o colecþie restitutivã ºi întrucâtva
justiþiarã. Folosesc acest adverb primar dintr-un scrupul de
exactitate, pentru a nu trece sub tãcere numele câtorva
împãtimiþi ai teoriei localismului creator care s-au supus de
bunãvoie aceleiaºi munci sisifice. Îi am în vedere pe Florea
Firan, venerabilul „arhondolog” al literaþilor olteni, pe Stan V.
Cristea, „registratorul” infatigabil al autorilor teleormãneni ºi
pe George Vulturescu, cel care a alternat uneltele poetului cu
acelea ale lexicografului pentru a releva dimensiunile patrimoniului literar din þinuturile Sãtmarului. Sunt, cum se poate
observa, oameni la a treia tinereþe, îndeobºte profesori, care
simt nevoia – cumva ciudatã în ochii generaþiilor amnezice
care vin – de a se afilia unor tradiþii, chiar dacã acestea s-au
manifestat într-un perimetru restrâns. Într-un timp în care se
face, cam demagogic, cultul regiunilor ºi al regionalismului,
atari întreprinderi ar trebui sã fie numeroase. ªi totuºi nu sunt!
Într-un stat, România, pe cale a deveni mai degrabã un teritoriu
decât o þarã, naþiunea etnicã migreazã, iar naþiunea civicã
doarme un somn ce se anunþã lung. Sântem deja o federaþie
morganaticã de „þãri”, ale Bârsei, Zarandului, Loviºtei, Obcinelor, Vrancei º.a.m.d. ai cãror locuitori, constatã cu amãrãciune
dl. Mircea Dinutz, „tresar tandru doar la foºnetul bancnotelor”,
iar în privinþa „faptelor culturale” cultivã uitarea compactã ºi
cinicã. Iatã de ce în absenþa unor proiecte mari, unificatoare,
sunt binevenite ºi „analele” acestor fragmente de Românie.
Acestui demers i se consacrã de ani buni ºi profesorul
Mircea Dinutz. Structura de istoric literar ataºat valorilor clasice
(este între altele editorul ºi analistul sagace al Lyddei , mult
nedreptãþitul „roman de idei” al lui Duiliu Zamfirescu) îl ajutã
sã evite mitul generaþiei spontanee. Pentru domnia sa Vrancea
literarã de ieri e una cu aceea de azi, iar asta se vede ºi din
dispunerea cronologicã a literaþilor abordaþi în colecþia „Scriitori
vrânceni contemporani” pe care a iniþiat-o împreunã cu
regretatul Alexandru Deºliu. Micromonografiilor Virgil Huzum
(2005), Ion Larian Postolache (2006) i-a urmat una închinatã
poetului ºi publicistului Florin Muscalu, carte apãrutã la Editura
Pallas.
Parcã mai mult decât în precedentele, în ultima instinctul
justiþiar e mai viu, mai înverºunat în lupta cu bestia neagrã a
timpurilor noi – AMNEZIA. Literatul care se descarcã savuros
în portrete „cu cheie” risipite când ºi când în coloanele acestei
reviste îºi clameazã acum indignarea fãrã menajamente, dând
pânã ºi unui „tabel cronologic”, adicã unui text stropit prin
definiþie cu apã sfinþitã ori zaharatã, aceste inflexiuni polemice
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Muscalu în 11 volume, modelând din ele o statuetã criticã
demnã de un loc aparte în Panteonul literar al Vrancei.
Curãþat de zgura unor accese egolatre, de vanitãþile inerente
oricãrui literat, Florin Muscalu se vãdeºte a fi în perspectiva
timpului un poet. Nu unul cu majusculã, dar nici unul neglijabil,
pierdut în plutonul alergãtorilor anonimi dupã glorie. A avut o
evoluþie relativ lentã, dar continuu ascendentã, cãutându-se
pe sine în alþii, mai mari, ºi reuºind finalmente chiar sã se ºi
gãseascã. A fost neîndoielnic un livresc (stagiul de ºoarece de
bibliotecã i-a priit!), un ceremonios ce-ºi controla dicþia,
prozodia, metafora. Captiv al iluziei, în clipele lui faste îºi
transforma elegiile într-o necurmatã cãutare a fantomei sacre
– Poezia.
Sunt douã „teme”, douã simboluri, douã metafore centrale
în scrisul sãu: pasãrea (botgrosul, mierla, albatrosul, pasãrea
lyrã, lebãda, canarul, privighetoarea, prepeliþa, cocorul,
porumbelul, ºoimul, vulturul) ºi lupoaica albã, amândouã
trimiþând la un imaginar în care celestul ºi teluricul, uranicul ºi
htonianul îºi revendicã pãrþi egale. Ca simbol, Pasãrea, scria
Gaston Bachelard în capitolul Poetica aripilor din Aerul ºi
visele, este „imaginaþia materialã a puritãþii”. „Pentru imaginaþia
dinamicã, mai adãuga criticul, prima fiinþã care zboarã într-un
vis este visãtorul însuºi.” Un Icar cu delicate aripi de cuvinte a
fost ºi Florin Muscalu. Fãrã a se apropia prea mult de soare,
zburând mai degrabã jos, prin „þinuturi policandre” în care
reveria, visarea cu ochii deschiºi se substituie neliniºtitoarei
faune onirice nocturne, poetul a strâns în chihlimbarul versului
amintirea pãsãrii care ar fi vrut sã fie. Elegia semnului din
chihlimbar din volumul Lupoaica albã, îmi pare de aceea a fi
poezia ce-l reprezintã cel mai bine în posteritate: „În cheagul
stins de chihlimbar / Aripa pãsãrii întârzia, / Incineratã ca o altã
lume / În viaþa ºi în moartea lui de stea. // Cavoul dulce-al
pãsãrii amare / Pe ceruri strãlucea ca un calvar / ªi oamenii, de
veacuri, îºi tot spuneau cã-i luna / Cheagul etern din vechiul

chihlimbar. // În el se-nmiresma aripa dragã / De-un mir mai
tragic, de un chip frumos / ªi peste mãri, când marea-l ajungea
/ Semnul era de galben albatros. // Astfel, din arta lumii
dureroasã / Deasupra mãrii, înspre Grecii clare / Corãbii trec cu
mirodenii sacre / ªi-un semn, de pe pãmânt, în chihlimbare.”
ªi-acelaºi simbol, al poeziei ce reþine în transparenþa secundã,
dar eternã a versului, aburul emoþiei de odinioarã, emanã o
luminozitate stranie, d’outre tombe, în alt poem memorabil:
„Mierla pasãre, luminã postumã în chihlimbar, / Mierla greacã
de cântec aburind, / Acel straniu doliu al vãzului, / Ca o urmã
lãsatã pe cer de argint...// Dacã s-ar sparge câteva chihlimbare,
/ Aºa cum ai sparge un ou, / Stolul liliachiu al mierlelor / Din
moarte ar zbura din nou...// Noi astfel am sta sub acelaºi argint
/ Iarãºi adus pe pãmânt / De acele mierle venite cântând, /
Înapoi, din mormânt...” (Mierla greacã).
Lupoaica, încarnare arhetipalã htonianã ce exprimã, dupã
Gilbert Durand, spaima de timpul devorator, e sub pana lui
Florin Muscalu, un simbol iniþiatic în nemurire: „În scorbura
foºnind pe fundul mãrii, / Cu suflet fumuriu de depãrtare, /
Trãieºte o lupoaicã, poezia – / Lupoaica albã care nu mai moare.”
Sã nu uitãm cã albul e culoarea esenþialã a înþelepciunii, a
revelaþiei, a stãrii de graþie. Ca orice poet ce-ºi respectã condiþia,
Florin Muscalu a fost fascinat de ea. Poemele lui rezistente
estetic alcãtuiesc o simfonietã în alb. Criticul ºi istoricul literar
Mircea Dinutz i-a captat sonoritãþile într-o carte densã, ce se
citeºte cu plãcere. Descoperim în ea, cum scriam, o statuetã,
modelatã fin, a Visãtorului. ªi mai întrezãrim în paginile sale
chipul în sfârºit senin, surâzãtor ºi împãcat, al celui care
mãrturisea calm: „Þara de basm nu este bãtutã în cuie, / Astãzi
o vedem ºi mâine nu e.../ Ea a fost mult mai mare pe la bunici,
/ A trecut pe la pãrinþi ºi mai este aici. / Acum e la noi, însã e
mare, vã jucaþi în ea, / Þara de basm e chiar inima mea.../ A
aceluia ce sunt cu creionul în mânã ºi scriu / ªi mã joc cu voi
printre rânduri în cãrþi ºi sunt viu...”

Mircea Dinutz

SOARELE ªI UMBRA
Scurt demers eseistic asupra poeziei lui Constantin Duºcã

PRO

Poetul s-a nãscut la 22 iunie 1951, comuna Putineiu,
judeþul Teleorman ºi a ajuns, dupã un lung ºi sinuos
traseu existenþial, începând cu 1980, locuitor al
municipiului Focºani, unde a îndeplinit mai multe funcþii:
tehnician normator, merceolog, ocupând chiar un post în
aparatul administrativ. A debutat cu poezie în revista
„România Literarã” (1970), dupã ce fusese remarcat de
Zaharia Stancu ºi Ovid. S. Crohmãlniceanu, la o
consfãtuire a cenaclurilor literare din judeþul Teleorman
(avea 29 de ani). A publicat, sporadic, poeme în
„Amfiteatru”, „Luceafãrul”, „Sãptãmâna”, „Salonul literar”,
„Ramuri”, „Revista V”, „Ardealul literar”, „Gazeta de
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Vrancea”, „Oglinda literarã”, „Pro Saeculum”. Pânã în
prezent este autorul a trei volume de versuri1: «Poezia
citeazã poeþii pe ordin de luptã», Focºani, Editura Revistei
V, 2000, «Lacrima labirintului», Focºani, Editura Salonul
Literar, 2001 ºi «Sãrutul umbrei», Râmnicu-Sãrat, Editura
Rafet, 2006. În toþi aceºti ani s-a manifestat ºi ca publicist: „Teleormanul”, „Milcovul”, „Monitorul de Vrancea”,
„Gazeta podgoriilor”, „Jurnalul de Vrancea”. Sã mai
adãugãm cã a apãrut, ca poet, în antologia «Glasurile
câmpiei» (Alexandria, 1970) ºi cã a obþinut un premiu în
1982, în cadrul tradiþionalelor manifestãri ale „Salonului
literar Dragosloveni”. Prezenþã discret – elegantã, chiar
81

lector

82

zonã a puritãþii spirituale când bãtrâneþea – copilãrie se
apropie de inima lumii prin intuiþie. Este locul ºi momentul
în care poetul realizeazã întreruperea legãturii cu spaþiul
sacru al satului ºi copilãriei ca pe o tragedie personalã, o
tragedie nãscutã din prea – plinul sufletului: «Mi-e mâna
rãnitã / De atâta iubire. / De-aici de unde sunt / Cern
oraºe, ape ºi sate / ca bãieºul de rând / Sã descopãr
pãmântul de aur / În care m-am nãscut / Fulgerat de
diamantul ciocârliei.» Ca sã nu mai vorbim de «orbul Pan»3
ce «mângâia corniþelor sunetelor / Care-i ieºeau din flaut»
amintind sensibil de bucolismul blagian, cu deosebirea
esenþialã cã Pan nu mai reprezintã natura atoate – ºi
autoregeneratoare, ci este o ipostazã a Poetului în
comuniune cu natura arhetipalã.
«Dacã ai umbrã exiºti / Undeva rãsari în luminã / ªi
te miºti prin þinut / Cântând Veºnicia…» Motiv persistent
în lirica sa, cu deosebire în ultimul volum apãrut (2006),
umbra are mai multe conotaþii: se opune luminii solare,
asemenea unei eclipse, simbolizând stingerea vremelnicã,
poate chiar renaºterea luminii; mai adesea, este
consideratã – prin tradiþie – dublul fiinþei umane, cu
prelungire probabilã dincolo de existenþa materialã; în
sfârºit, umbra poate fi imaginea lucrurilor trecãtoare, irealã
ºi mereu schimbãtoare:«ªi aºa sã treci în doi, / Cu steauantre fapte / Peste pasãrea cu ciocul strâmb / Scãpatã de
jurãminte / Când îºi roteºte umbra / Deasupra vulcanilor»
Întors reverenþios spre trecut, mãrturiseºte orbit de-atâta
strãlucire: «Doamne, / Câtã luminã / Poate sã fie / Sub
umbrele strãmoºilor» Valorile cãrora se închinã sufletul
curat al lui Constantin Duºcã sunt cele tradiþionale, iar
cele care-l întunecã ºi-i rãvãºesc fiinþa sunt cele venite
dintr-o realitate strãinã (capcanele, rãtãcirile, „macii
pãcatelor”). În asemenea sensibilitatea lui este una
expresionistã (cu un plus de explicitare dãunãtoare în
plan estetic): «Înfometate cãrnuri / Se-aprind în Univers /
Sunt haitele razelor / Care pândesc iarãºi Zarea, /
Se-aratã-n lume Viaþa / Ca sã slujeascã Moartea / care
ne mânã spre / Ruinele miºcãrii…» Stângãciile, la vedere,
nu afecteazã decisiv linia melodicã principalã.
Nu lipsesc referinþele livreºti, puncte stabile de reper,
illon, „îngerul vaganiciodatã repulsive, cum ar fi: Fr
Fr.. V
Villon,
bond”, cu care se simte înfrãþit spiritual, exploratorul ºi
misionarul britanic David Livingstone (1813 - 1873), care
a murit fãrã sã afle izvoarele Nilului, Arhimede, geometrul
preocupat de „mãsurarea cercurilor”, D. Stelaru
Stelaru, probabil
pentru capacitatea sa de exprimare lapidarã, dar ºi pentru
boema cultivatã, în versuri de certã influenþã expresionistã, dar ºi un cortegiu impresionant de repere
mitologice elene (ºi nu numai): Delfi, Pan, Laocoon,
Neptun, Afrodita, Cupidon, Circe, Meduza, argonauþii, Icar,
Atlantida, râul Styx, dar ºi Eva, David, Christos, Manole,
eroul mioritic… E limpede cã nu acestea formeazã
substanþa poeziei pentru simplul motiv cã nu avem un
discurs conceptual, nu e o poezie în care reflecþia sã
precumpãneascã asupra stãrilor sufleteºti… Poetul îºi
poartã candoarea cu demnitate, cu irepresibila sa nevoie
de iubire nãscutã dintr-o sensibilitate adânc rãnitã ce-ºi
cautã echilibrul în text. Este, cum se exprima foarte
inspirat Florin Paraschiv, « un þãran doldora de
sensibilitate haricã».
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în zona mereu agitatã a Vrancei literare, creaþia acestuia
a fost parcursã, în puþine rânduri, cu atenþia ºi respectul
cuvenit.
«Eu, poetul, / Podar la punctele cardinale / Vã trec de
la o grijã la alta / Încovoiat pe ramele amiezii / Când
strãbatem, de braþ cu soarele, / Pânza de pãianjen a
valurilor / Unde-i prinsã steaua ta» spune debutantul întrunul din textele volumului apãrut în 2000, într-o atitudine
ºi pe un ton ce amintesc sensibil de autorul «Orei
fantastice» (D. Stelaru). Deci nu un simplu vãmuitor de
suflete, nici un Charon modern, ci un partener de cãlãtorie,
veghind atent ca eul liric sã treacã prin toate pragurile de
dificultate / grijile sub semnul Soarelui, inteligenþa lumii
în sfera lucrurilor vizibile, izvorul luminii, al cãldurii ºi al
vieþii. În cazul de faþã, soarele se aflã într-o relaþie cu
steaua, simbol al destinului imperativ: «un ochi magi de
la care aºteaptã vorbe». De altfel, mai peste tot ne
întâmpinã o naturã solarã a unui poet îndrãgostit de
univers, care cumuleazã elogiul simplitãþii naturale cu
orgolioasa celebrare a frumuseþii omului ce cautã
însemnele sacrului în realitatea exterioarã / interioarã cu
o intensitate blagianã: «Recunoaºte oamenii dupã grâu /
ªi este frate cu piatra / Priveºte-n punctele sacilor / ªiaminteºte seminþelor / De cataclismul plantelor…» Sau:
«Arcaºii lãcustelor trag peste lan cu sãgeþi / Care se
înfig în copilãria seminþelor / ªi tremurã spicele-n vânt».
Deloc întâmplãtor, într-un text este amintit numele poetului
american Walt Whitman2 cu precizarea cã ordinea
cuvintelor, procesiunea cuvintelor sunt rezultatul unui atent
proces de elaborare, de adãugiri ºi renunþãri prin
esenþializarea desenului liric, pânã la obþinerea conciziei
ºi simplitãþii râvnite.
Fãrã a fi, prin excelenþã, un poet al reflecþiei ºi un
scormonitor întru aflarea adevãrurilor fundamentale,
Constantin Duºcã aminteºte – în câteva rânduri – de poetul
din Lancrãm, ce vedea în câmpie un teritoriu al germinaþiei
ºi al stingerii ciclice în mijlocul unei naturi solare, aºa
cum apare în lirica sa de început. În alte texte se apropie
simþitor de autorul volumului «Paºii profetului»>> prin
încrederea sa ilimitatã în puterile iubirii (mereu invocatã),
singura capabilã sã re-întemeieze fiinþa poetului într-un
cosmos altãdatã confortabil ºi comunicativ: «Gânditor,
sprijinit peste seve, / Un arc de triumf / Dupã o zãmislire
eternã…» Nu putem spune cã poetul redescoperã iubirea
ca putere ce miºcã elementele lumii dintru început în
eternitate pentru simplul motiv cã nu a crezut niciodatã
altceva. „Varã de octombrie” poate sã fie în noiembrie
sau oriunde, în toamna vieþii, fãrã acel sentiment metafizic
ce dãdea greutate discursului blagian: «În luna lui
octombrie / Când mai arde / Soarele pãpãdiei…» Dar
oricât de tare ar arde soarele de toamnã, ispita umbrei
persistã.
Calul, cãlãuzã spiritualã, ce poartã mesajele de suflet,
cu translaþie permanentã între zona profanã ºi cea a
sacrului, apare – aici – ca un simbol al solaritãþii ºi al
dorului de nemargine: «Calul / Pe care-l vãd în zare /
Pare cã / Trage dupã el Infinitul / ªi-n el Zeul… / Nunþilor
polare» Aici «Ursul polar se naºte / Bãtrân ºi înþelept –
Copilãreºte în lumi / necunoscute / ªi are o inimã de
soare…» Þinuturile polare sunt, dupã cum se vede, o
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Satul ºi copilãria, dragostea ºi moartea, timpul
atotstãpânitor, cu deosebire Poezia ºi Poetul (în toate
ipostazele sale) sunt temele predilecte ale unui creator
stãpânit de efluviile inimii ºi îndrãgostit peste poate de
lumina christicã. Astfel, olarul este creatorul ce se
înnobileazã prin creaþia sa: «Mã reculeg în amfori / ºi mã
înalþ deodatã / Argilã - ncoronatã», arcaºul este poetul
«gânditor, sprijinit peste seve, / Un arc de triumf / Dupã o
zãmislire eternã…», mai apoi podarul diligent cu sufletele
celor care oscileazã între cele patru puncte cardinale,
prinþul Roland meditând amar pe murii veacului ce
tocmai s-a sfârºit: «Credinþa-ngãlbenitã trece la azilul de
bãtrâni», în timp ce «Banii-s miºcaþi ca ºi o flintã / Ce
bubuie în amurguri, la þarã»amintind de trecerea tristã a
anilor într-o realitate mercantilã ºi moartea târzie a poeziei.
Nu în ultimul rând, David, creatorul celor 73 de psalmi
prin care încearcã a salva pe om ºi a-l reîntoarce la natura
sa spiritualã. De ce? Rãspunde poetul în volumul urmãtor:
pentru cã «Mâna aceasta vine / De la Cuvântul Sfânt / ªi
scrie..»
Retras între cãrþi, cu trupul (partea efemerã) « care
se pierde / Sub potop de iubire», aflat într-o neobositã
cãutare pe cãile muntelui Parnas, acesta oficiazã grav ºi
responsabil: «Mã-mbãt de poezie ºi rai în anotimpuri /
Eu caut mierea vie în teii din olimpuri / Cãrþile mã
înconjoarã, pe ramuri dau cãldurã / În zborul meu de searã
/ Nu mã lovesc de urã…» În altã parte, poetul se
înfãþiºeazã – nu în cele mai inspirate versuri, e adevãrat
– în ipostaza unui «ocnaº de pa Nadir, / Adânc din care /
Taie ºi scoate / Bulgãri de sinceritate». Oricând ºi oriunde,
demersul sãu poartã însemnele iubirii, ceea ce nu exclude – însã – marea dilemã: «Pe trupu-i / Desen de
aripi. / O fi un înger / În miºcare / Sau unul pedepsit cu
moarte?» De fiecare datã, poetul se situeazã la limita
indecisã ºi, poate, riscantã dintre profan ºi sacru, ba chiar
se lasã încercat de spiritul luciferic al creaþiei: «Cobor în
cuvânt, / Simt scorpionul adâncului / Cu coada
rãnindu-mã pe spate / ªi caut un suflet aprins / Sã
lumineze ºi sã vadã / Dacã mai sunt» . Oricum,
singurãtatea ºi tãcerea sunt condiþii indispensabile ale
creaþiei, de regãsit în natura virginalã unde poetul «îºi
retrage trãirile pentru / un proces amar, sub sãlcii
delãsãtoare» sau – se subînþelege – dincolo de zidul protector al bibliotecii. Omului îi este predestinatã cãutarea
perpetuã, cunoaºterea infinitezimalã, dupã cum natura
este manifestarea universalã a Divinului, practic
inepuizabilã.
Este evidentã viziunea maniheistã (bine – rãu, luminã
– întuneric) a lui Constantin Duºcã. Dacã întunericul este
instrumentul ideal pentru a mãsura puterea luminii, atunci
tãria dragostei poate fi mai bine mãsuratã din zona
pãcatului. Fireºte, poetul se aflã totdeauna de partea
binelui, a luminii ºi a credinþei: «Amarul emanã pãpãdii /
Hristos e-n zidirea lui / ªi-n primãvarã-i vãd / Rãsãrind
aureola…» Cu greu vom gãsi texte, chiar în volumul de
început, care nu se menþin la o cotã esteticã onorabilã,
cum ar fi: «Discret ca o vazã / Nu-ntreb florile din inima
mea / De ce piticul grad Celsius / Urcã treptele / Pentru a
privi cum se stinge / - Flacãra ta…» Sau: «Un gol este
un þãrm / Cu multe remuºcãri…» sau: «În martie de os –
SAECULUM 7/2008

melcul / Cloneazã zimþi / În muguri…».De cele mai multe
ori, poetul gãseºte tonul optim, iar în unele cazuri
stabileºte performanþe de invidiat chiar pentru poeþii mai
experimentaþi: „Lujeri în joc”, „Statisticã”, „Aer decolorat”,
„A cãzut pe ei orizontul”, „Iedera crescând în jos”, citabile
în întregime, toate din volumul apãrut în anul 2000, cu
adevãrat cea mai împlinitã carte a acestuia pânã în
momentul de faþã.
Constantin Duºcã e un poet al marilor combustii, al
cãutãrilor frenetice, dar al gesturilor strânse, încordate
dureros, un poet al credinþei nedezminþite în Creatorul A
Toate, aspirând spre lumina generatoare de viaþã ºi
întemeierea de sine sub semnul sacrului. Din cele 227
de texte câte se aflã în cele trei volume apãrute pânã în
prezent, 113 sunt texte de scurtã respiraþie („un poet apneic”, spune I. D. Denciu), aproape haikai
haikai, aproape tanka
tanka,
formule lirice concentrate, de mare efect în conºtiinþa
rafinatã a unui cititor de calitate, dar care nu poate lãsa
indiferent niciun cititor mai puþin dedat voluptãþilor de
acest gen. Între soare ºi umbrã, poetul Constantin Duºcã
îºi descoperã un profil liric de care nu are a se ruºina.
Note:
1
Nu putem lua în discuþie cele douã volume de dimensiuni
liliputane: Poeme (2004) ºi Sãrutul umbrei (2005) apãrute la
Editura Zedax din Focºani, pentru cã toate textele apãrute
acolo se regãsesc în volumul apãrut în 2006 la Editura Rafet
din Râmnicu –Sãrat.
2
Walt Whitman (1819 - 1892). Volumul sãu emblematic,
Fire de iarbã a apãrut, numai în timpul vieþii sale, în 9 (nouã)
ediþii.
3
Lucian Blaga, Paºii profetului (1921) Majoritatea
versurilor de aici sunt de o marcatã facturã expresionistã, de
care poetul vrâncean nu e tocmai strãin, iar panismul blagian
se asociazã cu o copleºitoare tristeþe metafizicã, la care C.
Duºcã ajunge arareori.
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mãrturisesc în jurnal, în faþa mea, ca în faþa preotului –
efectul e acelaºi” – putem accepta cã în aproape toate
cazurile parola miraculoasã rãmâne spovedania. Fie cã
se numeºte zãdãrnicie, fie cã aspirã mereu spre un miez
al lucrurilor
lucrurilor,, invitaþia la dialog ar trebui neîntrerupt
îmbolditã de pe platforma sinceritãþii depline. ªi cine sãþi dea mereu primul impuls, dacã nu cel ce pronunþã,
modest dar îndãrãtnic, întrebãrile cuvenite?
Ce-i drept, în cazul lui Liviu Ioan Stoiciu, cel puþin
încercãrile se anunþã ceva mai complicate, din pricina
caracterului refractar al scriitorului. De mai multe ori,
Stoiciu recunoaºte, cu sinceritate, fireºte, ºi el, însã fãrã
prea multã bunãvoinþã: „Trãiesc izolat, singuratic, vorbesc
aºa cu «celãlalt» din mine însumi –un «celãlalt», altfel,
inaccesibil”; ori: „Destinul nu-mi mai e punct de sprijin, ci
un factor instabil, de dezechilibru, mã þine în ºah ºi numi poartã noroc”; ori: „Vedeþi, sunt plin de rãni…ªi mã
omoarã singurãtatea ºi izolarea. Natural, mã condamn
singur cã sunt aºa cum sunt ºi cã-mi merit soarta”.
Mãrturisiri din astea, brutale, fãrã menajamente, sunt
multe în aceastã carte a zãdãrniciei – ºi cum sã-l provoci
mereu la dialog pe un interlocutor cãruia totul i se pare…
zadarnic? Aºa cum el însuºi se recomandã, Stoiciu face
pesemne parte dintre scriitorii care se vãd urmãriþi de
persecuþie ºi când ajung pe culmile celebritãþii.
ªi, totuºi, Deºliu nu renunþã. Cum o sã renunþi, la
urma urmei, la un principiu pe care þi-l etalezi la loc de
cinste, ºi pe frontispiciul unor alte cãrþi de acelaºi gen?
Aºa cã, deliberat ori nu, publicistul persevereazã din
întrebare în întrebare, cu speranþa cã, din rãspuns în
rãspuns, o sã ajungã pânã la urmã unde vrea el. ªi chiar
ajunge, nu ºtiu dacã exact acolo unde voia, fiindcã nu ne
mai poate confirma, dar undeva tot ajunge. Surprinzãtor,
omul care, la un moment dat, era convins cã toatã lumea
e a lui, se hotãrãºte, la numai 23 de ani, sã se sinucidã.
“Simþeam, în profunzime, cã am deja legãturã cu lumea
cealaltã” – se spovedeºte el, înaintea hârtiei, mai cuvios
decât înaintea preotului. Mai mult decât atât ! La cei 23
de ani, pe care-i avea în 1973, a numãrat exact ºapte
tentative de sinucidere („Mi-a amintit jurnalul meu de ele,
eu mai þineam minte doar douã”- se confeseazã, tot aºa,
scriitorul, „în faþa mea ca în faþa preotului”). La care, de
bunã seamã, reacþia cea mai spontanã n-ar fi fost decât
una ºi bunã: cum aºa, ºi din ºapte sã nu se izbândeascã
niciuna? Cel puþin eu ºtiu bine cã m-am întrebat asta ºi
chiar am pus un semn de întrebare pe marginea paginii
PRO

Ceea ce realizat în primul rând Alexandru Deºliu, prin
acele trei cãrþi de convorbiri pe care ni le-a lãsat, este
mai mult ca sigur exact ceea ce a vrut el însuºi sã ne
lase. Adicã nu niºte interviuri de mai lungi dimensiuni,
comod aºezate între coperþile unor cãrþi, ci chiar aºa cum
stã scris încã de pe pagina de gardã: con-vor-biri. Ca sã
devinã cu adevãrat o carte, suita de interviuri trebuie
realmente sã se preschimbe într-un dialog, iar dialogul
într-o convorbire; cu alte cuvinte sã fie susþinut, în egalã
mãsurã, de ambele pãrþi. Era cea dintâi reuºitã pe care o
comentam, pe larg, atunci când am scris despre cele
douã cãrþi de convorbiri desfãºurate de Alexandru Deºliu
cu Irina Mavrodin ºi Irina Petraº. Acelaºi lucru trebuie
sã-l precizez acum, de la bun început, o primã constatare
dupã lectura recentei Cãrþi a zãdãrniciei, pe care ne-a
mai lãsat-o acelaºi Alexandru Deºliu, la aceeaºi editurã
„Pallas”, evident însã cu un alt interlocutor: Liviu Ioan
Stoiciu. De la bun început, aºadar, avem o dovadã de
consecvenþã, plus încã una, de respect, a publicistului
faþã de sine însuºi, ca ºi faþã de scriitorul cu care stã de
vorbã. Se dobândeºte astfel o primã condiþie pentru a
face posibile toate celelalte reuºite, presãrate de-a lungul
întregii cãrþi.
Fireºte, aceastã recentã Carte a zãdãrniciei este
de o cu totul altã structurã decât a celorlalte douã, lucru
la urma urmelor obligatoriu, de vreme ce ºi personajul
principal este de cu totul altã naturã. Faþã de seninãtatea
olimpianã cuceritã cu greu de Irina Mavrodin, faþã de
resemnarea cu care Irina Petraº încã mai sperã la miezul
lucrurilor
lucrurilor. Liviu Ioan Stoiciu este un permanent rãzvrãtit,
un inadaptat; un etern cârtitor la adresa lumii întregi ºi a
lui însuºi. De aici rezultã, tot aºa, obligatoriu, cã ºi
întrebãrile trebuie sã fie cu totul altele. La fel de stãruitoare,
de discret-indiscrete, dar aranjate cu o dibãcie regizoralã
care sã-þi permitã, prin orice mijloace, sã-þi atingi scopul
urmãrit. Or, în asemenea situaþii, scopul suprem este cel
al sinceritãþii totale. Prin urmare, nu jovialitatea formalã,
doar aparent intimã, a interviului, ci chiar intimitatea
deplinã a unei veritabile convorbiri. Dacã pentru dialogurile
purtate cu cele douã scriitoare Deºliu gãsise cheile cu
care sã le desferece sufletul, ºi cu Liviu Ioan Stoiciu
rezultatul trebuia sã fie exact acelaºi. ªi, dacã el însuºi,
ultimul interlocutor, între altele, regretã cã „pe zi ce trece
mã resemnez cu situaþia în care mã aflu, (de muritor
care trãieºte de azi pe mâine, aºteptând sã-i treacã «de
la sine» timpul)” sau recunoaºte cu umilinþã „mã

SAECULUM 7/2008

lector

PRO

respective. S-o fi întrebat ºi Alexandru Deºliu sau nu, nu
ºtiu, ceea ce ºtiu sigur este cã n-a reacþionat în niciun
fel la o asemenea confesiune ºocantã, scandaloasã.
Poate pentru cã el avea multe alte întrebãri, mai
importante, de pus.
Întrebãri pe care le ºi pune, de altfel, una câte una, ºi
care, din una în alta, contureazã pe mai multe planuri un
portret, atât al omului Stoiciu, cât ºi al scriitorului. ªi
cum amândoi apar în aceeaºi luminã contradictorie, mai
bine zis într-un continuu joc de lumini ºi umbre, rezultã
cã performanþa partenerului de dialog este cu atât mai
lãudabilã. „Regret nespus cã mai sunt în viaþã la 58 de
ani – susþine la un moment dat omul – þinând cont cã de
aici înainte nu poate sã urmeze decât deprecierea pe
toate planurile. „ªi nu vede nicio nepotrivire cu cele spuse,
tot de el, înainte cu câteva pagini: „De când mã ºtiu,
tânjesc. Tânjesc dupã toate cele neavute (ºi pe care nici
n-o sã le am în veci). „ Tot aºa, descoperã cu o profundã
uluialã, târziu, „cã fiul meu, la 32 de ani, îmi reproºeazã
cã n-am fost în stare sã-i cumpãr o casã ºi o maºinã,
susþinând cã toþi pãrinþii au fãcut asta, numai eu nu!”
Dar, în acelaºi timp, uitã cã, imediat dupã revoluþie, când
a fondat, împreunã cu niºte prieteni,, Caietele de la Durãu,
revista apãrea pe banii tuturor, „doar eu ºi Doina Popa
eram toleraþi, trãind de azi pe mâine”. ªi cã, tot imediat
dupã revoluþie, a refuzat cu mândrie, cu-ve-he-men-þã,
certificatul de revoluþionar la care ar fi avut tot dreptul.
Or, în aceste ºi alte momente se aflã de fapt înseºi
cauzele uluielii de mai târziu. Dacã respingi favorurile
care þi se acordã, ºi o mai faci ºi cu vanitatea condiþiei
tale de creator independent, nu prea mai ai motive, mai
târziu, „la prima bãtrâneþe”, sã tânjeºti dupã toate cele.
Dar, asta-i, se pare, tocmai condiþia de existenþã atât a
omului, cât ºi a scriitorului Stoiciu: pe de o parte respinge,
cu trufie, toate câºtigurile ºi binefacerile care i-ar face
viaþa mai comodã, pe de alta îi pare rãu cã nu le-a
acceptat. Încearcã sã mã convingã, în repetate rânduri,
cã pe el nu-l intereseazã „cariera literarã”, cã nu aleargã
dupã poziþii – ºi funcþii – ºi sinecure, dar în acelaºi timp
îmi înºirã o lungã listã de scriitori care s-au cãpãtuit cu
poziþii – ºi funcþii – ºi sinecure, în þarã ºi peste hotare,
listã unde, fireºte, doar un singur nume lispseºte: Liviu
Ioan Stoiciu. Lucru de care nu ºtiu cine altcineva poate fi
de vinã ºi pe care, de altfel, îl recunoaºte ºi scriitorul,
cu… stoicism: „Adevãrul e cã eu habar nu am sã mã
bucur de viaþã. „ªi atunci?
Paradoxal ori nu, din aceastã neobositã pendulare între
atracþie ºi respingere, între dorinþã ºi refuzul ei dârz, iese
la ivealã o teorie cu totul imprevizibilã. La întrebãrile
repetate ale lui Alexandru Deºliu – „ce ne va salva de
ipocrizie?” „cât timp ne vom lãsa devoraþi de ea?” – Liviu
Ioan Stoiciu susþine, pur ºi simplu: „Toþi profitorii
comunismului ºi postcomunismului au fost ºi sunt niºte
ipocriþi”; „Viaþa publicã în general e plinã de ipocrizie, nu
poþi sã mai ai încredere în nimic ºi în nimeni. „ Mai mult
încã: „Pânã ºi cei ce l-au slujit pe Isus au fost ipocriþi”,
ceea ce ar însemna cã „natura umanã are în ipocrizie o
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supapã” ºi cã, deci, „poþi sã crezi cã ipocrizia stã la baza
facerii lumii. „Or, în cazul ãsta, concluzia vine aproape
de la sine: de ce sã ne mai luptãm pentru sinceritate – ºi
solidaritate – ºi dreptate ºi pentru toate celelalte virtuþi
omeneºti, când avem ipocrizia mereu la îndemânã, mai
profitabilã decât toate la un loc. Iar paradoxul ar fi acela
cã o carte care ar fi vrut sã pledeze pentru sinceritate ºi
adevãr ajunge, din contrã, sã propovãduiascã minciuna.
Nu mi se spune, fireºte, nici de data asta, dacã existã ºi
vreo excepþie de la regulã.
ªi totuºi. L-aº nedreptãþi pe scriitor încã o datã, ºi eu,
dacã n-aº recunoaºte cã am întâlnit în aceastã carte de
aproape 500 de pagini ºi destule file la care nu se poate
sã nu te opreºti mai pe îndelete. Cele în care povesteºte
regãsirile sale cu Mircea Ciobanu, dupã moartea acestuia,
sunt absolut emoþionante. Cele în care descrie climatul
literar actual ºi politichia din interiorul Uniunii Scriitorilor,
dincolo de sublinierile lor deseori pãtimaºe, dezvãluie ºi
o bunã dozã de adevãr. Iar atunci când se aflã la masa
de scris, întotdeauna, Liviu Ioan Stoiciu respectã cu
sfinþenie un singur principiu sã nu minþi. Cel puþin aici
lucrurile sunt clare ºi de-a dreptul imperative: „La masa
de scris îmi impun o sinceritate totalã – am senzaþia cã
mã eliberez astfel de pãcate ºi cã felul acesta de
sinceritate dusã la extrem îmi salveazã sufletul. „ Îl putem
crede pe cuvânt, de data asta, pe Liviu Ioan Stoiciu, mai
cu seamã cã acest cuvânt este cel din cãrþile sale. Scrisul
este, pentru Stoiciu, ºi un „blestem”, din cauza cãruia
„mi-am ratat viaþa”, dar ºi binecuvântarea care l-a þinut în
viaþã. ªi chiar dacã se plânge, potrivit obiceiului, „am
ajuns la prima bãtrâneþe fãrã sã am un loc în care sã mã
regãsesc, n-am un „acasã” al meu”, chiar atunci când îºi
aºazã masa de scris într-un ungher izbânda devine „o
sãrbãtoare personalã”. E lesne de recunoscut aici o
profesiune de credinþã cãreia poetul adevãrat i se supune
fãrã ºovãire, cãci orice abatere de la ea ar însemna sã
se mintã pe sine.
„Conºtiinþa actului de creaþie s-a transformat într-o
conºtiinþã a zãdãrniciei” – mai spune undeva Stoiciu ºi
pesemne de aici s-a nãscut apoi titlul cãrþii. Din nou
discutabil, aº zice eu, pentru cã dacã ar fi cu adevãrat
aºa scriitorul ar fi murit demult. Ar fi dispãrut fãrã sã se
sinucidã, ar fi devenit „un om normal”, aºa cum iarãºi
crede cã tânjeºte („îi invidiez pe aceºti «oameni normali»
care se bucurã de viaþã”). S-ar fi cufundat, abia atunci,
irevocabil, în ipocrizia pe care acum o elogiazã în
zeflemea. Dar atunci n-ar mai fi putut afirma niciodatã:
„Consider cã nu trãiesc degeaba dacã scriu. „N-ar mai fi
scris nici lunga spovedanie pe care i-o smulge acum
Alexandru Deºliu, cu cleºtele câteodatã. Poate cã tocmai
ãsta este meritul principal al unor asemenea cãrþi, scrise
din întrebare în rãspuns ºi din rãspuns în întrebare. Aºa
cum existã ºi cartea de faþã, ºi celelalte douã, tot ale lui.
Dacã nu s-ar gândi cineva sã le scrie, sã le nãs-co-ceascã, cu siguranþã cã nici n-ar apãrea vreodatã.
Cu atât mai mare devine câºtigul cã le avem aºa cum
sunt.
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Dar încã de pe acum se resimte aceastã convergenþã
poeticã. De la Orgã ºi iarbã (1966), poezia miturilor devine
prevalentã ºi astfel principiul poetic oximoronic reuneºte
în chip fericit cele douã dimensiuni. Înainte de
toate,virtualitatea fiinþei îºi gãseºte un sanctuar natural;
panteism care identificã natura cu divinitatea ºi potenþeazã
sacralitatea cu polul mitico-magic. Mai ales pãdurea e
„flacãrã blândã”, intrare spre templul-munte, înãlþime ºi
centru, transcendere: „pãdure zeiascã” îi spune poetul,
potrivit cu o reprezentare strãveche a lãcaºului tainic unde
sãlãºluieºte Zeul sau se instituie ca matrice
regeneratoare participând la sacralitate: „Târziu, nopþile,
eu cânt dintr-un arbore / ca dintr-o orgã de iarbã / atunci
apele curg spre izvoare / munþii cautã-n ei vocea lui
Zamolxe / iar din câmpii vin mulþimile mele / ºi moartea e
în pulbere, sub paºi. // Spre ziuã pleacã din mine bãrbaþii
de mâine / - zei spre zeiþele lor - iar eu / rãmân cântând
dintr-un arbore...” (Arbore de tainã). Viziunea sacrã-pãgânã
închipuie o lume plinã de simboluri, un centrum mundi, „tainã”/ spiritualizare a lucrurilor din lumea noastrã profanã.
Imaginea arborelui se deschide din duratã cãtre timpul
mitic, sãrbãtoresc. Astfel, primãverii aurorale ºi împlinirii
vãratice le succed toamna ºi iarna, tot cu semnificaþie
cosmogonicã, scurgerea ºi regenerarea timpului:
„Suntem între zãpezi ºi vânturi / femeile-s departe sub
pleoape / flacãra sângelui ni se scurge-n pãmânt / grâuri
ºi ierburi s-adape // Da, unii dintre noi acum vor muri /
visând frumos, frumos ca niciodatã / veri luminând ºi
soarele-n palme / asemuindu-l c-un obraz de fatã // Apoi
vom fugi spre copilãrie / din vânturi ne vom face zmeie /
vom fi apoi prunci, apoi doar / aerul dintre un bãrbat ºi-o
femeie...” (Între zãpezi). Regimul vegetal ºi înmugurirea
simbolizeazã, ºi în acest caz, congruenþa vieþii înseºi.
Mai e ºi ancorarea în tradiþia cultural istoricã autohtonã,
a mitologiei sacre, atât de mult ademenitoare pentru Radu
Cârneci. Invocaþiile cãtre Zamolxe sunt aprinse de nostalgia tãrâmului mitic, de pantheonul autohton ºi de iubirea
ochilor „pãgâni” sau asemãnãtoare vulturilor emblematici.
În „jocul de-a dacii”, se recunoaºte mai bine aceastã
uniune a sacralitãþii cu fondul pãgân. „Nobilei stirpe”
(pãrinþii, moºii ºi strãmoºii), i se dedicã „poeme de tainã”
ºi un volum întreg pe considerentul mai definitoriu al
legãturii cu natura. „Fiul lui Zamolxe” retorizeazã
„vremurile fãrã prihanã”: „Oh, ºi simþeam în mine nemurirea
/ Cu Soarele dansând pe Kogheon / în patru zãri eram
nemãrginirea / de la Zamolxe strãlucind ºi domn. //
Fertilizam fecioarele ºi glia, / iar apele le-mbogãþeam cu
vieþi / ºi izbucnea de stâncã poezia / când coapsele-mi
nãºteau pe îndrãzneþi.” Glisarea în mit, netimp divin, intrã
PRO

Apariþia celor trei volume de Scrieri, antologie de autor,
Radu Cârneci, oferã prilejul ºi bucuria de a-i reciti poezia,
cu adevãrat de cotã superioarã. Grila care s-a impus cu
deosebire, ca fiind adecvatã ºi prea puþin pusã în miºcare,
are în vedere o interesantã corelaþie sacru-pãgân.
Existã ºi truisme necesare, cum ar fi chiar aceastã
afirmaþie. În cazul de faþã, pentru cã e vorba tocmai despre
raportul dintre codul sacralitãþi ºi cel „pãgân”, nu-i rea o
scurtã reiterare, pentru a nu ne încurca în propriile iþe.
Mã gândesc la lucruri destul de cunoscute, cum ar fi
faptul cã sacrul reprezintã, pentru conºtiinþa miticã,
adevãrata realitate. Tot ce existã la un moment dat este
ori manifestare directã a sacrului, ori îºi are temeiul în
sacru. Ca purtãtor al conºtiinþei mitice, sacrul deþine douã
tipuri de reacþii, care înseamnã, de fapt, posibilitãþi de
relaþionare cu sacrul: a) trãirea sacrului „fixat” prin multiple reprezentãri, imagini, „figuri”, b) re-trãirea sacrului
prin absorbþia lui din tradiþie. Aceastã atitudine din urmã
deschide orizontul moºtenirii practicilor sacre, adicã al
convenþiilor privitoare la sacru, dar ea nu se împlineºte
decât atunci când este activatã ºi cea dintâi. Asemenea
experienþe integrate în „scenariul” oricãrei religii nu poate
fi posibilã în absenþa convenþiei, a autoritãþii („legii”) , a
unor practici de re-facere a realitãþii sacrului. În aceastã
perspectivã, ritualul nu presupune altceva decât cale
privilegiatã de re-facere a sacrului. Întreaga experienþã
anterioarã este prelucratã acum potrivit cu noile cutume,
cum ar fi cele ale creºtinismului. La noi, s-a vorbit de
„creºtinismul cosmic” (Eliade), care implicã experienþa
religioasã ancestralã, a unei populaþii pre-române, a fost
prelucratã potrivit „convenþiilor” creºtine. Dincolo de
aceasta, poate fi recunoscut un întreg „sistem” de
reprezentãri, simboluri, credinþe, obiceiuri, practici, principii de viaþã etc., care nu au origine creºtinã, dar care
au fost, cumva, „încreºtinate”. Toate acestea aparþin
fondului „popular”, care au o legãturã naturalã cu felul
nostru de a fi ºi care, deºi au primit conotaþii creºtine,
sunt purtãtoare de semnificaþii ce pot fi cu greu
„actualizate” creºtin. Într-un fel, ele formeazã ceea ce
numim sacrul „pãgân”, adicã ceea ce este considerat a fi
diferit de sacrul propriu-zis. Cum ar spune G. Cãlinescu,
templul pãgân se schimbã în bazilicã, iar aceasta, poetic ºi în viziune naturistã, poate exista pretutindeni. De
la Blaga citire, zeii miºunã în toate locurile, lucrurile ºi
fiinþele...
La Radu Cârneci, convergenþa sacru-pãgân se impune
încã de la debutul editorial cu Noi ºi soarele (1963). Aici,
poetul social compune imnuri, ode ºi cântece exuberante,
atins de umbrele unei vagi cliºeizãri, în spiritul vremii.
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în conjuncþie cu heraldica iubirii pãmânteºti-cereºti.
„Centaurul îndrãgostit”, asemenea lui Pan din
reprezentarea lui Blaga, uneºte senzualitatea cu
sublimarea ºi aduce zvon de erotizare a întregului univers:
„Vârtejul iubirii, - ce lung vârtej de seminþe! - / femeile
mândre sosirã - ah, sânii în vârf cu-aºteptãri! - / cu ochii
cerându-ne iar, secetã lungã / trupul lor alb, jinduit de
dorul sãlbatic - / oh, cum l-altoiam, nobilându-l cu aspra
putere!” (Centaur îndrãgostit). Nu mai e de mult un secret cã motivul „pãgân” al fabuloºilor centauri (jumãtate
zei-raþiune, jumãtate animale-instinct) vine, în literaturã,
de la simboliºti, de la Maurice Guérin mai ales,
„împrumutat” ºi de „parnasianul” Ion Pillat, cu care, dupã
Blaga, Radu Cârneci se aflã în cea mai clarã înrudire.
Asemenea, silvanii arhaici, faunii protectori ai vegetaþiei
ºi pãdurilor provin dintr-un fel de miticã dendrologie,
domeniu în care poetul „heraldicei iubiri” se pare cã nu
are egal. Amorul viril, instinctual, i se contrapune
platoniciana elevaþie. Altfel spus, fecunditatea coexistã
cu „blondul eros”, într-o „beþie dulce”, ca forþã primarã a
naturii.
Invocãrile orfice vorbesc de natura divinã a sufletului
uman, binecunoscuta viziune spiritualistã asupra
existenþei, de unde ºi cultul zeiþei Demeter, mama lui
Orfeu, renaºtere a lumii în sãrbãtoare: „Demetra, vino,
tu, acum / din ierburi dinspre mãri egee / întruchipeazãte din fum, / e timpul nostru, blândã zeie // sã
binecuvântãm un drum, / sã dãm bãrbatului femeie!”
(Aºtept cu trupul înflorit). E o perpetuã nuntire. Mirele îºi
cheamã mireasa din leagãnul de aer într-o nouã luminã:
„vino din umbrã, din pãmânt ºi miresme / din legenda
mea” (Vers de mire), iar mireasa, la rândul ei, îºi aºteaptã
Zburãtorul, sã fie soare ºi strãlucire: „Vino tinere zeu / te
aºtept la marginea serii / mi-e dor de un timp de sunete /
furat din pãdurile verii...” (Vers de mireasã). De acum
încolo, herbul iubirii se imprimã obsedant în plasma
poeziei lui Radu Cârneci. Sonetele din Umbra femeii
(1968) nu sunt atât de searbede precum s-a afirmat, doar
pe motiv cã forma fixã ar îngrãdi imaginarul. Rezonanþele
biblice chiar se amplificã în pofida atracþiei cãtre „tãcerea
muzicalã”. Rareori sonoritãþile iau locul sugestiei ºi
inefabilului, altfel starea de graþie transpare liberã peste
graniþele fluide. Nu-i o exagerarea dacã se adjudecã
apropierea de „sonetele închipuite” ale lui V. Voiculescu,
mai ales pentru tema preponderent eroticã, dar ºi natura,
trecerea timpului, cunoaºterea, poezia, moartea - toate
acestea subordonate iubirii. La fel, pentru vibraþia intensã,
alegorie ºi comparaþia amplã. Spre argumentare, oricare
text poate fi citat: „...Bat clopotele-n suflet - ºi aud / pãsãri
de sud ºi nord, zvâcnind în tâmple /iar stelele-mi inundã
ochii când pe / vãpaia lor zãresc slãvitul nud. // O, dansul
tãu cu largi volute suple / când ierburilor dai sperat sãrut
/ din tainele pãmântului tãu crud / mai toarnã mir ºi patima
mi-o umple. // ªi peste mine vino ºi tãmâie / mireasma
ta, cãdelniþând uºor / gol sânul tãu deasupra mea rãmâie
/ încingã luna lui un foc sonor // iar sângele sã cânte ºi
sã joace / dezlãnþuit, de moartea lui, dincoace.” (Sonet,
înainte de dragoste). Are dreptate Radu Enescu când
considerã cã poezia lui Radu Cârneci e „pãgânã”, nu doar
pentru cã „la el dragostea nu atrage dupã sine
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culpabilitate”, ci, aºa cum tot comentatorul afirmã, iubirea
reprezintã „o stare de graþie”, „un temei al fiinþei” ºi, de
adãugat, pentru cã ea înseamnã cultul vieþii înãlþat la
scara cosmicitãþii. Aderenþa organicã a omului la lumea
datã implicã totdeauna spiritualizarea, refacerea stãrii
edenice. Femeia e o divinitate în sensul dat, bunãoarã,
de Blaga - nimfã, zeiþã, dar ºi „fiicã a pãmântului”: „Adu o
jertfã-n fiecare zi / zeiþei mari, pãgânei Vineri!” Dar ºi
Athena e chematã din timpul sublim al mitului în frunziºul
trerestru ºi sã pãtrundã firea cu ochii ei stelari. Cum se
vede, senzualitatea idilei are tot mai multã nevoie de
spiritualizare, chiar dacã nu rareori se fac hatâruri romanþei
melancolizate, cu dedicaþii ºi cu tot dichisul specific Liedului ºi song-ului. „Taina de cer ºi de pãmânt” stãpâneºte
ºi teritoriul „grãdinii în formã de vis”, „veºnic liman” ºi
„altar”, aflatã sub tutela „rimelor” lui Petrarca. Nu mai e
grãdina dintre ziduri, a lui Ion Pillat, ci un „Eden de mugur
ºi soare”, unde poetul primeºte profeþie de la zeii din
vechime. În creuzetul sonetului sunt rodite „culori ºi
muzici”: „Edenul meu de mugur ºi soare / de lunã ºi izvoare
jinduit / ºi undã dulce lung-legãnãtoare / ºi proaspãt duh,
mereu neprihãnit // tu limpede de ochi bântuitoare / durerea lui Orfeu neistovit / pe fruntea-i mândrã aurã-sudoare: /
Euridice, fructul meu oprit...” (Edenul meu de mugur ºi
soare).
În legãturã cu traducerea liberã a poemului Cântarea
Cântãrilor, trebuie avutã în vedere explicaþia datã de cãtre
poetul însuºi încã în postfaþa ediþiei din 1993. El cautã
sã identifice tipuri de interpretãri ale poemului biblic. Una
ar fi cea alegoricã („neostoita Cântare a dumnezeirii de
cãtre om”); alta, „culticã”, ceea ce intereseazã special în
acest comentariu, ºi anume cum cã vestitul poem ar fi
transpunerea unei liturghii pãgâne, din Orientul Apropiat,
în onoarea unui zeu care se stinge ºi care va cãuta în
infern pe iubita sa. Interpretarea dramaticã este mai intens
valorificatã de „parafraza” lui Radu Cârneci, prin
intensificarea conflictului rege-mire, pe câtã vreme
interpretarea „naturalistã”, invocatã de poetul nostru de
azi, e consecutivã celei „cultice”: avem de-a face cu o
sumã de cântece de dragoste egiptene sau de cântece
populare arabe, potrivit cu un scenariu sirian de nuntã.
Autorul noii Cântãri vede primele douã interpretãri ca fiind
complementare, sfânt ºi alegoric, pe când celelalte douã
ar avea mai mult o semnificaþie sexualã ºi profanã.
Dimensiunile „sfântã” ºi „umanã” fuzioneazã, acum, sub
semnul eroticului. ªi astfel poemul dramatic încorporeazã
„elemente ale liturghiei pãgâne a mariajului sfânt, dar
demitizându-le pânã la capãt, pentru a anunþa cã
adevãratul rol al iubirii este nu de a uni în mod religios
cerul cu pãmântul, ci de a uni douã fiinþe pe care
Dumnezeu le-a creat ca firi complementare...”
Dupã aceastã întinsã ºi, poate, specioasã parantezã,
trebuie vãzut ceea ce accidental se numeºte prezenþa
sacrului pãgân în toatã poezia lui Radu Cârneci. La modul
expresionist, senzualitatea se îngemãneazã cu
serafismul, retrãirea poeticã a mitului primitiv are loc întrun context spiritualizat, aureolare a substratului precreºtin. „Conflictul” dramatic uneºte timbrul anacreontic,
cu fulguranþa saphicã ºi cu ecouri de senzualitate
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orientalã. Chemarea mirelui e o imploraþie divinatorie de
naturã miticã: „Sãrutã-mã! Mireasmã-i al tãu nume /
plutind pe vânturi abur resfirat / e cânt strãvechi de patimã,
anume / fecioarele ºoptindu-l alintat. // Sãrutã-mã! ªi pãrul
peste mine / revarsã-þi-l, ca iedera, ºuvoi / ca o stupinã-n
ploaia de albine / amirosind a miere ºi aloe...” Rãspunsul
miresei are aceeaºi ceremonioasã ardenþã: „O, tu ursitul
sufletului meu / pe ce ponoare paºte turma-þi blândã / ºin miezul zilei când e soare greu / unde-i coliba ta sã ne
ascundã? // Acolo doar cu tine m-aº dori / în mãtãsoase
ierburi alinatã / pãmântul sã se bucure a fi / cald leagãn
de iubire preacuratã...” Rezonanþa imnicã din pasiunea
Regelui se instituie ca un pandant cu valoare competitivã:
„Frumoasa mea peste puteri frumoasã / ce drag mi-e
glasul tãu plutind pe vãi! / Se face aºteptarea de mãtasã
/ iar aerul alintã zurgãlãi. // ªi cum mi te arãþi fremãtãtoare
/ cu vãlurile-n vânt te-asemãn iar / focoasei mânze fãrã-

asemãnare / purtând pe faraon în splendid car.” ªi, final
apoteotic, în aceeaºi rezonanþã cu conºtiinþa miticã a
sacrului ca realitatea cea mai adevãratã: „De mii de ani
Edenul vã aºteaptã: / mireasã veºnic, veºnic
Dumnezeu...”
Imn Soarelui vine ºi din cântarea strãveche a lui
Eknaton, zeu al iubirii ºi al fertilitãþii. Peste tot se
instaleazã semnele creaþiei, poveþele bãtrânilor penaþi,
”puterile de jos ºi de sus”, umbrele ºi paradisele. Mai
mult decât orice, e un exotism orfic, în care Ea existã de
la început ºi-i bântuie ºi-acum credinþa. „ªi iatã cum din
coasta mea bãtrânã / smerindu-mã îþi zãmislesc fiinþa /
asemenea mie: specie pãgânã...” (De n-ai fi tu, n-ar fi
adânc de lume). Ritmurile sunt dionysiace, geografia e
miticã, simþurile „pãgâne” trase spre estetismul
spiritualizat. Toate drumurile duc spre tainã ºi purificare.
Dorador se confruntã cu Timpul, asemenea lui Hölderlin...

Florinel Agafiþei

FARMACISTUL SAS, JOHANN MARTIN
HONIGBERGER, FOLOSIT CA PRETEXT LITERAR
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Orient”, fie ºi pentru numeroasele informaþii, relativ
colaterale, despre care nu mai auzisem pânã atunci, sub
nici o formã; de pildã, cã orientalistul A.Roºu s-ar fi ocupat
el însuºi de viaþa lui Honigberger ºi cã ar fi adunat un
serios material pe seama acestuia; cã I.P.Culianu, la
rândul lui a avut cercetãri personale în ceea ce-l privea
pe celebrul personaj braºovean ºi nu în ultimul rând, cã
Eliade însuºi fusese dominat de curiozitatea aflãrii
numelor acelor români, care s-au apropiat de îndepãrtata
lume orientalã.
Bãnuim, numai, ce mirare se va fi nãscut pe chipul
savantului care, încã din perioada interbelicã ºtia de
Honigberger, atunci când cercetându-i trecutul va fi dat
peste un alt mare orientalist, tibetanologul Csoma ªandor,
parþial contemporan cu farmacistul sas; ºi acesta va fi
ajuns în Tibet, respectiv India, punând bazele unor cãrþi
de referinþã pentru gramatica ºi dicþionarul tibetan.
Era cât se poate de firesc, atunci, ca Eliade sã fie
sedus de viaþa plinã de aventuri a lui Honigberger ºi sã-l
transforme în personaj literar, cum de altfel se ºi întâmplã
în nuvela amintitã mai sus. Relecturând, dintr-o cu totul
altã perspectivã „Secretul doctorului Honigberger ”, am
aflat lucruri peste care, la prima întâlnire cu nuvela, le-am
ignorat, fie din neºtiinþã, fie din nerãbdarea cititorului dornic
sã ajungã la final cât mai curând, pentru a vedea derularea
deznodãmântului.
Ne încumetãm sã vi le prezentãm, cât se poate de
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„Mã interesa, într-adevãr, viaþa acelor români care se
lãsaserã stãpâniþi de pasiunea pentru Orient”; aceasta
este una dintre frazele de început ale cunoscutei nuvele
semnate de Mircea Eliade, „ Secretul doctorului
Honigberger”. Pentru cine nu ºtie absolut nimic despre
farmacistul ºi nu medicul sas, poate sã creadã cã scrierea
este numai ºi numai rodul imaginaþiei vii, bogate, a
savantului religiilor, ale cãrui preocupãri literare ne sunt
azi bine ºtiute.
Aºa ne-a rãmas, în memoria personalã, Honigberger,
foarte multã vreme, anume ca fiind un personaj fictiv.
Dupã ani de zile, urmare a preocupãrilor noastre privind
spiritualitatea indianã, am avut ideea adunãrii într-o
singurã carte a tuturor acelora dintre persoanele nãscute
în spaþiul românesc, a cãror activitate a avut atingere cu
Orientul, în general, cu India, în mod special. Aºa am
ajuns ºi la Honigberger, pur ºi simplu întâmplãtor, ca ºi la
cartea sa”Treizeci ºi cinci de ani în Orient”, aflatã sub
formã de manuscris ºi tradusã în limba românã, cu note
ºi comentarii interesante, de cãtre tânãrul cercetãtor
Eugen Ciurtin.
Deºi un alt cercetãtor român, L. Bordaº, amendeazã
din plin, atât traducerea manuscrisului lui Honigberger,
care nu s-ar fi fãcut direct din limba germanã, ci din
englezã, denaturându-se, astfel, destui termeni ºi anumite
sensuri ale exprimãrii medicului sas, noi am gãsit cât se
poate de binevenitã cartea „Treizeci ºi cinci de ani în
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echidistant, încercând, totuºi, sã nu transformãm opera
literarã într-un instrument adjuvant, care sã ne punã
musai, în luminã, faptul legat strict de viaþa lui
Honigberger.
Secretul
Aºadar, Eliade apeleazã în nuvela „Secretul
doctorului Honigberger
Honigberger” la un procedeu aproape
derutant, procedeu pe care-l vom mai întâlni ºi în alte
opere de-ale sale de acelaºi profil, anume introducerea
unei cronologii reale cât ºi a unor personaje care au existat,
atât pentru a face mai veridicã relatarea faptelor, dar ºi
pentru a deruta complet lectorul care nu va mai ºti din
acel moment unde este graniþa dintre real ºi ireal, dintre
fantastic, fabulos ºi obiºnuit.
Odatã stabilit acest fapt, autorului îi vine aparent foarte
uºor sã jongleze cu personaje, date, fapte ºi sã introducã
pe firul narativ anumite stãri asupra cãrora sã nu poþi
afirma nici contrariul ºi nici susþinerea lor, ambiguitatea
fiind cu mãiestrie uzitatã, transformându-se în instrumentul de mânã forte, paradoxal, determinant, în a te
face sã crezi cã relatarea naratorului este cât se poate
de adevãratã.
Un alt artificiu întrebuinþat de Eliade - ce întãreºte
ideea de credibilitate, de realitate a faptului întâmplat este implicarea însãºi a autorului în narare, cãci iatã cum
începe scrierea: ”Într-o dimineaþã din toamna anului 1934,
un comisionar mi-a adus o scrisoare destul de ciudatã,
adãugând cã aºteaptã rãspunsul pe loc...”. Comisionarul
îi adusese o scrisoarea unei doamne Zerlendi, unde se
pomenea despre anumite colecþii orientale pe care
aceasta le-ar avea în posesie de la soþul ei ºi pe care se
oferea sã i le doneze „naratorului” pentru a le studia. Cã
despre Eliade este vorba, atunci când apare „naratorul”
în prim plan, e neîndoios, din douã motive: unul, cã
acþiunea este plasatã în anul 1934, imediat dupã revenirea
acestuia din India iar al doilea, cã în scrisoare se afirmã,
de cãtre doamna în cauzã cã: ”Am aflat cã v-aþi întors de
curând din Orient...”. Aºa începe acþiunea ce se va derula
alert, destinatarul scrisorii neezitând, în aceeaºi dupãamiazã, sã sune la uºa celei care-i trimisese epistola.
O primã legãturã cu Honigberger, suis generis, o face
chiar amfitrioana, o doamnã în vârstã, care afirmã
urmãtoarele, dupã introducerea musafirului în casã:
þul meu ar fi fost încântat sã vã cunoascã. Iubea
”So
Soþul
ºi el, poate mai mult decât i-ar fi încuviinþat meseria
lui de medic, India...”. ªi confesiunea doamnei continuã,
cãci ea afirmã cã soþul ei, medic, cu o profesiune
asemãnãtoare farmacistului sas din Braºov, studiase
îndeaproape viaþa ºi activitatea lui, dorind chiar sã scrie
o monografie. Eliade sau, sã-i spunem, autorul prezent
în casa doamnei Zerlendi, recunoaºte – iatã, un nou element real introdus în povestire, legat strict de prezenþa
lui Eliade la Calcutta” – cã el însuºi citise cartea lui
Honigberger, într-o traducere fãcutã în englezã, „pe când
se afla în Calcutta”. Este vorba despre „Treizeci ºi cinci
de ani în Orient”.
Un alt detaliu surprinzãtor e acela al reîntoarcerii din
ultima cãlãtorie a lui Honigberger, cãlãtorie fãcutã în India ºi despre care soþul doamnei Zerlendi vrea sã ºtie
cât mai multe; el aflã de unul din copiii farmacistului sas
ajuns magistrat la Iaºi ºi porneºte pe urmele lui, dar nu
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reuºeºte sã afle nimic revelator. Din spusele lui Eugen
Ciurtin, înþelegem cã însuºi Culianu a încercat sã afle
mai multe despre acelaºi Honigberger, tot la Iaºi, dar fãrã
prea mare succes. Un alt lucru dezvãluit de Eliade ºi
care face luminã asupra profesiunii reale a lui Honigberger
este urmãtorul: ”Adevãrul este cã anevoie te puteai
sustrage farmecului misterios al acestui doctor sas, doctor prin buna lui hotãrâre, cãci nu avusese, oficial, decât
o diplomã de farmacist”.
Este clar, cã doar cu o simplã diplomã de farmacist
nu poþi ajunge sã cunoºti nici tibetana ºi nici sanskrita,
dar credem cã Eliade a fost subjugat de misterul din jurul
vieþii pline de aventuri a lui Honigberger, motiv pentru
care l-a ales ca nume pentru nuvela lui, deºi un alt
contemporan al acestuia se dovedise cu adevãrat mare
erudit, ne-am gândit, aici, la Korosi ªandor.
În fine, misteriosul domn Zerlendi se va fi apucat sã-i
studieze viaþa, ajungând ca autodidact sã înveþe pânã ºi
sanskrita, dupã cum reiese din aceeaºi nuvelã a lui Eliade.
În fapt, dacã se lectureazã manuscrisul lui Honigberger,
nimic fabulos cu privire la persoana acestuia nu iese în
relief, relatãrile sale, dincolo de nefirescul anumitor situaþii,
evenimente, experimente, rãmânând cu mult sub cele
traversate de personajul fabulos Zerlendi. Practic, cel care
suscitã întregul interes al nuvelei fantastice este doctorul
Zerlendi ºi nu Honigberger, de unde bãnuim cã Eliade a
folosit numele farmacistului sas mai mult pentru un anumit
soi de publicitate, pentru imaginea celui ºtiut în Orient
dar ºi în Europa, decât pentru ºtiinþa înaltã pe care nu o
dobândise braºoveanul în domeniul soteriologiilor hinduse.
Zerlendi duce o viaþã de ascet, austerã, este perfect
sãnãtos ºi are o putere colosalã de muncã, pentru cã
soþia lui afirmã acest fapt de câteva ori în dialogul cu
oaspetele venit sã-i cerceteze biblioteca extraordinarã,
plinã de rare colecþii. Ne este tot mai clar, cã Zerlendi a
plecat de la Honigberger, de la relatãrile de observator
ale acestuia, ajungând la ºtiinþele înalte ale Indiei, forþat
fiind nu atât sã-l priceapã pe farmacistul sas în relatãrile
lui, ci în a pãtrunde sensul, semnificaþia celor scrise de
el în manuscrisul anilor orientali. Din discuþiile cu un al
treilea personaj, fata lui Zerlendi, reiese cã acesta avea
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preocupãri tipice unui yoghin care se izoleazã din ce în
ce mai mult de lume, care mediteazã ºi trãieºte foarte
mult rupt de orice fel de realitate exterioarã, retras ca
într-un ermitaj în propria lui bibliotecã din care refuzã sã
iasã cu obstinaþie, lãsându-se sedus de lecturile savante
cu care îºi delecteazã spiritul. O anumitã luminã asupra
misterului se vãdeºte cam pe la jumãtatea nuvelei, unde
cel invitat sã cerceteze munca lui Zerlendi dã peste un
caiet pe a cãrui primã paginã aflã scris cuvântul magic
Shamballa, tãrâmul magic despre care, noi, azi,
cunoaºtem suficiente lucruri ca sã pricepem cã este vorba
despre un tãrâm mitic, ºi nu cum probabil doresc unii
sã-l priceapã, anume ca areal geografic, cu o anumitã
situare concretã, undeva la nordul Indiei.
Caietul sustras de „narator” din biblioteca lui Zerlendi
este unul special, ce aminteºte prin modalitatea scrierii
de limba românã realizatã prin intermediul semnelor slave,
numai cã aici mesajul românesc este camuflat cu ajutorul
semnelor sanskrite; cu el va pleca cel care nareazã,
acasã, pentru a-l putea lectura nestingherit, cât pofteºte,
întrucât fusese avertizat de o slujnicã a casei cã: „în
urmãtoarele douã zile se va face curãþenie”.
Detaliile se sprijinã, la început, pe cãrþi accesibile azi
oricui, sub forma lor nu ºi prin conþinutul lapidar, clar
ezoteric; activitatea misterioasã a lui Zerlendi se
desfãºoarã având ca suport Yoga lui Patanjali ºi câteva
exerciþii de prānāyama . Apoi, pe concentrarea asupra
unui obiect, respiraþia din ce în ce mai bine controlatã,
experienþele legate de ieºirea conºtientã din corpul fizic,
realizarea gândirii unice, capacitatea de a vedea oriunde,
deºi era în stare de transã meditativã. Sunt, acestea,
atâtea elemente certe ce demonstreazã, cã Zerlendi a
experimentat pe propria lui piele, de unul singur, fãrã
îndrumãtor, fãrã învãþãtor, o anumitã formã de Yoga ce
trezea în el puteri nebãnuite lui, pânã atunci.
Nivelul cunoaºterii yoghinice este din ce în ce mai
înalt; se ajunge la unificarea conºtiinþei, apoi la „plonjarea”
într-o regiune specialã, spiritualã, unde în meditaþie nu
poþi întâlni decât culori ºi sunete. Zerlendi ajunge sã
citeascã relaxat gândurile oamenilor, iar faptul îl
mãrturiseºte în caietul sustras de „narator”, cum cã ar fi
putut reproduce textul unei scrisori tocmai redactate de

soþia lui administratorului, fãrã s-o vadã, ci numai
întrebuinþându-se de puterea minþii.
Unde se vede clar, cã Honigberger este folosit de
Eliade doar ca pretext pentru nuvela lui este atunci când
cel care lectureazã caietul lui Zerlendi, anume naratorul
afirmã: ”Tot ce ºtiam despre Honigberger mã îndemna
sã cred cã el pãtrunsese în Shamballa datoritã tehnicii
sale yogice ...”. Or, luând la propriu manuscrisul
farmacistului sas ºi relecturându-l nu am gãsit nicãieri
vreo însemnare din care sã rezulte cã Honigberger ar fi
fost el însuºi interesat, cât de puþin, de practicarea unei
anumite forme de Yoga menite a-i facilita accesul spre
Shamballa. El este doar un observator ºi un ins care
noteazã cu o anumitã fidelitate tot ce întâlneºte în cale,
fãcând-o cu un anumit talent, dar dovedindu-se mult prea
prozaic, totuºi, pentru ceea ce a „construit” Eliade din el,
prin intermediul doctorului mai mult sau mai puþin imaginat,
Zerlendi. ªi din nou introduce Eliade elementul de real,
de lucru petrecut chiar în viaþa sa, când aminteºte despre
trãirile lui din India, plecat fiind din casa lui Dasgupta ºi
hotãrât s-o rupã cu lumea, undeva, departe, într-un ashram
din Himalaya, aproape de graniþa cu Tibetul. De kutiarul
lui drag îºi aminteºte ºi acum când scrie despre Zerlendi,
locul unde a visat sã atingã Shamballa, având totuºi,
forþa de a recunoaºte, cã i-a fost scris sã nu-l pãtrundã
niciodatã, ci numai sã-l poarte în inima lui pânã la final.
Încrederea cã moartea subitã a lui Honigberger se
datora revenirii acestuia în Europa cu misiunea reactivãrii
centrelor spirituale decãzute, þine însã de o credinþã a lui
Eliade, conform cãreia Occidentul a început sã se piardã
spiritual încã din vremea Renaºterii ºi cã o anumitã
salvare a omenirii s-ar afla în Orient. De unde ºi misiunea
eºuatã a lui Honigberger, terminatã cu moartea lui, zis
misterioasã.
Cu cât se înainteazã în experienþã, cu atât mesajele
lui Zerlendi, din celebra scriere, „Secretul doctorului
Honigberger ” sunt mai încifrate, mai lapidare ºi
misterioase, arãtând dificultatea descrierii stãrilor prin care
trece, cãci drumul lui cãtre înalt este tot mai evident.
Pasul uriaº, final: dobândirea sau mai bine zis realizarea
suis generis a conºtiinþei impersonale.
Caietul se continuã cu explicaþii succinte, pentru a se
ajunge cãtre sfârºit cu surprinderea stãrii de uimire a
naratorului îndemnat de doamna Zerlendi sã afle ce mister ascunde activitatea soþului dispãrut.
Eliade refuzã a mai descrie în amãnunþime tehnicile
ºi activitatea de yogin a lui Zerlendi pornit pe calea
devenirii lui invizibile, tocmai, spune el, pentru groaza
care l-a cuprins lecturând asemenea detalii ce-i
demonstreazã cã faptul poate fi posibil; numai cã þine sã
precizeze, pentru lectorul avizat, urmãtoarele: „Mã
mângâie gândul cã cei care înþeleg ce înseamnã
samayama asupra propriului trup vor ºti unde sã
caute lãmuriri”.
Samyama, pentru lãmurire, provine ca termen din
sanskritã; e întâlnit în Yoga-Sutra lui Patanjali ºi
înseamnã, în traducere aproximativã, instrumentul final
care permite aflarea adevãratei naturi a lucrurilor; prin el
se ajunge la iluminare, la reala luminã a cunoaºterii ce
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se aflã în interiorul omului. Cu ajutorul ei te rupi de lumea
identitãþilor, a contrariilor.
Zerlendi ajunsese prin meditaþia înaltã sã practice
levitaþia, dar fãrã voia lui, fiind conºtient de forþele pe
care le avea. Pe acestea într-una din zile nu le-a mai
putut stãpâni, vãzându-se deodatã ridicat spre tavan, în
camera din care ieºea atât de rar. Într-un final, reuºeºte
sã devinã invizibil tuturor din jurul lui, dar recunoaºte cã
la acest stadiu ajunsese întâmplãtor ºi nu din coordonarea
unor procese specifice yoghinului. Finalmente, Zerlendi
dispare definitiv, dar nu acest lucru este totuºi stupefiant,
ci experienþa trãitã de „narator” însuºi, care vrea sã-i
mãrturiseascã doamnei Zerlendi ce a aflat prin intermediul
lecturilor sale, dar care nu-l mai recunoaºte defel ºi în
mod de-a dreptul bulversant pentru orice fire normalã,
anume cã soþul ei murise de un sfert de veac ºi cã
biblioteca celebrã se pierduse demult, la cinci ani dupã
dispariþia soþului ei, respectiv cu douã decenii înaintea

acþiunii descrise în nuvelã. Halucinanta experienþã nu
poate fi explicatã cu instrumentele gândirii logice,
raþionale, cãci ea parcã este desprinsã dintr-un science
fiction, unde personajul e prizonier într-un timp ce nu-i
aparþine, trãind în universuri ciudate, amintind prin starea
lucrurilor, fie de Nopþi la Serampore, fie de „La þigãnci”.
Este în spiritul lui Eliade de a jongla uºor cu nefirescul
ºi a ºoca lectorul prin finaluri surprinzãtoare, ce nu sunt
caracteristice unei minþi comune, obiºnuite cu sfârºituri
explicite, lãmuritoare, clare ca lumina zilei. Cu atât
contribuie autorul la crearea unei stãri enigmatice, cu
cât plaseazã acþiunea în arealul spiritualitãþii orientale,
areal care oricum nu se aflã la îndemâna oricui, plusând
prin câteva nume exotice ºi tratate soteriologice ori
termeni de Yoga, toate menite a întregi ºi adânci misterul
nuanþat, atunci când acþiunea însãºi o cere prin
pronunþarea cuvântului Shamballa, tãrâm intangibil
muritorilor de rând.

Ion Roºioru

SONETE DIN REGATUL DISPERÃRII
Cea de a treia plachetã de versuri* a lui Aurel Pop,
dupã Pelerinaj de secesiune (2004) ºi Calvarul cuvintelor
(2006), poartã titlul Sonete din regatul disperãrii ºi vede
lumina cernelii tipografice la Editura Risoprint din ClujNapoca, în anul 2008.
Întâlnim în discursul cu formã fixã al lui Aurel Pop o
tot mai decisã împãcare a poetului cu condiþia umanã,
autorul, care are un acut simþ al onoarei venind dinspre
un ancestral cod cavaleresc , arãtându-se dispus sã ia
asuprã-i întreaga vinã care, de regulã s-ar ar reveni, în
procentaje discutabile, ambilor membri ai binomului erotic.
Întâlnim în plachetã o susþinutã meditaþie asupra timpului
care curge necruþãtor. Poetul îºi striveºte cu o esenineanã
bãrbãþie lacrima nostalgiei sub pleoapã ºi-ºi eclipseazã
suspinul printr-un scrâºnet de dinþi: „eu nu voi mai striga
niciodatã / decât la pustiul din colþul de jos /singurãtateai dovada curatã /celui din urmã-i va creºte un os / plicul
lui va conþine tot mai negre veºti / ochiul plâns l-am nimicit
într-o zi / puºtiule din mine oare unde eºti / l-am pierdut
plimbându-mã pe strãzi / o lacrimã se zbate-n fundul unei
ceºti / în goana ei nebunã dupã alte prãzi” (p.11)
Evadarea din cercul morþii se dovedeºte imposibilã,
ceea ce nu înseamnã cã armele trebuie depuse fãrã
luptã. Altfel epifania textualã nu ar mai avea loc. Lumea
trebuie forþatã sã ia ac t de vocea poetului: „ sã vindec

PRO

*Aurel Pop, Sonete din regatul disperãrii, Cluj-Napoca,
Editura „Risoprint’’, 2008.
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iar timpanul lumii încerc” Si asta pentru ca „la mormânt
sã-mi batã valuri line / în concert cânta-vor îngerii în cor”
(p.12)
O parabolã-metaforã a instalãrii poetului în opera carel absoarbe vital spre a-l renaºte pe jariºtea veºniciei o
constituie melcul care-ºi secretã din sine spiralata
cochilie de var: „trezeºte-mã înainte sã pleci / vin melcii
cu casa-n spinare / acoperiºul ei neregulat ºi reci / voi fi
primit musafir ca oricare / în trupul lor tãcerea e pãtrunsã
/ odãile lor sunt refugiu curat / noaptea de blestem e
cuprinsã / stau cu fruntea-n pãmânt aplecat / melcii îmi
vorbeau ºi n-am priceput / cum nãlþau sidefu-n plânsul
lor / durerea scrisã-n pereþi la-nceput / i-am întrebat în
ºoaptã de ce sã mai cobor / la sfetnic noaptea-i servitã
ca un scut / stând de pazã-n gând la poarta melcilor”
(p.13). Perfecþiunea e permanent supusã eroziunii: roþile
caleºtii se-ngreuneazã de amurg ºi se împlântã-n
pãmânturi aride; frigul existenþial nãvãleºte din toate pãrþile
ºi lumina se estompeazã galopant. Cercul are, ca simbol
al perfecþiunii ºi al inocenþei, un rol protector în care poetul
îºi vrea înveºnicitã lumea copilãriei (11), inclusiv
dragostea pe care niciodatã n-ar dori-o spulberatã de
intemperii (12). Din nefericire, insul nu se poate sustrage
efemeritãþii ºi fragilitãþii trãirilor, totul fiind supus maculãrii
sau stând fatalmente sub zodia pãcatului originar:
„lumea-mi pare frântã când privesc / la luptã cu armate
de roboþi / spartã roata totuºi o-nvârtesc / ce se-ntâmplã
dincolo de roatã / când o-nvârt împroaºcã cu noroi / ne-a
prins aºa pe toþi dintr-o datã / rãtãciþi în lume de mânã
amândoi / pelerinul ne-a promis în poartã / cã nu se va
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/ sã fim la bine ºi la rãu întotdeauna / jurãmânt pãstrat
peste ani mai curat / roadele iubirii cu grijã le-am crescut
/ învins-am uragane ºi furtuni de vorbã / ºi anotimpuri
reci ºi calde am trecut / tumultul zilei înceteazã sã mai
fiarbã / de-ar fi sã mor iubito peste noapte / îngroapã-mã
în satul meu natal / sã cadã frunze de castan în ºoapte /
pãtrundã raze de luminã matinal / sã-mi vãd nepoþii cu
ghiozdane-n spate / trezindu-mã la cel mai mic scandalÆ
(p.35).
Sonetistul gliseazã nu o datã asupra poeziei ce se
are pe sine ca obiect. Scrisul poate da un sens existenþei
poetului într-o lume care-ºi pierde de la o zi la alta reperele
de orice naturã: „mai scriu acest sonet obiºnuit / de mine
cineva o sã-ºi aducã aminte „ (p.39).Tot ceea ce i-a mai
rãmas întru mântuire e refugiul în cuvânt, refugiu imperativ
întrucât trãdarea de frate nu înceteazã o singurã clipitã
sã-ºi facã simþitã nefasta-i prezenþã: „þi-am vândut sonetul
la intrarea în burg / idei cumpãrate pe-un braþ de luminã /
ploile drepte vin ne leagã ºi curg / unul din noi a lipsit de
la ultima cinã / prin regat cu privirea caut alt drum / noroc
cã n-am desfãcut legãmântul de tainã / refugiul în cuvânt
mã face o clipã mai bun / imaginea o port mereu ca pe-o
hainã / la cruci de fecioare aplec capul sfios / doar tu mai
eºti acolo ca sã faci reclamã / ruºinoasã moartea ne
vinde pe un os / îndoliatul þãrm respirã dintr-o ramã /
frânt mã simt de-nstrãinare ºi-ntors pe dos / vãd corãbii
abãtute stând în rând la vamã „(p.41). Poetul n-are niciun
motiv sã facã abstracþie de faptul cã „imperiul umbrei e
ascuns în propriu-i trup”, aºa cum a afirmat-o în versul
prag al cãrþii spre a o demonstra convingãtor de-a lungul
acesteia ,uzitând de diverse registre: intimist-metafizic,
religios, civic, erotic, contemplativ, ludic, jurnalistic, satiric, gnomic, premonitoriu etc. Numãrul pieselor totalizeazã tot atâtea trepte câþi ani a trãit în aceastã lume
Fiul Domnului, cifrã, îmi place sã cred, deloc întâmplãtoare.
Cartea lui Aurel Pop , poet din stirpea ardeleneascã a
unui Andrei Mureºanu, Octavian Goga, Aron Cotruº sau
Mihai Beniuc cel de la începuturile sale, e giratã, printr-o
prefaþã pertinentã, de Valeria Manta-Tãicuþu, ea însãºi o
sonetistã împãtimitã ºi-n acelaºi timp o voce criticã de
excepþie în peisajul exegetic românesc actual.
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atinge de noi doi” (p.20). Alteori, poetul îºi regretã
villoneºte tinereþile boeme: „tânjesc dupã mersul pe
vremuri prin crame” (p.22). Ceremonii vag-funeraroraculare amintesc de cele din poemele lui Emil Botta
sau ale Ilenei Mãlãnciou, ca în acest al 16-lea sonet,
truvabil la pagina 24 a plachetei în discuþie :”scoate-mã
din noapte cocoºii m-au trezit / roata dimineþii face peste
mine umbre / strig în timpane vise nimic n-am auzit /
ecoul unui drum pavat cu pietre sumbre / vom pleca cu
toþii undeva-ntr-o searã / o trãsurã-n dungã ne aºteaptã
sumbrã / o sã fie-n ea ºi-o pâine de secarã / câinii lumii
stau cuminþi la pândã” etc.
Uneori poetul schimbã din mers macazul discursului
ºi liricul gliseazã în epic, arpegiile smulse strunei socialpolitice nefiind cu nimic mai prejos într-o lume în care-i
atâta tristeþe ºi lipsã de mângâiere de parcã Dumnezeu
ºi-a întors faþa de la cei mulþi ºi oropsiþi de destin: „aºtept
mesaje din când în când pe nete / noaptea îmi bat în
difuzoare cuvinte / încerc sã scriu cu ele un sonet / gripa
aviarã mi-a luat-o înainte / imagini de groazã vãd seara
la ºtiri / orãtãniile aleargã îngrozite de teamã / tomberoane
vopsite ascunse-n clãdiri / cãlãii aleargã cu mãºti de
aramã / ard pãsãri de vii îngropate sub stânci / stropite
cu petrol fiindcã nu mai au gaz / tractoriºtii în alb încãlþaþi
cu bocanci / copiii pe baltã aleargã fac haz / þãranii plâng
cu lacrimi adânci / ce au fãcut oare de-i atâta necaz”
(p.27).
Ipostaza de poet „al pãtimirii noastre”, ca ºi tonul
vaticinar, îl prind de minune pe cântãreþul care nu poate
rãmâne indiferent la suferinþa celor mulþi ºi sfidaþi de luxul
ºi îmbuibarea celor ce s-au îmbogãþit peste noapte într-o
tranziþie doar lor priitoare (p.29). Natura e ºi ea potrivnicã
bietului truditor al ogorului: terenurile alunecã datoritã
exploatãrii iraþionale a pãdurilor ºi a subsolurilor; apele
nãboiesc în sate ºi macinã temeliile caselor; seceta face
ravagii ºi tot aºa de parcã s-a ajuns la vorbele biblice
conform cãrora cei vii vor implora pe cei morþi sã facã
schimb de locuri ºi de destine; comunitãþile rurale se
depopuleazã; natalitatea scade alarmant; sinuciderile sunt
la ordinea zilei º.a.m.d. (vezi sonetele 22, 24, 26 ). Nici
radiografia intrãrii României în UE nu e mai rozã, reportajul
acestei schimbãri captând uºoare accente pamfletãreºti
grefate pe bunul simþ al românului care gândeºte uneori
cu un ceas mai devreme, respectiv cu mintea de pe
urmã, refuzând beþia pe care reprezentanþii puterii ne-o
propun oferindu-ne apã de ploaie acidã ºi zoioasã pe post
de ºampanie internaþionalistã: „graniþa de vest de-acum
a dispãrut / regatul disperãrii se întinde la vecini / acestui
neam i se naºte-un început / în care va purta coroanele
de spini / vom bâjbâi o vreme prin acest infern / ºi slugi
vom fi la curþi împãrãteºti / un pumn de arginþi în stilul
modern / privindu-le sudoarea frunþii rãtãceºti / rãmân
nepoþii acasã cu bunicii / femeile celor duºi devin rebele
/ bãrbaþii poartã-n suflet haina fricii / aici din termopane
îºi construiesc castele / în care stau din când în când
aricii / ei între strãini îmbãtrânesc pe schele” (p.37).
Bilanþul erotic implicã acum valenþe testamentare
mioritice peste care adie zvonuri din lirica de dragoste
matrimonialã a lui Emile Verhaeren: „strãbat regatul
disperãrii cu maºina / cu femeia în faþa altarului am jurat
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Ilie Mândricel

TIMP ªI DESTIN
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Titlul acestei cronici aparþine unei cãrþi a lui C-tin
Rãdulescu – Motru despre care mi-a amintit noua apariþie
a lui Titi Damian („Umbra”, Ed. Omega, Buzãu, 2008), un
roman aflat în înrudire tematicã parþialã cu prima sa scriere
– „Fagul”, Ed. Bizantinã, Buc., 2005. Reperele spaþiale
sunt cam aceleaºi (satul Muscelul Cãrãmãnesc din Munþii
Buzãului ºi oraºele Buzãu, Urziceni, Ploieºti, Oradea ºi
Bucureºti), cele temporale aduse pânã aproape de noi –
copilãria, tinereþea ºi maturitatea lui Florin Mândruþã
(autorul). Contextul spaþio-temporal îl descifrãm mai bine
chiar cu ajutorul scriitorului, „ialomiþean prin adopþie, trãind
cu nostalgia muntelui, dar ºi cu a adolescenþei ºcolare
buzoiene”, cum se autocaracteriza într-o cronicã. Alãturi
de vechile personaje – familia Mândruþã, vecini, rude,
consãteni, Fagul cel Mare –, apar altele noi: foºti colegi
normaliºti, profesori, surorile Tonia ºi Sonia, soldaþi,
medici ºi alt personal spitalicesc etc.
Se începe cu un nostalgic preambul introductiv intitulat
„Drumul întoarcerii…”, al cãrui conþinut se deduce din
moto: „Cu aripile lor de cer/ ºi copitele lor de iarbã/ mi-au
bãtut în fereastrã/ caii, venind de demult/ caii pe drumul
stingher// nu voiau apã ºi nici popas/ m-au întrebat de-un
bãiat,/ de-un râu, de-un izlaz, de-o casã/ ºi de-un sat în
mine rãmas/ ºi-aproape uitat// în goanã prin noaptea
pustie ºi grea/ caii duceau copilãria mea” (Fl. Popescu,
„Elegia cailor pierduþi”). Este deci vorba despre întoarcerea la matcã, în copilãrie, ab ovo, este mitul eternei
întoarceri, dupã expresia unui român deja celebru.
Capitolul „În mai, când înfloresc castanii” dezvãluie tema
de bazã a cãrþii – o neobiºnuitã poveste de dragoste.
Urmeazã clasica rememorare a anilor de armatã, iar
capitolul final, „Telefonul de la ora ºase”, completeazã
povestea cu faþete sugerate iarãºi de moto: „Mã rog la
tine, ploaie,/ Acum când mama-i lut,/ Fã stropul cât mai
mare,/ Transformã-l în sãrut.// Adunã stropii roatã/ ªi fã-i
un lung ºuvoi./ De-i va fi sete mamei,/ Va bea ºi ea din
ploi…// La tine mã rog, soare,/Trimite-i raza ta/ ªi
încãlzeºte-i trupul/ Nici nu va tremura…// La tine mã rog,
Doamne,/Aºaz-o-n dreapta Ta/ ªi iartã ei pãcatul/ C-a
fost ºi mama mea” (Aurel Anghel, „Rugãciune”). Din punct
de vedere tematic, ne aflãm deci în faþa unei cãrþi
moderne, un roman care conþine in nuce alte patru-cinci
romane. În manierã personalã, tot atât de modernã, autorul
rememoreazã întâmplãri legate de despãrþirea de copilãrie
prin plecarea la Petagogicã, despre prima iubire, pãþaniile
din armatã, gãsirea drumului propriu în meseria didacticã,
relaþiile de familie, boala ºi apusul celor dragi. Carte
autobiograficã prin excelenþã, „Umbra” este în principal
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un roman de dragoste, al împlinirii îndelung cãutate ºi
dureroase a individului prin iubire, cãci, nu e aºa?, „dacã
dragoste nu e, nimic nu e”. Umbra enigmaticã a primei
iubiri adolescentine, pierderea ei definitivã ºi regãsirea în
persoana geamãnei, fãrã ca protagonistul sã ºtie,
descoperirea ºocantã a unei a treia umbre, propriul copil,
tot acest ºir de întâmplãri formeazã intriga, luminatã
caleidoscopic spre întregire de celelalte întâmplãri ºi teme.
Observãm, faþã de prima carte, o trecere de la drama
colectivã a unei comunitãþi sãteºti la drama individualã.
Existenþa individului are douã repere mai importante:
dragostea ºi sãnãtatea. La ele se referã cartea lui Titi
Damian, la iubirea nefericitã a lui Florin ºi la trupul asaltat
de boalã ºi neputinþã al Stelei Mândruþã, mama sa. Din
acest unghi, cartea prilejuieºte un popas reflexiv asupra
destinului. Viaþa fiecãruia este un ºir neîntrerupt de cãutãri
ºi alegeri în care un privitor din afarã poate descifra un
sens ca o înaintare poticnitã, dar continuã spre o þintã,
spre împlinire, spre ideal. „Numai cã, în aceastã
obositoare opþiune ºi perpetuã cãutare, duce cu el ºi o
fãrâmã de dumnezeire. Destinul este ºi el pe aproape ºi-i
picurã un strop de îndoialã. Devine, fãrã sã ºtie ºi fãrã sã
vrea, o picãturã de ploaie pe o frunzã, în pericol sã alunece
ºi sã se sfarme la o simplã adiere de vânt care se joacã,
pendulând-o într-o parte si-n alta. Jocul îl face numai
Destinul. Dumnezeu doar compãtimeºte…” Aºa se face
cã, dacã autorul s-a învrednicit din nou sã scrie, acesta
e destinul lui. „Dacã n-aº fi scris, tot ce s-a întâmplat ar
fi rãmas un roman uitat, adicã o umbrã. Am fãcut ca
umbra sã fie vie, pentru cã Dumnezeu se gãseºte într-un
bob de chihlimbar din Pãdurea Samarului, în picãturile
de rouã de pe frunzele Fagului cel Mare, dar ºi într-o
paginã de carte. Fiecare cu Umbra sa…” S-a învrednicit
sã scrie pentru cã „Acum ieºeau toate din umbra vremii
ºi mã chemau într-o vrajã a amintirilor…” Întâmplãrile,
îngropate sau dezgropate în/din negura timpului de
memorie, sunt cauzate sau potenþate de naturã, ca la
grecii antici, care ºi ei credeau în fatalitatea destinului
(moira): „Munþii din depãrtare, ce înconjurau satul ca întro horã imensã, se mirau ºi ei cât de grea sau de uºoarã
poate fi mâna destinului care transformã, într-o clipã,
bucuria cea mai mare într-o imensã disperare, sau
converteºte, tot atât de repede, suferinþa cea mai cruntã
într-o neaºteptatã ºi binefãcãtoare speranþã. N-ai nici
mãcar cui sã te plângi sau sã te bucuri. Dumnezeu tace
ºi destinul lucreazã”. De greci aminteºte autorul într-un
alt context: „Grecii ºi zeii lor, când au desenat ºi au modelat
amforele în care sã-ºi punã vinurile… au avut, desigur, la
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Dumnezeu” (D-tru Stãniloae).
De felul propriu ºi inconfundabil de a povesti þine ºi
reluarea, repetarea unor întâmplãri, cuvinte sau imaginicheie: furtuna, Fagul cel Mare, trenul, cântecul etc. Efectul
procedeului este demn de luat în seamã ºi îmbracã cel
puþin douã aspecte: tematic, se reþine de cãtre lector
cele considerate de autor ca demne de reþinut. Scriind
despre ce cunoaºte cel mai bine – propria sa viaþã - ,
autorul creioneazã prin tuºe groase esenþa. Iar ca scriiturã,
el izbuteºte o polifonie bine regizatã ºi transpusã artistic.
Nici descrierile (sentiment, personaj, peisaj) nu sunt
mai prejos în carte ºi ele conferã unicitate stilului.
Remarcãm delicata ºi convingãtoarea prezentare a
instalãrii sentimentului iubirii, de la fiorul primului sãrut
pânã la împlinirea deplinã a unei iubiri romantice, predestinate ºi dãruite de Cel de Sus cuiva care o prezintã
poematic. O expoziþie de portrete avem în capitolul dedicat
armatei. Chipuri de soldaþi ºi comandanþi se reþin prin
trãsãturile lor esenþiale, unele redate caricatural (Dãnilã
Mãrginean, Peter Anton, George Þoþan, caporalul
Vlãdescu, cãpitanul ªtefãnescu º. a., fiecare dintr-o altã
zonã a þãrii, ducând cu sine „zestrea” psiho-socialã a
locuitorilor de acolo). Iatã-l, de exemplu, pe soldatul
Schuller Heinz, „înalt ca o prãjinã, avea peste 1,80, slab,
cu niºte muºchi rahitici, cu un mers de domniºoarã, sas
de fel, de prin pãrþile Cisnãdiei. N-avea nimic soldãþesc
în el, cum ar fi trebuit sã fie un neamþ adevãrat, scãpase
de le spusese cã luase lecþii de pian, ba chiar se dusese
vorba printre soldaþi cã mai ºi picta, de aici era þinta aluziilor
ºi ironiilor celorlalþi”. Era „cel mai nefericit soldat din pluton” cãci, de fiecare datã când îi scria prietena, caporalul
comanda ºi el „fãcea, cu un corp curbat, subþire, salturile,
iar pe chip i se citea o suferinþã ºi un dispreþ însoþite deo scârbã imensã”. Plasatã de regulã la început de
„acþiune”, descrierea ocupã un loc egal cu naraþiunea,
poate ºi fiindcã omul de la þarã e integrat pânã la
inseparabilitate în peisaj. Scriitorul rãmâne un mare zugrav
al muntelui, dupã cum probeazã paginile care redau
furtuna din Pãdurea Samarului. De-a dreptul antologicã
este descrierea înaintãrii trenului de la începutul capitolului
al II-lea, reluatã pe parcurs. Lipsa de spaþiu mã împiedicã
sã o redau, aºa cã las întreagã plãcerea cititorului de a o
savura. Dialogurile, în deplin acord cu „starea” socialã ºi
intelectualã a personajelor, sunt presãrate cu expresii
plastice, proverbe, aforisme ºi „ziceri” care rezumã o
bogatã experienþã de viaþã, dar ºi cu comparaþii relevante,
unele mai ample, pentru care se manifestã o disponibilitate
aparte.
Cartea reprezintã un succes al prozei actuale, o
dovadã în plus despre potenþele artistice ale provinciei.
Meleagurile buzoiene ºi ialomiþene dau prin Titi Damian
un scriitor matur, deplin format la ºcoala prozei clasice ºi
moderne, conºtient ºi stãpân pe mijloacele ºi posibilitãþile
sale. „Umbra” este o confirmare ºi împlinire a debutului
din 2005, un volum interesant ºi bine scris. Aceste
impresii te stãpânesc de la prima pânã la ultima paginã,
dublând plãcerea lecturii ºi justificând interesul pentru
viitorul sãu parcurs.
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îndemânã, model desãvârºit, corpul femeii: buzele ºi
braþele amforei aidoma umerilor, corpul amforei
asemãnãtor mijlocului ºi ºoldurilor, ca apoi sã se
prelungeascã spre tãlpi, într-o simetrie pe care numai ei
puteau s-o vadã, s-o deseneze ºi s-o modeleze”.
Preocupat ca cititorul sã înþeleagã implacabilitatea
destinului, cã „ce þi-e scrie, în frunte þi-e pus”, dupã câteva
consideraþii generale de bun simþ („Destinul nu iartã, e
mai ascuns chiar decât Dumnezeu. Nimeni nu l-a vãzut,
nimeni nu l-a pipãit. Nimeni nu l-a auzit. Unii ºi-l închipuie
ca un abur având douã braþe … Te gãseºte imediat ºi
oriunde, când nu vrei, sau când nu te aºtepþi, dar exact
când trebuie…”), scriitorul apeleazã la o comparaþie
extraordinar de plasticã: „Exact ca ºi cum te-ai fi nimerit
singur în mijlocul unei pãduri, te plimbi liniºtit pe o potecã
ascultând cântecele pãsãrilor ºi deodatã, o fiarã sãlbaticã,
sã zicem râsul pãdurii, aflat undeva deasupra ta între
crengile unui copac, te avertizeazã cu o fracþiune de
secundã despre iminenþa atacului prin râsu-i neaºteptat,
apoi îi simþi umbra planând spre tine, gata sã-þi înfigã
ghearele-i de felinã în ceafã, sã-þi secþioneze jugulara.
Eºti paralizat ºi aºtepþi. Nici mãcar nu mai poþi schiþa
vreun gest, cât de mic, de apãrare”.
Un personaj ne avertizeazã cã tendinþa oamenilor de
a evada din timpul concret în cel afectiv are un scop
terapeutic: „Câþi oameni, tot atâtea destine (…) Fiecare
îºi poartã cu sine romanul lui, numai puþini au curajul sã-l
scrie, dar toþi vor sã-l povesteascã ºi sã-i asculte cineva.
ªi asta nu pentru a-ºi omorî timpul, cum s-ar pãrea la
prima vedere, ci, mai degrabã, provocând pe interlocutor, ca sã-ºi compare experienþele. În felul acesta,
încearcã o ieºire din timpul concret al cãlãtoriei, ca sã-l
înlocuiascã cu cel afectiv, sã meargã împreunã, sã le
împace cu sinele rãvãºit”. Remarca ne face a înþelege
cã într-o carte de amintiri, de rememorãri, ordinea faptelor
nu este cea realã, cronologicã. Fluxul memoriei este prin
excelenþã unul subiectiv, iar el îºi inventeazã tehnici
adecvate. Întreaga carte este o terapie prin mãrturisire.
Dacã în primul capitol plecarea lui Florin la petagogica
buzoianã, amintind cititorului – mutatis mutandis – de
plecarea silnicã a lui Nicã la seminar, este redatã la
persoana a III-a, în paginile urmãtoare, prima lui dragoste
este prezentatã la persoana I, sub forma unui dialog purtat
în tren cu un fost coleg. Peste tot este prezentã aceastã
„gâlceavã” a persoanelor ºi personalitãþii auctoriale ca
un reflex al invadãrii obiectivului de subiectiv.
Orchestrarea vocilor narative secundare care o însoþesc
pe cea principalã (a lui Florin) este dublatã de o tehnicã a
amalgamãrii timpilor narativi, astfel cã cele trei feþe
cunoscute ale vremii, prezent, trecut ºi viitor, se amestecã
într-un continuum narativ cu timpi proprii. Cititorul care
reflectã la destinul personajelor ºi la sensul întâmplãrilor
trãite de ele va înþelege nu numai dimensiunea curativã
a timpului („timpul este cel mai bun vindecãtor, dar, din
pãcate, tace, trece ºi te sancþioneazã”, zice autorul), ci
ºi sensul taumaturgic al acestuia, el nefiind altceva decât
„intervalul care dureazã între chemarea lui Dumnezeu
adresatã iubirii noastre ºi rãspunsul nostru la iubirea lui
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MIRON RADU PARASCHIVESCU –
IUBIRI ªI EROTISM
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Jurnalul unui cobai cuprinde un punct de vedere al
erotismului din interior în perioada cea mai intensã (19401959), începând cu marea iubire pentru Loti – ªarlota
David Segal, prima soþie, ºi terminând cu Elena Târºoagã,
ultima soþie. Dacã referirile la Loti izbesc prin multitudine,
intensitate, obsesie ºi trãinicie cele la Elena
Paraschivescu lipsesc cu desãvârºire. Ca ºi în cazul
altor mari seducãtori, Hemingway, de exemplu, ultima
rãmâne cu averea, prima cu nemurirea…
E destul de probabil ca un psihanalist sã gãseascã în
cãutãrile erotice un complex matern, complexul Oedip.
Asemenea înaintaºului sãu balcanic, Anton Pann, în a
cãrui descendenþã spiritualã se aºeza, Miron Radu
Paraschivescu a experimentat ºi a explorat feminitatea
în toate variantele. Loti, Hilda, Elfride Rotschild, Margareta
Sterian, Dana, Aneta, Maria-Ahgela, Gina, Catella, Mary,
Beatrice, Rozia, Magdalena Rãdulescu, Judith, Carla,
Angela, Reni, Eliza, Aura, Irene, Þeºca, Geta, Florina,
Nataºa, Florica Popovici, Florica Gruia, Sidonia
Drãguºanu, Daisy, Lia, Cornelia, Tilda, Zini, Roxana,
Mariana, Mioara…, „necunoscuta din Braºov”, þigãnci,
prostituate…unele celebre, altele anonime. Nu doar o
enumerare simplã, ci o parte din femeile care au trecut
prin viaþa lui Miron Radu Paraschivescu. Însemnãri
precum aceasta din decembrie 1950: „Ezitãrile cu Irene
– ºocul tonului plictisit al Þeºcãi. Pânã când am dat 3500
pe ciorapi pentru Irene – ºi atunci ezitãrile s-au terminat.
Indispoziþia de la Þeºca stãruia ca o amintire pânã s-a
ºters cu totul. Dar mai era ºi Geta…”sunt frecvente ºi
vorbesc despre instabilitatea în dragoste a lui Miron Radu
Paraschivescu. El nu poate sã fie fidel. Se autoanalizeazã
cu luciditate ºi vrea sincer sã-ºi înþeleagã aceste porniri:
„E interesant pentru mine sã constat cã orice femeie de
care mã apropii, mã solicitã nu atât prin frumuseþea, graþia,
senzualitatea ei, ci prin inteligenþa sau prin posibilitatea
pe care o are de a comunica inteligenþei mele. E adevãrat
cã, odatã prins într-o comunicare de inteligenþã, ajung sã
doresc ºi sexual o femeie”(14 martie 1940).
Ar fi interesant de urmãrit aceastã predispoziþie a lui
MRP într-o paradigmã culturalã ºi filosoficã menitã sã-l
fixeze într-un sistem de referinþã cãci omul este o zeitate
înlãnþuitã de circumstanþe – interioare, exterioare fiinþei
sale.
În istoria umanitãþii, dragostea a evoluat întotdeauna
ca sentiment dominant în toate epocile între contingenþã
ºi transcendenþã, între materialitate ºi spiritualitate, între
carne ºi spirit. Polimnicul ºi uranicul, iubirea corporalistã
ºi iubirea curteneascã modeleazã douã orizonturi în care
omul se instaleazã, definindu-se ca fiinþã în raport cu
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ceva care o transcende sau o þine înlãnþuitã în carnalitatea
ei.
Despre seducþie,
Dupã sugestia lui Gabriel Liiceanu(Despre
Humanitas, Bucureºti, 2008), putem privi aceastã istorie
ca „istoria împletirii spiritului ºi a cãrnii”, dar ºi ca „luptã
dintre carne ºi spirit”(p. 25), „traseul spiritual” având cinci
secvenþe: „spiritul învinge carnea”, idee ilustratã de
Platon, creºtinism, poezia trubadurilor(amour courtois);
„spiritul în echilibru cu carnea” – Romeo ºi Julieta, iubirea
dintre Martin Heidegger ºi Hannah Arendt; „carnea învinge
spiritul dinãuntrul lumii spiritului” – poveºtile Decameronului lui Boccaccio; „carnea învinge spiritul: senzualitatea purã”- Don Juan; „spiritul îºi ia revanºa” prin culturã
ilustrând „senzualitatea spiritului”(G. Liiceanu, op.cit., p.
25).
În ce secvenþã culturalã ar putea fi încadrat Miron
Radu Paraschivescu? A fost el un Don Juan, încarnând
„senzualitatea purã” sau doar un priapic cu un libido
insaþiabil, un libertin anarhic ºi amoral ale cãrui excese
erotice oripilau pe cunoscuþi prin absenþa oricãrei
autocenzuri? Ca seducãtor(în sensul pe care-l atribuie
G. Liiceanu termenului), el are, uneori, generozitatea celui
care ia-de-o-parte, deschizând ºi conºtientizând asupra
destinului celui sedus. Le-a purtat noroc femeilor pe care
le-a sedus(toate „au ajuns bine”), dar are ºi cinismul celui
care seduce pentru binele propriu, fãrã preocupare de
moralã. „Seducþia divinã” ºi „seducþia demonicã” se
manifestã într-o egalã pondere în comportamentul sãu
erotic în funcþie de implicarea sa profundã sau
superficialã, de interesul afectiv pentru cel sedus.
În experimentele sale erotice, iubirea adevãratã, ca
modalitate de transcendere a existenþei profane, spiritul
ºi carnea, aflându-se într-un oarecare echilibru, cãci
niciodatã iubirea curteneascã, uranicul nu prevaleazã
asupra iubirii corporaliste, polimnicului, se manifestã în
douã momente ale vieþii sale: Loti (ªarlota David Segal,
prima soþie) ºi Magdalena Rãdulescu. Ar putea fi privitã
din acest punct de vedere ºi Elena Paraschivescu, ca
ipostazã a maternitãþii, ultima soþie ºi mama unicului fiu
al lui Miron Radu Paraschivescu, Andrei Paraschivescu,
dar intenþia de a o madoniza nu apare. Instituþia cãsãtoriei
nu presupune în mod obligatoriu pentru Miron Radu
Paraschivescu ºi dragoste. Cãsãtoria cu Sidonia
Drãguºanu, Mioara Barbu, Mariana Popescu a putut avea
alte motivaþii – teama de singurãtate, dorinþa de a avea
un copil – dar nu ºi dragostea.
Niciodatã tranzitivitatea iubirii nu înseamnã
abandonarea totalã a eului personal ºi/sau exacerbarea
interesului constant pentru binele, confortul celuilalt.
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Trebuie „judecate” aceste excese ale lui MRP? ªi
cum? Aplicãm termenii moralei comune sau le privim întro perspectivã mai largã care þine de mecanisme subtile
ºi profunde de funcþionare prin care haosul poate fi
ordonat? Povestea lui MRP, ca ºi aceea a lui Don Juan,
nu poate fi judecatã în termeni morali, ci doar estetici, de
raportare la senzaþie, la sentiment, la trãirea în funcþie
de acestea. El este un intuitiv mai mult decât un cerebral. MRP nu este un seducãtor, în sensul dat de G.
Liiceanu, ci un cuceritor.
Vãzut ca un estetician, fãrã sensul tehnic al cuvântului,
acela de iubitor al frumosului, MRP trãieºte lumea la nivelul
sensibilitãþii, al simþurilor, al „spiritului cãrnii”, menþinându-ºi existenþa la tensiunea sensibilului (a simþurilor), a
senzualitãþii (a dorinþei, a eroticului).
În fiinþa lui se confruntã carnea cu spiritul, iar conflictul
dintre ele poate fi urmãrit în povestea iubirilor relatate
chiar de el în Jurnalul unui cobai într-o perspectivã
subiectivã ºi autoreferenþialã. El ilustreazã o ipostazã
proprie culturii europene – comportamentul nediferenþiat
al sensibilului, care se consumã în „fulguraþia clipei” ºi în
care pãcatul „nu pãtrunde”, cãci spiritul propriu cãrnii este
senzualitatea purã. E, în acelaºi timp, un mod de viaþã
trãirist, un model cultural instituit dupã Primul Rãzboi
Mondial în care frenezia, paroxismul, negarea valorilor
constituite þineau individul departe de teroarea istoriei.
Forþa vieþii ca senzualitate se exprimã ca „vibraþie
continuã a cãrnii”, ca „dorinþã afirmatã sub forma palpitului
vital”. Don Juan seducea femeile din plictisealã, gratuit,
MRP pentru a se salva de boala secolului.
Nefiind un seducãtor cãci nu are fascinaþia cuvântului,
rãmânând un intuitiv modelat de senzaþii ºi simþuri, ºi nu
un cerebral, el este dorinþã purã, activã, cucerind prin
„emanaþiile” dorinþei înseºi. Seducþia lui se manifestã ca
„exersare continuã a forþei sale de atracþie”, nu ca spectacol al inteligenþei – de unde nevoia, plãcerea inventarierii,
repetarea ºi repetiþia, ºtergerea „diferenþelor de ordin finit”.
Problema lui este cã „trãieºte nemurirea ca neodihnã a
cãrnii, ca spirit nemuritor al ei” (G. Liiceanu, op.cit., p.
230). El nu-ºi raporteazã iubirile la trecut sau la viitor,
aºadar, nu se poate îndrãgosti, dar poate mima dragostea
ca în cazul lui Loti pe care începe sã o iubeascã dupã ce
îl pãrãseºte, sau Magdalena Rãdulescu pe care o iubeºte
pentru cã ea îl respinge…
Dacã Don Juan nu e lichidat ca ticãlos, ci ca agent al
senzualitãþii pure, ca triumf al cãrnii care a uitat de spirit
într-o epocã rigidã care o repudiazã, MRP se sinucide,
murind câte puþin cu fiecare experienþã eroticã datoritã
imposibilitãþii de a se transcende. În cazul sãu carnea
învinge mereu spiritul. Atunci când ele par în echilibru,
priapismul clamat de el însuºi îl trãdeazã. El este
prizonierul lui însuºi, al sexualitãþii sale excesive, nu un
apostol al iubirii, ci o cocotã de lux care ademeneºte
pentru a seduce în spaþiul privat al plãcerii.
Senzualitatea purã de tip Don Juan nu ajunge stadiul
senzualitãþii spiritului. Cumplitul sentiment al ratãrii poate
fi privit ºi ca efect al acestei nepotriviri. Chiar iubirile lui
stau sub semnul ratãrii ceea ce antreneazã caruselul
schimbãrilor într-o frenezie în care hedonismul este efortul
continuu de a se abstrage ºi de a (se)uita.
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Niciodatã Miron Radu Paraschivescu nu se uitã pe sine,
nu se abandoneazã erosului sau femeii pe care o seduce/iubeºte. Plãcerea, confortul lui afectiv ºi erotic
conteazã mereu. Iubirile lui sunt tutelate de acest hedonism care-l face sã fie nu numai egoist, dar egocentric.
Nu existã un echilibru între materialitate ºi spiritualitate,
dar nici un abandon total ºi absolut de o parte sau de
alta.
El ilustreazã, cred, senzualitatea purã, întrupatã de
Don Juan, arhetip ºi model cultural, aºa cum rezultã el în
viziunea lui Kierkegaard prin fuziunea dintre Don Juan al
lui Moliere ºi Don Giovanni al lui Mozart. Ca ºi acest Don
Juan, el exclude tranzitivitatea iubirii din scenariul erotic.
O întreagã fenomenologie a iubirii se regãseºte în
aventurile lui galante, în experimentele erotice dar toate
sunt reductibile la prototipul seducãtorului Don Juan.
Asemenea acestuia, MRP „nu stã niciodatã, «nu are
stare»”(G. Liiceanu, op.cit., pp. 210+urm), iar acest
„dinamism cu alurã patologicã” face din el „alergãtorul
profesionist”, „cel care trece de la o femeie la alta”. El
concepe iubirea ca schimbare permanentã. Tout le plaisir
d’amour est dans le changement e un principiu care i se
poate aplica ºi lui. În acest „heracliteism erotic” nu au loc
nici constanþa, nici fidelitatea.
Esenþa erotismului fiind schimbarea care produce
plãcerea prin chiar acest changement – aria de
manifestare, spaþial ºi temporal, este infinitã. Prin urmare,
nu existã „diferenþe de ordin finit”, adicã, nu existã restricþii
de vârstã, condiþie socialã, educaþie. MRP a „iubit” femei
de toate vârstele, mai în vârstã sau mai tinere decât el,
þigãnci, prostituate etc. cu o generozitate afectivã egalã
cu cantitatea de plãcere pe care o sconta. Ca ºi Don
Juan, el este fascinat „de tot ce este femeie, indiferent
de loc, vârstã sau rang social”, deoarece „orice femeie e
bunã pentru a pune în miºcare ºi a întreþine combustia
inimii ardente a lui Don Juan”(idem, p. 212).
În aceastã schimbare, generatã de nerãbdarea lui „încã
ºi încã”, putem decela un scenariu al vânãtorii, un joc cu
propensiuni ludice, în care femeia e vânatul de preþ pentru
a întreþine un etalon al virilitãþii bãrbatului. Ritualul menþine
etapele clasice: perioada vânãrii, cucerirea treptatã, lenta/
rapida progresiune cãtre þel, „viziunea obstacolelor care
cad unul câte unul”(ibidem). Sentimentul trãieºte doar în
etapele premergãtoare ºi se stinge în momentul împlinirii
în act, momentul înfãptuirii.
Asemenea lui Don Juan, MRP este un cuceritor care
pleacã „în clipa în care cetatea ºi-a deschis porþile”,
„ticãloºia” lui rezidând în acest contratimp „între pãrãsire
ºi momentul totalei relaxãri a victimei dispuse sã
primeascã totul când de partea cealaltã nu mai e nimic
de dat”(idem, p. 214). O deosebire existã, totuºi: spre
deosebire de model care seduce ºi abandoneazã, dar nu
se fixeazã niciodatã prin cãsãtorie, deºi le promite mereu,
aceastã promisiune fãcând parte din strategia lui eroticã,
MRP s-a fixat de cinci ori, fãrã sã înveþe lecþia fidelitãþii
ºi a constanþei. Rãmâne un Don Juan ºi când este
cãsãtorit. Mariajul nu este un obstacol. În acest mod original, el ilustreazã donjuanismul ca „impacienþã a dorinþei”,
„pasiune revãrsatã peste lume”, „trecere nãvalnicã de la
o cucerire la alta” (ibidem, p. 216).
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DE CE NU AVEM O POETICÃ
A ROMANULUI ROMÂNESC
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Cunoscând lipsa studiilor teoretice (nu punem la
socoteala cele 2-3 realizãri) de la noi în problema ºi
atenþionaþi de titlu am pornit cu entuziasm ºi interes la
lectura cãrþii lui Gh.Glodeanu, POETICA ROMANULUI
INTERBELIC
INTERBELIC, Ed. Ideea Europeanã, 2007.
Înainte de a începe lectura am aruncat o ochire asupra
cuprinsului, paginã aºezatã la sfârºitul cãrþii ! Cartea are
urmãtorul sumar: un prim capitol teoretic [?!] cu inserþii
de motivare a cercetãrii [Prolegomene la o posibilã poeticã
a romanului romanesc], urmat de unul de istorie literarã
în care sunt trecute în revistã rãspunsurile criticilor ºi
romancierilor din interbelic la întrebarea: De ce nu avem
roman? Acesta este chiar titlul capitolului cu menþiunea
cã particula negativã este pusã în parantezã de autorul
cãrþii. Urmeazã o serie de studii despre cei mai importanþi
romancieri din perioada respectivã grupate în douã
secþiuni,conform, terminologiei autorului, romanul narativ
obiectivat ºi romanul narativ experimental. În final ni se
oferã o listã bibliograficã care te copleºeºte - 239 de titluri,
majoritatea cãrþi – dar fãrã putinþã de ºtiut care au fost
studiate ºi care au fost citate doar pentru informare.
Aceastã listã bibliograficã ºi prima paginã a cãrþii din care
citam doar „Evident, scopul investigaþiei de faþã a fost
acela de a sintetiza principalele discuþii iscate în jurul
romanului” („din momentul naºterii lui panã în prezent”)
(p.5) ne-au creat suspiciuni. Dar sã vedem concret despre
ce scrie autorul.
Capitolul prim bogat în idei ºi informaþii, cu intenþie de
sintezã, rãmâne undeva între istorie ºi teorie literarã dând
impresia ºi de aglomerare ºi neorânduiala; cele câteva
aspecte de poeticã a romanului enunþate se pierd printre
cele de criticã ºi istorie literarã, sociologie, de reconstituiri
a crezului artistic etc. Mereu sunt invocate componentele
POETICII ROMANULUI dar analiza lor se lasã aºteptatã.
Problema nu e rezolvatã în spiritul promisiunii fãcutã prin
titlul cãrþii nici în capitolele consacrate romancierilor
interbelici. Pentru a susþine ceea ce punctez ca aspect
negativ ne rezumãm la un extras de la pg.15: „Romanul
devine o autenticã tentaþie pentru poeþi [...], pentru unii
critici literari [...], dar ºi pentru dramaturgi [sunt citaþi poeþi
ºi dramaturgi de calibre diferite]. Fenomenul ilustreazã
supremaþia absolutã a acestei forme a epicului, dar
vorbeºte ºi de depãºirea specializãrii înguste a scriitorilor,
de refuzul lor de a se limita la anumite genuri ºi specii
literare”. Care e legãtura cu poetica romanului? În câteva
rânduri D-l Glodeanu îºi expune scopul lucrãrii: „Intenþia
noastrã nu a fost aceea de a gãsi un criteriu infailibil [de
altfel inexistent] care sã ordoneze pluriformismul ºi lipsa
SAECULUM 7/2008

de determinare specifice condiþiei epicului, ci de a releva
tocmai vitalitatea, dinamismul ºi marea diversitate a
romanului interbelic” (pg.32) ; „Scopul autorului a fost acela
sã sintetizeze coordonatele unor po(i)etici, abordarea
dintr-o perspectivã teoreticã facilitând relevarea indicilor
de modernitate ale fiecãrei creaþii. Cum atât romanul cât
þi po(i)etica constituie niºte teritorii deschise, aflate în
miºcare, autorul a dorit sã releve niºte constante fãrã a
avea orgoliul de a încerca sã ofere niºte rãspunsuri definitive. Noutatea lucrãrii- care a beneficiat de sugestiile
unei bibliografii ce tinde spre exhaustivitate- trebuie
cãutatã în ineditul oferit de abordarea romanului romanesc
interbelic din perspectiva poeticii ºi în efortul de a sintetiza
un material imens în scopul de a-l subsuma unor
parodigme specifice. Pe de altã parte, am încercat sã
evitãm capcanele unui teoreticism excesiv care
îndepãrtându-se de opera care îi serveºte drept pre-text,
se transforma tot mai mult într-un act narcisiac suficient
sieºi. Profitând de informaþiile furnizate de actualele studii
de poeticã, dar având grija în acelaºi timp sã pãstrãm
climatul epocii, lucrarea discutã codurile narative,
reprezentative ale literaturii române dintre cele douã
rãzboaie mondiale. Cu alte cuvinte, este vorba de un roman al romanului interbelic” (pg .33). Am citat inextenso
pentru a nu fi acuzaþi de oarecare manevre incorecte. În
mod indirect autorul ne spune cã nu-ºi onoreazã
promisiunea formulatã prin titlul cãrþii sale. De unde acest
ecart dintre titlul ºi conþinutul studiului? Din neclaritãþiile
ºi confuziile terminologice. Alãturi de conceptele de
poeticã enumerate ºi mai puþin comentate [narator,
naraþie, punct de vedere, personaje ºi funcþiile lor etc]
sunt puse pe plan de egalitate ºi chiar sinonimie elemente
de sociologie, geneza, „izvor de inspiraþie”, de „crez artistic”. Dacã ar fi realizat ceea ce anunþa titlul lucrãrii în
mod cert autorul n-ar fi fost acuzat de „teoreticism
excesiv”. Confuzia conceptelor ºi, drept urmare, folosirea
inadecvatã nu sunt exclusiv ale d-lui Glodeanu. El
moºteneºte ºi continuã o carenþã mai veche a „ºtiinþei
literaturii” de la noi. Folosirea frecventã a termenului
poetica ºi a sintagmelor aferente nu înseamnã în mod
automat cã ai cartografiat ºi analizat POETICA
ROMANULUI. Deocamdatã ne cam lipseºte organul
teoretic, dar ºi curajul teoretizãrilor.
Capitolul al doilea, De ce(nu) avem roman? este unul
de istorie literarã. Dacã acceptãm conþinutul lucrãrii aºa
cum ni-l oferã autorul, capitolul se justificã. Dacã suntem
exigenþi ºi consecvenþi în receptarea corectã a
conceptului de poeticã a romanului ºi cerem respectarea
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acum. Prima parte este o abordare de-acronicã a evoluþiei
romanului românesc de la începuturile sale pânã în
perioada interbelicã.
Acceptând mãrturisirea autorului cã primele doua
capitole sunt doar „prolegomene” am trecut la lectura pãrþii
a doua a volumului în speranþa ca acolo vom descoperi
poetica romanului românesc. Dar dezamãgire. În paginile
despre romancierii de marcã [Rebreanu, Cezar Petrescu,
G.Cãlinescu, M.P.Beugescu, Camil Petrescu, Mircea
Eliade, Anton Holban, Mihail Sebastian, M.Blecher,
Sadoveanu, Mateiu Caragiale, Urmuz] nimic substanþial
despre narator, naraþie, punct de vedere, construcþie etc.
Doar constatãri, enumerãri de probleme. Sunt repetate
lucruri arhicunoscute despre opera respectivilor scriitori.
Meritul lucrãrii stã în calitatea de sintezã didacticã. Pentru
a susþine cele afirmate e suficient sã facem câteva referiri
concrete la cap. Liviu Rebreanu sau tentaþia romanului
total. Paginile respective debuteazã în câteva afirmaþii
corecte despre ceea ce înseamnã Rebreanu în istoria
romanului autohton, dar irelevante pânã la urmã, vizavi
de o poeticã a romanului, textul alunecând spre un
conþinut ºi un limbaj inadecvat: „Deºi inegalã valoric opera
scriitorului se dovedeºte impresionantã, însumând un
mare numãr de nuvele, romane ºi piese de teatru.”
Anunþând problematica grandioaselor proiecte epice de
mai târziu, volume de prozã scurtã precum Frãmântãri
(1912), Golanii (1916) sau Rãfuiala (1916) alcãtuiesc un
experiment literar necesar, un rãgaz de acumulãri fertile
ce pregãtesc saltul calitativ de mai târziu” (pg.87). Sunt
un iubitor de Rebreanu peste mãsurã, dar nu agreez
superlativele, limbajul necontrolat. În ordine,obiecþiile
noastre ar fi urmãtoarele: 1. Dramaturgia scriitorului este
insignifiantã atât în raport cu opera sa în ansamblu, cât
ºi, mai ales, prin referire la dramaturgia naþionalã; în
schimb a fost un bun cronicar dramatic. Dacã se discutã
despre toate acestea de ce acest aspect nu este nici cel
puþin menþionat. 2. Proza scurtã nu cuprinde un numãr
impresionant de texte. Numãrul de volume tipãrite înºalã..
Fiecare nou volum imprimat reia ºi texte din cele
precedente. Nici numãrul de romane în comparaþie cu
cel al confraþilor nu e mare – Rebreanu în douãzeci de
ani a publicat 9 romane. 3.Rebreanu s-a nãscut romancier
nu s-a fãcut
fãcut. Prin urmare sã mai renunþãm la aserþiunea
lui Cãlinescu sau a altui critic. În cazul autorului lui Ion
trebuie revizuitã relaþia prozã scurtã – roman.
Parcurgand paginile despre autorul Pãdurii spânzuraþilor constatãm cã universitarul bãimãrean reconstituie
geneza romanelor, încearcã o însumare a mãrturisirilor
de „crez artistic”. Din nou ne lovim de izomorfismul forþat:
izvor de ispiraþie-genezã-concepþie- poeticã. Având în
vedere aceastã devãlmãºie în folosirea de concepte ºi
accepþiunea „personalã” pe care d-l Glodeanu o dã
termenului de poeticã,cred cã e momentul sã-l pãrãsim
puþin pe Rebreanu ºi pe ceilalþi romancieri pentru a încerca
pe cât posibil sã limpezim apele.
Din multiplele surse de documentare [DEX, Dicþionar
de termeni literari, Ed.Academiei 1976, Mic dicþionar
îndrumãtor în terminologia literarã, Ed.Ion Creanga 1979,
Termenii filozofiei greceºti , alte studii – cãrþi care
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titlului (a promisiunii) atunci capitolul respectiv nu se
justifica în economia cãrþii.ªi când a fost lansatã, dar
mai ales în intervalul 1924-1927 când discuþiile se
înteþesc, întrebarea era retoricã. De ce criticii ºi-au pus
întrebarea ºi au cãutat rãspuns, pentru autorul acestei
recenzii e greu de explicat din moment ce în 1927 literatura
noastrã avea romane precum: Mara (1906), Ion (1920),
Pãdurea spânzuraþilor (1922) – primul mare roman din
literatura universalã „inspirat” de Primul Rãzboi Mondial,
Ciuleandra (1927), Concert din muzicã de Bach (1927).
O explicaþie ar fi: ºi Ralea ººi Camil Petrescu, ºi alþii aveau
romanul lor ideal pe care ºi-l doreau modelul exemplar.
Autorul cãrþii trece în revistã, cronologic, opiniile
criticilor ºi ale romancierilor despre romanul românesc,
despre procesul istoric-obiectiv de sincronizare cu cel
european.
E foarte puþin vizavi de o poeticã a romanului. Paginile
ne oferã altceva. De exemplu în cele despre Eugen
Lovinescu putem citi urmãtoarele fraze: „Deºi a intrat în
conºtiinþa literarã româneascã mai ales datoritã
predigioasei sale activitãþi de critic literar, E.Lovinescu
rãmâne ºi autorul unor romane ºi a unor volume de
memorii care, chiar dacã se situeazã la alte cote valorice,
vorbesc de disponibilitãþile multiple ale unei personalitãþi
proteice” [pg.50-51; atenþie ºi la finalul frazei!].Despre
Ion Chinezu, un critic interbelic, totusi modest, scrie
urmãtoarele: „Mentorul spiritual al «Gândului românesc»”
este receptiv în egalã mãsurã la evoluþia diferitelor genuri
literare [în continuare e prezentatã ºi profesiunea de
credinþã a criticului] . Dar Ion Chinezu nu este numai un
bun foiletonist, ci ºi un excelent cunoscãtor ºi teoretician
al spiritualitãþii ardelene” (pg 75 si 78). Exemple de acest
fel pot fi extrase ºi din paragrafele despre ªerban
Cioculescu, Pompiliu Constantinescu, Vladimir Streinu.
Oare ce legãtura au acest gen de fraze cu problema
poeticii romanului despre care d-l Glodeanu ne-a avertizat
cã va scrie, dar ... nu a mai scris. Dar sã nu fim rãutãcioºi
ºi exigenþi peste mãsura! D-l Glodeanu analizeazã
cuminte ººi chiar la obiect opera teoreticã [ºi ...literarã] a
lui Ibrãileanu: Creaþie ºi analizã, cap. Problemele creaþiei
în genul epic din Curs de esteticã literarã. Ne bucurãm
cã lipsesc comentarii la teza despre Opera D-lui Vlahuþã.
Cu atenþie sunt comentate o parte din textele teoretice
ale lui Camil Petrescu; despre Noua structura ºi opera lui
Marcel Proust scrie în cap. Camil Petrescu din partea a
doua a cãrþii. Cu sârg sunt analizate studiile despre roman ale lui Pompiliu Constantinescu, Vladimir Streinu,
G.Cãlinescu, ªerban Cioculescu.Parcurgând paginile respective ai impresia cã toþi cei aduºi în discuþie ar fi
teoreticieni ai romanului de valoare europeanã. Avem
teoreticieni dar ne lipseºte tratatul de poeticã a romanului!
Cu excepþia lui Ibrãileanu, Cãlinescu ºi evident Camil
Petrescu toþi ceilalþi amintiþi nu fac decât criticã ºi istorie
a romanului, multe din textele lor sunt de fapt „bilanþuri
anuale”. În esenþã, acestora le lipseºte limbajul conceptelor de poeticã. Ei sunt excelenþi cititori ºi cunoscãtori
de romane (româneºti ºi de aiurea). Dar sã nu fim prea
dezamãgiþi. La vremea respectivã nici Apusul nu stãtea
excelent în teoretizãri de poeticã. Dar asta era atunci nu

SAECULUM 7/2008

lector

PRO

abordeazã ºi probleme de retoricã ºi de poeticã, dintre
care amintim doar Dicþionar naratologic, de Gerald Prince,
Ed.Institutul European, Iasi 2004, Dan Grigorescu, Sorin
Alexandrescu, Romanul realist în sec.al-XIX-lea ,
Ed.Enciclopedicã 1971, Bernard Valette, Romanul...,Ed.
C.R.1997] extragem descrierea termenului poetica din
Dicþionar de termeni literari de Mihaela Marin ºi Carmen
Nedelcu, Ed.All, ultima ediþie 2007: „Poetic,-a; poetici,ce [este indicat etimonul ºi diferite sensuri morfologice
(substantiv, adjectiv, adverb)]” ; 5.adj. arta ~ tratat despre
creaþia literarã; 6. s.f., adj. ansamblu de reguli pentru
alcãtuirea unei opere literare [s.n]; 7.s.f., - ramurã a teoriei
literare care se ocupã cu creaþia poetica; 8.s.f. ansamblu
de forme ºi principii poetice; 9. s.f. manierã de creaþie
specificã unui poet- eng. poetical , poetically.” Din
bibliografia consultatã am reþinut: poetica : act creator
concret, tehnica cu care scriitorul construieºte – scrie un
text literar, iar ca teorie descrie ºi analizeazã pãrþile
componente ale ficþiunii literare (ale textului) ºi funcþionalitatea lor [narator, actul naraþiei, timpul narat ºi timpul
naraþiunii, perspectiva, personajul ºi relaþiile lui în text
etc.]. În termeni tehnici: morfologia ºi sintaxa textului
epic. Poetica e logosul interior al operei. Este clar cã
poetica nu are de-a face cu tradiþionalele „izvoare de
inspiraþie” ºi geneza, cu factologia „concepþiei” sau a
istoriei literaturii. Într-o vreme toate acestea au fost puse
sub emblema po(i)eticii. Termenul a primit apoi cu timpul
un sens specializat, mai restrâns: cercetare care studiazã
procesul psihic [în descendenþa psihanalizei] al creaþiei
în diferitele lui faze. Apoi sã nu uitãm cã poetica (teorie
ars dicendi
dicendi)ºi practicã) s-a desprins din antica retorica (ars
arta demonstraþiei ºi a convingerii. Retorica poate fi
consideratã arta (poetica) exprimãrii orale, iar Poeticaarta exprimãrii în scris. În concluzie: poetica ca acþiune
hermeneuticã nu studiazã concepþia ºi programul estetic
ale scriitorului, dar nu le ne socoteºte, ci opera finitã ca
rezultat al actului creator; actul creator este procesul prin
care un mesaj lingvistic devine opera literarã (operã de
artã).
Desigur niciodatã conceptele literare nu se gãsesc în
stare purã ºi nu sunt „ceasornic” în sens; între ele existã
o reþea subtilã de relaþii, dar aceastã stare de lucruri nu
ne dã dreptul sã persistãm în ambiguitãþi, ci deopotrivã,
ne obligã sã cãutãm diferenþa, sã purcedem la precizãri
ºi nuanþãri ºi la o folosire corecta a lor.
Sã ne reîntoarcem la paginile despre Liviu Rebreanu.
Reconstituind „crezul artistic” al autorului Ciuleandrei,
criticul aduce în prim planul atenþiei pãrerea romancierului
despre mimesis. Aspectul e important pentru cã dã samã
de îndepãrtarea lui Rebreanu de mimes-ul – concept al
realismului sec.XIX- transmis ºi urmaºilor din sec XX.
Dar, din pãcate, criticul nu cautã în mod programat ºi
explicit în romanele scriitorului tehnicile, prin care el devine
modern în raport cu acel mimesis tradiþional. Rebreanu
încearcã ºi reuºeºte în cea mai mare parte sã ofere mai
mult spaþiu mesajului decât referentului.
La un moment dat criticul scrie cu interes ºi plãcere
despre orarul de muncã a romancierului la „biroul creaþiei”.
În altã paginã a studiului dãm peste urmãtoarea frazã: „O
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caracteristicã esenþialã a operei lui Liviu Rebreanu [oare
corect nu ar fi fost - a muncii scriitorului?!” este documentarea extrem de migãloasã”.Acestea sunt componentele
poeticii romanului rebrenian?
În mod sigur voi fi acuzat ca în mod voit caut nod în
papurã. Pentru a veni în întâmpinarea unei asemenea
acuze sã continuãm cu observaþiile critice. Dupã fraze
în care reia lucruri arhicunoscute ºi vehiculate „cronologic”
de criticii noºtri, d-l Glodeanu afirmã: „Pornind de la
realitatea cea mai palpabilã, Rebreanu se dovedeºte primul
scriitor român (s.m) care îºi creeazã o topografie imaginarã proprie” (pg.110) Am uitat pe Slavici ºi pe Duiliu
Zamfirescu?! Oricare prozator, fie el cât de modest, îºi
creeazã un topos propriu. Originalitatea lui Rebreanu stã
tocmai în faptul cã el renunþã totalmente sau aproape la
spaþiul exterior natural ºi la cel de interior ca simplã
valoare iconicã. El nu mai practicã „tabloul”. El realizeazã
descrierea topograficã, adicã traseazã coordonatele unui
spaþiu în care stabileºte repere care integrate în textura
operei devin simboluri, metafore. Spre deosebire de
Balzac,modelul suprem pentru romanul obiectiv tradiþional,
Rebreanu nu mai creeazã un simplu decor în care sã-ºi
aºeze personajele. La romancierul nostru putem identifica
procesul de interiorizare a spaþiului exterior. În câteva
rânduri autorul cãrþii pe care o analizãm aduce în discuþie
relaþia dintre incipit-ul ºi excipit-ul romanelor rebreniene
repetând dupã alþii generalizãrile pripite ºi inexacte, deci
fãrã sã identifice ºi sã comenteze deosebirile esenþiale
de amãnunt. Sã amintim doar cazul Pãdurii spânzuraþilor.
La „începutul” romanului cerul e „un clopot cenuºiu”, iar
la „sfârºitul” lui cerul „e o cupolã”. Or, între cele doua
imagini nu mai existã o simplã relaþie de reluare ºi
asemãnare. Dimpotrivã, ecartul dintre ele e semnificativ
ºi rezumã procesul existenþial dramatic (nu tragic) prin
care trece Apostol Bologa, protagonistul romanului.
Cãrþile anterioare ale criticului, modeste în ansamblul
lor, le-am considerat ca „pregãtiri” pentru ceea ce promitea
Poetica romanului interbelic. Dar n-a fost sã fie.
Cartea pe care am recenzat-o este opera unui excelent
dascãl, dar nu a unui teoretician. Principalul merit al
volumului constã în caracterul de sintezã didacticoinformativã, este o „scurtã” istorie a romanului românescinterbelic construitã din însumarea unor studii mai mult
sau mai puþin monografice realizate dupã urmãtorul tipar:
o micã introducere, concepþia, geneza operei, rezumatul
ei, câteva observaþii asupra personajelor, o micã încheiere.
Partea a doua a cãrþii este o încercare sincronicã
asupra romanului autohton interbelic. Parafrazând vorbele
unui personaj caragialian putem spune: poetica romanului
interbelic oferitã de D-l Gh.Glodeanu e sublimã
dar...lipseºte cu desãvârºire. Autorului cãrþii îi cam
lipseºte asumarea sarcinii analitice- o analiticã bine
delimitatã ºi definitã- ºi minimul orgoliul al amprentãrii
personale a textului elaborat.
Pornind de la cartea discutatã ºi de la fiºa bibliograficã
a autorului prezentã pe una din paginile interioare,
constatãm încã o datã cã dogma „materialismului istoric
ºi dialectic” conform cãreia cantitatea trece îîn calitate
este infirmatã.
99

lector

Nicolae T
urtureanu
Turtureanu

LIS, CARTEA ZÃDÃRNICIEI

100

cidere”, una dejucatã de el însuºi, celelalte – de prieteni
ºi rude, de unde se vede cã „cel mai greu este sã scapi
de tine însuþi”.
Psihoza sinuciderii revine, pe la început de nou
mileniu: cînd ne-am întîlnit, în iunie 2000, la Chiºinãu,
tocmai despre asta se vorbea, în preajma-i. Ulici îl luase
cu el, într-o echipã de scriitori... ºahiºti, spre a-l redresa
psihic ºi a-l menþine în viaþã: cu Ulici alãturi - care era un
stenic ºi un ludic – nu îndrãzneai sã-þi pui capãt zilelor.
La reuniunile de-acolo, mai mult bahice decât literare,
LIS a fost singurul cu capul pe umeri, singurul care nu
bea alcool ( se lãsase de vreo 25 de ani !), singurul careºi nota, ca un reporter conºtiincios, tot ce se întîmplã, în
timp ce ceilalþi (inclusiv eu) bãteau câmpii, sau piesele
de ºah... Astfel LIS a supravieþuit, pe când Ulici a murit,
câteva luni mai târziu, din imprudenþã.
O „nebunie” a lui LIS au fost cele trei luni – decembrie
’89-martie ’90 - când a practicat cea mai grea muncã,
dintre zecile prestate de-a lungul anilor: aceea de
preºedinte CFSN/CPUN al judeþului Vrancea. Sã ajungi,
din opozant al regimului comunist, arestat ºi/sau urmãrit
de Securitate, dat afarã din slujbã, pus pe lista celor ce
urmau a fi lichiidaþi, sã devii, aºadar, peste noapte, „prim
secretar de judeþ” este o schimbare de macaz la incidenþa
cu paranoia. Ca sã reziºti unui astfel de ºoc, trebuie sã
fii bine mobilat psihic, sã ai nervii tari. De unde se vede
cã rãzvrãtirile lui, inadaptabilitãþile, nu erau ale unui tip
labil ci, dimpotrivã, ale unui lucid, care nu suporta
încorsetarea, cea mentalã în primul rând. In imponderabile
ce þin de libertatea fiinþei, de libertatea opþiunii, de libertatea cuvântului, LIS a fost întotdeauna vertical ºi intransigent. De-ar fi de (re)povestit doar tribulaþiile din armatã,
ori presiunile ce s-au fãcut asuprã-i, dupã ce a semnat
apelul contra realegerii lui Ceauºescu, la al paiºpelea
Congres... ªi dupã aceea a pãrãsit repede corãbiile
piratereºti, sau pe cei care încercau sã-l ducã cu
zãhãrelul. Deºi îºi deplânge mereu naivitatea, aceasta
nu-i decât o condiþie ºi un modus vivendi ale poetului ce
o întrupeazã. „Nepotrivirea de caracter”, a lui cu ceilalþi,
este remarcatã ºi amendatã peste tot, de la viaþa literarã,
pânã la viaþa de familie, fãrã parti-pris-uri.
Principala mizã a lui LIS, condiþia de a fi ºi le aflã în
literaturã: „A scrie este egal cu a supravieþui, la mine”.
Scrisul e „un drog, o dependenþã, o perversiune spiritualã”,
este ceea l-a redresat, l-a remontat, l-a salvat chiar, în
momentele de acutã crizã in/existenþialã. „Bucuria
nespusã a scrierii originale”, „spontaneitatea purã” de la
masa de scris l-au fãcut, cel puþin pentru acele momente,
sã creascã în propriii ochi: „ sã nu mai þin preþ de dispreþul
semenilor, de faptul cã am fost considerat mereu ultimul
PRO

Cei care privesc cu dispreþ, cu îngãduinþã sau cu
indiferenþã spre tagma scriitorilor, ar trebui sã citeascã
obligatoriu Cartea zãdãrniciei, a lui Liviu Ioan Stoiciu,
recent apãrutã la Editura Pallas din Focºani. În mod sigur,
la sfîrºitul lecturii, ºi-ar schimba pãrerea ºi atitudinea faþã
de aceºti – baudelaireean vorbind – albatroºi rãniþi, care
sînt scriitorii, eºuaþi pe corabia unei lumi cinice, arogante,
suficientã sieºi. Chiar ºi pentru cei din breaslã, Cartea..
lui LIS este un îndreptar, ar putea sã-i clinteascã (oare?)
din fixaþiile, orgoliile, egoismele, cãprãriile ce îi animã ºi
îi erodeazã, inculcându-le ceva îndoieli privins ars combinatoria, pe care mulþi o practicã dezinvolþi ºi... zadarnic.
Cartea... este una a mãrturisirii ardente ºi totale,
spovedania unui învins,ce se dovedeºte, pânã la urmã,
un învingãtor. În afarã de Panait Istrati, doar Paul Goma
mai poate fi invocat, spre a vã sugera forþa cuvântului ºi
sinceritatea, aproape jenantã, a confesiunii, cu deosebirea
cã LIS nu revendicã nimic, el doar constatã. Sã spun,
repede, cã e vorba, în principal, de o carte de convorbiri
de sfârºit (cu Al. Deºliu) ºi de inspiraþii de început, scrise
în prima lui viaþã, de scriitor în devenire. „Fire inadaptabilã”, „singuratic, visãtor”, „superstiþios”, „bãtut în cap,
naiv”, LIS se aratã, pe parcursul celor 450 de pagini,
„neiertãtor cu mine însumi” ºi-ºi aplicã repetate „corecþii
personale”, ca un hiper-lucid masochist. Prima jumãtate
a vieþii sale, dar mai ales cei „6-7 ani de boemã ruinãtoare”
sunt priviþi necruþãtor ºi rece, aproape la fel cum erau
vãzuþi, în aceeaºi perioadã, de tatãl sãu, siderat de
„apucãturile” fiului. E un caz psihanalizabil (ceea ce chiar
face scriitorul cu el însuºi): copilul crescut la un canton,
rãmas, de prunc, fãrã mamã (ucisã de trãsnet), luând
bãtãi crunte de la tatãl sãu, se comporta „ca o domniºoarã, prea timid în public”, sau „ca un sãlbatic, rar
comunicam cu cineva”. În adolescenþã ºi-n prima tinereþe
devine un inadaptabil, alternând momentele de rãzvrãtire
ºi boemã cu izolãri ºi retractibilitãþi greu acceptabile de
cãtre cei din jur. Pânã la revoluþie practicã tot felul de
munci, cãrora simandicoºii le-ar spune umile, dar care,
pentru el, intrau în (dez)ordinea vieþii. Lista acestor munci,
impresionantã, este demnã de un scriitor american din
veacul trecut: tânãrul e, rând pe rând ºi de-a valma, miner,
„calculator”, corector ºi ziarist, încãrcãtor-descãrcãtor de
pâine, primitor-expeditor la „Frigotehnica”, normator auto,
muncitor necalificat (în unele munci se califica, urmînd
scurte cursuri), zidar, pedagog, mânuitor de carte,
bibliotecar. Când îi vedeau cartea de muncã (celelalte,
scrise de el însuºi, zãceau în sertar), angajatorii se luau
cu mâinile de cap, pretendentul la o nouã corvoadã fiind
„pildã negativã pentru modelul comunist al omului
disciplinat”. La 23 de ani, LIS are „7 tentative de sinu-
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om, privit cu milã, tolerat, umilit, dacã nu blamat”.
Exasperarea ( tirania) existenþei devine suportabilã doar
prin terapia scrisului.O definiþie a poetului, propusã de
LIS, poate figura în orice manual: „Poetul are în sînge o
onorabilitate primordialã, poetul e întrupat, pe cînd
Dumnezeu e absent”. Lectura unei poezii îþi aduce „liniºtea
ºi iluminarea sufleteascã”, precum „o rugãciune cãtre
Dumnezeu”. Dar – trage el o concluzie care te seacã – „a
fi poet azi e egal cu zero”. Înseamnã, în primul rînd, cã
nu eºti un bãrbat adevãrat. Iar „un bãrbat adevãrat din
acest început de mileniu, la 58 de ani (cîþi am eu în 2008)
îºi aratã muºchii, se bucurã de viaþã, se îmbogãþeºte,
îºi asigurã bãtrîneþea cu o pensie privatã (care-i va depãºi
salariul), are o afacere sau o funcþie plãtitã dupã model
occidental (sau ºi una ºi alta), îºi construieºte case de
vacanþã la munte ºi la mare, cumpãrã maºini ultimul
rãcnet ºi fiului ºi soþiei, are cont la bancã în strãinãtate ºi
nu-ºi petrece timpul liber decît în lumea bunã, subþire,
selectã, aristocratã sau nou-burghezã, se distreazã
fãcîndu-ºi cumpãrãturile numai la firme transnaþionale...”
Nefiind un astfel de „bãrbat adevãrat”, Liviu Ioan
Stoiciu este un scriitor adevãrat. Iar pentru lumea literarã
e chiar un bãrbat adevãrat, de un rar fair-play. Nu
nedreptãþeºte, pe cît e omeneºte posibil, pe nimeni, dar
nici nu suportã sã i se sufle în borº.Dacã vreunul încearcã
a ºi-l face complice la ceva ne/curat, ariciul LIS imediat
îºi scoate þepii. El nu este „un normal, simpatic, sociabil,
integrat într-un nucleu care împãrtãºeºte aceleaºi
slãbiciuni omeneºti”, (ºi) din aceastã cauzã nu atrage
simpatii, nu întemeiazã prietenii. A polemizat/polemizeazã
mereu, pentru cauze nobile, deseori pierdute. Preopinenþii
nu-i rezistã, renunþã repede, aºa încît, de cele mai multe
ori, vorbeºte singur ( aci, iarãºi, seamãnã cu Goma). Ca
nimeni altul, îºi recunoaºte slãbiciunile, are „conºtiinþa
unei permanente nereuºite în toate planurile, a unui impas
fãrã sfîrºit”.
Cei care nu-l cunosc ar putea crede cã avem de-a
face cu un scriitor ratat, sau cu unul nerecunoscut, în
plenitudinea lui, de opinia criticã . Dar, la 58 de ani, Liviu
Ioan Stoiciu are o operã impresionantã, onoratã, prin ani,
cu premii de toate calibrele, ºi o receptare criticã la fel.
(Receptarea criticã selectivã, ataºatã volumului, cuprinde
20 de pagini). LIS nici mãcar nu revendicã un loc mai
vizibil în topul scriptoricesc, postarea mai avantajatã a
altora fiind pusã sub semnul fatalitãþii („aºa a fost sã fie”,
aºa e datul sorþii). Se vede pe el însuºi „rãmas ca o
bornã, o punte între promoþia ºaptezecistã ºi generaþia
optzecistã”. Nici în posteritate n-are mare încredere, de
aceea îºi regleazã singur conturile cu trecutul ºi prezentul.
Ceea ce îl doare cu adevãrat: starea literaturii române,
viciile care o macinã. Patru ar fi, dupã el, cauzele ce þin
literatura românã pe loc: 1) Uniunea Scriitorilor, prin modul
exclusivist de a publica scriitorii la editura „Cartea
Româneascã” ºi la revistele ce aparþin Uniunii, ca ºi prin
întreþinerea ideii cã funcþia îþi dã valoare; 2) politica literarã
a grupului, care deþine posturi-cheie la U.S., la filialele ºi
revistele din teritoriu, putînd sã controleze totul, dar mai
ales „instituþia” premiilor literare („jurii care premiazã
previzibil, ce i se cere, nu ce are valoare”); 3) critica
literarã, datoritã cãreia „a dispãrut competiþia literarã realã,
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acum suntem egali cu toþii (...) Criticii literare îi lipseºte
autoritatea, vizibilitatea, distincþia moralã, credibilitatea.
(...) ªi dacã ai o criticã literarã mediocrã, pe piedestal e
ridicatã o literaturã mediocrã”; 4) „miza micã pe care joacã
literatura românã, scriitorul de limbã românã”. În esenþã,
este vorba despre faptul cã, dupã ’89, „n-a apãrut marea
literaturã pe seama totalitarismului comunist”. Literatura
românã „s-a regionalizat”, tirajele sînt confidenþiale, cãrþile
nu ajung la cititori, nu circulã dintr-o parte în alta a þãrii.
Marii scriitori din generaþiile precedente au intrat în ceaþã,
ori sunt contestaþi vehement ºi impertinent de cãtre inºi
care nici mãcar nu i-au citit. LIS se recunoaºte ucenic la
clasici, reperele lui fiind Eminescu, cei trei mari B ( Blaga,
Bacovia, Barbu), Arghezi. Nu ezitã sã-i repunã la loc vizibil
pe cei din promoþia (generaþia?) ’60 (Nichita, Mircea
Ciobanu, Buzura, Breban, Fãnuº Neagu, D.R. Popescu),
în contrast cu „poezia ºi proza consumist-minorã, eroticoutilitaristã”, de ultimã orã (nouzecistã, doimiistã).
Mîngîindu-i pe unii, îºi aprinde paie-n cap cu alþii, dar
prudenþa, calculul efectului de bumerang nu intrã în
nomenclatorul meseriilor practicate de LIS.
Tirania scrisului l-a urmãrit – ºi a urmat-o – din
adolescenþã. O probeazã nu atît mãrturisirile scriitorului,
cît miile de pagini pe care le-a conservat miraculos, de-a
lungul unor ani nomazi, bulversanþi, ai unui om ce pãrea
mereu sfîrºit, oricum, sfîºiat de zãdãrnicia vieþii. Nu ºi a
creaþiei.O jumãtate din cartea de-acum recupereazã
„Inspiraþii” de început,file rupte din calendar, jurnal,
publicisticã, prozã ºi poezie de debut, veritabile repere
întru devenirea scriitorului. Între altele, ce aflu (îmi
reamintesc) dintr-o acribioasã „revistã a revistelor”? Cã
în 1972, proaspãt (ºi tînãr !) „poºtaº” ce eram atunci,la
Cronica, i-am rãspuns la „Poºta redacþiei”. Corespondentul
îºi anagramase numele (Liviu Isciotu) , chestie de care
m-am prins, dar nu pot spune cã am bãnuit cine-i,
dimpotrivã, am bãnuit a fi „ un parodist deghizat care,
hrãnindu-se cu poezie ºi ºtiind ce e, se amuzã scriind a
la maniere de...” Rãspunsul l-a supãrat, aºa încît mi-a
trimis (dar de asta am uitat complet) „ o recomandatã
acidã, pe undeva jignitoare, împreunã cu un poem”. Ceea
ce-mi amintesc e faptul cã, atunci ºi mai tîrziu, suflam
ºi-n iaurt, întrucît fusesem deja „fript” de niºte amici-poeþi
(între aceºtia, Ioanid Romanescu), care mi-au trimis
versuri semnate cu diverse pseudonime, ca sã mã
încerce, iar eu le-am rãspuns la „Poºta redacþiei”...(Astfel
de amuzamente fãceau parte din regulile jocului..) Cert
este cã versurile lui Isciotu mi s-au pãrut prea bune,
pentru un începãtor, de aceea l-am ºi suspectat cã
parodiazã (ca sã nu zic: plagiazã). Iar Isciotu nu fãcea
decît sã scrie în maniera lui Liviu Ioan Stoiciu... Oricum,
zece ani mai tîrziu, fiind eu însumi ceva mai iniþiat într-ale
poeziei, am comentat, în Cronica (sub titlul În jurul unui
canton ) cartea lui de debut, ceea ce, oarecum, îmi spalã
ruºinea zugrãvitã pe chip, datoritã respingerii iniþiale...
La sfîrºit, un pic de umor negru: nu cred cã LIS a avut
„7 tentative de sinucidere”, ci doar 7 (sau mai multe)
intenþii, tentativa fiind o acþiune începutã, care nu se
finalizeazã. Oricum, bine cã n-a finalizat, întrucît nimeni,
niciodatã, n-ar fi scris despre Liviu Ioan Stoiciu, aºa cum
a fãcut-o el însuºi.
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provine din aceea cã fãrã talent propriu, original ºi creator, el dominã o epocã fiind pus de G. Ibrãileanu, de
exemplu, care-i consacra ºi o tezã de doctorat, Opera
literarã a domnului Vlahuþã
Vlahuþã, alãturi de Eminescu ºi
Caragiale, ºi integrat celei mai strãlucite epoci literare –
epoca Eminescu.
Poezii - 1887,, Poezii vechi
Scrie de toate – poezie (Poezii
ºi nouã - 1894,, Iubire - 1896), nuvelã (În
În Vâltoare, Din
durerile lumii, Din goana vieþii
Mogâldea,
vieþii), schiþe (Mogâldea,
Socoteala
Viºan, Cassian
Dan
Socoteala), povestiri (Viºan,
Cassian), roman(Dan
Dan),
România pitoreascã - 1901), face
reportaj literar (România
jurnalisticã civicã ºi culturalã. Înfiinþeazã mai multe foi:
Armonia (mai 1881-dec. 1883), Vieaþa (1893-1896),
Sãmãnãtorul (2 dec. 1901), ziarul Dacia.
Fãrã spirit creator, fãrã o imaginaþie efervescentã
susþinutã de talent propriu ºi de har, cãci i-au lipsit
„sensibilitatea nouã”, armonia, un lexic poetic revoluþionar,
Al. Vlahuþã, în judecata asprã a lui Eugen Lovinescu,
„ºi-a tãiat brazda sa” pe „urma luminoasã” a lui Eminescu,
încât, în posteritate, profilul sãu literar are doar o
importanþã documentarã. Lipsindu-i reflexivitatea actului
creator, care cerea o personalitate artisticã puternicã,
dominatoare, autoritarã, temperament liric, subiectivitate
originalã, Al. Vlahuþã a mânuit excelent tranzitivitatea
limbajului care l-a transformat în cel mai fervent epigon
eminescian, iniþiatorul mitului Eminescu.
Anul 1886 marcheazã începutul demersului sãu în
aceastã direcþie; atunci lua atitudine în public, într-o
conferinþã susþinutã la Ateneu, pe 27 februarie, conferinþã
ce urma articolului Cronica teatralã, din Epoca (11
ianuarie 1886), al lui Barbu Delavrancea, împotriva lui
Vasile Alecsandri, decretând cã Mihai Eminescu este poet
mai mare decât Bardul de la Mirceºti.
Titu Maiorescu rãspundea prompt în articolul Poeþi ºi
critici
critici, stabilind incompatibilitatea radicalã dintre poet ºi
critic. Poetul este o individualitate, stabilea Maiorescu, o
naturã reflexivã, refractarã la impresiile venite din afarã,
pãrtinitoare. Creator de universuri ficþionale, el este un
prizonier al propriei creaþii, esenþa lui fiind „de a fi inflexibil
în propria impresie”.
Creator de rangul al doilea, criticul este „mai puþin
individual”, foarte „impresionabil pentru razele rãsfrânte
din prisma altora”, individualitatea sa consumându-se în
„înþelegerea ºi simþirea” altor individualitãþi. Natura
criticului este tranzitivitatea, aºadar transparenþa, flexibilitatea, capacitatea, adicã, de a înþelege/recepta universurile ficþionale, caracterul nepãrtinitor, aºadar obiectivitatea. Era acesta un mod de a pune la punct insolenþa
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La o examinare fugarã a biografiei lui Al. Vlahuþã, te
izbeºte paradoxul oscilãrii între extreme ce par
ireconciliabile – erotism ºi ascetism. Sau, poate, tocmai
paradoxul le presupune ºi le explicã.
În adolescenþã, e un melancolic cu trãsãturi
flegmatice, un introvertit cu rare momente de explozie
extravertitã, erotic precoce, dar instabil afectiv, cu izbucniri
presupuse furtunoase ºi definitive, pesimist sub influenþa
atmosferei epocii, cu o carierã literarã pe care George
Cãlinescu o considera absurdã ºi o viaþã supusã
senzaþionalului, situându-l între dezordine ºi ascezã. El
pare personajul propriei ficþiuni, cãci aºa cum se va
transfigura în Dan, personajul eponim, se definea în
dezacord cu lumea ca un inadaptat. E un pesimism minor fãrã cutremurãrile eminesciene ºi fãrã implicaþiile
metafizice ale acestuia.
La 20 de ani, când încã era elev, se cãsãtorea cu Ida,
fiica profesorului de italianã, F. Pagano. Divorþa, în 1885,
la cererea Idei care-l acuza de „maltratãri ºi abandon al
traiului conjugal” (G. Cãlinescu, Istoria literaturii
române…
române…, p.555). Trei ani mai târziu, se cãsãtorea cu
Margareta Dona, de care divorþa în 1896, pentru a se
recãsãtori a treia oarã, în 1905, cu Ruxandra Gâlcã, a
cãrei zestre, via de la Dragosloveni, lângã Râmnicu Sãrat,
îi va aduce puþinã stabilitate ºi prosperitate.
Prima cãsãtorie, adolescentinã, stã sub semnul
nestatorniciei vârstei. Cea de-a doua are o intrigã de roman senzaþional pe care o vom regãsi aproape identic în
romanul Dan
Dan. Margareta are o relaþie extraconjugalã cu
vãrul ei Alceu Ureche, relaþie din care se va naºte un fiu.
Ambele familii se destramã, iar Vlahuþã se autocompãtimeºte, acuzând, deopotrivã, femeia ºi societatea.
Aceastã decepþie, adãugatã celei dintâi, nu e atât de mare
încât sã-l þinã departe de tot de instituþia cãsãtoriei. În
ultima soþie, Ruxandra Gâlcã, a gãsit tihna ºi o bunãstare
aproximativã, de care avea nevoie la cei 47 de ani ai sãi.
Extrema nu e datã de cele trei mariaje, cât de
predispoziþia spre ascetism a familiei. Mama, Ecaterina,
fusese retrasã de la mãnãstire pentru a se cãsãtori, ºi
dupã ce va aduce pe lume opt copii – ºapte bãieþi ºi o
fatã, se va retrage din nou, la Mãnãstirea Agapia, împreunã
cu soþul, primind ºi nume de schivnici – Nectarie ºi
Elisabeta. Li se vor alãtura fiica ºi fratele Mihail ºi, mai
târziu, Al. Vlahuþã însuºi. Agapia este locul de liniºte ºi
de reculegere, loculîn care experimenteazã ascetismul
ºi care-l va pregãti pentru marea trecere.
Omul evolueazã între aceleaºi extreme ca ºi opera
sa. Absurdul carierei sale de care vorbea G. Cãlinescu
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unor tineri care, prin superbia specificã vârstei, fãrã nici
un fel de diplomaþie, nesocoteau cutume ºi ierarhii
complezente. Timpul le-a dat dreptate lor, iar teoretizãrile
lui Titu Maiorescu trebuie înþelese prin aceastã prismã a
empatiei cu Alecsandri.
Dacã în viaþã Al. Vlahuþã a evoluat între extremele
unei vieþi traversate de o anume dezordine ºi ascetism,
între pasionalitate ºi spiritualitate, în literaturã, evoluþia
sa stã sub semnul tranzitivitãþii ºi al reflexivitãþii actului
de culturã.
„Inflexibilitatea” în propria impresie l-ar fi fãcut egoist
ºi egocentrist, subiectiv, cu un cuvânt – creator. Contemporaneitatea l-a girat excesiv. Opera literarã nu susþine,
în faþa timpului neiertãtor, o asemenea consideraþie.
Supus aceleiaºi selecþii naturale, în posteritate, el este
rejetat pe rafturile inferioare ale istoriei literare.
„Flexibilitatea” la impresiile altora l-a fãcut adulatorul
lui Eminescu, iniþiatorul cultului, al epigonismului
eminescian. Prin aceasta el deschide o nouã filã de istorie
literarã – faza de tranziþie de la Eminescu spre curentele
moderne.
Succesul din timpul vieþii era explicat de G. Ibrãileanu
prin selecþia operatã de societatea contemporanã pe baza
concordanþei dintre spiritul epocii ºi temperamentul artistic. În literaturã, ca ºi-n viaþã, raþioneazã criticul, existã o
selecþie naturalã. Omul mare, eroul, personalitatea de
excepþie, la care se referea ºi W. James, este o variaþie
spontanã în relaþie cu un mediu, iar mediul „îl adoptã ori
îl respinge, îl prezervã ori îl distruge”, prin urmare, îl
selecteazã. Adoptat ºi prezervat de societate, omul mare,
geniul, conducãtorul, „schimbã constituþia mediului”,
restructureazã lumea în care trãieºte. Astfel lumea poate
evolua într-o direcþie „cu totul originalã ºi particularã” (W.
James, apud G. Ibrãileanu, p. 14). Aºadar, mediul alege,
selecteazã eroul care-i trebuie la un moment dat. Pentru
a modela societatea, e necesarã o unificare sinteticã a
voinþei, afectului, a puterii. Aºa apar revoluþionarii,
conducãtorii, geniile; ceilalþi sunt conformiºtii, reprezentativii pentru un mediu anume, iar în literaturã, cei care
trãiesc pe spatele celor dintâi.
Al. Vlahuþã nu este scriitorul genial care, vorba lui E.
Faguet, trebuie sã fie altfel, ci un scriitor reprezentativ –
lipsa de originalitate desemnându-l sã exprime psihologia
contemporaneitãþii, opera fiind „expresia sufletului ºi
oglinda vieþii unei societãþi”(G. Ibrãileanu, p. 13).
El, spune ºi Eugen Lovinescu, este un profitor – „venit
pe drumul bãtut de altul, cu sforþãri bãrbãteºti” ºi care
„printr-o intuiþie genialã a formei”, a beneficiat, „netezind
doar conºtiincios drumul deschis prin pãdurea virginã a
limbii noastre poetice ºi nemaiprezentând asperitãþile lui
Eminescu” (Eugen Lovinescu, p. 63). Lipsindu-i intuiþia
verbalã ºi spiritul creator, reflexivitatea deci, Vlahuþã a
stãpânit tranzitivitatea, „instinctul cuvântului just, al
proprietãþii termenului”(idem).
De aceea, între doi poeþi mari, dar de valoare inegalã,
Eminescu ºi Coºbuc, Vlahuþã este „o verigã de tranziþie”,
o „necesitate poeticã” a epocii postemiensciene, nu o
personalitatea adevãratã pentru cã i-a lipsit originalitatea
„ºi de sensibilitate, ºi de formã” în care a procedat „pe
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de-a-ntregul” din Eminescu, poezia lui fiind „lipsitã de
avânt, de pasiune”, având, însã, „claritate, preciziune,
calcularea efectului dramatic, fineþea analizei psihologice,
finalitatea moralizatoare”, calitãþi dacã nu excepþionale
estetic, „onorabile ºi antilirice” (E. Lovinescu, passim).
George Cãlinescu este chiar mai drastic, acuzând de
platitudine ºi prozaism multe dintre creaþiile lui Al. Vlahuþã.
Romanul Dan
Dan, considerat o capodoperã de unii, e „un
lucru cu totul searbãd”, în „stil jalnic”, „lipsit de rãceala
observaþiei”, „un denunþ”, de fapt, al tribulaþiilor casnice
ale autorului care ºi-a valorificat decepþia celui de-al doilea
mariaj.
Dintre epigonii eminescieni, el „copiazã mai servil”
arhitectura exterioarã, forma. De altfel, Lovinescu îl situa
nu între eminescieni, ci între eminescoizi. Rãmâne la
inventariere, la tranzitivitate, fãrã a avea acces la reflexivitatea limbajului poetic. Toate acestea ar fi trebuit, credea
G. Cãlinescu, sã-i aducã „desconsiderarea”, dar, în virtutea
inerþiei, el s-a bucurat de preþuire printre „indivizii de micã
culturã” sau printre cei influenþaþi de cercurile ºcolare.
Extremele îl urmãresc ºi în posteritate. Adulat în primii
ani de dupã stingerea sa din viaþã, în 1919, când i se
organizaserã funeralii naþionale, pânã pe la 1930, negat
vehement ulterior când literatura românã experimenta
structuri moderne ale liricii ºi epicii ºi radicaliza autonomia
esteticului. În faþa timpului neiertãtor, opera sa nu rezistã
exigenþelor estetice. Realismul socialist l-a revendicat
dupã 1947 datoritã criticii sociale pe care o conþinea opera sa. Ura ºi dispreþul pentru clasele noi de ariviºti de la
sfârºitul secolului al XIX-lea, produs al formelor noi, în
dispreþul total al fondului, al valorii erau teme care
conveneau proletcultului românesc al obsedantului
deceniu. Personajele din Dan, Din goana vieþii sunt
specimene care reuºesc în viaþã, care „se ajung” prin
lipsã de calitãþi învingând pe cei cu adevãrat merituoºi.
A ajunge, a se ajunge presupune o serie de calitãþi, de
fapt, defecte morale ºi energie în a urmãri, fãrã scrupule,
un þel. Radiografia societãþii e corectã. El este un bun
observator, dar în literaturã procedeazã ca un jurnalist.
Expresia artisticã nu se ridicã la înãlþimea imperativelor
estetice. Opera suferã prin redundanþã, schematism,
tezism, facilitate.
Din perspectivã esteticã, aºadar, Al. Vlahuþã e departe
de a fi un creator excepþional cum au crezut contemporanii. Rãmâne un scriitor reprezentativ pentru spiritul,
pentru mentalitatea unei epoci. Opera rãspundea unor
idealuri umanitare caracteristice epocii posteminesciene.
Sacrificându-ºi opera, în dauna propriei statui, Al. Vlahuþã
a contribuit din plin la ridicarea ºi consolidarea celei a lui
Mihai Eminescu.
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Virgil Panait, De ce avem dreptul sã-l dãm în judecatã
pe Dumnezeu, Focºani, Ed. Andrew, 2007
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Cãpuºã face un inventar al motivelor (care de care mai
haios) pentru care Dumnezeul celãlalt (din ceruri) ar putea
fi dat în judecatã (Repet: acest fapt rãmâne în faza de
intenþie, o dorinþã) Aici se aflã – cred eu – cheia de boltã
a cãrþii. Pe care nu ºtiu câþi au desluºit-o, mai ales cã
motivele inventariate de personaj – vreo douãzeci la numãr
– pentru care Dumnezeu cel adevãrat ar putea fi judecat,
sunt greu de reprodus… fie ºi pe hârtie! Din motive de
autocenzurã. Oricum, multe dintre aceste motive par a fi
plauzibile.
Uneori autorul este nu monstruos ci de-a dreptul cinic,
risc pe care ºi-l asumã cu toatã responsabilitatea. De
fapt ce conþine acest jurnal? Notaþii, citate din diverºi
autori, versuri, opinii despre cãrþi ºi autori (unele, prea
concentrate ºi eliptice, din pãcate), bancuri, dialoguri,
vorbe de spirit, dar ºi platitudini, doar fac parte din viaþã.
Totul e scris cu ironie, într-o spumoasã bãºcãlie, formând
(sã zicem) o micã «filozofie fabulatorie», cum scria cineva
– ceea ce face din actor, un romantic modern. Dar o
întrebare se impune: este cartea lui Virgil Panait un act
blasfemator ºi teribilist? Eu aº zice cã nu este. De ce?
Pentru cã el salveazã / pune în valoare limbajul mai
slobod, deocheat uneori, prin ironie ºi autoironie.
Citind cartea, gândul m-a dus imediat la „Caietele” lui
Eugen Barbu ori la cãrþile de început ale lui Matei
Cãlinescu (iertatã sã-mi fie blasfemia), diferenþa esenþialã
fiind aceea cã Virgil Panait rãmâne poet, unul teribilist
care vrea sã ºocheze, sã spargã ºabloanele limbajului.
De aici, un anume disconfort (calculat) al cititorului! Ce-i
lipseºte acestei cãrþi? Poate lapidaritatea excesivã ºi
schematismul întâlnit deseori… dã impresia de
inconsistenþã a limbajului / discursului. Nu e cea mai bunã
carte a autorului, orice ar spune acesta, dar ea ne aratã –
pe alocuri – un poet matur, un iubitor al cãrþii, un cititor
avizat ºi „rãu”, neiertãtor, un fin observator al cotidianului,
un judecãtor percutant al amatorismului ºi prostiei. Important este cã Virgil Panait ia atitudine, are opinii care
intrigã ºi-l provoacã pe cititor, îl predispune la meditaþie
asupra lumii, a tragicului din lucrurile rostogolitoare ale
lumii printr-o atitudine marcat ironicã.
Un lucru este sigur: Virgil Panait nu ne-a oferit o carte
de vacanþã, ci una care nu te lasã indiferent: ori / ori…
Poate cã titlul cãrþii este imposibil, poate cã autorul este
(uneori) neglijent la construcþie, poate cã… Dar ce mai
conteazã când el a scris o carte greu de clasificat, dar
imposibil de ignorat. „«Dar de ce am þine morþiº sã o
încadrãm?»” se întreba cu legitimitate un comentator. În
final rãmâi cu impresia cã jurnalul acesta a vorbit,
vorbeºte! Citez: «Glasul jurnalului: romanul sunt eu!» Aºa
o fi!
PRO

O carte ciudatã ºi aparent violentã – prin titlu ºi prin
coperta care ni-l înfãþiºeazã pe Dumnezeu închis dupã
gratii! – a publicat anul trecut Virgil Panait. Atât de
ciudatã, incomodã ºi derutantã încât unii comentatori nici
nu i-au acordat prea multã atenþie, oprindu-se strict la
titlu, rãsfoind-o, tratând-o cu superficialitate. Adicã aºa
cum nu merita sã fie tratatã aceastã carte ce se cere
cititã ºi judecatã paginã cu paginã, cu toatã seriozitatea.
Aºa s-ar explica de ce un „specialist în rãsfoitul
volumelor”, grãbit peste poate, aprecia eronat cã Virgil
Panait a scris… o carte de cugetãri! Evident cã e vorba
despre un jurnal de scriitor, lucru pe care-l divulgã de la
bun început: «Dar am uitat sã vã întreb: a scrie un jurnal
este, oare, un act de culturã sau un refugiu, o amãgire?
Este o dovadã de laºitate sau o bravurã? Un pariu cu
tine sau cu timpul? Cred, totuºi cã jurnalul este un
exerciþiu de supravieþuire prin exploatarea intimitãþii, dar
ºi un act de mare risc (riscul de-a fi martor?), o provocare.
La urma urmei, un jurnal e un roman» .
Asta înseamnã cã ºi volumul de faþã ar putea fi
considerat un roman – un roman post-modern construit
pe scheletul unui jurnal. Poate fi citit, însã, ºi ca jurnal
scris pe osatura unui roman. Spun asta ºi pentru cã textul
în discuþie este împãrþit în trei capitole distincte: «Un vis
posibil. Scenariu», «Nota autorului» ºi «Jurnalul» propriu
– zis, care nu este al autorului cãrþii, cum s-ar putea
crede, ci al unui personaj ciudat – Aristotel Cãpuºã. Circumspect, pentru a nu intra în panicã, speriaþi de titlul
cãrþii - «De ce avem dreptul sã-l dãm în judecatã pe
Dumnezeu», autorul ne avertizeazã de la primele rânduri
fãrã nici un echivoc: «Aceastã carte este o ficþiune. Orice
asemãnare cu persoane reale ori ireale este pur ºi simplu
întâmplãtoare»
Autorul iese, deci din scenã, rãmânând doar personajul
Aristotel Cãpuºã care viseazã… sã-l dea în judecatã pe
Dumnezeu cel adevãrat, dar el îl dã în judecatã pe celãlalt
Dumnezeu (un vecin ce purta acest supranume!) De aici
– probabil – confuzia ºi oprobriul unor comentatori.
Personajul – chiar viseazã procesul cu Dumnezeu –
vecinul, plin de un umor sarcastic, bine calculat. De ce la dat personajul nostru în judecatã pe Dumnezeu,
vecinul? «Pentru cã îmi împuºcase câinele, pisica, gãinile
ºi purcelul din ogradã pe motiv cã-i aduc aminte de
copilãrie» Dar lucrul acesta îl aflãm abia la finalul cãrþii.
În schimb, pe parcursul jurnalului, personajul Aristotel
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Petre Fluieraºu

LEE CHILD, MISTER ªI PASIUNE
ÎN STILUL REACHER
Considerat unul dintre cei mai mari scriitori britanici
actuali, Lee Child a devenit faimos pentru cãrþile sale
poliþiste, care urmãresc de fiecare datã aventurile fostului
ofiþer american Jack Reacher. În ,,Nimic nu e uºor”,* Child
îmbinã acþiunea freneticã cu suspansul specific
anchetelor, reuºind sã îl þinã pe cititor alert de la prima
pânã la ultima paginã. Descoperi o datã cu personajele
secrete ºocante, iar anumite scene impresioneazã prin
cruzimea dusã pânã la extrem.
Cartea este brutalã, iar Reacher ilustreazã perfect eroul
american, dur, bãrbatul care nu renunþã niciodatã la
idealurile sale. Cu o minte brici, aidoma unui ceas elveþian,
bazându-se pe forþa pumnului ºi pe încrederea insuflatã
celorlalþi, Reacher îºi dovedeºte încã o datã puterea,
reuºind sã rezolve problemele ºi sã îi salveze pe cei din
jurul sãu de o soartã mai rea decât moartea. Autorul îºi
ºocheazã cititorii prin imaginile create, reuºind sã sugereze
tãria de spirit a personajelor. Tonul folosit este însã natural, sporind ºi mai mult starea de derutã a cititorilor. Ai
nevoie de o dozã mare de cinism pentru a suporta imaginile
adesea de o cruzime inimaginabilã: ,,- Au scos afarã vreo
duzinã dintre noi. Probabil cã aveam toþi aceeaºi zi de
naºtere. Ne-au dus într-o curte. Primul lucru pe care l-am
vãzut a fost o gãleatã mare cu smoalã, aºezatã deasupra
unui arzãtor. Fierbea. Dupã aia, am vãzut cã lângã gãleatã
era un bloc mare de piatrã, negru de sânge uscat. Un
gardian a luat o macetã ºi a început sã urle la tipul care
era primul la rând. Prizonierul de lângã mine, care vorbea
puþin engleza, mi-a tradus. Gardianul spunea cã ai de
ales. Existau trei posibilitãþi. De ziua noastrã, aveam sã
ne pierdem câte un picior. Prima alegere, stângul sau
dreptul. A doua alegere, pantaloni lungi sau pantaloni
scurþi. Adicã ne tãia piciorul deasupra genunchiului sau
dedesubt. A treia, folosim gãleata sau nu. Smoala fierbinte
închide arterele ºi cauterizeazã rana. Dacã nu foloseai
gãleata, sângerai pânã la moarte. Aveam de ales.
Nimeni nu vorbi.
Hobart continuã:
- Am ales stângul, pantalonii lungi ºi gãleata.”
Acþiunea se deruleazã rapid, cititorul este confruntat
dintr-o datã cu personaje misterioase, pe care ajunge sã
le cunoascã treptat. Child nu dezvãluie aproape nimic,
rezumându-se la detalii fizice. Dialogurile lacunare nu ajutã
la identificarea psihologicã a personajelor, cititorii fiind
nevoiþi sã facã adevãrate exerciþii de comunicare nonverbalã. Gesturile, posturile, atitudinile, toate simboli-
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* Lee Child, Nimic nu e uºor -Reader’s Digest, 2007.
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zeazã ceva, toate înseamnã ceva pentru Reacher, iar
cititorii sunt aruncaþi într-o lume în care ceasurile din cap
sunã întotdeauna la fix.
,,Nimic nu e uºor” aminteºte adesea de poveºtile
clasice de la Hollywood, derulându-se dupã reþeta care a
fascinat generaþii. Cu toate cã foloseºte câteva cliºee
specifice genului action, Lee Child scrie original ºi
reuºeºte sã ofere tensiune, sã te facã sã te temi pentru
viaþa personajelor. Deºi intuieºti cã totul se va termina
pânã la urmã bine, trãieºti fiecare scenã pe muchie de
cuþit, oscilând între speranþã ºi îndoialã. Considerat un
maestru al genului, Child demonstreazã încã o datã cã o
carte de acþiune scrisã bine este o adevãratã operã de
artã.
Acþiunea romanului se deruleazã în New York, iar
personajele sunt desprinse din tipologiile celui mai activ
oraº din lume. Într-o lume a terorii, a minciunilor, a banilor
ascunºi în saci de plastic, Jack Reacher trebuie sã se
descurce, sã rezolve misterul plecând încã ºi încã o datã
de la zero, reinventându-se. Personajul principal
dovedeºte pe parcursul cãrþii tãrie de caracter, fiind gata
întotdeauna sã renunþe la propria persoanã pentru ceilalþi.
Finalul, în care el pleacã învãluit în ceaþã, este exemplar
pentru capacitatea lui de a trãi întotdeauna pe cont
propriu. Nici mãcar iubirea nu îl poate þine în loc pe
Reacher.
Impetuos, stilul lui Lee Child trezeºte în cititori
instinctul aventurii. Vrei sã îi urmezi eroii, vrei sã ai parte
ºi tu de aventurile acestora, vrei sã te bucuri de
posibilitãþile nelimitate pe care þi le oferã libertatea
absolutã. Jack Reacher ºtie cã nu se poate baza decât
pe el însuºi, iar asta îi conferã putere, trãsãturã care
dominã interacþiunea sa cu celelalte personaje. Singur,
în noaptea adâncã, Reacher este prototipul omului spre
care tânjim cu toþii. Invincibil: ,,Reacher îºi recuperã arma
la unsprezece ºi treizeci ºi patru ºi porni înapoi luând-o
pe drum, pentru cã astfel avea sã ajungã mai repede, în
vreo ºaptezeci ºi cinci de minute. Era obosit, dar mulþumit.
Scosese din funcþiune trei degete care puteau apãsa pe
trãgaci, reducând forþele inamice la cincizeci ºi ºapte la
sutã din capacitatea iniþialã. Continuã sã meargã. Singur
în întuneric. Invincibil.
Dupã ce strãbãtuse aleea care ducea la Grange Farm
ºi vãzuse casa, întunecatã ºi tãcutã, senzaþia de bine îi
dispãru. Spuse parola de cinci-ºase ori. La început, cu
voce scãzutã, apoi mai tare.
Canaries, canaries, canaries.
Nu primi niciun rãspuns.”
Stilul lui Lee Child este vitalizant, axat pe acþiune.
Frazele scurte dinamizeazã cartea, iar dialogurile realiste
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o apropie de cititor. Eºti acolo, lângã personaje, le vezi
cum acþioneazã ºi cum suferã, simþi prin intermediul lor.
Axându-se pe catharsis, cartea îl lasã pe cititor sã se
simtã puternic, îi oferã o viziune integralã prin intermediul
unui narator omniscient care defineºte cadrul poveºti.
Plecând de la un incident aparent banal, o vizitã la
cafeneaua din colþ, Reacher se vede aruncat într-un
carusel înnebunitor care îi pune în pericol în nenumãrate
rânduri viaþa.
Lee Child preia în cãrþile sale un stil de viaþã nefamiliar,
cel american, ºi încearcã sã îl transpunã în totalitatea sa
ideaticã. Iatã de ce vom regãsi în personajele sale acele
calitãþi mitice ale primilor coloniºti, acea dorinþã de a
înfrunta viaþa ºi de a te bucura exploziv de fiecare dintre
micile ei plãceri. Impresionant prin forþa scriiturii, Lee Child
duce mai departe visul american, insuflându-i lui Reacher
calitãþile care au ajutat America sã cucereascã lumea.
Refuzându-ºi preþiozitatea specific britanicã, Child
construieºte acþiunea brutal, natural, folosindu-se mai mult
de instinct ºi mai puþin de tehnici narative avansate.
Cãrþile sale dure, aidoma unei bãuturi tari, aduc aminte
de mari autori americani ca Thomas Harris (Tãcerea
mieilor, Hannibal, Dragonul roºu), David Morrell (seria
Rambo) sau Jeffrey Deaver (Colecþionarul de oase).
Rãmânând mereu fidel stilului propriu, Child o ia de la
capãt, iar aventurile lui Reacher sunt gustate de milioane
de cititori din întreaga lume: ,,Lane se rãsuci cãtre

Addison ºi-i ordonã:
- Du-te sã vezi ce dracu face Perez. Ar fi trebuit sã se
întoarcã de acum.
- Reacher e afarã, spuse Jackson. De-aia nu s-a întors
Perez.
Lane zâmbi.
- ªi ce ar trebui sã fac? Sã ies ºi sã cercetez? Nici
pomenealã. Pentru cã exact acum Reacher trece pe lângã
biserica din Bishops Pargeter.
Reacher era ghemuit lângã uºa bucãtãriei, alegând
unul dintre lucrurile pe care le avusese Perez la el. Un
MP5K, cu un încãrcãtor cu treizeci de gloanþe. O lanternã,
acum spartã. Douã cuþite de bucãtãrie, unul zimþat, altul
cu lama dreaptã. Reacher bãgã un cuþit în pantof. Ridicã
arma semiautomatã ºi o atârnã pe umãrul stâng. Apoi se
întoarse cãtre hambare. Reacher, singur în întuneric.
Luând-o de la capãt.”
O carte puternicã, ,,Nimic nu e uºor” este o incursiune
aproape fatalã într-o lume dominatã de violenþã. Degete
rupte, arme descãrcate în capul adversarilor, aventuri,
erotism, bãrbaþi fãrã mâini ºi picioare, milioane de dolari,
toate fac parte din universul zilnic al lui Jack Reacher.
Pãºiþi alãturi de eroul care a fascinat America într-o lume
paralelã, unde vinul este mai dulce iar sângele nu pãteazã.
Lee Child ne invitã sã o luãm încã o datã de la capãt. Tot
ceea ce ne trebuie avem deja în noi înºine. Iar gloanþele
se gãsesc pretutindeni...

Cezarina Adamescu

EPOPEEA ÞÃRANULUI ROMÂN
EXPUSÃ-N MUZEUL DE SATE*

* Emilian Marcu, Muzeu de sate, Iaºi, Editura Junimea,
2001.
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Domnului, pe toate cele, aici se simte întemeiat ºi pus
de strajã la rosturile firii.În locul acesta numit acasã
acasã,
toate sunt sfinte – dupã vorbele unui cântec, toate
mãrunþiºurile au temei ºi bunã folosinþã, iar omul le ºtie
nimeri, chiar ºi în crucea nopþii.
Aici îl va aºtepta întotdeauna cineva. Cu un ºtergar
alb sau cu o nãframã, fluturatã în rama porþii ori în tocul
uºii, cu o lacrimã strivitã fugar între gene ºi cu un surâs
blând pe buze. Sau mãcar cu o batistã fluturând de bunã
venire sau a rãmas bun pânã la întoarcere.
ªi precum casa aceasta, sunt multele ºi mutele de
durerea plecãrii copiilor prin strãini, case cu ochi gri de
albeaþã, de lacrimi ºi aºteptare îndelungã, aºa sunt
aproape toate, cãzutele pe grumaji, de ostoi, de vremi ori
de stihiile firii. ,,Câte-o privire tristã ne adunã/ ªi ne tot
plimbã-n gând pânã departe./ Intrãm în sat ºi-i spunem
«ziua bunã»,/ Intrãm în sat ca-ntr-un muzeu de sate” –
spune autorul în poezia care dã titlul acestui volum.
Sã pãtrundem ºi noi cu paºi neauziþi în acest univers
PRO

În casa încremenitã-n veac mirosind a pestelcã
devenitã straiþã cu mere crude ºi de timpuriu viermãnoase,
cu gutui chircite, pãtate, care-þi fac cerul gurii pungã,
pãºind încet sã nu sperie îngerii serii ce vegheazã
necontenit la umerii tindei, sã nu dea buzna nãlucile serii,
þãranul, când intrã ºi când iese pe uºã, face o cruce
adâncã. Îl ias pe Dumnezeu pretutindeni cu sine ºi îl
aduce din nou acasã.
A dat Dumnezeu ºi s-a vãzut iar acasã. Sã dea
Dumnezeu ºi sã-ºi mântuie ºi astãzi tocmelile fãcute-n
ajun, ori mai demult, cu socotinþã, ºi sã se întoarcã teafãr.
Cine pleacã, fie ºi câteva verste din bãtãturã, se duce cu
gândul înoarcerii. În fiecare plecare existã ºi o revenire
din punctual de unde te-ai desprins. ªi acest punct se
numeºte ACASÃ. Doar aici e stãpân ºi rob, cu voia

SAECULUM 7/2008

lector

PRO

rural, prin bunãvoinþa Poetului ºi sã încercãm a ne
familiariza cu atmosfera lui.
Dar, din viu ºi forfotitor pânã la vacarm, cu larmã pe
uliþi ºi pânã-n buricul pãmântului, când oare a devenit
satul precum muzeul, cu exponatele conservate atent,
ori numai neglijent depozitate, stivuite într-un spaþiu de
înstrãinare parcã impropriu, din ce în ce mai altfel, de
nerecunoscut, fie pentru cã dintr-o datã, casele s-au
micºorat, s-au pitit pe dupã copacii – singurii care nu
devin mai mici, dimpotrivã; s-au ascuns dupã þiglele
decolorate ºi dupã ulucile sparte, tablele smulse, podul,
hambarele, ºurele pãrãsite, cui sã-i mai pese? dupã
tencuiala cãzutã, acoperiºul crãpat, cine sã le mai
rânduiascã aidoma?
Memoria satului încã vie, s-a pãstrat undeva, într-un
hrisov, ceaslov, ispisoc ori o monografie pripit întocmitã
(nici o monografie nu poate reda cu adevãrat atmosfera,
aerul magic, mirosul salcâmului înflorit, al busuiocului
sau al florii de viþã de vie) – cu imagini de grup ovoidale,
sepia în care zâmbetele îngheþate ºi ochii sticloºi ai
þãranirlor, aºezaþi stingher, în mod aleatoriu, umãr lângã
umãr, parcã spun: Ce s-a ales din noi, din casa ºi bãtãtura
noastrã, din toate acele acareturi trebuincioase (de
nearuncat pentru cã nu te înduri sã le arunci, deºi sunt
ruginite ºi aproape ºtirbe), ce s-a ales din pãmântul pe
care atât l-am slujit ºi preþuit, pe care l-am sãrutat cu
evlavie ºi în faþa cãruia am fãcut metanii, ne-am închinat
pe spinarea lui bãtãtoritã cu faþa cãtre rãsãrit, dar din
care n-am luat decât un cãuº, câþiva bulgãri cãzuþi cu
zgomot sec peste cutia de lemn negeluit în care ne
dormim somnul veºnic?
Aceasta ar fi drama satelor devenite muzee, în care
obiectele nu vor mai prinde nicicând viaþã precum
odinioarã, în mâinile copiilor, nepoþilor, bunicilor ºi
stãpânilor casei, sub surâsul cald al mamei care ºtia sã
le însufleþeascã, sau al vigorii bãrbatului care ºtie sã facã
sã ºuiere coasa, ori sapa, sã geamã pãmântul sub plug,
în timp ce fusul cântã o litanie molcom, în mâinile
vrednicelor neveste.
Mesajul tulburãtor al satelor muribunde, în mod
paradoxal,cu cât sunt mai împodobite cu vile enorme,
castele, cãsoaie supraetajate ºi garduri pânã la cer, sã
nu se vadã în ogradã, ori geamuri reflectorizante (ce
invenþie!) (altãdatã gardul era de un metru, de florile
cucului, megieºii se vedeau ºi-ºi vorbeau peste gard ºi
era o armonie edenicã, ori se strigau de la livadã la livadã,
prin vie, nimic nu puteai þine pentru tine, se vedea în
ogradã ca-n suflet ºi nimeni nu avea nimic de ascuns; ºi
nici nu se temea de tâlhari, gospodarii nu-ºi puneau
broaºte ºi yale, obloane, zãvoare) – cu atât sunt mai
strãine de om, fãcute parcã pentru alt fel de fiinþe. Sã ne
fi transformat noi într-atât încât sã nu ne mai recunoaºtem
în ochii vecinilor? Acest mesaj este transfigurat în
metafore ºi imagini covârºitor de frumoase, scrise cu
lacrima emoþiei genuine: ,,Ca-ntr-un muzeu cu uºile de
iarbã,/ Ca-ntr-un muzeu cu uºile de lut/ Intrãm în sat ºiavem pãmânt în barbã;/ Cãmaºa de pãmânt ne-o punem
Muzeu de sate).
scut.” (Muzeu
O cãlãtorie iniþiaticã într-un timp revolut, o cãdere în
sine precum e cãderea în ceruri, în adâncurile abisale
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ale fiinþei pentru a-ºi regãsi rãdãcinile, cãci omul fãrã
rãdãcini, e ca ºi copacul, luat de vânturi. O cãlãtorie
,,înspre bunici”, în spaþiul de jind unde cândva era grãdina
nostrului rai, paradisul pierdut, a cãrui amintire scrijelã
cercevelele minþii. Printre umbre ºi lumini, dar mai ales,
rezemaþi de umbre, deschizând ,,uºi de iarbã”, apoi ,,uºi
de lut”, într-un ,,teritoriu vast ºi ireal”, acolo unde doar
Dumnezeu mai mãsoarã ,,veºnicia caselor pe deal”
Muzeu de sate) , îi întâlnim pe ai noºtri ºi nu-i
(Muzeu
recunoaºtem, sau ei nu ne recunosc, astfel încât, ne
întrebãm: cât mai suntem ai lor ºi cât mai sunt cu
adevãrat ai noºtri?
Desigur, întoarcerea nu e uºoarã. Nici Fiul risipitor
nu s-a reîntors lesne la Tatãl. A trebuit mai întâi sã
mãnânce roºcovele date porcilor. Apoi ºi-a intrat în sine.
Întoarcerea presupune, pe lângã bucuria revederii ºi
sãgeþile amintirii celor care au fost, fulgerul nostalgiei
unui timp iremediabil sfârºit înainte de vreme, dar e ceva
mai tare decât toate acestea: e chemarea tainicã ºi
mistuitoare numitã dor
dor. Fiindcã, spune poetul: ,,acasãnseamnã împlinitul dor”. ,,Atingem blând cu pleoapa
dimineaþa/ ªi rana curge-ncet peste priviri/ Cãlãtorind ni
se subþie viaþa/ ªi-adânc ne îngropãm în amintiri.// ªi
deodatã fulgerul ne-ncearcã/ Pe gândul cel mai tãinuit,
fireºte,/ Spre-acasã paºii vor sã ne întoarcã:/ Simþim,
Acasã).
copilãria ne-ndumnezeieºte.” (Acasã).
Magistral este surprins chipul þãranului în multiplele
lui ipostaze: de cãlãtor la oraº, de trudnic cu sudoarea
ºiroindu-i pe spinare, de om dornic de a gusta din plãcerile
vieþii, ori numai în dulcea tihnã a nopþii, sau la utrenii ºi
vecernii din zilele feriale ori de sãrbãtoare, exercitându-ºi
credinþa ºi pietatea popularã faþã de Maica Domnului ºi
faþã de sfinþi ºi, în cele din urmã,este surprins, în ipostaza
cea mai stranie, aceea a intrãrii senine în veºnicie.
Perspective, deloc idilice, deloc bucolice, dar realiste,
imagini fruste spintecã realitatea precum un pumnal –
carnea ºi sufletul: þãranul descins din matca lui ancestralã
e cât se poate de stingher ºi ,,Parcã altcineva în pielea
Mesagerul).
lui ar fi intrat/ ºi se luptã sã-l alunge din sat” (Mesagerul).
,,Mersul îi este sfios ºi confuz” ºi pare cã ,,se repede
la lume cu privirea, un lup”.
,,În palmele lui rãnile încolþesc într-o doarã/ I se pare
Mesagerul).
cã nu merge ci zboarã” (Mesagerul).
Departe de glia lui, unde se simte în siguranþã, el îºi
pierde identitatea:,,Ce ciudatã vietate sã fie el oare/ Când
se rupe de sat ºi ponoare?/ În palme rãnile-i încolþesc
Mesagerul).
deodatã/ el cãlãtoreºte din tatã în tatã” (Mesagerul).
Autorul recurge la un protest cu ºi fãrã cuvinte, un
protest gestual, semnificativ, cu mâini în formã de cruce
ºi vocea sugrumatã de profundã mâhnire, ,,cu genele-n
broboane”, ºi acest protest perfect îndreptãþit, rãzbate
din fiecare paginã a volumului, un amarnic protest-mãrturie
dar ºi un protest-omagiu pentru efigia þãranului care-ºi
pierde treptat statura spiritualã, imaginea arhetipalã,
emblematicã, întipãritã în inelele veacului precum ale unui
arbor strãbun, tot mai nãruit de la rãdãcinã, uscat ºi
devorat de omizi ºi de alþi paraziþi înspre crengi, protest
care ar vrea sã reînvie vigoarea arborelui-þãran de
odinioarã, acel gorun ori paltin, stejar ori brad falnic,
neclintit precum stânca în faþa urgiilor veacului. În mai
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cum noi suntem pãrtaºi la rãnile lui Hristos:
,,Un zvon se aude cã poate va fi bine,/ Cã hambarele
vor putea fi întrebuinþate din nou/ cã þãranul de þarã n-a
uitat sã se-nchine/ ªi cã munca lui nu va fi fãcutã cadou./
/ Cã va putea sã scrie pe rãni ºi pe grâu/ Un certificat de
naºtere al grâului în tãcere/ Cã nu va mai fi hãituit ca al
nimãnui/ Când se pregãteºte cu multã migalã pentrunviere.// Tot mai des se aude un zvon ca ºi cum/ Statuia
þãranului sub pãmânt s-ar lãsa ridicatã/ ªi cã procesul de
adaptare va ajunge la capãt de drum/ ªi el nu va mai
Poem de întoarcere).
pleca din sat niciodatã.” (Poem
Þãranul, a cãrui religie este pãmântul, spovedindu-se
strãbunilor, în scârþâitul carelor, povestind despre vreme
ºi vremuri, despre recoltã ºi despre urmaºi. ,,Unii-ºi
astupã rãnile cu gura/ Sãpoatã astfel sã se spovedeascã/
Pãmântului ce parcã geme stins//ªi-i istovit de holda sa
cereascã.// Ascultã, Doamne, cum vorbesc prin noapte/
Þãranii-n câmp cu strãbunicii lor/ ªi nici nu simt c-au
palmele crãpate/ ªi bãtãturile însângerate îi mai dor.”
Strãbunii).
(Strãbunii).
Sufletele celor blajini se-ntorc uneori pe la locurile unde
au trudit ºi de unde s-au smuls fãrã vrere, sã-ºi mai vadã
glia, casele, pruncii ºi vitele:
,,Ei vin din când în când din deal,/ Ei vin din satul lor
de sub pãmânt,/ Din giulgiul tainic ºi imperial:/ În satul
viu se-ntorc din când în când.// (…) Statui de grâu senalþã printre vii,/ Statui de grâu se-nalþã ºi suspinã./ Bãtrâni
plecaþi, ei se întorc copii/ Din satul lor se-ntorc la noi
Din când în când).
luminã.” (Din
Aici este reiteratã o altã temã fundamentalã, cea a
trecerii la cele veºnice ºi anume, faptul cã moartea nu
este o stare definitivã, implacabilã, ci o (pre)facere în
altceva, defuncþii se pot întoarce sub alte forme ºi chipuri
ca sã fie alãturi de cei rãmaºi ºi mai ales, de acasa unde
ºi-au trãit traiul. Ei rãmân undeva, în amintirea urmaºilor,
o pãrticicã din trupurile ºi sufletele lor prelingându-se în
copii. ªi astfel, învingând moartea, ei aºteaptã Învierea
Universalã, cea de la sfârºitul veacurilor. De aceea, pleacã
pregãtiþi, gãtiþi ca de nuntã, ca de o petrecere sfântã,
pentru întâlnirea decisivã ºi pentru Marele Prag pe care-l
au de trecut.
Þãranul, acest Mare Anonim, acest ilustru Erou
necunoscut, al cãrui paºaport e pãmântul, palma plinã
de glod ºi iarba rãsãritã de sub unghii, cãruia-i cântã
greierii-n cãlcâiele crãpate ºi negre, ,,cu greierii în sânge
þârâind” – îºi pregãtesc din timp ,,paºaportul pentru
Paºaport de þãran). Þãranul, a cãrui Epopee
pãmânt” (Paºaport
sfântã nu s-a scris încã, deºi ar fi meritat-o din plin. Viaþa
lui – o viaþã bine întocmitã, ar fi putut fi o adevãratã operã
de artã prin excelenþã, cu imperfecþiuni ºi rotunjimi, colþuri
sfãrâmate ºi neteziºuri, aluviuni, pietre risipite ºi iar
adunate în matcã ºi cu spaþii de jind, cât cuprinde.
ªi cât de îndreptãþitã e revolta autorului faþã de
dispreþul fãþiº arãtat de puternicii zilei faþã de Þãran de
truda ºi sudoarea lui care ne hrãnesc, faþã de sat ºi tot
ce-i legat de viaþa sa îndãtinatã, ºi aceastã revoltã e nu
fãrã temei: ,,E vremea când grâul ar trebui sã se treiere/
pe aria noastrã de þarã, sã se treiere, cu smerenie iar,/
dar liderii noºtri tac, ºi se ºtie cu smerenie/ cã pâinea se
vrea ºi acasã, nu numai în dicþionar.// ªi cã pentru hranã,
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toate poemele existã un sâmbur dureros, un mesaj
disperat care ar vrea sã opreascã, dacã nu Timpul, mãcar
tãvãlugul istoriei neghioabe ce se prãvale nãprasnic
asupra satului ºi a simbolului sãu mistic: þãranul.
Autorul îl vede pe acest nemuritor care trage sã moarã,
nu cum i-au sortit strãbunii, în dreaptã fãlnicie, ci
agonizând lent ºi smerit ºi neputincios, cu ochii într-o
jerbã de mirãri ºi cu sufletul sfâºiat de nedumeriri, la care,
de la o vreme, nici nu mai încearcã a le gãsi rãspunsul.
,,Înainteazã iarna cu tropot de ninsoare/ De-atâta trudã
iatã-l însãmânþat de viu/ Sub unghii fuge iarna sã-l
ocroteascã-n floare/ Þãranu-ºi face-n tainã din pâine un
sicriu.// În lacrima-i aprinsã se leagãnã un prunc/ De
casa câmpului se-apropie cu teamã/ Cu rãni în palme ºi
pe pleoape, e nãuc;/ În rãstignirea nopþii aude câmpia
cum îl cheamã.// Împodobit de trudã, iatã-l întulburat cum
creºte,/Zidit de ochiul lunii, cu iarba pe obraz./ Din umeri
muºcã grâul, în pleoape-i viscoleºte./ De frica-nsigurãrii
el stã ºi-n moarte treaz.” (Þãranul
Þãranul zidit).
o lacrimã
La Emilian Marcu þãranul e lacrima þãrii, ,,o
care plânge cu ochi” – cum spunea Nichita. E rana de
nevindecat care înmugureºte ºi înfloreºte în pãmântul
de suflet, pãmânt presãrat cu seminþele harului ancestral, trecut în grâu, nuntit ºi nenuntit, stropit de roua sudorii
prelinsã pe spinarea bãrbãteascã, atât de coºcovitã de
arºiþi ºi vânt. E lacrima dintre plus infinitul bucuriei ºi
minus infinitul întristãrii, cum spunea un vestit muzicolog.
Este lacrima din sãmânþa primordialã, acel genom mistic
înrudit cu grâul, încuscrit cu lumina, cu ploaia ºi vântul,
cu cerga omãtului care-i þine de cald în Gerar.
Adeseori, Poetul se confundã cu aceastã efigie
ancestralã, îi împrumutã trãsãturile, fermitatea, neîncovoierea ºi, mai ales, demnitatea.
Dar la ce judecatã, la ce tribunal ar trebui sã tragã
þãranul Istoria pentru ofensa de a nu-i mai îngãdui sã fie
el însuºi? ªi þãranul o ºtie: doar Tribunalul Divin, la
Judecata Supremã îi va face, în sfârºit, judeþ drept ºi-l
va repune într-ale sale. Pânã atunci, nu-i rãmâne decât:
,,În odãjdii de luminã/ el singur fãrã amintiri,/ numai raza
trupului sãu,/ deschide ferecatele porþi ale cerului” (În
În
cartea de aur a stelelor).
Cu toate acestea, el semneazã cu degetul mare
crãpat, apãsat ºi roºu de rãnile ca niºte pâini mustinde,
semneazã ,,certificatul de naºtere al grâului”.
,,Nu, ceritifcatul de naºtere al grâului totuºi se scrie/
Acolo unde în fiecare primãvarã s-a scris,/ Acolo unde
odatã cu grâul cultivãm veºnicie,/ Acolo unde þãranul de
þarã nu se vrea compromis.// Acolo se scrie sub biciuire
de soare/ Cartea despre grâul curat, despre cai,/ Nu între
douã trenuri ºi la câte o sãrbãtoare/ Când acasã þãranii
Poem de întoarcere).
de oraº se simt ca în rai.” (Poem
El - ºi aici se vede identificarea Autorului cu efigia
þãranului– tot mai nãdãjduieºte: ,,cã seminþele se vor
vinde acolo unde li-e locul/ Nu în pieþele marilor oraºe ca
niºte podoabe de soi/ Cã nu va mai fi nevoit þãranul sã le
aburce în trenuri/ ªi sã le tot plimbe, în disperare, înainte
Poem de întoarcere).
ºi înapoi.” (Poem
Aceastã solidarizare tacitã a Autorului cu þãranul –
consângeanul ºi spiritul sãu pereche, îl obligã în conºtiinþã
sã fie pãrtaº la toate rãnile lui vãzute ºi nevãzute, aºa
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trebuie sã se înþeleagã,/ Nu-i suficientã revoluþia agrarã
ºi-atât,/ mai trebuiesc preþuiþi ºi þãranii de þarã,/ cei care
au ºi în ochi ºi în gurã pãmânt.//(…) Doamne, ce timpuri
în fereºti ne tot catã,/ E târziu, e devreme, e totuºi ciudat/
Revoluþia agrarã e tot mai neterminatã,/ Þãranii de þarã,
Despre o falsã revoluþie
par a fi, însã, scoºi la mezat.” (Despre
agrarã).
Autorul face o disctincþie în mai toate poemele sale
între þãranii de þarã, rãmaºi la coasã ºi cei dezrãdãcinaþi, care, chiar când se întorc, se simt strãini ºi
debusolaþi.
Într-adevãr, despre dezrãdãcinarea ºi înstrãinarea
copiilor de þãrani plecaþi în oraºe la învãþãturã, ori la alte
rosturi, Emilian Marcu se exprimã în versuri tulburãtoare,
cu un îndemn sfânt, ca toþi cei plecaþi sã se întoarcã
mãcar o zi ºi sã fie þãrani, aºa cum s-au nãscut, sã simtã
din nou rosturile dintâi ale vieþii: ,,Sã simþi cum grâul
luptã cu a fi/ ªi lupta lui sub frunte sã te doarã.// Þãran
sã fii o zi, o zi mãcar/ Pe muchia lunii sã-þi asculþi
privirea./ Durerea mâinii sã-nfloreascã iar,/ Curatã-þi fie
lacrima ºi firea.// ªi-n ziua-aceea mare cât un veac/ Sã
stai în poartã rezemat de moarte/ ªi sã-þi aºtepþi copiii
care au plecat/ Într-un oraº îndepãrtat sã-nveþe carte.//
Tot învãþând, tot învãþând ei au uitat/ Un drum curat,
subþire, ce-i mãsoarã,/ Un drum cu troscot care duce-n
sat;/ O aþã ce de viaþã-i înfãºoarã.// O zi apoi din nou
þãrani sã fie/ ªi ei sã poatã grâului din nou vorbi/ În palmã
iarba grea de veºnicie/ Sã îi înveþe ce înseamanã verbua fi.// Þãran sã fie o zi, o zi mãcar/ Copilul cel plecat prin
veac aiurea/ Durerea-n palme sã-nfloreascã iar,/ Sã simtãn poartã trist gemând pãdurea.// O zi din viaþã, da, mãcar
o zi/ Sã ai puterea sã trãieºti la þarã/ Sã simþi cum grâuO
nvaþã a trãi/ ªi toate-acestea-n creºtet sã te doarã.” (O
zi þãran).
Ce carte – alta – mai întreagã, mai alcãtuitã ºi mai
întemeiatã pe ranã s-ar putea scrie despre ÞÃRAN?
Iconul poetic reînvie chipurile de altãdatã ale
învãþãtorilor, al bãtrânului tãietor de vie, ale urãtorilor jieni
veniþi sã colinde cu cerbul ºi capra, al þãranului ce aduce
la oraº un coº cu cireºe: ,,Câte-un coº cu fructe un þãran
aduce,/ Câte-un coº aduce cu melancolii./ Dealu-n spate,
parcã, i s-ar face cruce:/ Tainic ne învaþã sã fim iar copii./
/Pieþele se-nclinã aºteptând alene/ Sã le-nnobileze cuacel gust suav/ Un þãran ce-ºi prinde douã boabe-n gene;/
Douã lacrimi roºii ce îl fac mai grav/ Un þãran aduce câteun coº în spate/ De pe-un deal în care dorm strãbunii
toþi,/ Câte-un coº cu fructe prevestind cã poate/ Doar
aºa mai trage dealul sãu pe roþi.// E luminã blândã o
cireaºã plinã./ E luminã prinsã tainic la urechi:/ Un þãran
aduce din strãbuni luminã/ Printr-un coº cu fructe ca pentru
Cireºe de mai).
priveghi.”(Cireºe
ªi þãranul cel tânãr – substitutul Poetului – e ,,o
candelã aprinsã” ce ,,pâlpâie mângâind cu privirile aprinse
câmpia”.
Dar, mai cu seamã Poetul închinã imnuri ºi ode, litanii
sfinte acestui truditor anonim, Þãranul Român, ,,cu palma
cât o þarã”, imnuri care ar trebui adoptate de naþiune ºi
emblema lui s-ar cuveni aºezatã pe steag, ori pe stemã.
Nu sunt cuvinte destule, pentru a preþui aºa cum se cuvine
vocea de stentor care, iatã, strigã ca Ioan Botezãtorul în
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pustie: ,,Am scris despre þãrani ca despre sfinþi/ ªi despre
sat am scris cu strãºncie./ Ca-ntr-un muzeu veneam pe
Cântec de
la pãrinþi/ ªi-i cãutam în propria copilãrie.” (Cântec
jale).
Revolta este cu atât mai îndreptãþitã când: ,,Vine
þãranul, din livadã, cu cãruþa cu mere/ ªi este luat în
derâdere pânã obrazul i se înnegreºte.//(…)/ Ca o ploaie
de mai, ca o zãpadã-n colind/ Printre culturi de cucutã ºi
zi de tãciune/ Se aprinde ceara albinelor ce trec peste
Ind/ Sã ne sfinþeascã ºi sã ne mântuie de stricãciune.//
Rãbdãtor ca un bivol la plugul tristeþii,/ Ca o vitã sub
biciuire zbãtându-se-n van/ Þãranul român, talpa þãrii ºi-a
Cãruþa
vieþii/ Cu câmpia în spate se-aruncã-n tavan.” (Cãruþa
cu var ºi cãruþa cu mere).
Existã un timp pentru toate. Pentru cele fãcute ºi
pentru cele nefãcute. Pentru rãbdare ºi pentru teamã ºi
îndoialã. Nu se poate spune cã þãranul este un nerãbdãtor.
La el rãbdarea-i precum sarea. Dar ºi când ajunge la
liman, atunci toate se rãstoarnã. ,,Din þâþâni se va scutura,
va smulge ce-i rãu,/ Nimic nu se va mai þine de la sine-n
picioare,/ Nimeni nu va mai judeca în numele sãu,/ ªi
nu-l va mai pãcãli în a lui aºteptare.// Truditor ca un bivol,
rãbdãtor ca un drum/ În ceara tristeþii îmbrãcat ºi-n tãcere/
Þãranul român va ºti cum, necum/ Sã se prindã de glie
ca de-un pat de durere.// Smuls nu se va lãsa, nu se va
lãsa nici vândut/ Chiar de-ar fi jupuit ca o vitã de trudã./
În oalele de Horezu, de Marginea, sfântul lut/ Îl va ocroti
ºi-l va þine cã lui îi e rudã.// ªi cãruþa cu var ºi cãruþa cu
mere/ Nu vor fi doar un vis sau poate-un coºmar./ Þãranul
Român rãbdãtor, are-atâta putere/ Sã se-nchine la cãruþa
Cãruþa cu var ºi cãruþa cu
cu mere, la cãruþa cu var.” (Cãruþa
mere).
Înfrãþit cu grâul, þãranul reitereazã cu propria sa
existenþã, drumul pâinii – de la semãnare, încolþire,
creºtere, pârguire, coacerea deplinã, rodul dãruit pânã la
întoarcerea în lut. Strâns legaþi ca într-un mit ancestral
unde nici unul n-ar putea fãrã celãlalt: ,,Iatã, strigã þãranul
ºi limba îi încolþeºte/ de la grâul mestecat încã de când
era crud,/ iatã grâul este Dumnezeul ce creºte,/ este
pâinea sub þãrânã urlând.// Se revoltã sãmânþa în saci
de luminã/ strigã þãranul nãduºind de greutate ºi dor./
Iatã cum se deschid arterele grâului/ ºi începe marea
cãlãtorie spre zbor.// Fãrã patimã, fãrã urã ºi fãrã trudã/
se deschide ºi se-nfrãþeºte în starea primarã/ grâul ºi îºi
începe cãlãtoria ºi-asudã/ pânã pâine se face ºi iar din
saci vrea sã sarã.// Se revoltã sãmânþa în arii ºi parcã/
Lumina grâului pe noi s-a zidit/ ªi iar din pãmânt vrea sã
Stare (VIII).
se-ntoarcã:/ Þãranul intrã cu grâul în mit.” (Stare
Personaj ºi Autor totodatã, fiecare cu atributele sale,
disputându-ºi succesiv ºi consecutiv întâietatea, Þãranul
cel Tânãr – apare în mai toate poemele, în ipostazele
sale specifice, manifest ori doar subliminal. Îi simþi
prezenþa, revolta simþurilor, revolta conºtiinþei, el e gata
sã-ºi revendice cu preþul sângelui, locul sãu în istorie:
,,Ca bobul de rouã de fraged ºi pur/ În zãcãtoarea aceasta
a lunii,/ Pe poarta cea mare a patriei,/ Pe poarta cea
Þãranul cel tânãr ca bobul de
mare intrã-n istorie.” (Þãranul
rouã).
Personajele lui Emilian Marcu se nasc ºi trãiesc, nu
numai în imaginaþia Poetului, nu numai în file de carte, ci
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cer devin ei marile altare.”
Evocarea meleagului natal este, de asemenea
încãrcatã de nostalgii ºi de emoþie sugrumatã-n glas, de
imagini privite prin ocheanul întors ºi reîntoarse-n ecoul
candorii celor dintâi ani: ,,Îi vãd cum intrã-n case ca niºte
dealuri scunde,/ Copilãria-mi curge asemeni unei ape/
Cu pasul lor de aer în timp vor sã se-afunde;/ Au umbra
rezematã de veac. Vor sã se-adape// Din lacrima tãcerii
în care-ºi scaldã grâul/ Þãranii care-n tainã s-au tot purtat
prin ani/ Au palmele crãpate ºi-ºi trec pe pleoape râul/
Mereu sã fie-n moarte cel mai curaþi þãrani.//(…)/ Un cer
cãzut pe iazuri ca o cupolã matã/ Îmi strãjuie-n tãcere un
joc ce l-am uitat./ Copilul care încã de-atâta timp mã
catã/ Ca un ecou mã cheamã de-a pururea prin sat.” (V
Varã
la Heleºteni).
Atâta înþelegere de rost, doar þãranul are, luând, în
înþelepciunea sa, viaþa ºi moartea, aºa cum sunt ºi
nefãcând caz nici de una, nici de cealaltã, ei se petrec
iluminaþi de harul credinþei, lãsându-ºi chipurile-n rame
vechi ºi, ici-colo, în câte-un obiect – doar al lor – ce
devine în mâinile urmaºilor – precum moaºtele.
Þãranul intrã-n moarte învingãtor, el trece-n flori ºi-n
iarbã: ,,Se sfarmã luna cocoþatã-n greieri/ Ca un miraculos
cristal imperial/ Când un þãran pe uºa þãrnii intrã/ Se
clatinã de disperare-un deal.// ªi apa clipocindã în izvoare/
Pe chipul lui e-un prapor înflorit/ Când un þãran se schimbã
într-o floare/ peste câmpie umbra-i este mit.// Luna în
greieri îºi clatinã lumina/ Când un þãran cu þãrnã s-a
încins./ De umbra lui se-aprinde-ncet colina/ Dar el nu
Când intrã-n câmp).
intrã acolo niciodatã-nvins.” (Când
Þãranul, ale cãrui scrisori de acreditare sunt roadele
câmpului, ,,Prin bobul de grâu el se uitã sã vadã/ De-i
Scrisori de acreditare).
primim scrisorile de acreditare” (Scrisori
Drama însã cea mare a þãranilor este, aºa cum bine
subliniazã autorul, faptul cã ºi-au schimbat ºi ei, o datã
cu vremurile, ºi mentalitatea. Cei înstrãinaþi revin ºi-ºi
revendicã drepturile pe care doar cei îndãtinaþi le-au
pãstrat. ªi de aici o luptã surdã pentru palma de pãmânt
rãmasã pârloagã: ,,Nici orãºeni ºi nici þãrani nu sunt/ Când
greu a fost s-au repezit la garã/ ªi-acolo au însãmânþat
doar vânt/ ªi-au tot sperat furtunã sã rãsarã.// Am scris
de multe ori de drama de la sat,/ Am scris mereu despreun muzeu de sate./ Mã tot întreb ce vrajbã i-a-ndemnat/
Sã semene atâta urã ºi pãcate?// Am scris despre þãrani
ca despre sfinþi/ ªi despre sat am scris cu strãºnicie./
Veneam aici ca-ntr-un muzeu pe la pãrinþi/ ªi-acum, te-ai
Cântec de jale).
rãtãcit atât de mult copilãrie.” (Cântec
Cu toate aceste mici sau mari tulburãri, satul rãmâne
,,locul sacru unde noi/ Cuminþi ºi necuminþi ne-ntoarcem
cãtre sarã/ Când ni se gatã merindea dintre ploi/ ªi plugul
Satul).
lunii trece ºi ne arã” (Satul).
Aºadar, satul rãmâne ºi pentru cei nãscuþi în el ºi
pentru ceilalþi, ,,semn pentru veºnicie”.
Iatã încã o magistralã Ipostazã la muzeul satului:
,,
,,Þãranii noºtri au intrat în cãrþi/ Cu carã ºi cu boi ºi cu
rasteie,/ Li se cioplirã din cuvinte porþi/ ªi satele li s-au
fãcut muzee.// Unde-s þãranii de mai sunt þãrani/ Ne
întrebãm când trenul intrã-n garã/ Sau când alunecã spre
sate blând/ ªi înveliþi în pâine ei coboarã?/ Unde-s þãranii,
Doamne, unde sunt/ Genunchii lor de rouã adormiþi,/ CarePRO

în acest Muzeu de sate înviat ºi trezit din somnul adânc
al uitãrii, al nepãsãrii, al amintirilor împalidate. ªi de fapt,
acesta este mesajul cãrþii – de a le prelungi existenþele
în timp ºi spaþiu, sub iriºii uimiþi de tãcerea nedreaptã ce
se aºternuse colb peste memorie.
Astfel sunt: Þãranca nebunã de dragoste, cea care
,,nu poate, nu are curaj nici ºtiinþã/ sã spunã cã iubeºte
sãrmana fiinþã./ Se lasã târâtã de dor ºi de ac/ sã fie
cusutã în florile care tac/ ºi din când în când dacã are
noroc/ rãsare pe pânzã într-o floare de busuioc.”
Apoi, þãranca bãtrânã, având veºnic în mânã
andrelele ºi:,,Cu andrelele-n mânã ca într-un ritual,/
þãranca bãtrânã se sprijinã de un deal,/ se sprijinã aºa ca
de un gard/ ºi simte cum hainele pe ea încetu cu-ncetul
tot ard/ ºi mai pune câte-o floare-n maramã ºi în prosop/
fãrã sã-ºi mãrturiseascã ascunsul ei scop./ Cu andrelelen mânã, sãbii uºoare/ se luptã ºi nici nu ºtie cã moare/
nici nu simte cum trece încet/ spre cei din portrete ºi din
sipet,/ cum din aceste unelte primare/ þãranca bãtrânã
încropeºte ninsoare,/ un coº cu flori, o pomanã, un chin;/
pune între lucrurile ei curate pelin./ Le-aºeazã-n tãcere
pe pãrþi/ preþuindu-le ca pe sfintele cãrþi./ Le rostuieºte
pe rafturi ºi le mãsoarã,/ clituri le face ºi învaþã cum sã
nu moarã/ ºi în umbra ei tot mai joasã/ pune luminã pentru
mire ºi pentru mireasã,/ pune pentru mireasã ºi pentru
mire/ speranaþã în sfânta ei primenire,/ apoi lasã uneltele
ce s-au tocit de lucrare/ ºi se întoarce la cei din sipete ºi
Luminã pentru mire ºi pentru mireasã).
din chenare.” (Luminã
Toate acestea sunt modele arhetipale ale genitorilor
ºi ale cunoscuþilor, prinºi în rame de fotografii ºi-n sipete.
Dintre toate, firesc, se desprind icoanele pãrinþilor.
Ritualuri strãvechi sunt pãstrate cu sfinþenie, cum e
acela al prelucrãrii turtelor de floarea soarelui pentru tescuit
untdelemn: ,,Seminþele se bulucesc în saci de cânepã
toarsã;/ Sunt duse la oraº ºi-s trântite într-o raclã de lemn./
O parte se fac iar turte ºi le duc þãranii acasã,/ Doar
sâmburele este prãjit ºi fãcut untdelemn.// Cu pâini calde
în mâinile lor bãtucite,/ Cu pâini, mari, aburind ca dupã
baie de cal./ Vin þãranii cu pruncii lor ºi aºteaptã/ Pânã
un fir subþire de ulei se aratã-n canal.// Stau la rând sã-ºi
înmoaie bucata cea dulce/ În rodul lor ºi sudoarea de-o
varã./ ªi-apoi sãtui, cu toþii, se duc sã se culce/ Pe
Floarea Soarelui).
cojoacele groase aºezate afarã.” (Floarea
Un univers fascinant, nu prin grandoare ºi fast, ci prin
mãreþia lucrurilor simple ºi smerite, ca pãmântul ºi apa,
prin firescul naºterii, vieþii ºi morþii, prin pãstrarea cu
sfinþenie a datinilor ºi prin rânduielile atât de bine ºtiute,
trecute mai departe la generaþiile urmãtoare: ,,Þãranii
beau luminã din cântecele-ncinse/ ªi în pãrinþi e tainã.
Copiii le sunt zid.” (În
În aºteptarea verii).
Om ºi rost. Împletite armonios ºi tainic de când lumea.
Þãranul poartã efigia pâinii în rãnile din palme care-i
înfloresc o datã cu grâul ºi în ele se vede dãltuitã Statuia
pâinii:,,Statuia grâului nu-i legãnatã-n flori,/ Nu-i legãnatãn vis sau în durere/ Când vrea þãranul s-o aducã-n zori/
Se sprijinã în douã lumânãri de miere.// ªi trece-alaiul
strãjuit de crini/ Ca o fantomã noaptea-n cer sã urce./
Statuia pâinii-i lacrimã pe mâini;/ se face grâul în câmpie
cruce.// (…)/ ªi-aºa þãran ºi pâine pe pãmânt,/ Beþie dulcen blândã legãnare/ De miere rece ºi de cald comând/ În
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au rãmas patriarhali ºi blânzi/ Liber-cugetãtori ca niºte
sfinþi?// Blestemul cãror taþi ei trebuie sã-l ducã/ Prin
trenuri, lunecând, cu genþi soioase,/ De parcã-n ei stafia
pâinii urcã/ ªi înveliþi în ea s-ar duce cãtre case?// Cu
ce-au greºit de trebuie sã-ºi plimbe/ Mâinile lor pe coasele
din piaþã/ ªi între timp în câmpuri grâul plânge/ ªi altu-n
saci aºteaptã sã ia viaþã?// De ce avem þãrani numai în
cãrþi/ ªi-n trenuri lungi, cu pâine burduºite/ Ce pleacãncet icnind din gãri/ ªi duc þãranii-n satele-adormite?//
Þãranii noºtri au intrat în cãrþi/ Cu carã ºi cu boi ºi cu
rasteie./ Li s-au cioplit plecãrile în porþi/ ªi satele li s-au
fãcut muzee.”
ªi în cele din urmã, þãranul ,,se-mbracã-n grâu” ca
într-o cãmaºã de mire, în cãlãtoria lui spre veºnicie: ,,Un
þãran ce-n tainã-acum a scos/ Ca pe un odor câmpia la
plimbare/ Se îmbracã-n straiul sãu frumos/ Ca ºi cum ar
fi de-nsurãtoare.//(…)/ Un þãran ce-n tainã-acum a scos/
Ca pe un comând câmpia la plimbare/ Se îmbracã-n grâu
ºi-n fulgere frumos/ ªi-ºi aºteaptã veºnica-ntrupare.// ªi-ºi
aºteaptã într-un car cu flori/ O plimbare scurtã prin câmpie/

Ca în pragul unei sfinte sãrbãtori/ Se îmbracã-n grâu spre
Un þãran se-mbracã-n grâu).
veºnicie.” (Un
Versul lui Emilian Marcu are o specificitate pronunþatã
ºi nu poate fi confundat cu nici altul. El ºi-a dobândit
acest ton liric original, nu doar din acest volum, dar, cu
fiecare carte gânditã, scrisã ori tipãritã.
O voce care, deºi înaltã este foarte profundã. O voce
care, chiar atunci când ºopteºte, pãtrunde la încheietura
sufletului cu inima ºi face sã vibreze carnea ºi simþirea.
O voce menitã sã strige. Chiar ºi-n pustiu. O voce cu un
ambitus în alonjã, un vibrato cald ºi hotãrât, inconfundabil, tulburãtore, cu un timbru ºi o marcã de înaltã
valoare. O voce care are de spus ceva naþiunii. ªi care
ar trebui, mãcar din când în când ascultatã. ªi mai ales,
o voce de þinut minte.
O voce româneascã autenticã, în nuanþa ei cea mai
finã.
Aceasta este vocea Poetului Emilian Marcu pe care
avem ºansa sã-l numim cu reverenþa cuvenitã:
CONTEMPORANUL NOSTRU.

Ion Gheorghe Pricop

NUMERE ÎN LABIRINT (II),
DE THEODOR CODREANU*
Mã voi detaºa de impresia lãsatã de lectura ultimei
cãrþi a lui Th. Codreanu – A doua schimbare la faþã –
apãrutã nu de mult la Editura Princeps din Iaºi, ca sã mã
cantonez în atmosfera penultimei sale lucrãri, Numere în
labirint, vol.II, care apare la nici un an distanþã de Numere
în labirint, vol.I (1987). De altfel, scriitorul huºean ne-a
obiºnuit cu apariþii editoriale frecvente în ultimii cinci-ºase
ani, bibliografia de autor nemaiputând fi cuprinsã, doar în
enumerare de titluri, pe o singurã paginã tipãritã. Urmeazã
a fi date la ivealã alte ºase-ºapte asemenea tomuri, ºi
cu siguranþã cã ele vor urma într-un ritm destul de alert,
deoarece, cartea, în integritatea ºi dimensiunea ei a fost
elaboratã de-a lungul a peste patruzeci de ani de activitate
scriitoriceascã, iar ceea ce autorul are de fãcut acum
þine doar de selecþionare, de argumentare ºi de editare.
Bineînþeles cã ºi de puterea financiarã. Importanta
întreprindere spiritualã, aceea de editare a caietelor lui
Codreanu, ºi-a asumat-o Editura Opera Magna din Iaºi,
care se impune în ultima vreme prin publicarea de lucrãri
tot mai originale ºi mai incitante.
Este ºi cazul cãrþii lui Theodor Codreanu, care ne-a
obiºnuit cu studii elaborate, doldora de idei ºi concepte,
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* Theodor Codreanu, Numere în labirint (II), Iaºi, Editura
„Opera Magna”, 2008.
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riguros structurate, de ai impresia, când le citeºti, cã textul
nu mai admite nici cel mai nesemnificativ semn de
punctuaþie, d-apoi incertitudine sau sfialã. Rigoarea stilului,
demonstraþia, avalanºa de argumente ºi puncte de vedere
aleatorii aduse în sprijinul disertaþiei critice, notele de
subsol, bibliografia exhaustivã ºi mai ales tonusul, pofta
de a se lansa în subiectul propus constituie un
conglomerat greu, aproape de neclintit, în jurul cãruia
vibreazã, cu iradieri subite, fiinþa oricãreia dintre cãrþile
semnate de acest autor.
Pronunþând vocabula caiete, mintea ne duce de îndatã
la Eminescu. Manuscrisele lui au cãpãtat chip pe aceste
forme materiale, ºi Codreanu nu s-a sfiit sã-l calchieze,
de moment ce el s-a declarat discipol al marelui bard de
la Ipoteºti aproape din copilãrie. Ce sã mai vorbim despre
adolescenþã sau prima tinereþe? Aici, în aceste vârste,
s-au copt conceptele, s-a nãscut flacãra ºi s-a înãlþat
focul mistuitor de dragoste întru Eminescu, aºa cum ne
vor demonstra-o cãrþile de mai târziu, precum EminescuDialectica stilului, Dubla sacrificare a lui Eminescu sau
Mitul Eminescu.
Heraclit a zis-fiind vizitat de câþiva curioºi sã cunoascã
pe marele filozof cãruia i se dusese vestea, ºi care fusese
gãsit acasã încãlzindu-se aproape de cuptorul de pâine,
lucru ce îi dezarmeazã pe vizitatori – cã ,,sunt zei ºi
aici‘‘. Adicã, aproape de cuptor, ºi nu numai în Olimp.
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atitudinea, patria ºi patriotismul, realismul în artã,
modernismul, postmodernismul etc. Toate trecute prin
mintea ºi sufletul rece al nihilistului, acea atitudine de
indexare, de punere la zid aproape faþã de tot ce-l
înconjoarã, încât autorul se întreabã, la un moment dat,
,,…ce voi face dacã voi ieºi din acest teribil nihilism.?‘‘
Atitudinea în faþa realitãþii însã se trage tot de la Eminescu,
de a cãrui fiinþã spiritualã ºi materialã se simte atât de
legat, încât criticul exclamã ,,Doamne, ce neºtiutori
suntem de Eminescu! Brusc, mi-aduc aminte cã l-am
visat pe Eminescu ºi poetul m-a dojenit aspru cã nu-i
cunosc opera.‘‘
De ce numere ºi de ce labirint? Trecând peste notarea
strictã, curentã a cugetãrilor în cele aproape o sutã de
caiete, dintre care doar 34 utilizate pentru primele douã
tomuri din lucrare (volumul II-cuprinde cugetãrile de la
nr.3289 la nr.6337) vom insista asupra încãrcãturii
metafizice pe care o comportã fiecare din cele zece cifre,
în toate combinaþiile lor numerologice, de parcã fiecare
dintre cifrele la care a ajuns ar oferi creatorului o anumitã
stare spiritualã ºi l-ar introduce într-o anumitã conjuncturã
zodiacalã care sã-l ajute sã gândeascã adevãrul asupra
problemei ce ºi-a propus. Apoi, dacã viaþa ºi moartea
sunt labirint, desigur cã labirint este ºi creaþia. Iar creaþia,
de obicei cea artisticã, este personajul principal al notelor
de faþã.
În sistemul axiologic al lui Codreanu, conturat, în mare,
încã de la vârsta de 25 de ani, gândirea, în calitatea ei de
categorie psihicã, este factorul determinant al existenþei
umane. Autorul face distincþie între gândirea comunã, a
tuturor,ºi înalta gândire, care este la îndemâna geniilor.
Artiºtii, ºi mai ales cei mediocri, nu se pot ridica pânã la
gândirea de geniu, ei se lasã copleºiþi de obicei de intuiþie,
sub forma sa specificã numitã inspiraþie. Numai gândirea,
raþiunea tãioasã ºi necruþãtoare duce la adevãrata
cunoaºtere. Gândirea e chiar condiþia fericirii, afirma
autorul în primul volum al lucrãrii. Dar, adaugã în prezentul
volum, pe margine aserþiunii lui Emerson, care spune cã
nu existã cunoaºtere care sã nu fie putere: ,,când
cunoaºterea atinge limite maxime, ea devine neputinþã.
De unde ºi începe tragedia cunoaºterii.‘‘ Oare nu aceasta
va fi paradigma dupã care va îi va judeca, în viitor, pe
Eminescu, Bacovia ºi Caragiale? Stilul, limbajul,
metafizica stãrilor ºi întâmplãrilor, dar, deasupra tuturor,
raþionalitatea operei.
Abundã, în text, observaþiile pe marginea lecturilor de
formare ca scriitor ºi intelectual, începând cu autorii
clasici ai antichitãþii, trecând prin marea literaturã modernã
ºi postmodernã, naþionalã ºi universalã, ºi sfârºind cu
literatura Noului Roman Francez sau literatura românã a
anilor 60-70. Surprind observaþiile de fond pe care le
face criticul în devenire, legate fie de stil, fie de construcþie
ºi chiar încercãri ale viitoarei sale metode structuralisthermeneutice care vor cãpãta amploare în studiile de mai
târziu. Pare surprinzãtor pentru un cititor de vârsta
tânãrului Codreanu sã facã notãri de genul ,, deºi nu se
ridicã la valoarea Fraþilor Karamazov, Demonii este o
capodoperã. Personajele cele mai adevãrate sunt
Stravoghin ºi Kirilov. Senzaþia unei torturi de proporþii
cosmice strãbate paginile cãrþii. Deformaþia fiinþei atinge
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Speciile jurnal, memorii, cugetãri sunt la îndemâna
unui scriitor de obicei cãtre sfârºitul carierei, atunci când
principalele traiectorii ale câmpului sãu de investigaþie
au fost parcurse. Atunci când puterea de a inova
slãbeºte, iar viaþa, cu ludicul ei contrabalanseazã serios
ficþiunea. ªi socotind-o una de rutinã ºi de formare prin
exerciþii. Ca dovadã este faptul cã, reeditând cu ocazia
unor antologii sau culegeri reprezentative de texte, poeþii
ºi prozatorii revin la foarte puþine din lucrãrile de tinereþe.
De regulã ei nu le mai recunosc ca fiind dintre acelea ce
i-ar reprezenta. Ei, bine, Th. Codreanu demonstreazã prin
cartea în discuþie, Numere de labirint, vol.I ºi II, cã
aceastã perioadã de orientare a individului cãtre cele
spirituale, care coincide ºi cu o vârstã biologicã prematurã,
patima de scris, de mãrturisire prin scris izvorãsc chiar
din nebuloasa vârstei adolescentine. A da glas acestei
vârste, a o materializa în scriiturã este un lucru la fel de
firesc cu faptul cã tulpina copacului se sprijinã mai întâi
pe rãdãcinã, ºi numai prin aceasta pe pãmânt.
Adolescenþa, prima tinereþe sunt vârstele care adaugã
vieþii individului douã cercuri marcante: aceea a dorinþei
de a descoperi ºi descoperirea în sine. ªi aceºtia sunt
chiar zeii printre care autorului îi place sã trãiascã în
zbuciumatul crâmpei de existenþã din jurul vârstei de 2025 de ani.
Dacã primul volum din lucrare ni-l prezintã pe autor
ca un boþ iscoditor, doritor de a se revendica în calitatea
de fiinþã,de a-ºi stabili coordonatele geografice ºi
spirituale între care evolueazã, deºi voit autorul îºi impune
o zgârcenie a datelor sale biologice, în al doilea volum,
ca într-un veritabil Bildungsroman aflãm câteva elemente
punctuale din biografia scriitorului, menite sã-ºi punã
pecetea pe scrisul de mai târziu.
Un confrate realiza, recent, portretul sugestiv al
scriitorului din Huºi, zicând cã acesta este un ,,spirit alert
ºi decomplexat, capabil sã batã pe umeri-ocrotitor sau
cârtitor-condescendent-personalitãþi culturale reputate ale
literaturii, esteticii, filozofiei, mitologiei, criticii structuraliste, arhetipale, tematiste, psihanalitice‘‘, cã ,,familiaritatea atitudinalã‘‘ a lui se sprijinã pe ,,siguranþa tonului,
dezinvoltura, bravada, fandarea criticã, fronda polemicã‘‘,
adicã tocmai acele calitãþi dobândite atât prin ,,asumare
competentã ºi pertinentã a prerogativelor exegetice,
susþinute de lecturi temeinice, meticuloase, îndelungi, în
complementaritate cu însuºirea limbajului critic‘‘, cât ºi
prin ,,stãpânirea conceptelor-cheie‘‘, totul dublat de
remarcabilele sale ,,însuºiri analitico-sintetice‘‘. Ei bine,
aceastã imagine a criticului, eminescologului ºi eseistului
de excepþie care este Th. Codreanu s-a prefigurat, aproape
cu exactitate, în acei ani de stufoasã existenþã care fac
obiectul cugetãrilor din primele douã volume ale lucrãrii
în discuþie.
Cãci substanþa Numerelor în labirint este alcãtuitã de
judecata, la rece, a unei întregi problematici a vremii ºi-a
tuturor vremurilor: rostul individului pe pãmânt, sensul
existenþei mundane, viaþa, moartea, arta, datoria ºi
onoarea, munca, politica, nãdejdea ºi speranþa,
disperarea, adevãrul, minciuna ºi, bineînþeles, literatura,
poezia, proza, teatrul, eseul, critica, axiologia, ºi iarãºi
morala,religia, ateismul, capitalismul ºi comunismul,
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apogeul. Dostoievski a intuit printre primii cã omul se
îndreaptã cãtre boalã ºi haos. Iatã de ce în secolul nostru
el a devenit cel mai actual artist al veacului trecut. Eu nu
vãd misticul în eroii dostoievskieni, ci o realitate psihicã
halucinantã…‘‘ ªi cât de mult îl încântã Proust cu al sãu
roman În cãutarea timpului pierdut! ,,Voi merge însã mai
departe ºi nu voi vedea în aceasta…o simplã metodã,
aceea a introspecþiei, ci însãºi esenþa stilului proustian,
unic, ºi irepetabil. Fiindcã stilul este o Weltanschauung,
o reconstrucþie a lumii ºi nu o explicaþie a ei. E chiar
diferenþa dintre stil ºi sistem filozofic. Filozoful propune
o cheie de descifrare a fiinþei, artistul tinde mai departe,
el e ºi filozof, dar ºi demiurg, fiindcã reclãdeºte universal
din datele oferite din rezolvarea ecuaþiei….‘‘
Sau multele referinþe la cãrþile postproletcultiste de la
noi: Miron Radu Paraschivescu este, dupã pãrerea
autorului, ,,cel mai mare scriitor comunist.‘‘, Marin Preda
se remarcã prin romanul Delirul, care trãieºte mai mult
prin ideologia lui, prin judecata pe care o propune autorul
privind rolul personalitãþilor istorice, ºi nu prin stil, precum
Moromeþii. Începând cu Al. Ivasiuc, prozatorii români
creeazã o breºã faþã de romanul anilor 50-60, trãgând cu
coada ochiului la ce se întâmplã în Franþa ºi Anglia cu
Noul Roman. Prin urmare, multã vorbãrie, stil contorsionat,
afectare a epicului, fãrã a impune personaje memorabile,
precum un Ioanide sau Ilie Moromete ºi aceastã orientare
se vede la toatã generaþia lui Ivasiuc: Augustin Buzura,
Radu Petrescu, Corneliu ªtefanache etc. În schimb, Th.
Codreanu se lasã entuziasmat de imnele lui Ion Alexandru
despre care spune cã ,, e o fericitã întâmplare pentru
poezia româneascã sã fi gãsit în Ion Alexandru
continuatorul original al lirismului blagian din Mirabila
Sãmâmþã.‘‘
Numere în labirint se citeºte ºi ca un roman
autobiografic. Datele referitoare la viaþa materialã a
autorului sunt mai consistente decât în primul volum.
Astfel, aflãm cã autorul este un truditor pe câmpul
educaþiei socialiste, un om al ºcolii, care în loc sã
lumineze minþile ºi inimile copiilor, datã fiind ideologia
comunistã, le contorsioneazã, le schilodeºte. A profesat
ºapte ani în Orgoieºti, un sat pierdut de Dumnezeu pe
meleaguri vasluiene, apoi alþi doi la Dodeºti. Cu acesta,
zice scriitorul ,,Viaþa la þarã se încheie‘‘. Având în vedere
cã evenimentul se petrece cam în perioada când se
încheie ºi consemnãrile din prezentul volum, tragem
concluzia cã mai bine de nouã ani Th. Codreanu a fost
dascãl de þarã, uneori ºi director de ºcoalã, cã acolo, în
sihãstria nopþilor de iarnã, sub apãsarea toamnelor umede
ºi întârziate, a dat la ivealã cele mai bine de treizeci de
caiete de cugetãri ºi însemnãri din care s-au nãscut douã
cãrþi, ºi urmeazã sã se mai nascã ºi altele. Pare nu numai
romantic, dar aproape nãstruºnic ºi bizar cã sub aparenþa
blondinã ºi prizãritã a unui tinerel pe faþa cãruia tuleile
abia se transformau într-un pãr bãrbãtesc se ascundea
un veritabil viitor scriitor. Suferinþa, zice acesta, este
singura care duce la creaþie. În mediul searbãd în care
se vede aterizat,tânãrul Codreanu are parte de tot
florilegiul existenþial: angoasã, plictisealã, dragoste
trecãtoare, trãdare, duºmãnie, prefãcãtorie, o cãsnicie
ratatã ºi, în sfârºit, marea iubire. Apare femeia mult visatã
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ºi aºteptatã, menitã a acoperi parte din golul sufletesc al
autorului. Ea poartã numele de L.(Lina) ºi coincide cu cel
al actualei soþii a scriitorului. Ceea ce îl schimbã aproape
total este boala, o crizã renalã care l-a mânat spre
disperare ºi moarte într-atât încât, la un moment dat
autorul se simte anulat pe toate planurile fiinþei sale
biologice ºi psihice. În acest sens este de-a dreptul
impresionantã apropierea pe care o face între starea sa
defavorabilã ºi cea descrisã de Giovanni Papini: ,,Eram
un monstru: un monstru nefericit ºi rigid. Palid, sleit,
îndãrãtnic, nu mai voiam sã vãd pe nimeni. Nimic nu mã
mai atrãgea în lumea valorilor obiºnuite. Mi-am pãrãsit
chiar prietenii… Totul s-a sfârºit, totul s-a încheiat, totul
e pierdut. Nu mai e nimic de fãcut…‘‘ Angoasa, tãrâmul
aproape terifiant al celor douã state moldoveneºti ºi
socialiste, unde scriitorul este nevoit sã vieþuiascã, vor
constitui materia primã a romanului sãu de sertar ,
Varvarienii, publicat în 1981 sub forma prescurtatã ºi
amputatã a Marelui zid, ca sã fie pe placul cenzurii
ceauºiste.
De altfel ºi materia cuprinsã în primele douã volume
din Labirintul numerelor a reprezentat ceea ce se cheamã
literaturã de sertar. Într-o discuþie pe care am avut-o cu
autorul la vremea când se pregãteau volumele pentru
editare l-am întrebat cum de îndrãznea sã trãiascã în
casã cu manuscrise ce cuprindeau observaþii tãioase la
adresa regimului comunisto-ceauºist, Th. Codreanu mia rãspuns cã le pãstra ,, stãpânit de multã fricã ºi
suspiciune‘‘, mai ales cã Sandu Tzigara-Samurcaº,
disidentul poet de la Bucureºti, primul, dupã Eminescu,
de care autorul huºean s-a simþit sufleteºte legat, îi scria
sã þinã ,,bine ascunse caietele, cã a doua oarã nu va mai
fi iertat de tovarãºul Iftimie‘‘. Cã va putea fi învinuit de
trãdãtor al naþiunii, al sfintei naþiuni socialiste. L-am
întrebat dacã nu a întreprins ceva spre a le strecura cãtre
Occident, eventual pânã la Europa Liberã, dar mi-a
rãspuns cã aceastã întreprindere ar fi presupus riscuri
nebãnuite, având în vedere mediul în care trãia la data
aceea.
Prin urmare, Th. Codreanu rateazã, astfel, statutul de
scriitor disident, deºi în taina atelierului lui de gândire ºi
creaþie de la Orgoieºti fluierã în bisericã nu cu metaforã,
ci adânc, bãrbãteºte, cât îl þin baierile: ,,Aflu de la
Samurcaº cã mult lãudatul nostrum partid (P.C.R) s-a
nãscut ca agenturã a Kominternului în România, fiind
format în majoritate din evrei ºi alþi alogeni, cã þinta
imediatã era dezmembrarea României Mari, organizând
revoluþia de la Tata- Bunar din Basarabia. Aceasta este
cauza adevãratã a scoaterii din legalitate a acestui partid
care afiºeazã astãzi atâta patriotism zgomotos.‘‘ Sau:
,,Am citit mesajul tovarãºei academician doctor Elena
Ceauºescu cãtre Institutul Ecuadorian de ªtiinþe Naturale. Te înspãimântã atâta lipsã de originalitate, nici un
gând personal, nici o sclipire a creierului, doar fraze goale,
de curtoazie, fraze ucigãtoare cu care suntem
suprasaturaþi ºi în faþa cãrora s-ar nãrui ºi cele mai
gigantice piuramide‘‘.
Publicate astãzi, desigur cã asemenea notãri nu mai
comportã greutatea politicã ºi riscul de altãdatã. Ar plana
ºi bãnuiala cã autorul contraface, adicã opereazã
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modificãri care sã-i convinã. Ceea ce nu-i cazul lui
Codreanu. Autorul publicã asemenea lucruri nu pentru
a-ºi asuma niscavai merite cum au fãcut-o, din pãcate,
alþii, impunându-ºi cu ostentaþie imaginea lor de dizidenþi.
El doreºte sã rãmânã sincer cu sine însuºi ºi ni se
prezintã întocmai precum fusese atunci, mai ales cã
aceastã componentã a caracterului lui cârtitor a lucrat cu
asuprã de mãsurã în elaborarea judecãþilor de valoare de
peste timp, aºa încât dacã Th. Codreanu este ceea ce ni
se prezintã în ultima sa carte (A doua schimbare la faþã),
el n-a devenit astfel,ci a fost dintotdeauna.
Sugestive pentru întreaga generaþie de scriitori români
care debuteazã în anii ’70 sunt avatariile prin care autorul
trece pânã sã ajungã sã fie acceptat în presa literarã a
vremii. Romanul de debut Varvarienii, dar ºi alte scrieri
trimise spre publicare rãzbat cu greu prin cenzura
ceauºistã ºi nu pot îmbrãca forma publicabilã decât
periate serios de aºa-numitul balast ideologic. Aflat în

asemenea impas, scriitorul huºean nu ia calea disimulãrii
prin parabolã, cum a procedat întreaga sa generaþie de
prozatori, ci pãrãseºte pur ºi simplu genul, dedicându-se
aproape exclusiv criticii literare. Sub forma sa tãioasã ºi
necruþãtoare, romanul de debut, ºi singurul roman al lui
Codreanu, va apãrea târziu, în 1998, ºi, asemenea cãrþii
pe care o discutãm, cu problema lui politicã aflatã aproape
în suspensie. Fiindcã, între timp, realitãþile sociale ºi
politice ale þãrii s-au schimbat.
Pusã faþã în faþã cu realizãrile din critica ºi eseistica
lui Th. Codreanu, Numere în labirint ne oferã o imagine
mai familiarã ºi puternic personalizatã a celui care a scris
Eminescu-Dialectica stilului, ºi-avem în faþã o creaþie care
depune mãrturii asupra unei epoci, din fericire apusã, ce
prin cinismul ºi experimentele sale ideologice ºi-a pus
amprenta pe o întreagã generaþie de scriitori. Acestea
sunt ºi argumentele care ne fac sã aºteptãm cu nerãbdare
ºi celelalte pãrþi ale lucrãrii.
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durerile lumii ºi ale semenilor ºi îndemnându-i sã fie ºi ei
mai subtili, mai sensibili: „Când vei intra-n cuvânt /
te-aprindã o fãclie / ªi fulgerãri de tainã / pe cer de suflet
caldã / ºi inima în piept / sã-þi batã aritmie / Sã fii lovit de
boalã / ºi sã-þi gãseºti tãmadã...” Poetul încearcã sã
pãtrundã în tainele tãcerii întru „a dezlega lumini ce-n
timpuri vor deschide/ tot ce-i ascuns de vãz...” Cãci, zice
autorul:„Mari vise-au sângerat în cuie de himere, /Dar
n-au trãdat din crez, nimic din rãdãcini... // Reflexele tãcerii
se-ascund mut de vedere / ªi ochiul cel de tainã converge înãlþimi...”
Tainele tãcerii, ca sugestie filosoficã, dar ºi ca însemn
al incertului care, la un moment, încearcã sã lumineze
partea obscurã a lucrurilor, au preocupat, de-a lungul
timpului, pe mai mulþi oameni de litere. ªi aºa cum „viaþa
nu încape în formulã”, Gheorghe Bossi-Dumeneanu
constatã cã: „Un alb ºi negru-n clopot e lumea trecãtoare
/ Ce între-a fi sau nu îºi poartã drama sorþii – / E-o pulbere
ori umbrã ce apare ºi dispare/ Precum în moartea vieþii
se trece viaþa morþii” (Tainele tãcerii) Viaþa însã îºi are
circuitul sãu tainic pe care omul muritor îl poate strãbate
penetrat cu gândul, cu spiritul, cãutând însemnele unui
viitor. Poetul se regãseºte într-un circuit genetic, trece
„prin absurd ºi haos”, sparge „adânci tristeþi”, smulgând
din contrastul lumii „vise ºi lumini”, pe care le întoarce,
înnobilate, în inimi, chemând „trecute vieþi” sã „deºtepten sânge viu grai ºi rãdãcini”. El trãieºte la cel mai înalt
grad de nobleþe sentimentul dedãrii, dãruirii, legând firul
PRO

Dupã mai multe volume de poeme apãrute la Chiºinãu
(Lumina de veghe (1992) culegere colectivã; Icoana din
suflet (1994); Dangãt de clipã; Ochiul de Tainã (1997);
Refracþii sanguine (1999), poetul Gheorghe BossiDumeneanu vine cu un impunãtor volum – Tainele Tãcerii,
apãrut recent la Editura Augusta din Timiºoara, astfel
prezentându-se ºi în faþa cititorului din dreapta Prutului.
Prin noua sa carte, poetul ºi profesorul de românã de la
Orhei îºi definitiveazã în cel mai concret mod conceptul
estetic, ajungând la o definiþie clarã ºi complexã a eului
sãu poetic: „Sunt lacrima de sânge ºi de dor / în ochi de
icoanã / ºi strigãt de inimã...” Absolvent al Universitãþii
de Stat din Moldova (Facultatea de litere), activeazã în
învãþãmânt, este profesor de gradul I, Om emerit din
Republica Moldova (1987), decorat cu Ordinul Gloria
Muncii (1996). „Dascãlul de românã ºi luptãtorul pentru
ea, Gheorghe Bossi-Dumeneanu este în poezia sa un
tradiþionalist ce se confeseazã pro domo sua într-un jurnal
sentimental cu notã de autenticitate ºi se relevã dincolo
de ecourile blagiene (misterul), bacoviene (nervii care
plâng) ºi eminesciene, sentimentul trecerii timpului fiind
tiranic”, noteazã în a sa Istorie ... academicianul Mihai
Cimpoi (Chiºinãu, 1997).
Poet de o largã respiraþie lirico-filosoficã, având un
registru tematic axat pe câteva subiecte esenþiale
(tãcerea, liniºtea, lacrima, dorul, dragostea, icoana Patriei,
trecerea timpului...) autorul îºi trãieºte clipele stelare poate
cu mai mult sentiment decât alþi poeþi asumându-ºi toate
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întrerupt, adicã ridicând poduri de legãturã în spaþiu ºi
timp: „ªi leg în timp ºi spaþiu ce-a fost cu ce-a veni –, Sã
se deschidã mituri din nevãzute sfere-/ Pe fir de sânge-n
sus urc genetic spre a fi/ Ca sã aprind, prin verbe, nou
rug de înviere” (Circuit genetic).
Poetul, descoperã cu „sufletul în flãcãri” nevãzutul,
ascunsul, miracolul, sensul existenþial topindu-ºi iniman cuvinte ºi încercând a intui ºi a dizolva absurdul vieþii.
El arde pe rug de verb spãrgând tãcerile ºi deschizând
spaþii spre taine de luminã. Cuvântul îi este pâinea, vinul
ºi sarea; cu flacãra lui se încãlzeºte, îºi oblojeºte
durerea. Se zideºte în poeme cu tot cu viaþã, cu destin,
turnând între cuvinte „mortar de cuget ºi simþire”. Cu
sufletul bãtut în cuie, rãstignit de viu, poetul n-a trãdat
niciodatã sentimentul marii iubiri pentru neam ºi þarã. A
rãsãrit mereu „vii rãdãcini de cer”, pentru ca odatã, cândva
„o altã lume în ochi se va rãsfrânge / Cu roza-i încãrcatã
/ de fiinþã ºi de mit: / – Doamne, pururi nu lãsa / de-a mai
scri ceva cu sânge!” (o jertfire). Poetul încearcã sã
deºtepte din „viduri ºi absenþe” mitul albului, al luminii:
„...Moi pana-n inimã ºi strig durere; / Plâng tropi desculþi
pe faþã de descânt / ªi visul nu încape în tãcere, /Se
zbate-n piept ºi cade în cuvânt // Din negrul nopþii îmi
cioplesc luminã / ªi-n verbe dure sufletu-mi desemn, /
Celor cu rãdãcina-n rãdãcinã / ªi urc cu lutul greu în trunchi
de lemn...” (Între alb ºi negru).
Este extraordinarã aceastã retopire, fizicã ºi spiritualã,
a sentimentului, dar ºi a „rãdãcinilor”, pe care poetul,
contopit cu strãmoºii, cu gândurile ºi faptele lor, le
revigoreazã, le înnobileazã, le atribuie un nou sens. Inima,
simþirea, trãirile intense ºi înnobilate de memoria
strãmoºilor se contopeºte cu lumina, cu cuvântul, cu aerul
pur, din care soarbe rãdãcina pentru a reproduce vraja,
mitul, taina unui nou început: „Se-aude inima-n cuvânt, /
Cum trece sângele-n luminã, / Cum se topeºte-ntr-un
descânt / ªi-n aer pentru rãdãcinã.// ªi slova prinde grai
de mit, / Când sufletu-i un ev îmbracã, /Cu-aripi de gând
în alb cioplit / De timp ºi spaþiu se dezbracã. // Din
lacrimã ºi vis þesut, / Bãtrân cuvânt cu iz de pâine, / Un
neam prin tine a crescut, / Precum un verde din þãrâne. /
/ Se-aude dangãt de luminã / Cum bate-n turnuri de
cuvânt. /Ecoul strigã-n rãdãcinã, /Trezind uitarea din
pãmânt” (Se-aude inima...)
Poetul rupe din trupul sãu silabe de luminã pentru a
obloji plânsul ºi durerea, trece desculþ pe muchia
strigãtelor, rugând timpul sã-i lase loc pentru rugãciune
ºi vis: „Doamne! E grozav – / Sã nu mai pot crede /sã nu
mai pot visa...”, zice cutremurat. Flacãra iluziei îi aprinde
dorul visului ascuns: „ºi iar cutez... ºi cred (...) ªi pãºesc
pe urmele seminþelor / Ce converg în cercurile / de rotire,
beznã, luminã / ºi invers: /în cealaltã umbrã a vieþii (...)
ªi încep a vorbi dincolo de inimã / Încep a vorbi prin
taine, / Ascunse-n inima cuvântului /Ce strigã de veacuri:
/ –Învãþ Omul!...” Poetul se comparã cu o inimã,
îndemnându-ne s-o punem în piepturile noastre. „Da!
Zice el. – Sunt inimã bolnavã! Sunt grav bolnavã / de
Þarã, /de Luminã...” (Eul dilematic.)
Aºadar, poetul îºi înmoaie peniþa în Inimã, îºi trece
sângele în cuvinte.
„ªtiu, Poezie, /cã te hrãneºti cu inimã / ºi eu nu te las
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nicicând înfometatã. Asemeni lui Blaga, care scria cã nu
striveºte corola de lumini a lumii, Gheorghe BossiDumeneanu ne mãrturiseºte cã nu vrãjeºte „credinþe cu
vorbe-oxigenate,/ Ci lacrima luminii ºi visul prigonit /
Le-adun în verbe vii de inimi exaltate / Le strig în rugãciune
prin rugãciuni de mit” (Imagine insolitã) Autorul nostru îºi
continuã demersul zbãtându-se „pe cruce sub legea de
negare / Cu sufletul desculþ pe rugul de cuvânt / Ca sã
rãsarã-n flãcãri miracol de chemare...” El este pur în trãirile
sale sufleteºti ºi spirituale, îndumnezeit de curãþenia
gândului ºi simþirii. Se rãstigneºte pe slavã, pentru ca în
jur sã curgã luminã, „ca inima-i arzândã fãclie sã rãmânã
/ sã stingã din privire imagini de pustiu”. Poetul aude
cum timpul se strecoarã-n clipa, cum îmbãtrâneºte secunda, renãscând prin suflet de cuvânt”. ( Imagine
insolitã).
Obsesia tãcerii ca ºi a luminii de altfel, predominantã
în poezia lui, („Tainele Tãcerii, Poemul tãcerii, Mã dor
tãcerile, Balada tãcerii încifrate, Gândurile tãcerii), dã
naºtere unor mistere, taine ºi imagini care par uneori de
neconceput. Spectrul lor lumineazã obscurul aºternut
peste sufletul ºi conºtiinþa noastrã, creând iluzia unor
spaþii luminoase, „pãtrunde-n umbra nopþii”, tãind în „vidul
negru”, „alb spaþiu de luminã”. Iar, „visul de lumini” „sapãn inimã ºi-n minte”, încât „sângele se-aude cum trece în
cuvinte” (Poetul tãcerii). La fel ºi „metafora tãcerii” este
predominantã, developând „spiritul materiei” care pune
stãpânire peste haosul din vid, dar ºi „smulge vii imagini
din timp cu tot cu mit”, trecându-ne dincolo, în
transcendenþã spre ceea ce nutrim, de fapt – albastrul
infinit sau imensitatea spaþialã...) „Sunt tãietor în piatra
tãcerii, zice poetul. Ea, Tãcerea, /e o tainicã ºi cripticã
visare (...) O caut mereu ... Mã dor tãcerile ce nu ajung
luminã (...) Tãcerea strigã în furtuna /tristeþii ºi singurãtãþii
din suflet /ºi-n mirarea Ochiului din inimã /ºi-n sângele
cuvântului (...) Aº vrea sã citesc /lacrima tãcerii ce curge,
mut ºi durut, din cuiele palmelor sângerânde /ale lui
Hristos, / din privirea adâncã ºi albastrã /ce arde-n ochii
statuii lui Eminescu / ªi-n tãcerea strigatã /din spada ºi
crucea lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt... (Cripticul Tãcerii)
Pentru Gheorghe Bossi-Dumeneanu poezia este o
Religie, dar ºi o Cruce: „De te-a crescut lumina cuvântului
115

lector

116

cultiva nelimitat ºi nestingherit sufletele, spiritul ºi
conºtiinþa discipolilor. A fi profesor-poet înseamnã, întâi
de toate, a dãrui luminã din lumina sufletului ºi spiritului
tãu. Iar Gheorghe Bossi-Dumeneanu dãruie de aproape
jumãtate de secol luminã, lumina cãrþii, a înþelepciunii, a
binelui ºi frumosului. Nu întâmplãtor, a fost apreciat cu
titlul de Eminent al învãþãmântului public. Fiind modest
peste poate, poetul ºi profesorul aproape cã nu aminteºte
cã a fost una din personalitãþile de seamã care împreunã
cu academicianul Andrei Lupan ºi alþii, fãcând parte din
Comisia guvernamentalã respectivã, a pledat, mai mult
chiar, a insistat prin poziþia sa civicã ºi prin luãrile de
cuvânt, consistente ºi convingãtoare, întru adoptarea
Legii cu privire la trecerea la grafia latinã ºi la revenirea
la denumirea fireascã a limbii noastre –limba românã.
Atunci când se dãdea o luptã acerbã cu neprietenii
neamului nostru, cuvântul sãu a avut tãria sã convingã
autoritãþile comuniste de la noi, susþinut fiind ºi de alte
personalitãþi notorii...
Astãzi mã bucur cã a rãmas tot atât de plin de vise,
de energie creatoare, de idei ca ºi atunci, mai multe
decenii în urmã, când ne-am cunoscut ºi am activat
împreunã în acel sãtuc de la sudul Moldovei, aºezat între
cinci dealuri – Beºtemac. Era la începutul anilor ºaizeci,
eram tineri ºi plin de vise, de speranþe, avizi de a
cunoaºte, ne întreceam în a scrie poezie ºi mã bucur cã
poezia lui a evoluat, mã bucur cã astãzi este unul din
poeþii de frunte din literatura basarabeanã ºi cã îl pot
situa alãturi de cunoscuþii poeþi români Anatol Codru,
Mihail Ion Ciubotaru, Serafim Belicov ºi alte personalitãþi
care ne reprezintã.
Gheorghe Bossi-Dumeneanu rãmâne ºi astãzi
prizonier al verbului matern, aceeaºi durere de inimã îl
va însoþi ºi de acum înainte, fiindcã nimic nu-l va putea
depãrta de verb. Scrie în poemul Cruciada verbului: „Numi cere dezlegarea de cuvânt / Cãci ce-i legat de-un Dat
/ nu se dezleagã...” Va continua, deci, sã schimbe
„culoarea sufletului ºi muzica inimii”, sã caute veºnicia
în cuvinte... Fiindcã pentru el cuvântul este „pâine, luminã
/, cronicã ºi rãdãcinã, e sfânt dor / pentru þarã ºi popor”.
Poetul ºi-a fãcut din cuvânt „steag de pace”, „floare-n
ram” ºi l-a pus „la cap de neam”...
Închei modestele mele însemnãri de lecturã despre
volumul Tainele Tãcerii de Gheorghe Bossi-Dumeneanu
cu strofele din poemul Crez: „Vreau sã inspir ºi vreau sã
vã aprind /Ca focul meu sã-l duceþi mai departe / Chiar
dacã toþi ne trecem rând pe rând – /Sã-avem cuvântul
mai presus de moarte.// ... În tropi obscuri imagini se
ucid /ªi noaptea lor în inima mea bate /Cu glasul ei lugubru
sparge vid/ ªi plânge-n psalmi cu verbele crispate... // ...
Doar timpul ni-i mãsurã-n tot ºi-n toate...”
Înfãºurat mereu în mantia poeziei, Gheorghe BossiDumeneanu îºi trãieºte la modul superior clipa stelarã,
fiindcã poezia este pentru el aer, luminã ºi cetate. Este
un poet strigat de luminã, un poet care-ºi trece sufletul în
luminã ºi, asemeni seminþei puse în sol pentru a muri ºi
a da viaþã nouã, coboarã în solul cuvintelor pentru a lumina. Este, aºadar, un poet care luptã cu inima pentru
luminã...
3 mai 2007
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strãbun, /Iubeºte-l pân-la lacrimi, fanatic ºi nebun”, ne
îndeamnã în poemul Credinþã cuvântului, avertizând cã
„Trãdarea lui pãgânã te doarã pân-la os,/ De cere-a ta
jertfire, sã mori ca ºi Hristos”. Purtând credinþã verbului
matern, poetul nu-ºi imagineazã viaþa în afara acestui
legãmânt: „...ªi dacã verbul mumei þi l-or ucide-n vatrã –
/Decât orfan de limbã, mai bine zaci sub piatrã./ ...Bat
clopote în verbe a timpuri ºi a mit –/Pe crucea de cuvinte
de-a pururi rãstignit...” (Credinþã cuvântului). Asemenea
Anei din Meºterul Manole, poetul se zideºte în poezie,
blestemat întru a-ºi închide sufletul în piatra cuvintelor.
Chiar ºi în poemele de dor ºi de durere, în cele consacrate
fiinþei iubite (Dacã, De n-am sã fiu, Jurãmânt, Decor
intern , Epilog , Bat clopote ...), Gheorghe BossiDumeneanu, cu sufletul desculþ ºi rãstignit, se zbuciumã
necontenit într-un cerc de exil interior, încearcã sã se
rupã din absurdul care-i acoperã umbra gândului, învaþã
viaþa prin suferinþã. „Plumbul inimii” cade-n ochii
cuvântului, dar cuvântul, zice poetul , numai cu suflet se
hrãneºte. ªi atunci când cuvântul tace, pe poet îl ard
flãcãrile tãcerii. Cuvinte-clopote de baladã ne amintesc
cine suntem ºi de unde venim: „Bat clopote cu limbã de
baladã / ªi sparg ecouri coborâte-n lut. ªi poetul vede în
umbra vremii „martiri cu frunþile-n visare / Pe verb tãiat,
pe trunchiuri de cuvânt /Ce-au ars durut, ca ceara-n
lumânare. / ªi-arzând, au luminat peste pãmânt” (Bat
clopotele). Asemeni marilor martiri care au ars pentru
neam ºi þarã, poetul lumineazã prin flacãra sufletului ºi
cuvântului sãu poetic. ªi aici ne amintim de cuvintele
marelui medic olandez Nicola Van Tiulp: „Lucenco alliis,
ego ipse ardeo.” Ce poate fi mai sublim decât sã arzi
luminând pentru neamul tãu! Gheorghe Bossi-Dumeneanu
arde în flãcãri generatoare de luminã, arde luminând pentru
alþii sau mai exact, luminându-i pe alþii. Profesor de
românã la liceu, poetul este inima ºi sufletul colectivului
didactic, a adunat mereu în jurul sãu copiii pentru a li se
dãrui total, pentru a le lumina inimile ºi cugetul prin
cuvântul artistic, prin informaþia necesarã, prin nevoia de
comunicare, punându-ºi la bãtaie tot arsenalul de
cunoºtinþe acumulat pe parcursul anilor. Este un erudit
cum rar întâlneºti în mediul profesoral, dar întrucât nu a
acumulat pentru a depozita poetul, profesorul, împarte
din plin aceste cunoºtinþe, mai ales cã discipolii sãi sunt
avizi de a cunoaºte.
„Eu verbul meu cu inima-l hrãnesc...”, afirmã poetul.
Este adevãrat. Cãci, scrie în poemul Bat clipele: „Bat
clipele în tâmplã ºi-n inimã cobor /ªi-aprind ruguri în
sânge prin zbatere, mereu /De izbucnesc macabru cu
umbrele-n fior/ ªi-n strigãte de suflet erup în verbul meu...”
Sau: „Zidesc în vise sâmbur de luminã / Ca sã rãsarã
rãdãcini de mit (...) / ªi-adun lumini din flãcãri de miºcare
/ Cu infinitu-n care se rãsfrâng / ªi sparg din vremi ecouri
de uitare /Ca sã-mi culeg geneza din adânc...”
(Genealogie)
Lecturam volumul ºi mi-l imaginam în faþa liceenilor
sãi. Vedeam cum le înveleºte sufletul prin cuvântul
inspirat. A avut întotdeauna darul de a lumina prin cuvânt.
Este un Dar providenþial, pe care, odatã descoperit, îl
exploateazã în permanenþã ºi fãrã repaos, deoarece a fi
pedagog, mai ales profesor de românã, înseamnã a
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Existã douã axiome care fac din semn, în principal,
un obiect sui generis: - pausemia = totul e semn; totul
are semnificaþie sau poate avea - polisemia = orice semn
(obiect) poate avea mai multe semnificaþii (unicitatea
existenþei nu determinã unicitatea semnificaþiei).
O atingere reflectantã spre interior a operei poetice
dar ºi epice a Marianei Zavati Gardner – nu poate limpezi
oglinditor – comunicat ºi nu poate fi explorat dincolo de
vãlul morganatic al textului din ultima sa carte editatã
recent de excelentul poet-semiotician Dumitru Velea. Este
vorba despre „Vise la minut „- editura Contrafort, Craiova.
Referinþe succinte ºi complementare în a face o schiþã
de portet, oferã Al. Cãlinescu, Gina Sebastian Alcalay,
Al Mirodan, Dumitru Velea ºi Eugen Evu. Înainte de a
conota câteva marginalii pe textul poemului pe care l-am
retitra” Rãtãcirea ºi întoarcerea Juliei May”, reþinem din
bogatul palmares al româncei rezidente în Anglia decernãri
ce onoreazã semnificativa panoplie de trofee: 4 Editor’s
Choice Award UK 1996,UK 1997,UK 1998, USA 2003
The Third Prize and the Bronze Medal in the North American Open Poetry Competition 1998; The American- Romanian Academy Award for Poetry Xanada 2001; The
Ionel Jianu Award for Arts Canada 2001; Provincia Corvina- Diploma de Excelenþã 2007 pentru excepþionale
contribuþii la dezvoltarea punþilor literare ºi traduceri
româno engleze. Pentru mine însã Mariana Zavati
Gardner, cu care cooperez benefic de câþiva nai, dincolo
de vitregia distanþei geo-grafice – este o voce distinctã
ºi inepuizabilã în arderea etapelor, dintr-un fond ancestral extrem de rezistent.
Negreºit, spre a interpreta acest poem greu echivalabil
în scrierea româneascã, (cel mult ar fi ispita unor tangente
la Riga Crypto barbianã – eventual ºi la Mistreþul cu colþi
de argint de Doinaº) – acest poem, zic, poate fi subtitrat
poeseu ºi decodat în grila unui Umberto Eco,
semioticianului cel mai en vogue pentru noi de la Roland
Barthes încoace.
Mariana Zavati Gardner este pe un itinerar cert
cohelian, în sensul „ legendei personale” ºi a iniþierii prin
regresiune în memoria acut afectivã, revelând în
sincretismul unui text ce nu se deschide decât în cheie
structuralistã.
Personajul ei Julia May este evident o proiecþie autospectivã (de introspecþie) ºi este recognoscibil din cel
puþin unul dintre romanele ei editat în englezã „Miss
Mariana in black and white” PYB o2937- editat în UK.
Admirabila „practicianã” lingvistic- literarã a dezvoltat în
timp- prin opera ei excelent receptatã pe meridiane, cu
firesc ecou în cel românesc – o evoluþie performantã, pe
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dificilul traseu al acestei mitologizante – codificante
demersuri etice-estetice –literare. Povestea personalã
constrânge de fapt povestea lumii anume, a lumii trãite
sub dublul semn al destinului – asumãrii identitare.
Poemul – Cheie al Marianei Zavati Gardner sintetizeazã aºadar o interpretare a ceea ce numim Amor Fati
în post-modernismul românesc – ce interfereazã
paradoxal ( sau cum ar spune Ulici, face trecerea- pasajul)
între douã promoþii distincte ale „ grilei” critice a acestuia,
a promoþiilor. Mariana Zavati Gardner a trãit copilãria ºi
adolescenþa în România þi nu oriunde, ci în cetatea
bacovianã … Nu ne mirãm cã poeta ºi romanciera ulterior stabilitã în UK pãstreazã ºi ramificã o anume „ condiþie
„ a zodiacului pecetluit de marele simbolist român dar ºi
de un uitat pe nemerit Ovidiu Genaru (…) aºadar a poeþilor
„blestemaþi” în sensul rimbaudian. Dar la Mariana Zavati
Gardner nu auzim „ plânsul materiei” ci rãstrunrând ecuaþia
metafizicã – auzim „ antimateria râzând” …
Julia May este geamãnã lui Domniºoarei Mariana cea
care auto-portretizeazã multiplicând halucinant abisale
ipostaze ale unei memorii cvasi-afective. Refugiul semantic în codexul stilistic propriu – unul viguros ºi mereu
reumplut de experimentul personal –, ordoneazã ceea ce
ea defineºte a fi „visul suprarealist metamorfozat în
expresii acute” …Autoarea ne oferã desigur o cheie
proprie: avem în faþã problema psihosociologicã a crizei
de identitate.
Zavati Gardner afirmã explicit: înfruntãrile Juliei /
Marianei …sunt incursiuni (citeºte traseu labirinthic, pe
firul Ariadnei în sens invers (!) sau dacã vreþi al copilei
din basme care regãseºte calea prin pãdurea fermecatã
spre Acasã, presãrând cu cenuºã drumul… rãtãcirii( n).
Scriitoare cultã, cunoscãtoare a principalelor limbi circulate azi, ea reuºeºte a-ºi pãstra nu doar stilul ci ºi
identitatea creativã.
Poema Juliei May – Miss. Mariana condenseazã
aºadar un COD al translaþiei semantice complexe ºi în
mod curios nu prin apelul la un melos arhaic autohton
(românesc ) ci întegrant în spaþiul cultural anglo- saxon.
De la Hugo Friedrick prin Roland Barthes ºi ajungând
la Umberto Eco – triada ne sugereazã cronologic ºi faptic
un triumf al semioticianului cel mai pretabil la interpretarea
Juliei May.
Fãrã o temeinicã explorare a filosofiei italianului, nu
vom „ decripta” acest produs de excepþie al unei autoare
înzestrate dar ºi cu absorbþii deloc eclectice, mai degrabã
sincretice din marele bazin cultural – paideumatic european. Spre a savura – literalmente – poemul, m-am
sustras din emoþia de impact cu efecte mantice indusã
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2. Textual, Julia May este o mini-epopee modernã, în
care limba românã repotenteazã dificil traductibil, cred,
substratul arhaic sau am spune arheo-fiinþial al arealului
original al autoarei.
Atât poezia cât ºi proza ei sunt impregnate de referiri
explicite, evocãri ale unui tãrâm ce se estompeazã – se
transfigureazã obsedant în mithosul modern al pribegieiiniþiatice ºi þintind Calea Regalã a lui Malraux.
„ De departe oglinda cu vise) chema pe Julia May…
Din întuneric se luptã/ sã se nascã Julia May/ în brazde
strãine ºi ferecate/ în preziceri zãpãcite ºi coapte/ Calliope strângea în braþe o Tãbilþã/ îºi închipuia cã
stãpâneºte lumina-/ Ursitoarele erau înfãþiºate în haos…”
(pag 8).
Uluitoare cheie decodoare! Frisonul marelui basm
românesc prelucrat de Ispirescu , „Tinereþe fãrã bãtrâneþe
ºi viaþã fãr’de moarte, cu acel „plâns de a nu se naºte”,
stigmat al Ursistelor – Parcelor!
„Erato se dichisea (cuvânt al sulemenelii turcism curios în spaþiul moldav…n) deci Erato nu este cea a
pantheonului pur eladic – ci una a fardurilor care fac din
Julia (…), o fascinatã de oglinzi în saloanele intertextuale!
Feciorelnicia domniºoarei Enigel-Julia-Mariana (voila!)
este a „algebricelor umbre legate-n funii”. Cripto are
voluptatea ocheadelor furiºate spre a ispiti – cuceri Prinþul
prin mreje ºi „afacerile privirii capcane”. În oraºul ei „de
himerã cu uºi de stejar, cu „umbre de fiinþe trezite”, parcã
suntem duºi de textul viu pe un þãrm irlandez bântuit de
fantome – ale memoriei aici, - ori dacã vreþi în Bacãul
d’antan, fie oriunde, într-o zonã interferând mitosul cu
halucinantul Real. Unul ars ºi convertit în artã.
Inevitabile gratuitãþi din textul incipient, au rolul
umbrelor în picturã, sunt contrapunctive, spre a valorifica
strãlucirea intuitivã a mesajului- cod gematric din poem.
„Interpreta îºi ascunde suferinþa/ tragedia iubirii pierdute
pe veci/ Polyhymnia în Galeºã Stare… Descrierea scenei
mitice eladice a zeiþelor face aproape inabordabil
semnificatul poemului – asupritor pentru neofit. Dar oare
cui anume vorbim prin poezie? Juhtapunerile zeieºti pe
uman- „miriadele de nivele” – de ce nu… fractali? Cu
acset poem capp-o-d-operã a Marianei Zavati Gardner –
suntem diferenþiaþi: fie surzi ºi orbi la accesarea Misterului
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existenþei – datum , - fie având privilegiul e a „gusta” prin
întrezãrirea Noimei sacrum – ceea ce ne poate consola
ca muritori: dezmãþul ºi nefericirea eroticã a zeilor… Dar
Julia May este o …hibrizee. Chemarea de departe a Juliei
– prin „ oglinzile- caleidoscopul magic al memoriei
ancestrale – Este chemarea destinului care finalmente
se va împlini. Tragicul final este unicul trofeu – am spune
al Asompþiunii / Roland Barthes dixit) -: explorare – progres
(devenire, n.) ºi deznodãmânt: eliberarea spiritului din
materia cu foame de sine manifestã mai ales în Fecioarã
–Femeie-Mater. Sofia (and filo-sofia) alchimicã
transcende în Fiul – prin spiritu sacrum. Transcrierea în
operã sublimeazã naºterea ( în lume) ºi cunoaºterea .
Toate podoabele (estetismul operei) se usucã ºi pier.
Substanþa iubirii „etern pierdute”, nu este trãdare ,ci
asumare a condiþiei feminine într-o lume asupritã esenþial
de Pater. Un Deus Otiosus în cheia „ Coincidentia
Opositorum” . Jocul de oglinzi al acestui excepþional
poem–eseu–epopee modernã – este fascinant ºi relevã
forþa de substrat semiotic ºi semantic al unei excelente
scriitoare românce. Fie prin pecetea de esenþã a
„paradisului pierdut „al copilãriei, dincolo desigur de
profanul istoriei nefericite – anii stalinismului în România
– traumatic ºi poate separator paradoxal de deriziunea ºi
ticãloºia condiþiei malefice a invaziei puterilor oarbe.
Poemul Juliei May este unic în scrisul liric românesc
modern ºi probabil va avea un destin tragic – tocmai cã
va triumfa în plinã pierdere : oare nu avem în Asompþiunea
barthesianã un cod– emn–etimon-rãsad al… precreºtinismului resurect prin dihotomice rupturi de
pãgânismul ce stãruie în Moldova ºi probabil în
substratele Europei trans-culturale ? Conchid cã valoarea
operei Julia May este complinitã splendid ºi de trepidaþia
profund metafizicã a Structurii unui mare suflet empatic,
prin aceasta valoros uman. Julia May este opera
polisemanticã prin excelenþã ºi meritã instrumentare criticã
pe mãsurã, notaþiile noastre fiind empatetic rezonante
prin afinitãþile elective ale unei Condiþii de a fi. Conchid
cã dincolo de capcane (sky trapps în text!), mesajul
focalizat este al Iubirii care dãruie mai mult decât cere
rãsplata la schimb – prin aceea cã legea este de a iubi ci
nu de a fi iubit….
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de citirea nu cu ochii, ci recitativ molcom a acestuia.
Efectul de „vrajã mantramicã” – de descântec, de epos
oarecum în tonusul marelui Edgar Allan Poe (Nevermore!)… poate fi separat când intrãm cu detaºarea criticã
necesarã, dupã recitirea „ Limitelor interpretãrii”, „Opera
deschisã” ºi mai ales „ În cãutarea limbii perfecte”.Mantica
transgreseazã spre RO- manticã, romantism. Julia este
„ Cenuºãreasa” romanticã în basmul lumii retrãit la infinit
de… Alice ! Þara – lumea este una a „minunilor” în noima
de fapt a necunoaºterii lumii, dar accesibilitãþii ei prin
forþa magicã a lui Amor Fati!
Nici vorbã însã de narcisismul eladic, ori de frisoane
eratice. E de observat absenþa din opera Marianei Zavati
Gardner a dimensiunii erotice: paradoxal, deoarece un
senzualism estetitaz, transferat mereu în voluptatea
textului ( ! ) disimuleazã ceea ce Yourcener numea „
infernul tandreþei” .
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Theodor Codreanu

IEªIREA DIN INDIFERENÞÃ
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Adrian Botez este un poet remarcabil dublat de un critic
literar pe mãsurã, autor al unor studii nuanþat gândite despre
Eminescu, Ion Creangã, Ioan Slavici, I. L. Caragiale º.a. Ca
profesor trãitor la Adjud, el coordoneazã una dintre cele mai
incitante reviste ºcolare din þarã, Contraatac, ceea ce sugereazã
ºi disponibilitãþile lui de polemist neobosit. Evident, din aceastã
ultimã posturã, publicistica lui, foarte bogatã în ultimii ani, are
subiectivitatea inevitabilã, care îl poate face vulnerabil, supus,
la rându-i, la „contraatacuri” dure. În acest spaþiu, altminteri,
expresia lui literarã poate prezenta excese stilistice care atestã
graba rãzboinicului care nu are vreme de rafinamente ºi de
perfecþiune stilisticã. Importantã devine miza bãtãliilor sale
într-un context al „demitizãrilor” în tot ce este spiritualitate ºi
fiinþã româneascã. E, poate, un fel de donquijotism
postdecembrist, la care nu prea s-au înghesuit „elitele” noastre
culturale, mult mai pragmatice ºi profitoare de pe urma a ceea
ce se numeºte, cu mare viclenie, political correctness. Ei bine,
lui Adrian Botez îi pasã de viitorul neamului românesc, cum a
început sã-i pese, bunãoarã, lui Dan Puric, acesta având
avantajul susþinerii morale a Bisericii Ortodoxe Române, fapt
ce i-a îngãduit accesul la mai multe televiziuni, în urma
emisiunilor nãscându-se cartea Cine suntem (Editura Platytera,
Bucureºti, 2008). Fireºte, aceasta a iscat strâmbãturi din nas
din partea elitelor cãrora tot ce este românesc le miroase cam
urât. În consecinþã, în vederea unui cronicar de la România
literarã, Dan Puric a devenit, din artistul excepþional care este
în realitate, unul de-a dreptul „mediocru”, demn de plâns.
Desigur, ideea a fost preluatã, triumfal, ºi prin unele publicaþii
din provincie.
Asemenea „riscuri” ºi-a asumat ºi Adrian Botez prin recenta
lui carte Ruguri. România sub asediu (Editura Carpathia Press,
Bucureºti, 2008). Autorul, aºadar, ºi-a asumat consecinþele
chiar prin titlu: „Am intitulat aceastã carte Ruguri – pentru cã
Rugul ºi lumineazã, dar ºi consumã pe luminãtor…”, explicã el
într-un Argument unic. Adrian Botez are credinþa cã România
poate fi salvatã prin aprinderea cât mai multor astfel de „ruguri”.
Din pãcate, rugurile în România postdecembristã sunt foarte
rare ºi repede înãbuºite, caricaturizate de „elite”. Chiar ºi un
rug atât de puternic precum cel aprins, de multã vreme, la
Paris, de cãtre Paul Goma, a devenit repede „odios” ºi demn de
împroºcat cu toate lãturile lumii.
Cartea lui Adrian Botez a fost alcãtuitã ºi arhitecturatã din
articolele apãrute în publicaþiile electronice ARP. Citite în
ansamblu, ele dobândesc coerenþã ºi un suflu care transcende
fiecare piesã luatã singurã. Capitolele se referã la Religie, Patrie
ºi neam metafizic, Învãþãmânt ºi culturã, Sociale, Mari probleme
spirituale naþionale ºi internaþionale, Problema aromânilor.
Aromânii – „ fraþi di mumã ºi di-un tatã”, Trecut, prezent, viitor
ºi… soluþii de continuitate. Sã vedem câteva argumente ale
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ieºirii din indiferenþã a lui Adrian Botez.
Las la o parte unele teme care, între timp, par sã-ºi fi gãsit
soluþionarea, fie ºi în coadã de peºte, precum „scandalul
icoanelor” în ºcoli, care scandal nu e deloc un incident, ci intrã
într-un ansamblu de atacuri bine gândite ºi puse la punct de
cãtre cei cãrora Biserica Ortodoxã Românã le stã ca un ghimpe
în coastã în visul lor ca aceasta sã nu mai constituie pãzitoarea
fiinþei româneºti, maicã spiritualã a românilor, cum o numea
Eminescu. Adrian Botez rãmâne la pãrerea cã infiltrarea
masoneriei în sânul bisericii nu e de bun augur ºi el exprimã
îngrijorãri cã noul patriarh ales, dupã moartea Preafericitului
Teoctist, ar putea sã orienteze instituþia cãtre politica
adversarilor noºtri, în numele unui ecumenism antiortodox.
Desigur, nu-l lasã indiferent nici „rãtãcirile” recente ale
mitropolitului Nicolae Corneanu, ca ºi ale unor artiºti ºi
intelectuali români. Interesant este cazul unui mare artist ca
Grigore Leºe, „unicul artist român care mai ºtie sã facã
deosebirea între popular ºi tradiþional”, atras în capcanele
linguºirilor ºi avantajelor oferite prin televiziuni etc., care s-a
pomenit în postura de actor în slujba „acestui mare circ newage-isto-manelist” de la Sibiu, cu pretenþii „ecumenice” (p.
26). Unor astfel de manifestãri „viclene” Adrian Botez le opune
cãile fireºti deschise, cu multe decenii în urmã, de cãtre teologi
ºi ierarhi ai bisericii precum Dumitru Stãniloae ºi Antonie
Plãmãdealã, cel care nu a rãtãcit cu nimic în miºcarea ecumenicã
europeanã, pe care a slujit-o, în numele unul ecumenism real,
ca lucrare teandricã, de esenþã hristicã, nu hegemono-catolicã
(p. 34). În faþa corului de naivi care cred cã acceptarea
catolicizãrii ortodocºilor ar aduce numai beneficii poporului
român, Adrian Botez adoptã o poziþie realistã, combãtându-l,
bunãoarã, pe un intelectual de prestigiu ca Ioan Petru Culianu,
care în lucrarea închinatã lui Mircea Eliade aprecia ortodoxia
ca „frânã” în calea intrãrii României în rândul þãrilor democratice.
„Câtã orbire, pentru bietul ambiþios ºi oportunist!!!, exclamã
cam patetic autorul. Noi am zice exact pe dos, cã non-ortodoxia
þãrilor occidentale, le împiedicã pe acestea sã intre în rândul
comunitãþilor autentic liber-democratice, în rândul
comunitãþilor cu propensiuni spirituale, spre tãmãduirea de
gravele lor crize…” (p. 39). Asemenea aprecieri „paradoxale”
îºi au tâlcul lor, deºi par foarte vulnerabile.
Aceeaºi pasiune pune Adrian Botez în apãrarea Mioriþei ºi a
lui Eminescu, valori supuse deriziunii ºi „demitizãrii” (pp. 4045). Fenomenul, crede Adrian Botez, pleacã dinspre ideologiile
cu dublu standard din Occident, ideologii bune pentru estici,
dar nu ºi pentru vestici. Teoria se verificã în cazul statului evreu,
unde, în realitate, existã un stat teocratic menit sã apere
spiritualitatea iudaicã, în pofida a ceea ce se vehiculeazã ideologic pe plan mondial: „Sub aparenþa de «democraþie» – se
ascunde o foarte sãnãtoasã Teocraþie – rabinatul fiind instituþia
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spiritualã supremã în stat. Deci autoritatea sacerdotalã. În Israel, pânã ºi comunismul este un comunitarism înþelept,
binefãcãtor pentru toatã lumea israelitã. Dar, în primul rând,
folositor pentru buna ºi eficienta utilizare a vlãgii tineretului.
Naþionalismul, în Israel, este la el acasã!!!” (pp. 52-53). Prin
contrast ºi spre pierzania României, învãþãmântul românesc a
devenit unul antinaþional, cu derutarea infinitã a energiilor
tineretului. Decizionalii români imitã cu servilism modele vestice
care nãruiesc vigoarea spiritualã a tinerilor. Autorul citeazã dintrun raport al specialiºtilor de la Universitatea Columbia – S.U.A.,
1990: „Sistemul educaþional american este la pãmânt, este o
ruinã. Patruzeci de procente dintre tinerii americani care intrã
la colegii recunosc cã nu ºtiu sã scrie ºi sã citeascã corect.
Douãzeci ºi trei de milioane de adulþi sunt analfabeþi”. Cãtre
asemenea „ideal” ne îndreaptã, de aproape douã decenii,
„reformatorii” învãþãmântului românesc. ªi, se pare, au reuºit.
Americanii au însã avantajul cã absorb cu nesaþ tineri
excepþionali din toatã lumea, dezastrul nesimþindu-se în
economia americanã. România este, în schimb, furnizoare de
creiere. Nenorocirea, crede Adrian Botez, vine din manualele
alternative ºi din programele haotice. Baºca sãrãcirea dãscãlimii
care fuge din sistem lãsând locul unor mediocritãþi. El vine cu
probe din manualele de istorie ºi din cele de limba ºi literatura
românã (pp. 64-71). Ministerul ºi-a propus, la noi, sã distrugã
identitatea naþionalã, sã transforme tineretul în turmã, sã
declanºeze un genocid cultural, sã dea þãrii analfabeþi cu
diplomã etc. ªi se pare cã reuºeºte cu asupra de mãsurã!
Adrian Botez are ºi soluþii. El propune, de pildã, reunirea de
urgenþã a unor profesori ºi istorici ºi critici literari competenþi
ºi oneºti, „neaserviþi puterii politice”, pentru a reconstrui un
manual unic de limba ºi literatura românã, simplu, coerent,
„completabil” ºi „alternabil” intelectual cu Biblioteca,
punându-se capãt afacerilor oneroase ale MEC ºi ale editurilor

de tot felul (p. 69). Asta o spunea Adrian Botez pe vremea
ministeriatului Ecaterinei Andronescu. Dar cine sã audã?
În schimb, acolo unde Ministerul reuºeºte, zice autorul, e
în „educaþia pornograficã” a tineretului, cãruia îi pune la
dispoziþie, cu generozitate, prezervative! (pp. 71-74). De ce
n-ar face-o ministerul când ºi Uniunea Scriitorilor a ajuns sã
premieze literatura pornograficã?
La fel de incitante sunt discuþiile lui Adrian Botez pe
marginea scandalului de tip Dan Brown, cu al sãu Cod al lui Da
Vinci, care a fãcut prozeliþi ºi pe malul Dâmboviþei ºi al Bahluiului
prin ilustra reprezentantã a „societãþii civile” Alina Mungiu (pp.
74-80). Un alt semnal de alarmã trage Adrian Botez privitor la
agresiunea maghiarã în satele de ceangãi din Moldova, în faþa
cãreia guvernele României stau ca simple spectatoare,
neglijând adevãrul istoric demonstrat, de mulþi ani, de un
Dumitru Mãrtinaº, cã e vorba de români siliþi sã-ºi pãrãseascã
ortodoxia, apoi baºtina ardeleneascã, pãstrându-ºi, totuºi,
portul ºi obiceiurile. (pp. 80-83). Nu-l lasã indiferent nici
comedia naþionalã televizatã „Cei mai mari români”, nici
„þiganizarea” satelor, nici tragedia românilor din Harghita ºi
Covasna, nici fantezista „cumanizare” a istoriei româneºti
întreprinsã de „trepãduºul” (cum îl numea Pamfil ªeicaru)
Neagu Djuvara, ca sã nu mai vorbim de Raportul Tismãneanu,
croit pe modelul fabulei cu vulpea pãzitoare la gãini, recte
kominterniºtii condamnând… „comunismul” (adicã spiritualitatea naþionalã, Biserica Ortodoxã ºi pe… Edgar Papu, cel care
a fãcut puºcãrie în închisorile comuniste!). Iatã tot atâtea tragicomedii în faþa cãrora românii par lipsiþi de vlagã ºi de reacþie,
lãsându-se prostiþi de sirenele unui pseudo-europenism al
marilor ºarlatani din istorie.
Adrian Botez e unul dintre cei care nu se lasã aromiþi ºi
pãcãliþi. Nu e puþin lucru!

Mircea Radu Iacoban

SURPRIZE: ULTIMUL JUNIMIST
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Muzeului Teatrului din oraºul în care s-a nãscut teatrul
românesc! Incredibil! Dar cum în fiecare rãu sãlãºluieºte
ºi o fãrâmã de bine, când s-a procedat la alcãtuirea
ultimului inventar, în temeiul cãruia cele peste 10.000 de
exponate sunt, acum, lãcãtuite în lãzi, muzeografa Laura
Terente dã peste un manuscris, dacã nu chiar uitat,
oricum, ignorat. Este vorba despre amintirile artistului
emerit Aurel Ghiþescu, intitulate „O viaþã de om pe scenã”.
Se pare cã actorul care, în jumãtatea de veac petrecutã
sub luminile rampei, jucând cam tot ceea ce constituie
marele repertoriu naþional ºi universal, nu le prea avea
cu scrisul, aºa cã pagina de titlu menþioneazã ºi
contribuþia generoasã a altor colegi: amintirile au fost
„transcrise de Val Sãndulescu, dupã notele lui Ion Aurel
PRO

Câte odatã, rãul e ºi spre bine. Casa în care s-a nãscut
Alecsandri ºi care adãpostea, la Iaºi, Muzeul Teatrului, a
fost retrocedatã. Îmi iau îngãduinþa sã afirm cã-i un gest
profund anti-cultural, ºi chiar anti-românesc. Dacã, în
Germania, cineva, înarmat cu orice soi de certificate de
moºtenitor, ar cuteza sã cearã închiderea casei-muzeu
în care s-a nãscut Schiller, s-ar crede cã nu-i în toate
minþile! Casa vornicului Alecsandri, probabil, cel mai vechi
edificiu laic ieºean, reconstruitã din temelie pe banii
statului, se cuvenea rãscumpãratã, scãzându-se cheltuielile reparaþiilor capitale, spre a i se pãstra destinaþia
muzeisticã. Ceea ce nu pare a fi interesat pe nimeni, aºa
cã noul proprietar, venit din Israel doar pentru a gãsi
edificiului o destinaþie lucrativã, a dispus evacuarea
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Manolescu”. Cartea (dactilograma însumeazã aproape
300 de pagini) se adreseazã nu numai celor interesaþi de
istoria teatrului, nu numai cititorului obiºnuit al
memorialisticii culturale, ci ºi publicului larg: este scrisã
fluent, cu cãldurã, dialogurile sunt credibile ºi alerte, iar
cantitatea de informaþie ineditã privind România
începutului de veac XX este impresionantã. La acest
manuscris (sper sã gãsesc un sponsor, spre a-l
preschimba în carte!) mã voi referi cu alt prilej.
Deocamdatã, semnalez prefaþa: un text inedit extrem de
valoros, întins de-a lungul a 18 pagini ºi datorat lui Victor
Eftimiu, cel ce se considera, cu accepþia lui Maiorescu,
„ultimul junimist”. Este mai puþin o prefaþã ºi mai mult o
spovedanie, o profesoiune de credinþã. Eftimiu, care s-a
nãscut în Albania, ºi al cãrui mormânt de la Belu este ºi
acum îngrijit de Comunitatea Albanezilor (cãrora, cândva,
le-a vândut textul imnului naþional cu tot cu... muzica
rãs-cunoscutului „Trei culori”...) scrie o adevãratã odã
închinatã românilor ºi României. Este, probabil, una dintre
ultimele pagini ale operei lui Eftimiu, care avea sã moarã
peste doi ani, în 1972. A dus cu el „un cer întreg de amintiri
/ în pleoapele pe veci închise”. Legitimitatea prefaþatorului
unei cãrþi cu suveniruri din teatru i-o dã ºi calitatea lui de
dramaturg cândva la modã (”Înºir-te, mãrgãrite!”, „Omul
care a vãzut moartea” º.a.), dar ºi postura oficialã în
care s-a aflat din 1920 – director general al teatrelor. Cele
18 pagini descoperite la rãposatul Muzeu ieºean trec în
revistã nu numai etape ºi destine din istoria teatrului

românesc, dar conþin ºi extrem de preþioase mãrturii
privitoare la mari personalitãþi ale culturii naþionale, a cãror
evocare i se pare datorie: „Uitarea mi se pare o trãdare.
Uitarea e suprema laºitate.” Aflãm detalii neºtiute despre
Ed. de Max, actor român ajuns la Comedia Francezã
(„Aº vrea sã mã întorc în România, sã mor societar al
Teatrului Naþional din Bucureºti”), despre Ibrãileanu, Titu
Maiorescu („L-am cunoscut la sfârºitul primului rãzboi
mondial, în casa cumnatului sãu, Iacob Negruzzi” care
„era încã plinã de prezenþa nostalgicã a Mittei Kremnitz
ºi a altor femei care au jucat un rol în viaþa amfitrionilor ºi
a lui Mihai Eminescu”) , despre Sadoveanu, Mihai
Codreanu, Sandu Teleajen, Andrei Oþetea, G.M.
Zamfirescu, Otilia Cazimir, George Lesnea („singurul
rãmas din vechea gardã” ieºeanã) º.m.a. Scrie fiindcã,
aºa cum se tânguia într-o poezie, „Cu fiecare dintre cei /
De care moartea ne desparte / Murim ºi noi, lãsând o
parte / În fiecare dintre ei.” Îl vedem pe Ibrãileanu, copleºit
de imaginea Bucureºtiului interbelic: „Casele astea înalte
mã ameninþã cu înãlþimea lor. Mereu mi se pare c-or sã
se prãbuºeascã peste mine”. N-avea de unde ºti cã, dupã
decenii, va sta sã se prãbuºeascã ºi casa lui Eftimiu,
ornatã cu rãu prevestitoarea bulinã roºie. Acolo, în str.
Marcovici nr. 9, Eftimiu scria strofele închinate limbii
române: „Alcãtuire de cuvinte româneºti / Îþi vãd prin
veacuri inedita bogãþie / Întinerind pe zi ce-mbãtrâneºti...”
Limba pe care suntem azi sfãtuiþi s-o abandonãm,
pãstrând-o doar, cel mult, pentru înjurãturi...

Claude Karnoouh*

VANITAS VANITATUM OMNIA
VANITAS (ECLESIASTUL, 2)
Cum sã interpretãm publicitatea fãcutã mai bine de
un an încoace dosarelor CNSAS privind anumiþi
intelectuali de renume. Dosare în care sunt consemnate
implicaþiile lor mai mult sau mai puþin directe cu
Securitatea în vreme ce, încã de la sfîrºitul lunii
decembrie 1989, ei figurau drept prototipuri ale societaþii
civile, personalitãþi de referinþã ale tuturor ONG-urilor
menite sã apere “democraþia”. Ei n-au pregetat sã critice
laºitatea ºi impostura vechilor politruci reconvertiþi în noii
politicieni „democraþi”. Au devenit imediat invitaþii cvasipermanenþi ai colocviilor si ai tuturor symposia internaþionale denunþînd apariþia neo-comunismului ºi a neonaþionalismul în fosta Europa comunistã. Concurau
vechile noi elite politice pe terenul privilegiilor de cîºtigat
sau de pãstrat. Desigur, pentru cei asemeni mie care
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n-au ascuns niciodatã, cu riscul de a fi înjuraþi (ºi nimeni
nu s-a abþinut) ce vãzuserã ºi ascultaserã între 1970 ºi
1989 din partea intelectualilor români fie în þarã sau cu
prilejul vizitelor în strãinãtate, situaþia lua o întorsãturã
suprarealistã.. E ca ºi cum n-aº fi trãit cinci ani în aceastã
þarã cînd susþineam cã o bunã parte din „noile” figuri aflate
la conducerea societãþii civile „democratice” postdecembriste, aparþinuserã cîndva, dacã nu barzilor
regimului Ceuºescu terminînd prin (sã lãsãm deoparte
entuziasmul general al anilor 1968-1971) a fi actorii sociali
care l-au servit, fireºte, cu elan scãzut în forul lor interior,
dar mereu pentru beneficii personale materiale ºi
simbolice. Pe scurt, cînd în anii 1990 aminteam aceastã
situaþie, observaþiile mele nu treceau hotarul convorbirilor
private cãci în sfera publicã atrãgeau deîndatã replici
deloc amabile la adresa mea.
Fie ca cel fãrã patã sã le arunce piatra, eu voi arunca
doar o pietricicã ºi nu fãrã discernãmînt. Mai întîi, minima
datorie a acestor minþi strãlucite ar fi fost puþinã rezervã
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al ingoranþei tipice unor intelectuali români familiarizaþi
cu cele mai mediocre lucrãri publicate în Statele Unite,
Marea Britanie, în Franþa ºi în Germania, elogiind autorii,
dar ignorînd sistematic cãrþile bune, uneori excelente ale
vecinilor. Iar apoi, oricît de exceptionalã calitatea eseurilor
lui Heidegger publicate la Bucureºti, ce înseamnã ele
pentru o societate cînd nici o cercetare în domeniul
sociologiei rurale ºi industriale sau de statisticã economicã
serioasã nu primea dreptul de publicare, tot atîtea lucrãri
puse în mod curent la dispoziþia publicului în Ungaria,
Polonia, chiar în RDG ! În acele timpuri naþional-socialiste,
era destul sã constaþi nulitatea ºtiinþelor umaniste
româneºti pentru a înþelege rolul politic pervers al
singularitãþii publicaþiilor lui Heidegger sau cele ale lui
Constantin Noica…Pe scurt, nu micã mi-a fost mirarea
sã ascult la Bucureºti acelaºi coleg denigrînd în totalitate
regimul precedent, care nu-i fusese tocmai potrivnic de
vreme ce l-a lãsat sã publice sub semnãturã proprie diverse eseuri (pentru a nu mai vorbi de burse confortabile
ºi conferinþe în strãinãtate). Mi-aº putea spori mirãrile
postdecembriste dar ºi cele ale prietenilor români emigraþi
care mi-au indicat anomalii în discursul noilor maeºtri ai
gîndirii, în fapt, defel noi cu excepþia figurii de un
dramatism grotesc al lui Patapievici…E interesant de
notat cã singurul intelectual român cu adevãrat disident
al anilor 1970, scriitorul Paul Goma (din punctul meu de
vedere, un scriitor mediocru, dar un om de mare curaj)
era cvasi înlãturat din noua societate româneascã de cãtre
vechii sãi colegi, aceeaºi care votaserã excluderea sa
din Uniunea Scriitorilor în 1977 ºi care, dupã 1989, vor
obþine înalte funcþii culturale, uneori chiar înalte funcþii
politice în pofida unui talent mediocru (nu e nevoie sã-i
numim, se vor recunoaºte în aceastã descriere).
Ceea ce e fascinant în lumea intelectualo-politicã a
României postdecembriste, este modalitatea extrem de
abilã, profund mincinoasã ºi perversã pe care intelectuali
de renume pre-ºi postdecembristi (în majoritate aceeaºi)
au ºtiut-o instrumenta la negocierile întorsãturii politice
(adeseori cu ajutorul instituþiilor culturale ºi politice
occidentale), ºi au cîºtigat astfel o putere socialã (ºi
economicã, a nu se uita) pe care nu o aveau înainte
fiindcã puterea socialã realã aparþinea de drept ºi în
totalitate PCR-ului. Trebuie subliniat cã pe timpul sfîrºitului
comunismului aceºti intelectuali n-au abordat niciodatã
o poziþie gorbaciovistã, aºa cum au fãcut-o, pe risc
propriu, oameni politici aparþinînd mai mult sau mai puþin
elitei PCR: mã gîndesc la Brucan, sau la Ion Iliescu,
Adrian Nãstase spre exemplu (nu discut aici politica lor
în calitate de preºedinte al Republicii sau de prim ministru)
sau aºa cum au fãcut-o majoritatea economiºtilor de la
Institutul central de cercetãri economice cãruia îi
aparþinuserã actualul guvernator al Bãncii Naþionale
Române, Isãrescu ºi alþii, foarte competenþi tehnicieni ai
economiei...Aceºti intelectuali nu numai cã nu au abordat
turnura gorbaciovistã (din motive întemeiate! Aderaserã
cu toþii mai mult sau mai puþin la referinþele intelectuale
ale naþional-socialismului ceauºist, tînãrul Cioran, tînãrul
Noica, Nae Ionescu, Mircea Vulcãnescu ºi alþii; îi admirau
în tainã pe Evola sau Papini, nu înþelegeau mare lucru
din a doua etapã a gîndirii lui Heidegger, critic al tehnicii,
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postdecembristã, puþin mai multã modestie, mai puþinã
mediatizare, ceva mai multã tãcere, mai puþine dizertaþii
zgomotoase asupra virtuþilor democraþiei, a drepturilor
omului, asupra crimelor de neiertat ale dictaturii comuniste
(desigur, sunt de neiertat, dar ei au fost, în felul lor,
complici), asupra orbirii poporului dupã decembrie 1989,
incapabil sã accepte terapia de ºoc (de care erau ferite
minþile luminate), asupra rãutãþii rãzbunãtoare a minerilor,
asupra continuitãþii preferinþelor naþional-comuniste ale
lui Vadim Tudor ºi Adrian Pãunescu, etc. Puþin mai multã
modestie ºi mult mai puþinã vanitate ar fi contribuit la
sporirea demnitãþii unui curriculum vitae a acestor
“virtuoºi”. În loc de aceasta, ei s-au comportat ca niºte
birocraþi vulgari ºi nedemni, au crezut cã le va fi uitat
trecutul fiindcã unii dintre amicii lor controlau la un moment dat arhivele, fiindu-le astfel lesne sã mascheze, ori
chiar sã distrugã probele. În fine, aidoma politicienilor de
duzinã deja compromiºi, au crezut posibil jocul de-a
personaje etice pe divanul scenei deîndatã ce vor sluji
mai mult ori mai puþin discret ºi docil noii stãpîni…Lucru
care a ºi funcþionat o vreme, dar se pare cã mai nou, sa strecurat un grãunte de nisip în mecanism.
Actualmente, îºi fac apariþia noi concurenþi (pe care nu-i
cred mai morali) solicitînd la rîndul lor un rol public
împreunã cu trena aferentã. Aceºti noi veniþi încearcã sã
ocupe locurile deconspirînd impostura. De atunci toate
sufletele neprihãnite ale democraþiei, laici ºi clerici ai
postdictaturii în genere prolicºi, se aratã în plinã luminã,
de aceastã datã într-un rol de mare ridicol, cel al
disidenþilor postfactum, personaje care nu i-ar fi displãcut
lui Caragiale…Trebuie spus ºi scris, e un lucru lipsit de
stil, nici Iago nici Lady Macbeth, doar versiunea românopostmodernã a unui farse triviale proprie spectacolelor
de bîlci, iar dacã se distinge vreun stil, e cel de mahala.
Dacã e sã dãm crezare articolelor din presã, rufele
murdare ale epocii ceauºiste (sã nu vorbim de cele din
vremea lui Dej, cãci majoritatea actorilor sunt morþi) sunt
departe de-a fi spãlate. Într-adevãr, existã o diferenþã
fundamentalã între cei care au servit regimul comunist
înainte de 1989 ºi care dupã 1989 s-au înfãþiºat drept
socialiºti mai mult sau mai puþin critici ai vechiului sistem,
mai puþin expliciþi aupra angajamentului lor anterior, ºi
cei care, într-un fel sau altul jurîndu-se cã n-au luat parte
la agapele comuniste, s-au vãzut deîndatã proiectaþi în
centrul vieþii cultural-politice a României postdecembriste.
Spre exemplu, nu micã mi-a fost mirarea sã aflu, în
ianuarie 1990, cã un filosof bine cunoscut înainte de 1989,
elev al lui Noica ºi pe care la un colocviu internaþional de
studii romîneºti la Avignon, organizat de Sorin
Alexandrescu (Universitatea Amsterdam) în colaborare
cu Universitatea Avignon, îl ascultasem lãudînd meritele
regimului Ceauºescu fiindcã permisese editarea unei
selecþii a eseurilor lui Heidegger ºi traducerea operelor
clasice ale filosofiei greceºti, cã tot el se afla în rangul
întîi al vieþii culturale postcomuniste. Dar nu avea vreun
motiv de împãunare; simultan, Heidegger era publicat ºi
discutat pe larg în Ungaria, Polonia ºi Iugoslavia. În
Ungaria comunistã, Kafka a fost publicat începînd cu
1957, ºi la începutul anilor 1980…a vãzut tiparul cartea
lui Varlaam ªalamov despre lagãrele din Kolyma! Semn
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ºi îl ignorau cu desãvîrºire pe Lukacs ori ªcoala de la
Frankfurt…)De asemeni s-au ferit sã-ºi xprime
solidaritatea cu greva minerilor din Jiu în 1977, cu
muncitorii de la uzinele de utilaj greu din Braºov în 1987;
pentru ei, provenind adeseori din mica burghezie
provincialã sau din þãrãnime, enunþul “clasa muncitoare”
evoca miasme sociale poluînd gîndirea de pe culmile
sloganului “rezistenþa prin culturã”. Dar care? Nu se ºtie,
fiindcã literatura de sertar s-a adeverit – cu excepþia
memoriilor vechilor opozanþi – de o sãrãcie
nesemnificativã. Expresia “clasa muncitoare” trimite
mereu la referinþe socializante sau marxizante repudiate
în secret de aceste spirite servile, în pofida avantajelor
acordate de regim colaboratorilor intelectuali. Din acest
punct de vedere, puterea ceauºistã putea dormi liniºtitã ,
nu printre intelectuali trebuiau cãutaþi teoreticienii
contestaþiei sociale ori actorii acesteia. Astfel, în anii
1970-1980 n-a existat disidenþã româneascã.: nici o criticã
de stînga a comunismului real, nici elaborarea unei baze
politice pentru solidarizarea cu lupta muncitorilor opozanþi
ai puterii care pretindea sã-i reprezinte ºi care, peste timp,
n-avea sã ajungã decît un capitalism de Stat (agrementat
cu unele avantaje sociale) exploatîndu-i precum în þãrile
capitaliste. Într-adevãr, nu asemenea reflecþii, savante
fireºte, despre Cratylos, despre gîndirea limitei sau despre
arcanele epistemologiei ºtiinþelor puteau alcãtui terenul
colaborãrii cu cei mai conºtienþi muncitori români angajaþi
într-o bãtãlie politico-economicã cu puterea comunistã…
Iatã pentru ce azi, cu rarissime excepþii (membrii
comitetului de redacþie a revistei Idea Artã+societate de
la Cluj sau cîþiva indivizi rãspîndiþi ici colo), nu trebuie sã
ne mire dezangajarea intelectualilor români faþã de
curentele gîndirii critice occidentale, fie cea continentalã,
britanicã sau nord-americanã în filosofie, sociologie,
antropologie, ºtiinþe politice. Conformismul, supunerea,
servilismul în faþa dominaþiei unilaterale a Statelor Unite
i-a antrenat pe aceºti intelectuali (cu excepþia unui istoric
gorbaciovist Florin Constantiniu de exemplu, adeseori
prosteºte acuzat de crytocomunism de cãtre bunii
democraþi), sã sufle în trompeta corectitudinii politice,
pãrinþii unora dintre ei suflaserã, ori s-au prefãcut astfel,
în trompeta naþional-comunismului ceauºist iar bunicii în
cea a infailibilitãþii URSS, care ieºind triumfãtoare din Al
Doilea Rãzboi Mondial, nu uita nicicînd sã le aminteascã
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sub o formã sau alta, în ciuda întoarcerii armelor din ultima clipã, alianþa strînsã dintre mareºalul Antonescu ºi
al III-lea Reich. Astfel, încît azi, mai mult decît în anii
treizeci, cînd dupã mine, existau tineri intelectuali de
extremã dreaptã, prea puþin originali, producþia intelectualã
româneascã prezintã în zdrobitoare majoritate, dincolo
de un provincialism periferic, un ersatz mediocru oscilînd
între parafrazã platã ºi plagiat, totul luînd înfãþiºarea unui
conglomerat de idei prost însãilate de cãtre oameni care
confundã relaþiile dintre birocraþiile culturale europene ºi
simbolurile pe care le oferã, împreunã cu multiple ºi
contradictorii aventuri ale gîndirii.
Pentru a se erija deopotrivã în para-disidenþi ºi critici
înverºunaþi ai comunismului, aceºti intelectuali au
împovãrat mai mult epoca Ceauºescu cu toate pãcatele,
(uitînd cã erau mai blajine, alcãtuite din compromisuri)
decît epoca lui Dej, cu deportãrile ei masive, torturile ºi
execuþiile.1 Însã deprecierea conºtientã a violentelor
însemne ale epocii Dej le-a permis sã treacã sub tãcere
epoca adevãraþilor disidenþi români, a celor care ar merita
cel puþin compasiunea noastrã admirativã. Desigur, nu
mi-au fost, de cele mai multe ori, nici prieteni politici, nici
confraþi de religie, dar nu trebuie sã i se nege curajul în
faþa adversitãþii omului revoltat împotriva unei ordini feroce
ºi temporar criminalã, doar pentru cã nu e un apropiat al
meu….Sau aºa cum scria odinioarã în Jurnal de rãzboi
marele autor Ernst Jünger, vorbind despre un prieten mort
pe frontul de Est în fruntea regimentului de artilerie grea,
“Cel ce moare ca erou pentru o cauzã ne-eroicã nu e mai
puþin un erou”. Deci, eroii disidenþei româneºti sunt
episcopii ºi preoþii greco-catolici, uneori ºi (dar în mai
micã mãsurã) cei ortodocºi, cu toþii ferm ataºaþi versiunii
lor de creºtinism (mã gîndesc aici la Monseniorul Ghika
ºi la Monseniosul Hossu), militarii veterani, foºtii membri
ai Gãrzii de Fier refugiaþi în munþi care nu voiau sã abdice
de la idealurile lor, chiar dacã le-a fost cauza disperatã
din punct de vedere moral ºi politic, studenþii idealiºti
sau politicienii epocii burghezo-moºiereºti aflaþi în închisori
(ºi ce închisori !) sau la canal (ºi ce canal !), foarte repede
apoi comuniºtii critici care respingeau devierile criminale
sau hotãrîrile socio-economice greºite ºi catastrofice, pe
scurt, toþi cei care într-o formã sau alta n-au cedat doxei
fluctuante a Partidului birocrato-poliþienesc supus
dictatelor voinþei sovietice sau a propriilor mize tactice,
ºi care, asumîndu-ºi pînã la capãt convingerile, au fost
zdrobiþi fizic ºi moral ori pur ºi simplu eliminaþi.
Observaþiile odatã fãcute, aº dori sã adaug cã nu arunc
în mod sistematic oprobriul asupra unor oameni care, în
cele din urmã nu erau nici ofiþeri activi, nici torþionari, ci
pur ºi simplu niºte laºi, obligaþi sã punã oameni, rude,
prieteni, colegi în situaþii delicate. Se poate manifesta o

1
Într-un articol din Ziua, 15 septembrie 2006, intitulat:
“Pactul de neiertat al cozilor de topor” poate fi cititã urmãtoarea
frazã care-mi ilustreazã demersul: <În plinã “dosariadã”, vocea
fostilor detinuþi politici – adevãratele victime ale Securitãþii –
se aude, paradoxal, cel mai puþin. Nu mai au loc în spaþiul
media invadat de falsi moraliºti, judecãtori diletanþi cu morga
de atotstiutor>. E totul spus aici odatã pentru totdeauna !…
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oarecare îngãduinþã dacã, aºa cum s-a întîmplat sub
regimul Dej, ar fi fost vorba de a salva viaþa propriei familii
în schimbul informaþiilor oferite Securitãþii: dilema nu avea
alternativã, era autentic tragicã iar opþiunea de asemeni.
Pe de altã parte, mi se pare insuportabil, deci condamnabil
faptul cã intelectualii anilor 1970-1989 n-au acþionat ca
informatori doar pentru a accede la sfera publicã, pentru
a aparþine elitelor intelectuale, de fapt în cãutarea gloriei
mondene, ci faptul cã mai apoi ºi-au disimulat acþiunile
fabricîndu-ºi imagini de modele ale unui anticomunism
agresiv, în speþã faþã de cei ce-ºi asumau mai mult ori
mai puþin bine trecutul, care, în fine, îl asumau…Este
vorba aici de o corupþie a spiritului ºi a sufletului, o
duplicitate grãitoare asupra jocurilor postdecembriste a
vechilor-noi elite intelectuale hotãrîte fie sã pãstreze, fie
sã se manifeste pe avanscena sferei publice, parþial
abandonatã de politrucii cei mai stînjenitori. Cursa pentru
avantajele financiare e feroce, ºi, pentru a plãcea
sponsorilor occidentali, trebuia cu adevãrat muncit serios
la propria imagine. Cititorul va înþelege imediat, nu manifest vreo încrîncenare faþã de laºitatea oamenilor cînd,
bineînþeles, este vorba de supravieþuirea lor imediatã,
dimpotrivã, simt o mare compasiune, cãci voinþa nu e a
Antigonei. Dar între Antigona ºi o atitudine postfactum
prea puþin demnã alegerea e multiplã., iar aceastã alegere
nu reiese, esenþialmente, din cunoaºterea livrescã a
culturii greceºti, latine, franceze sau germane. Cei care
oferã asemenea argumente fac o confuzie, tipicã
majoritãþii intelectualilor, pun laolaltã cultura ºi curajul
civic. Or, cultura ºi curajul civic aparþin unor domenii total diferite ale acþiunii umane: unul, cultura þine de
domeniul cognitiv, celãlalt, curajul civic þine de modul
de-a fi în Cetate ºi în Stat cînd eºti prins la mijlocul
tensiunii dintre Lege ºi datoria moralã a omului faþã de
om, sau, în termenii modernitãþii, între legalitate ºi

legitimitate ! Acest lucru poartã un nume foarte savant
de la Kant încoace: imperativul categoric etic. Or, din
punctul de vedere al eticii, nimic comun între aceºti doi
termeni, chiar dacã raþiunea poate aduce argumente în
favoarea moralei potrivnicã Legii, cînd aceasta este
nedreaptã.. Între timp, am învãþat din experienþã cã
raþiunea poate fabrica argumente de-o legalitate ilegitimã:
Raþiunea de Stat, Statul de excepþie ºi violenþa prevãzutã
ca necesitate intangibilã pentru desãvîrºirea noii istorii,
adicã drept mijloc de-a plãti orice preþ uman în speranþa
fondãrii unei noi legitimitãþi, baza noii legalitãþi,
etc…Secolul al XX-lea a fost unul din cele mai elocvente
exemple, cel al crimelor fãrã de mãsurã, adeseori perfect legalizate, al omorurilor în massã unele mai enorme
decît altele !
Cei care au refuzat în ianuarie 1990 sã-ºi asume
laºitatea precedentã poartã în ei ºi cu ei o marcã de
neºters. Îndosariind, dupã o parodie de proces execuþia
cuplului Ceauºescu hotãrîtã de gorbacioviºti, au participat
la aceastã sinistrã punere în scenã a purificãrii în graba
tuturor celor care au colaborat, au ajutat, susþinut de
aproape sau de departe puterea comunisto-ceauºistã.
Iatã astfel, extrema abilitate politicã a FSN-ului: ce-a dea împãrtãºi tuturor comesenilor Securitãþii ºi ai PCR-ului
sîngele crimei.Ce suspin de uºurare deîndatã ce omorul
a fost înfãptuit ! Crima a slujit, deci la spãlarea propriilor
pãcate. Or, vina este cu atît mai grea nu atît pentru cã au
înºelat ºi denunþat oamenii generaþiei lor din anii 19701980, ci pentru cã ºi-au arogat o glorie eticã în ochii
tinerelor generaþii care aºteptau o primenire a moravurilor
ºi nu simulacrul acestor primeniri, tineri care voiau sã
punã capãt minciunii ºi disimulãrii, falsurilor ºi tãcerilor
ce-au dominat epoca comunistã. Ascultînd retrospectiv
strigãtele de alarmã ale moraliºtilor de mucava pe timpul
evenimentelor din Piaþa Universitãþii postdecembriste,
depistãm rezonanþe ale unei obscenitãþi sufleteºti de-a
dreptul dezgustãtoare…Minciunile lor postdecembriste
sunt din aceeaºi ordine semanticã cu angajamentul lor
semnat odinioarã cu Securitatea: totul e bun pentru o
frumoasã carierã îndreptãþitã de talent (uneori autentic),
cunoºtiinþe (uneori de înaltã calitate), de asemeni, o înaltã
origine socialã anterioarã puterii comuniste etc. toate
acestea nu poartã alt nume decît cinism ºi perfidie…
Repetarea faptelor dovedeºte cã nu avem de-a face cu
rezultatele unei erori de tinereþe, în esenþã scuzabilã, ci
cu un model spiritual bine ancorat, devenit stilul vieþii
publice, mai rãu, un mod de-a fi în lumea Cetãþii. Este, în
cele din urmã, vorba despre culturã, pe care toatã lumea
o ºtie greu modificabilã…
Ce mai rãmîne de fãcut azi ? Nimic special…Pentru
laici e recomandabilã amabila înlãturare din sfera activitãþii
publice – a-i pensiona din oficiu pe cei mai vîrstnici, pentru
alþii, trimiterea sã ocupe posturi în învãþãmîntul secundar
sau primar; în ce priveºte preoþii, ar trebui sã li se ordone
retragerea pentru tot restul vieþii într-o mãnãstire
îndepãrtatã de centrele urbane, pentru a se ruga, a se
ruga fãrã încetare…Nimic mai mult, nimic mai puþin, fãrã
nici o violenþã, doar retragerea spre a învãþa (de-or mai fi
capabili…) cea mai salutarã umilinþã.
Paris, 15 septembrie 2006
SAECULUM 7/2008

atitudini

Petre Fluieraºu

VALIZA CU BANI E A MEA
SAU CUM ªI DEMOCRAÞIA GREªEªTE!
„Un om real nu poate fi respectat. Cum l-ar putea
respecta societatea? Ea l-a crucificat pe Iisus, l-a omorât
cu pietre pe Buddha, l-a otrãvit pe Socrate.”
Osho – Cartea despre Tao

PRO

Astãzi oamenii au nevoie de hârtii, de aprobãri, de
implorãri, pentru a se bucura de cele mai elementare
drepturi, de însãºi naturaleþea lor. Evoluþia societãþii a
adus cu sine o complicare a existenþei, o transformare a
lumii într-un uriaº aparat birocratic în mijlocul cãruia poþi
acþiona doar urmând tipare bine definite.
Unul dintre drepturile esenþiale ale fiinþei umane este
sã beneficieze de roadele propriilor eforturi. Dacã
acumulezi bani pe cãi legale, este dreptul tãu natural sã
îi foloseºti aºa cum crezi de cuvinþã. Este practic
imposibil astãzi sã donezi sume mari de bani, sã ajuþi
statul, sã îi ajuþi pe cei din jurul tãu. Pentru cã ai nevoie
de explicaþii, pentru cã societatea modernã nu acceptã
cea mai normalã ºi evidentã motivaþie: voinþa.
Nu respectãm legea pentru cã ea existã, o respectãm
pentru cã aºa vrem noi. Nu omorâm oameni, nu oferim
mitã, nu pornim rãzboaie, nu discriminãm, doar pentru
cã aºa vrem noi. Omul este liber, iar fiecare acþiune a sa
depinde exclusiv de voinþã. Nimeni nu te poate opri sã
loveºti, sã distrugi, sã ucizi. Oamenii secolului 21 trebuie
sã accepte cã nu prin edicte morale sau legale se schimbã
mentalitãþile.
Este inacceptabil ca astãzi flagrantul sã fie intuit,
presupus. Pe drumul cãtre casa dealerului de droguri,
consumatorul se poate rãzgândi, este dreptul fiecãruia
dintre noi sã zicã astãzi ceva ºi mâine altceva. Nu poþi
condamna inconstanþa, pentru cã este o caracteristicã
naturalã specificã fiinþelor vii. Viaþa este o înºiruire de
paradoxuri, iar asta este principalul motiv pentru care
trebuie sã zâmbim. Datoria procurorului este sã aºtepte
momentul în care cei doi îºi strâng mâna dupã încheierea
tranzacþiei. Abia atunci poþi acuza, abia în faþa evidenþei
cuvintele tale au valoare.
Ne îndreptãm spre o realitate a urmãririlor, spre o lume
în care proprii mei bani, þinuþi în portbagajul maºinii,
înseamnã o infracþiune. Ne îndreptãm spre o lume în care
telefoanele sunt ascultate, spre o lume în care oamenii
sunt încurajaþi sã acþioneze în spatele cortinei.
Trãim printre iluzii, la care trebuie sã renunþãm pentru
a putea progresa. Oamenii vor încerca sã înºele, este
datoria lor sã facã asta. Rãzboiul este natural, pacea o
simplã convenþie. Iar datoria sistemului este sã îi prindã
pe care încalcã legea pãstrându-ºi statutul minimal.
SAECULUM 7/2008

Controlul statului asupra vieþii cetãþenilor nu poate fi
justificat prin nevoia de siguranþã. Individul este singurul
lucru care conteazã într-o societate, iar fiecare dintre noi
trebuie sã-ºi poarte singur de grijã. Vremea eleganþei s-a
terminat demult, pentru cã eleganþa reuºeºte foarte rar
sã aducã succesul.
Sã încercãm pentru câteva momente sã fim noi înºine.
Ne temem de ceea ce se ascunde acolo? Opinia publicã
se aratã ºocatã de cei care afirmã cu tãrie cã fac doar ce
vor ei sã facã, pentru cã opinia publicã a uitat de mult de
asta. Am uitat cã noi suntem de fapt Dumnezeu, am
uitat cã noi putem decide. Existã consecinþe, pe care sar putea sã nu reuºim sã le evitãm. Dar, la capãtul
drumului, vom descoperi cã în valiza cu bani se ascunde
sufletul nostru.
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polemos

Vasile Plugaru-Cyclop

BURICEA (PÃMÂNTULUI)
SAU GRAFOMANUL PLAGIATOR

126

imposturii ºi al ciorditului din versurile altora, cum se va
vedea în cele ce urmeazã.
Voind sã-ºi probeze tãmâierea, dl. Codrin reproduce
parþial un „sonet înalt-orfic al acestui cânt”, din care vã
invit sã ne „înfruptãm”, doar-doar vom decela ºi noi, bieþii,
„înaltul orfism” invocat: „Nu mai sunt cei care au crezut
în mi / În praf ºi pulbere s-au transformat (ce poetic ºi
adânc! n.m.) / Sub plaja mãrii secate au murit / În piatra
sacrã arde un damnat.” În finalul primului vers, dacã nu
este cumva o eroare de tipar (titrat „mi” în loc de „mit”,
bãnuiesc), înseamnã cã autorul sugereazã nota muzicalã
„mi”, cãreia, cititorul „contribuabil” ºi priceput la deducþii
rebusistice va mai completa cu notele „fa” ºi „sol”, de
unde ºi „înaltul orfism al cântului”. Iatã, aºadar, de unde
þâºneºte (precum petrolul ascuns sub crusta terestrã)
„înaltul orfism” al sonetului invocat, ca fiind o piesã „grea”
din volumul Povestea unui suflet, 2002... Halal orfism!
Dar, oare, Buricea (pãmântului) chiar scrie sonete?
La aceastã întrebare „indiscretã” a rãspuns (ca dovadã
cã ºi-a pus aceeaºi întrebare), încã din anul 2003, unul
dintre marii poeþi (ºi sonetiºti, totodatã) ai României,
nimeni altul decât regretatul Dumitru Pricop, care, într-un
numãr al revistei „Salonul literar” de la Focºani, i-a reproºat
în mod elegant ºi subtil, cã nu respectã condiþia sonetului,
regulile lui de aur.
Oare, nerespectând nici prozodia, nici ritmul, metrica,
oferind în schimb, versificãri prozaice, anoste, cu rime
de genul: „arbori – cobori”, „fraþi – desparþi”, ori titluri de
genul „norme fãrã forme” (I ºi II), cum am întâlnit în
volumul Vama din rod, Ed. „Danubiu”, Brãila, 2007, din
care lipsesc cu desãvârºire emoþia, fiorul liric, vibraþia,
aºezându-le – însã – în ordinea formalã (douã catrene ºi
douã terþine) iar per total sã însumeze 14 versuri, aceasta
se cheamã cã avem un autor de sonete autentice? Nu
cumva sunt niºte fãcãturi fade, lipsite de „duhul” poeziei
adevãrate? Ne vom dumiri mai bine ºi din alte
exemplificãri. Mergând pe firul „demonstraþiei” domnului
ª. Codrin, ce mai aflãm despre grafomanul Aurel M.
Buricea? Tot niºte simpatice glumiþe, de genul: „Când
scrie el, pare a nu-ºi «transcrie» trãirile, ci arta poeticã a
trãirilor”, adicã... tocmai ce-i lipseºte autorului acestor
pseudo-sonete: trãirea poeticã. Gãselniþa motivantã cu
privire la „arta poeticã a trãirilor”, numai de tãmâietor
decelabilã, îmi aminteºte de un banc în care Mefisto se
metamorfozase într-un melc ale cãrui coarne nu erau
vizibile de muritorii de rând, ci numai de îngeri, de sfinþi
ºi heruvimi.
Tot astfel, eu, ca muritor de rând, deºi-s plugar cu
ceva vechime pe ogorul literaturii, nu îmi fu dat, se vede
PRO

Într-un stil ditirambic ºi sforãitor, de inspiraþie galicã,
dl. ªerban Codrin îl gratuleazã pe Aurel M. Buricea
(redutabilul grafoman de la Ulmu), în numãrul din luna
mai al serioasei, altminteri, reviste de culturã „Oglinda
literarã” de la Focºani, cãruia îi dedicã niºte osanale
portretistice în care nici „adrisantul” nu se recunoaºte, în
momentele lui de sinceritate, dar mi te cititorii!
Plin de un elan gongoric ºi uzitând de cele mai
mãgulitoare epitete pe care autorul nãscocitor i le atribuie
cu dãrnicie neobositului grafoman, ce amintesc de trista
perioadã a „iepocii de aur”, a pupãncurismului ceauºist,
autorul unor asemenea deºãnþate ºi nemeritate laude (o
spun în cunoºtinþã de cauzã), în mod inconºtient îºi
plaseazã „beneficiarul” în zona umorului involuntar, a
ironiei acide (francezii, când se batjocoresc între ei, nu
se insultã, cum fac românii, ci îºi adreseazã complimente
ºi laude exagerate, pe baza unor însuºiri mãgulitoare,
dar închipuite). Întocmai procedeazã, dar involuntar –
repet – ºi dl. ªerban Codrin în articolaºul din amintita
revistã, freudian intitulat: „Aurel M. Buricea, un sacerdot
al poeziei virile”, scris într-o manierã scolasticã ºi paralelã
cu realitatea, cel puþin în ceea ce-l priveºte pe „sacerdotul
poeziei virile”, într-o lume în care tot mai mulþi suferã de
impotenþã (intelectualã, mai cu seamã), încât o asemenea
poezie, de-ar fi cum afirmã ritos dl. ª. Codrin, încã din
titlu, ar însemna cã „poezia” lui Buricea este realmente
periculoasã, fiind capabilã de agresiune ºi hãrþuire
„sexualã” asupra... nevinovatei sensibilitãþi ºi a ingenuitãþii
iubitorilor de poezie, ademeniþi precum Ulysse legat de
catarg, de cãtre „virilele” sirene...
Dar, sã nu ne facem griji, sã nu ne temem! Nici
pomenealã de aºa ceva! „Poezia” lui Buricea este atât
de plãpândã ºi de „cuminte”, încât, aproape nu existã.
Domnul Codrin a þinut doar sã ne iscodeascã, sã ne
încerce vulnerabilitatea la sperieturã printr-o glumiþã,
douã, ce era cât pe-aci sã-i reuºeascã. Pentru cã, iatã
ce spune dânsul despre Buricea (pãmântului): „acest
haiduc mustãceos (altcineva îl portretiza într-o recenzie
onestã din revista «Pro Saeculum» nr. 3/2008, semnatã
de Roxana Ioanid, mult mai aproape de adevãr («cu
mustãþi ºi plete în vânt, de corsar»), sapã o fântânã de
generozitate într-un suflet nou-milenarist, care pare sã-ºi
fi pierdut izvoarele. Creator redutabil, unul dintre marii
sonetiºti (sic! þineþi-vã bine! n.m.), dintotdeauna ai poeziei
româneºti, Aurel are nume predestinat”. Cã o fi având
„nume predestinat”, de acord, numai cã „predestinarea”
numelui nu este nici pe departe pentru aurul poeziei –
cum gândeºte înfierbântatul ºi zelosul lãudãtor – ci, pentru
altfel de... „aur”, cu siguranþã! Pentru – de pildã – „aurul”
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treaba, neposedând organul detector, sã vãd ori sã simt,
sã „pipãi” ceea ce domnul ª. Codrin numeºte „arta poeticã
a trãirilor” lui A. M. Buricea...
Ne mai „învaþã” dl. ª. Codrin ºi cum sã-i citim „sonetele” grafomanului: „Citiþi cu creionul în mânã versurile
lui grele, contorsionate ca nodurile unui copac bãtrân,
cicatrizate de vremuri, de tragedii, de prãbuºiri ºi subliniaþi
artele poetice, reductibile uneori la un rând, douã, la o
strofã, la tristih sau distih final ºi veþi obþine o plasã de
ochiuri, un nãvod.”
V-am urmat povaþa întocmai, domnule Codrin, astfel
încât, podidit de lacrimile compasiunii, dupã evocarea
„tragediilor, prãbuºirilor” lui A. M. Buricea, din care aþi
vrut sã faceþi un erou legendar, de statura lui Achile,
mãrturisesc sincer cã nu prea am avut ce sublinia ca...
„arte poetice”, în schimb, ce credeþi cã am gãsit în „plasa
de ochiuri”, în fine, în „nãvodul” din bogata-vã imaginaþie?
În afara duiumului de platitudini nedisimulate, de versificãri
stângace ºi prozaice, lipsite de lirism, de poezie – adicã
versuri anodine – printre acestea, bãnuiþi, mãcar ce am
gãsit? N-o sã credeþi! Am gãsit versuri de-ale altora, ori
frânturi de versuri, sintagme, expresii lirice împrumutate
(adicã, ciordite) la modul cel mai neruºinat ºi... „textualist”
cu putinþã, de chiar „poetul dublat de un subtil (sic!) artist, un creator cult (aferim!, n.m.), conºtient de adaosul
„estetic”, aºa încât, – zic eu – conºtient ori nu, ‘mnealui,
„artistul subtil” a înþeles prin „adaosul estetic”, tocmai
contrariul: la fadele lui versificãri, sã „adauge”,
subtilizându-le, ºi versurile altora, ori frânturi de versuri,
sintagme lirice – repet – pe care le voi exemplifica în
cele ce urmeazã.
Iatã, mai întâi, sã observãm, ca niºte „copii” atenþi la
dl. profesor, cu ce versuri (de-ale grafomanului), pe care
le citeazã în articolaºul cu pricina, încearcã acelaºi domn
ª. Codrin sã ne abureascã simþirea pânã la intoxicare ºi
înceþoºare, pânã la împingerea sensibilitãþii noastre...
Dincolo de somn (cum se intituleazã „minunea” de
„poezie”) ce pare a fi scrisã de un elev de gimnaziu,
corijent la „limba românã”, proaspãt racolat la secta de
sinucigaºi „Emo”: „Am libertatea de a muri oricând / Va
plânge mobila din dormitor / O sã aud primãvara plângând
/ Când de mine i se va face dor”. Unde or fi bãieþii ãia
care cântã manele, pen’ cã, un asemenea text pus pe
muzica lui Adi Minune, Guþã ori Florin Salam, ar stoarce
lacrimi amare ºi bani grei din portofelele pirandelor ori ale
burtoºilor magraoni, de s-ar opri pânã ºi ciorile (ãlea de
pe sus) din zbor, sã asculte asemenea „minuni” poeticeºti
ºi muzicale.
Ca ºi cum gratularea grafomanului ce se dovedeºte a
fi ºi plagiator (exact ce-i lipsea chelului: tichia de
mãrgãritar), nu era îndestulãtoare pentru megalomania
„compozitorului”, de nu-l compara cu „Ecclisiastul”,
schimonosind, astfel, numele sfânt al „Eclesiastului”, dl.
Codrin îl mai cadoriseºte pe Buricea (pãmântului), autor
al versului paranoid „Mi-e versul guºã de privighetoare”
ºi cu alte însuºiri de invidiat: „(...) este chiar matca sa de
om cinstit (poate cu votcã, n.m.) ºi de creator asemenea.
Nu-i trebuie cercetatã poezia, ci infinit mai puþin, cititã,
pentru a-i degusta pe îndelete sucurile dãtãtoare
nicidecum de iluzii estetice, ci de noi energii”. Care...
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„sucuri” – între noi fie vorba, domnule Codrin – cum din
aºa-zisa poezie a lui Buricea lipsesc cu desãvârºire, avem
voie (datã fiind cãldura asta ucigãtoare ce ne usucã), sã
le suplinim cu niºte sucuri bahice, cum ar fi sucurile
produse de podgoriile vrâncene, ori, de nu mai sunt din
astea, câteva berici pe cap de muritor, avem voie?
Tocmai la volumul Vama din rod fãcând referire, autorul
sforãitorului articol nu pridideºte cu tãmâierea lui A. M.
Buricea: „poetul profund, prea adeseori poet al poeziei
(viguros truism, n-am ce zice!, n.m.), pentru care are o
grijã paternã, poet al senectuþii (vezi cutremurãtorul sonet
ultima vamã din vol. Vama din rod, 2007), al „fântânilor
celeste” (de unde sã ºtie dl. Codrin cã aceastã sintagmã,
ca ºi altele, cum voi releva, este o pastiºã dupã titlul
volumului unui poet contemporan, intitulat „Între fântâni
celeste”, apãrut în anul 2006, luna martie, la Arad, ed.
„Viaþa de pretutindeni”, pe care însuºi Buricea l-a recenzat
în 2006, a cãrui recenzie a apãrut atât în revista cu acelaºi
titlu, cât ºi în revista „Poesis” din Satu Mare?, n.m.), al
„peisajelor de iarnã” (...), al „îngerilor bolnavi de infinit”
(altã pastiºã, „transplantatã” ad literam din versul unui alt
poet contemporan). Dar, îngãduit sã-mi fie a reproduce
ºi eu (ceea ce dl. Codrin s-a sfiit a face), fragmente din
„cutremurãtorul sonet” intitulat „ultima vamã”, cu toate
cã a mai reprodus din el... cutremurându-se de râs, ºi
Roxana Ioanid în nr. 3/2008 al revistei „Pro Saeculum” la
rubrica sugestiv numitã „cartonaºul roºu”, pe care l-au
primit din partea-i, atât Buricea (pãmântului), cât ºi
lãudãtorul celui dintâi – Victor Sterom („decanul veleitarilor
ºi grafomanilor din România”): „eu cânt la nunþi tu plângi
în cimitire / la mine-i iarnã grea la tine varã / se-nchide
ciclul orb ultima oarã / cã viitorul doarme-n amintire // seadunã timpul în cercuri de copac / când roteºte-n inima
mea compasul / ºi-mi mãsoarã azi cu toamnele pasul /
de ninge cu cenuºa din rug de veac // înzãpezit de vreme
stau visãtor / ºi-aºtept un vestitor strãin la vamã / privesc
în patru zãri dacã mã-cheamã//”.
De unde cititorul avizat poate constata cel puþin douã
aspecte:
1. Buricea s-a luat de cântat manele pe la nunþi,
probabil în duet cu manelista Daniela Györfi, sã mai
scoatã ºi el un ban;
2. Autorul sonetului cu pricina este ºi autorul unei
ortografii originale, în care îºi permite sã scrie: „mãcheamã”, adicã, legate prin liniuþã de unire, douã pãrþi de
vorbire diferite: un pronume ºi un verb. Bravos naþiune!
Cutremurãtor sonet, aferim!
Într-un alt „sonet” din acelaºi volum (sã vedeþi acum,
„cutremurare”), iatã ce scrie nãstruºnicul grafoman, într-o
terþinã ce „meritã” reprodusã: „ºi-a veºniciei hranã este
clipa / de vrei, Doamne, sã mã treci prin moarte / când
sunt din tine Duh Sfânt ºi parte”, de unde putem deduce
cã Sanctitatea Sa, Buricea Pãmântului, este ºi un Buricea
al Cosmosului, ca parte a Sfintei Treimi!? Iartã-l, Doamne,
cã nu ºtie ce zice! Nu cumva am „descoperit”, din
întâmplare, ºi o altã faþetã a aºa-zisului sonetist? Anume,
starea de megalomanie, ce are la origine gândirea
paranoidã?
Aceeaºi stare ºi gândire ni se relevã ºi din alt „sonet”,
intitulat: „rugã (II)”, din care, revelatoare sunt aceste
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plagiator ºi-a însuºit-o în litera ºi spiritul ei.
Mã întreb dacã un asemenea aºa-zis scriitor , ca
membru al Uniunii din 1990, anterior exclus ºi ulterior
reprimit, care se laudã în stânga ºi în dreapta cu prietenia
maestrului Fãnuº Neagu, cãruia am aflat dintr-o sursã
demnã de încredere, cã i-ar fi reproºat, în urmã cu vreo
doi ani, cã nu l-a susþinut suficient la Academia Românã
pentru a i se acorda premiul Academiei pentru nu ºtiu ce
carte de „sonete”, posibil Masca unui înger, apãrutã în
anul 2006, fie cu prietenia regretatului Dumitru Pricop, la
a cãrui înmormântare (din iulie 2007) nu a catadicsit sã
vinã ºi sã-l conducã pe ultimul, pãmântescul drum, a
primit, oare, pe merit în „palmaresul” lui: trei premii literare,
dintre care unul al Uniunii Scriitorilor, în 1984, douã
diplome de excelenþã ºi un „Premiu Internaþional de Poezie
– Antares”, în anul 2007? Da ori ba?
Am constatat, de asemenea, cu mâhnire, cã la pag.
132 a volumului „Vama din rod”, acelaºi ipochimen a
strecurat intenþionat o eroare ºi o minciunã: la capitolul
„Colaborãri la volume colective”, titlul cãrþii în care i s-a
publicat o postfaþã nu este „Patima muntelui”, ci „Muntele
patimii”, iar cartea reprezintã o antologie de autor: Dumitru
Pricop, iar nu... un „volum colectiv”, cum se titreazã în
respectivul volum.
Pentru toate faptele de „glorie” mai înainte relevate,
sãvârºite de „prodigiosul” grafoman, propun Academiei
Caþavencu sã i se acorde un premiu pentru plagiat ºi
imposturã…

PRO

versuri: „de ce, Doamne, nu mi-ai dat altã soartã / sã
trãim amândoi în alte spaþii / toamna sã-mi batã-n gând
cu fructe coapte / sã fiu etern sã nu mai plâng de noapte
// sã port în palme alte constelaþii / acestui univers sã-i
fiu lut de dor / ajutã-mã azi, Doamne, sã uit sã mor”.
Cu alte cuvinte, grafomanul se viseazã propriul sãu
Dumnezeu nemuritor. Aici chestiunea devine de domeniul
patologicului. Mã depãºeºte. Aferim!
Þin sã relev ºi alt exemplu edificator cu privire la
postura ingratã de plagiator în care ipochimenul se
complace, întrucât – se vede treaba – aºa-zisa lui operã
a fost analizatã superficial de unii, cu ochii prietenoºi ai
indulgenþei, de alþii.
Spre ghinionul lui Buricea ºi al altora ca el, neobosiþi
grafomani, care pot provoca printr-un exagerat numãr de
cãrþi tipãrite, chiar o crizã de hârtie igienicã, fiind eu un
vrednic plugar pe ogorul literar, cyclopindu-mã cu atenþia
cuvenitã asupra unor producþii buriciene, „descopãr” cu
uimire în volumul „Scara din ulm”, ed. „Scrisul românesc”,
2003, la pag. nr. 95, cã prima terþinã a sonetului intitulat
„recviem”, conþine în primul vers „de roade se rup tinere
ramuri
ramuri”, sintagma eminescianã „tinere ramuri”, ce se
cheamã cã este tot o pastiºã, precum în sonetul intitulat
„fântâni celeste”, al cãrui prim vers se constituie aproape
în întregime din titlul volumului de versuri al unui poet
contemporan „cu sete plâng între fântâni celeste
celeste”, gest
paranoic de care am pomenit mai înainte. Din acelaºi
poet, al cãrui nume mai puþin conteazã, numitul grafoman
Buricea pastiºeazã ºi sintagma „noaptea nopþii”, din
volumul „Elegie sub aripa nopþii”, pe care „ingeniosul”
plagiator o reia în vreo trei din aºa-zisele lui sonete din
vol. „Vama din rod”, întrucât – în viziunea lui Buricea –
prin repetarea întreitã a pastiºei, sperã ca expresia de
împrumut astfel însuºitã sã-l proclame pe ciorditor drept
pãrintele ei, aºa cum un „adagiu” leninist, gãsit în „Caiete
filosofice” „decreta” cã o minciunã rostitã sistematic, de
mai multe ori, devine... adevãr!
Tot în volumul „Scara din ulm”, la pag. nr. 59, în primul
vers al celei de a doua terþine a unui aºa-zis sonet –
„decât cel ce barbar cântã la cules” – recunoaºtem un
„transplant” din G. Bacovia („barbar cânta”) – „decupat”
din versul bacovian: „barbar cânta femeia-aceea”.
Aidoma procedeazã A. M. Buricea ºi cu sintagma
„iubirea mea dintâi”, care este tot o pastiºã „acroºatã”
dintr-un grupaj de poeme apãrut în revista „Axioma”, în
luna octombrie 2007, sub semnãtura aceluiaºi poet din
care a pastiºat „fântâni celeste”.
Dar, o mai veche pastiºã – de nu voi mai decela ºi
altele, mai vechi – se prezintã a fi, în seama aceluiaºi A.
M. Buricea, una ce dateazã din anul 1999, când harnicul
grafoman ºi plagiator a publicat volumul „Sonete pascale”
, la aceiaºi editurã – „Danubiu” – al cãrei director pretinde
cã este.
Unul dintre „sonetele” acestei cãrþi conþine urmãtorul
distih: „Întru Tine, Doamne, Cuvântul naºte zi / nu te-aº
cãuta de nu te-aº gãsi...” Toate bune ºi frumoase, numai
cã al doilea vers: „nu te-aº cãuta de nu te-aº gãsi” este
plagiat ad literam ºi puþin retuºat, pentru adaptare, dupã
cugetarea apoftegmaticã a Fericitului Augustin: „Nu m-ai
cãuta, de nu m-ai fi gãsit deja”, pe care ne-fericitul
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confesiuni

Ionel Bandrabur

VOLUPTATEA DE A SCRIE

PRO

Sunt scriitor. Unii îmi recunosc aceastã nobleþe ºi mã
invidiazã, dar, în realitate, sunt un ocnaº: voluptatea frazei mã
þine înlãnþuit, zi de zi ºi multe ore la rând, în faþa foii albe.
** *
Literatura îºi gãseºte rostul numai în mãsura în care adaugã
vieþii cotidiene ceea ce îi lipseºte: voluptatea existenþei în azur.
Voluptatea se trãieºte, practic, în clipã. Spre deosebire însã de
plãcerea dragostei, fulgurantã, violentã, repede stinsã,
voluptatea literaturii se poate prelungi la nesfârºit.
** *
Cea mai poeticã dintre culori este albastrul. Este culoarea
care ne atrage adesea, trezindu-ne dorinþa de puritate ºi setea
unei vieþi descãtuºate de materie. Este culoarea cerului imaculat,
senin, luminos, pe care dorim sã-l contemplãm ori de câte ori
ne înãlþãm ochii pe boltã. Oare pe Dumnezeu îl putem imagina
altfel decât înveºmântat în alb ºi în albastru?
** *
Înþeleg foarte bine cã existã atât de puþini mari poeþi
ºi gânditori,iar sfinþi încã ºi mai puþini: contemplaþia este
o stare împotriva naturii. Individul care contemplã ºi
mediteazã îºi încalcã instinctele fireºti de acþiune ºi sex!
** *
Bãrbãtescul curaj al poetului este de-a þine ochii
deschiºi asupra dragostei, morþii ºi infinitului. Un creator
fãrã fibrã metafizicã nu-e decât un scrib oarecare.
Eminescu, Blaga, Arghezi ºi Voiculescu au posedat,mai
mult decât toþi, acest curaj al marilor întrebãri ºi neliniºti.
** *
Pentru a fi în conversaþie cu mine însumi, gândurile îmi
sunt de ajuns, dar pentru a mã desfãta ºi stima, pentru a mã
vedea existând în azur, trebuie neapãrat sã aºtern pe hârtie
ceea ce gândesc. Solilocul fãrã scriiturã m-ar întoarce la condiþia
omului comun.
** *
Scriitorul nu s-a nãscut pentru a se exhiba pe o scenã,
pentru a-ºi da aere de actor ºi a culege aplauze. El este un
pustnic, un delirant, un magician al cuvintelor, un voluptuos.
În esenþã, materia lui este singurãtatea.
** *
Dacã vrei sã supraveþuieºti prin scrieri,trebuie sã abordezi
temele eterne ºi sã scrii mai bine decât contemporanii tãi. Pe
lângã asta, încã de pe acum, cât eºti în viaþã, trebuie sã te
bucuri de un început de stimã sau mãcar sã existe o controversã în legãturã cu opera ta. Un scriitor care nu trezeºte în
prezent nici cel mai mic interes, acum, când trãieºte ºi se agitã
pentru a-ºi impune scrierile, nici în viitor nu va avea o soartã
mai bunã.
** *
Impulsul de a scrie este înnãscut. De la cea mai fragedã
vârstã, copilul îºi simte încãrcãtura de har, cautã cãrþi ºi se
aruncã în ele, iar orice petic de hârtie este bun pentru a mâzgãli
versuri. Încã de acum, de la ºapte sau opt ani, puºtiul ºtie cã
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adorã cuvântul scris; iar apoi, începând cu adolescenþa-i
zbuciumatã, destinul sãu va fi iluminat de aceastã pasiune.
***
Simpla dragoste de carte ºi de lecturã, dacã apare la vârstã
timpurie, este semn de aptitudine pentru scris.
** *
Literatura este sorã bunã cu religia, amândouã având o
funcþie consolatoare. Prin religie evitãm neliniºtea metafizicã
pricinuitã de moarte, iar prin literaturã ne sustragem acestei
vieþi materiale plictisitoare ºi vulgare. Aºa cum evlaviosul se
contopeºte în rugãciune cu Divinitatea, tot astfel ºi pasionatul
de literaturã este un om fericit, cãci pluteºte necontenit în
feeria luminilor imaginare. Cu Dumnezeu nu ne mai înspãimântã
neantul de mâine, iar cu cititul ºi scrisul înfruntãm sila de azi,
eliberându-ne de povara grijilor legate de un pumn de þãrânã.
***
Lumea este complexã, diversã, tainicã, uluitor de urâtã ºi
de frumoasã. Un scriitor care nu reuºeºte sã ne-o înfãþiºeze
astfel, trezeºte puþin interes ºi e sigur cã nu are geniu.
***
O operã literarã în care s-ar vorbi prea mult despre fericire
ar pãrea falsã ºi ar plictisi. Nu existã fericire purã; nu existã
decât tensiune între forþe neastâmpãrate ºi zgomot de luptã
între ele. Pe lângã asta, mai existã ºi suferinþele naturale ale
cãrnii, acelea cu care venim pe lume ºi care, în cele din urmã,
ne duc la groapã.
***
Rostirea scriitorului trebuie sã fie mãiastrã ºi surprinzãtoare. Cea mai adâncã idee nu place spiritului dacã este
exprimatã plat.
** *
Existã un imperialism al scriitorilor de geniu. Într-un mod
secret, subtil, fiecare vrea sã-ºi impunã asupra noastrã
amprenta-i de gând ºi de fantezie. Deºi niciodatã nu a spus-o,
deºi cât a trãit a fost poate modest, e sigur cã, acum, de dincolo
de mormânt, creatorul exultã atunci când ne vede fascinaþi de
universul sãu. Pentru asta a scris : ca sã fie iubit pânã la sfârºitul
veacurilor.
***
Limbajul curent al oamenilor este de o jalnicã banalitate.
Adesea se întâmplã sã te cutremuri de silã când îi auzi
sporovãind. Numai scriitorul reuºeºte sã înfrumuseþeze ceea
ce este searbãd ºi plictisitor ºi sã înalþe expresia la nivelul artei.
***
Nu ºtiu cine a nãscocit aceastã unicã ºi scurtã viaþã, dar eu
vãd în ea o batjocurã la adresa dorinþei de a fi etern. Ce sã fac
cu ºaptezeci sau optzeci de ani, când aº avea nevoie de secole
pentru a aºterne pe hârtie toate grandioasele opere pe care le
am în minte?
***
Scrisul este acea fericire ciudatã a unor indivizi care gãsesc
mai multã plãcere în cuvinte ºi în fraze decât în frecventarea
oamenilor.
***
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cartonaºul roºu

Roxana Ioanid

IONUÞ CARAGEA

Taman asta îi declarã iubitei, în volumul sãu de versuri
«Delirium tremens»(Iaºi, Editura ªtef, 2006), Ionuþ Caragea
cu o voce – bãnuiesc – tremurândã. Mie, femeie sensibilã cum
mã ºtiu, dacã mi-ar fi declarat un bãrbat aºa ceva („horribile
dictu”), i-aº fi dat – pardon! – un picior undeva ºi l-aº fi trimis
la plimbare! Nu acelaºi lucru îl face o cronicãreasã de serviciu,
cu apetenþe marcate pentru toþi stricãtorii de hârtie; zice
doamna cu pricina despre op-ul lui Ionuþ Caragea (citiþi ºi vã
minunaþi!): «volumul contrariazã într-o oarecare mãsurã
instanþa lectorialã, în al cãrei orizont de aºteptare nu mai este
loc de lirism [s-ar pãrea cã lucrurile sunt clare! Da‘ de unde!].
Poeticitatea nu implicã însã de data aceasta un lirism echivalent
cu solemnitatea, ci o autonomie a eului, bazatã exclusiv pe
autoreferenþialitate. Actantul textual ºi eul liric se suprapun
într-o încercare disperatã de autocunoaºtere…» ªi acum
urmeazã câteva mãrturisiri cutremurãtoare despre cum „vede”
actantul nostru lucrurile: «femeie, iubirea ce-þi dedic este un
orgasm înrãdãcinat / în pãmântul din care m-am înãlþat ºi-n
care mã întrec pigmeii / de coajã – am sã te dezbrac ºi-n miezul
tãu sã fiu insectã / cu seva ta sã mã îmbãt ºi sã devin hoinar /
în voia unui pãdurar îndrãgostit de semne – ºi ciotul tãu va
plânge chihlimbar / ºi voi trãi o veºnicie anateme / înconjurat
de oase printre lemne» (Hotãrât lucru, „ape vor seca în albii”
pânã când se va naºte hermeneutul ideal pentru un asemenea
text) Dar de urmãtoarele versuri ce pãrere aveþi: «nu mai pricep
de mai pricep / dac-am sã mai pricep vreodatã»? Dacã pânã ºi
poetul recunoaºte asta, de la noi ce pretenþii sã mai avem?!
Sau: «râul de lacrimi se adunã în vale ºi te îneacã / iar eu rãmân
în vârf de munte ºi suspine / ºi tot îmi zice unul altul o sã-þi
treacã / iar eu mai sper nu mai pricep de ce nu vine / aºa ca tine
o sã citesc / ºi eu ce-am scris ºi mã gândesc la nemurire…»
Autorul nostru, înconjurat de oase ºi lemne, înecat de lacrimi
ºi suspine, se gândeºte… la nemurire!! Doar nu o sã se
gândeascã la Triunghiul Bermudelor sau la un munte de muºtar
înconjurat de crenvurºti! E mai reconfortant sã te gândeºti la
nemurire ºi sã scrii poezii proaste. Dar sã continuãm, o sã
vedeþi cã meritã: «mã sfinþeam în iordanul pulpelor tale /
cuminte într-un dormitor de catifea / soarele somnoros legãna
sub sprâncene o luminã / aveam o viaþã minunatã / cortinele
din jurul patului…» Gata sfinþit (aþi vãzut cum), poetul îºi trãieºte
viaþa minunatã ca într-un «film cu happy-end» Dar sã vedem
ce mai spune distinsa cronicãreasã: «în acest univers în
continuã expansiune, când guvernat de legi ºi convenþii, când
lãsat la voia întâmplãrii, în care textul poetic ºi actantul îºi
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schimbã în aºa fel rolurile încât este greu de dedus cine pe
cine scrie; singura realitate rãmâne sentimentul, cel care
motiveazã existenþa. Iubirea nu mai determinã situarea în
ipostaze hieratice, în contemplare / adoraþie ºi transã, ci o
senzualitate grea, o parcurgere a topografiei corporale fãrã ca
textul sã cadã în obscenitate…» recunosc cu spãºenie cã nam înþeles mare lucru, mã tem cã nici cronicãreasa rãmasã în
„adoraþie - transã”.
Autorul nostru rãmâne, totuºi, un optimist, încrezãtor în
steaua lui, tandru atins de apele amãgitoare ale megalomaniei:
«Cu acest poem voi stãpâni redute / Versuri formând un nou
triumvirat / Puse la loc de cinste ºi virtute / în templul sufletului
preacurat / Cu-acest poem voi dezlega pãcate / Un ultim sfânt
va fi eliberat / ªi rãnile rãmân în veci uscate…» Vedeþi censeamnã „un nou triumvirat” în ziua de azi? Mai departe, pe
acelaºi ton avântat: « Cu-acest poem voi sãvârºi o carte / voi fi
pe doiºpe – a patra recitat / ªi voi ciuli urechea de departe /
Mãcar de ziua mea nu m-au uitat » Este de-a dreptul emoþionant,
iar aceastã imagine a poetului cu urechile (bine) ciulite rãmâne
emblematicã. Dar sã-l urmãrim puþin ºi-n ipostaza lui filozofic
– gânditoare, agitat de probleme cosmogonice: «La început a
fost punctul / ºi în jurul lui miriade de virgule fecundându-l /
astfel s-a format o stea / prima literã a universului: Alfa a crescut
mare, pânã a ajuns Omega / a explodat dând naºtere la restul
literelor din alfabet…» ºi tot aºa pânã când a apãrut acest
„nepreþuit text”. Cititorul, dacã ar duce la capãt acest „travaliu”,
citind paginã cu paginã, ar merita o recompensã importantã.
Iar d-l Ionuþ Caragea, autorul acestui „ghiveci” rãsuflat, meritã
cu prisosinþã pentru volumul de faþã CARTONAªUL ROªU.
Fãrã drept de recurs!

PRO

„de coajã – aº vrea
sã te dezbrac
ºi-n miezul tãu sã fiu insectã…”

SAECULUM 7/2008

Info cultural

Janine Vladislav

TIMPUL REGÃSIT
RETROSPECTIVÃ VASILE PASCU

PRO

Pictorul VASILE PASCU, de la a cãrei dispariþie au
trecut 30 ani, s-a nãscut pe meleaguri bãcãuane, în satul
Corni,comuna Tãtãrãºti, într-o familie modestã dar cu un
adevãrat cult pentru învãþãturã,credinþã, cinste. Ambiþiile
- câte a avut - le-a împlinit prin muncã ºi o dãruire
deplinã harului cu care l-a înzestrat Dumnezeu, pictura.
A fost un bun profesor, dar mai ales un ARTIST care
a privit în jur cu un ochi limpede, punând totul în schiþe,
sã nu se piardã nimic din farmecul, prospeþimea ºi
noutatea fiecãrui motiv.
A visat ºi a dorit sã facã mult în viaþa sa, dar n-a fost
numai dupã gândul sau. Nedreptãþit, fãrã nici un motiv,
pe vremea când lumea era a activiºtilor de partid, a ales
sã trãiascã în umbra sfinþilor pictaþi, cu adâncã
pioºenie, pe pereþii multor biserici din þarã, dar mai ales
în Bucovina - þinut pe care l-a iubit atât de mult!
I-a pictat cu speranþa cã totul va trece într-o zi, cu
gândul cã bunul Dumnezeu nu-l va pãrãsi în momentele
de cumpãnã.
Deºi a lucrat de multe ori departe de casã, familia i-a
fost pe primul lor. Patru fete ºi un bãiat a adus pe lume,
toþi i-au moºtenit talentul, toþi au pentru blândul lor pãrinte
un adevãrat cult chiar dacã între timp ei înºiºi au devenitrând pe rând- pãrinþi, bunici...
În casa de poveste, aflatã undeva, în partea de vest
a Focºani-ului, amintirea sa este pãstratã cu sfinþenie, la
fel ºi multele tablouri, adevãratã comoarã pentru urmaºii
sãi.
În lucrãrile lui VASILE PASCU totul este simplu, dar
rafinat prin filtre subtile; totul este frumos, firesc ºi
inspirat, întãrind în sufletul ºi mintea mea, clipã dupã
clipã, cele mai plãcute senzaþii. În graþioase imagini,
deºi desenul este ferm ºi detaliile precise, artistul aduce
laude frumuseþii satelor, târgurilor prãfuite, încremenite
parcã în aburul frunziºului aproape negru de atâta verde;
târgoveþii grãbiþi, grãdini ºi uliþe, aerul balonat din preajma
bisericilor: peisajul în care existã PERSONAJELE...
Cunoscãtorului nu-i va fi greu sã observe în tablourile
sale o intersectare a planurilor care dau privitorului
sentimentul profunzimii infinite a spaþiului domestic
aglomerat de chipuri ºi siluete încremenite parcã în
gelatina transparentã a timpului: þãranul resemnat, legãnat
de carul care traverseazã parcã ISTORIA, calfele care
croiesc ºi cos de zor pantofii vânduþi la margine de drum,
tocilarul ºi tocila lui ºi un dute-vino permanent accelerat
de creºterea ºi descreºterea luminii peste zi.
Rezultatul ?
Un minunat caleidoscop, o combinaþie de forme ºi
culori superbe, de o gentileþe aparte, proprie artistului ºi
mâinii lui.
Interesantã mi se pare ºi tratarea luminii într-un mod
cu totul personal. Nu am de unde ºti dacã s-a gândit
SAECULUM 7/2008

vreodatã la acest aspect, dacã s-a confesat cuiva, cã
pentru sine culoarea a însemnat înainte de toate
sentimente prin aceasta apropiindu-se de pictorii italieni
de la începutul sec. XX. Cât despre modelul uman acesta
este prezent în aproape toate lucrãrile chiar ºi atunci când
îl “ vedem” doar cu ochiul minþii. Fie cã este vorba de
portret,naturã moartã sau peisaj , în toate preferã pictura
cu subiect care are o poveste. I-am putea spune, fãrã sã
exageram, pictura mãrturie, sau pictura care se
descoperã privitorului ºi care-i devine astfel - cu voia sa
- confident.
Prin ceea ce a lucrat îmi întãreºte credinþa unei firi
neobosite, curioase, active, iubind întru totul frumosul,
care a adus astfel un plus carierei sale artistice.
’’Creatorul - adicã ARTISTUL - scria Jean Grenier se prezintã ca un Prometeu care furã focul din cer ºi
chiar ca Dumnezeu pe Muntele Sinai. ªi dacã ceva îl
face sã nu se mai opreascã niciodatã din drumul sãu când umbrit, când scãldat în soare - acel ceva este
durerosul sentiment al unei permanente neîmpliniri pe
care sperã, cu fiecare noua creaþie, s-o transforme într-o
împlinire durabilã.”
VASILE PASCU ºi-a împlinit menirea!
Parafrazând pe Francesco Arcangelli, as putea spune
la final:
“Ce ochi la pictorul acesta, ce mânã !”
P.S. - Publicul focºãnean s-a întâlnit, dupã foarte mulþi
ani, cu o parte din tablourile pictorului VASILE PASCU,
la începutul lunii septembrie. Retrospectiva, gãzduitã de
Galeria Hidalgo, s-a realizat cu acceptul familiei artistului.
Succesul - meritat de altfel - le-a dat copiilor ºi nepoþilor
care i-au cãlcat pe urme, curajul sã se gândeascã la o
amplã prezentare cu lucrãri încã necunoscute de publicul
amator, cu lucrãri aflate in colecþii particulare. ªi pe bunã
dreptate, prin arta sa VASILE PASCU este unic în peisajul
vrâncean.
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VASILE PASCU – RE-CUNOSCUT
DUPÃ 30 DE ANI
Joi – 4 septembrie la Galeriile ,,Hidalgo’’ au fost
prezentate focºãnenilor peisajele, portretele ºi compoziþiile
în acuarelã ºi ulei ale profesorului ºi pictorului Vasile
Pascu,cunoscut mai ales ca pictor de biserici.Criticul
de artã Valentin Ciucã a scris special pentru acest
eveniment: ,,Dacã privim lista lucrãrilor realizate la
bisericile din zona Moldovei ºi nu numai,dacã privim
fresca mozaicatã de la Biserica ,,Sfântul Nicolae’’ din
Iaºi, icoana ,,Sfintei Cuvioase Teodora’’ de la Sihlea,
pictura de la Sihãstria, identificãm un artist cu aplicaþie
realã pentru vechile erminii, interpretate în registrul
stilistic personal, dar rãmâne consecvent în spaþiul
canoanelor validate în timp’’.
Pictorul s-a nãscut la 27 ianuarie 1910 în satul Corni,
comuna Tãtãrãºti,judeþul Bacãu.Urmeazã ºcoala ºi liceul
la Adjud, apoi Academia de Arte din Iaºi, la clasa lui
Octav Bãncilã, absolvitã în 1934. Este profesor de desen

ºi caligrafie între 1935-1939 la Vaslui la ªcoala normalã
ºi Liceul ,,Al.I.Cuza’’,apoi din 1940 la Focºani la liceele
,,Unirea’’ ºi ,,Al.I.Cuza’’. Renunþã la învãþãmânt pentru
pictura de biserici din Bucovina, Maramureº, Vrancea.
Condamnat pe nedrept pentru ideile sale politice,a
continuat sã picteze pânã la sfârºitul anului 1978 când
ºi-a pãrãsit cele patru fiice plecând spre sfinþii pe care i-a
pictat.
,,Opera însã supravieþuieºte ºi prin iniþiativa familiei,
coraboratã cu generozitatea galeriei «Hidalgo» având
ºansa unei morale restituiri al cãrei conþinut poate spori
zestrea de valori a artelor din Moldova’’, a încheiat criticul
Valentin Ciucã.
Expoziþia a fost prezentatã de Janine Vadislav de la
,,Atlas –TV’’ ºi au luat cuvântul pictorii Virginia Hossu ºi
Liviu Nedelcu, precum ºi Paraschiv Usturoi, directorul
Direcþiei pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu Vrancea.

Diana Loredana Pavel-Cassese

MIRCEA CÃRTÃRESCU ,,ORBITOR’’
ÎN ITALIA
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cãldura copleºitoare (erau peste 32 C, la 16.45, ora
“deschiderii”, în curtea bibliotecii “Baratta”, unde a avut
loc evenimentul), uimit cã nici mãcar schimbarea de program (iniþial, evenimentul fusese anunþat pentru orele 19)
nu i-a facut pe oameni sã se rãzgândeascã, stânjenit, în
final, când i se cere sã facã fotografii, în dreptul panoului
publicitar în culorile Festivalului. Dezbãrat de orice simþ
mercantil, trecând în subsidiar obiectivul întâlnirii cu
lectorii / potenþialii lectori (prezentarea cãrþii), spre
disperarea editorilor care erau de faþã, autorul
Abbacinante-lui alege sã jongleze cu ideea cã a fost
confundat (aºa îºi începe discursul). Publicul rãsplãteºte
modestia autorului român cu aplauze, dar seria autoironiilor
continuã. Mulþumind pentru premiul primit în Italia,
prestigiosul trofeu literar Giuseppe Acerbi , Mircea
Cãrtãrescu precizeazã: “este primul ºi singurul premiu
primit peste hotare”. Oferã “lãmuriri”: “O sã vã
PRO

Sâmbãta, 6 septembrie, la festivalul de literaturã din
Mantova (Italia), ajuns la cea de-a XII-a ediþie, Mircea
Cãrtãrescu a oferit românilor ºi italienilor prezenþi o lecþie
de toleranþã, umilinþã ºi de literaturã de excepþie.
“Pretextul” l-a constituit prezentarea variantei în italianã
a primei pãrþi din trilogia Orbitor, Orbitor. Aripa stângã
(“Abbacinante. L’Ala sinistra”, editura Voland, 2007).
Deºi, în Peninsula Apeninã, trecuse de cel puþin douã
ori prin caznele unui astfel de eveniment (în Italia, la
aceeaºi editurã, i-au fost traduse alte douã cãrþi, Nostalgia ºi Travesti), deºi obiºnuit din þarã cu veneraþiile (deplin
justificate, desigur), deºi cãlit în “medierea culturalã” (a
fost tradus în opt þãri), domnul Mircea Cãrtãrescu, strãin
de arta disimulãrii, se “oferã” audienþei aºa cum îl ºtim
de acasã, aºa cum îl iubim, de altfel: emoþionat, în faþa
celor 150 de persoane, care au venit special pentru
dumnealui (unii, ca mine, de la 300 km distanþã), sfidând
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dezamãgesc, dar nu sunt eu cel mai mare scriitor român
contemporan ºi nici nu aº vrea sã fiu vãzut ca un
reprezentant al României, ci un om la fel ca
dumneavoastrã, nimic mai mult.”. Cum nimic mai mult?
Când scriitorul pe care-l avem în faþã ne-a fãcut cinste
pretutindeni, când a treia parte a Orbitoru-lui (Orbitor. Aripa
stângã) a primit, în România, premiul “Cartea anului 2007”,
când omul Cãrtãrescu a rãmas în inimile tuturor
studentelor sale (mã numãr printre ele) pentru gestul de
a oferi ghiocei, de 1 martie, întregului amfiteatru, când
profesorul Cãrtãrescu le cerea studenþilor sã-i foloseascã
prenumele în adresare, deºi dumnealui n-a îndrãznit
niciodatã sã-i dea “del tu” lui Nichita Stãnescu. Dar asta
e o altã poveste…
Cum atmosfera s-a mai dezgheþat, conºtient atât de
momentul delicat în care se lanseazã cartea sa în Italia
(în Peninsulã, românii sunt încã denigraþi, chiar dacã difuz
acum) cât ºi de faptul cã literatura românã le este destul
de “strãinã” italienilor, profesorul Mircea Cãrtãrescu
înþelege cã nu poate fi alt moment mai poltrivit pentru o
lecþie despre literatura românã. Preferã, incipitului ex
abrupto al unei prelegeri, (în program era anunþat cu
prelegerea “Fluturele ca paradigmã a lumii”), delectarea
publicului cu un moment de captatio benevolentie
(simpatica primã întâlnire a tânãrului Cãrtãrescu cu Nichita
Stãnescu, cu recomandarea acestuia din urmã –la care
am fãcut aluzie mai sus –de a i se spune Nichita, episod
cunoscut foºtilor studenþi, ºi nu numai, evocat, de fiecare
datã, cu aceeaºi emoþie ºi aceeaºi gratitudine mãrturisitã
faþã de autorul Sensului iubirii). Cu simþul umorului ºi
carisma sa, dar mai ales cu probitatea-i intelectualã,
autorul român a câºtigat simpatia celor de faþã.
Precedentul a fost creat (interesul pentru cultura românã
a fost declanºat) ºi oportunitatea trebuie exploatatã din
plin. Didactic, prozatorul român gliseazã, la fel de delicat,
niciun moment agresiv (nu e loc de agresivitate în
promovarea culturii române peste hotare!), de la general
(oferã definiþii pentru literaturã ºi poezie, peroreazã despre
roman care “nu este decât un lung poem”), la particular:
Nichita Stãnescu “este unicul mare adevãrat poet
contemporan român“, în timp ce Eminescu “este un romantic de tip german(..)” care, “pentru români,
întruchipeazã sinteza dintre Goethe ºi Schiller”. Face
trimiteri livreºti ºi ironizeazã succesul, în Italia, al cãrþii
Travesti, în care unii, induºi în eroare de titlu, au vãzut o
“Biblie Gay”, dar totul cu mãsurã, cãci nicio categorie de
oameni nu trebuie sã se simtã lezatã (“Eu am multã
simpatie pentru travestiþi, pentru acest grup cu alternativã
în privinþa vieþii sexuale, dar mi se pare foarte straniu sã
fii luat drept altã persoanã decât cea care eºti eºti în
realitate”). Publicul îi soarbe cuvintele, se amuzã la
picanteriile introduse dibaci, pândeºte urmãtoarea
intervenþie a autorului. Invitaþi sã adreseze întrebãri, de
cãtre Mircea Mihai Butcovan, scriitorul român, cunoscut
ºi iubit în Italia dupã tipãrirea cãrþii sale, Allunaggio di un
immigrato innamorato (“Aselenizarea unui imigrant
îndrãgostit”) ºi însãrcinat cu “introducerea” autorului
Orbitoru-lui, cei prezenþi profitã pentru a-ºi exprima
încântarea pe care le-a provocat-o scriitura fantastã,
electricã ºi rafinatã a lui Cãrtãrescu, cãci, în Italia, Mircea
SAECULUM 7/2008

Cãrtãrescu este un nume deja cunoscut ºi citit. Chiar
aplaudat îndelung dupã aceastã intervenþie encomiasticã,
autorul, umil ºi mefient, continuã sã se explice ºi sã
explice: care este scopul întâmplãrilor din
Nostalgia(“metafizic”), de ce i-au trebuit 15 ani pentru aºi scrie trilogia ºi, mai ales, de ce cartea (pe care ºi-o
autodefineºte “port-avionul flotei mele”) are 1500 de pagini:
“cartea s-a lãsat scrisã de una singurã în 15 ani; pãrea
cã am în pântec un elefant ºi, recurg la aceastã metaforã,
pentru cã, pentru mine, a fost cu adevãrat ca o gestaþie
(…) n-am ºtiut niciodatã ceea ce aveam sã scriu în pagina
urmãtoare, este o carte care s-a construit printr-o inspiraþie
permanentã, de parcã mi-ar fi fost dictatã. Manuscrisul,
eu scriu încã de mînã, este absolut curat, fãrã nicio
corecturã, timp de 1500 pagini. Primul puternic surprins
de aceastã carte sunt eu însumi, cãci astãzi n-aº mai
putea sã scriu nici mãcar un rând, de aceea spuneam la
început cã un scriitor trebuie sã fie recunoscãtor pentru
fiecare carte pe care o scrie”. Românii prezenþi exclamã
admirativ, stârnind curiozitatea gazdelor care aºteaptã
nerãbdãtoare traducerea lui Bruno Mazzoni, “bravul”
traducãtor al tuturor celor trei cãrþi ale lui Cãrtãrescu,
apãrute în Italia.
Aceastã mostrã de non-pedanterie,, toleranþã ºi
sensibilitate, i-a fãcut sã se mândreascã pânã ºi pe soþii
italieni ai româncelor de faþã (pot confirma), de aceea,
noi, românii martori la eveniment, vã mulþumim, domnule
Mircea Cãrtãrescu, cã ne-aþi dãruit o dupã-amiazã de
bucurie, emoþie ºi speranþã! Mulþumim cã purtaþi în lume
imaginea frumoasã a Celeilalte Românii, imaginea
Genialitãþii ºi a Literaturii de prim rang!
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naþionale.
Revista „Cetatea Culturalã” nu s-a cantonat niciodatã
în provincie ºi provincialism, ea fiind, de la primul ei numãr,
deschisã absolut tuturor scriitorilor ºi autorilor din întreaga
þarã. De fapt, din tot teritoriul locuit de români.
Am evitat cu obstinaþie orice coloraturã politicã sau
ideologicã ºi am reuºit sã evitãm orice încercãri, care nu
au lipsit, de subordonare partinicã.
Dupã aproape ºase ani, în rãzboiul pornit împotriva
fostului edil clujean, o clicã de consilieri locali, dirijaþi de
PSD, a decis încetarea apariþiei revistei, care nu se fãcea
vinovatã de nimic ºi nici nu avea vreo legãturã cu modul
dezastruos ºi iresponsabil în care era, într-adevãr, condus,
la acel moment, municipiul. Moºtenitori, cel puþin în plan
ideologic, al practicilor vechiului regim comunist, consilierii
PSD, urmaþi, deopotrivã de cei ai UDMR, PNÞCD, PD ºi
PNL, au recurs la acest act odios de cenzurã pentru a
închide gura unui organ de presã literarã, fãrã nici un
amestec sau implicare în disputa politicã. (Ce este foarte
curios este faptul cã aºa zisa presã liberã, localã sau de
la nivel naþional, nu a reacþionat, cum s-ar fi impus de la
sine, în faþa acestei samavolnicii psd-iste. Mai mult, ea
a tolerat acest act de cenzurã, dovedind, ºi prin aceasta,
pe de o parte, cã este complet aservitã potentaþilor politici
ºi intereselor sau jocurilor lor, iar pe de altã parte cã nu
este deranjatã de acest atac anti democratic, abuziv ºi
imoral, la adresa unei publicaþii strict literare, neangajate
ºi nesubordonate politic. Printr-o asemenea atitudine
tolerantã faþã de cenzura politicã, presa româneascã a
dovedit cã este încã departe de idealul slujirii democraþiei,
asigurãrii libertãþii cuvântului ºi a pluritãþii exprimãrii
opiniilor în societatea româneascã!)
Urmare a intervenþiei grosolane ºi inadmisibile a clicii
politice amintite, la sârºitul anului 2002, finanþarea revistei
a încetat complet ºi definitiv. Orice discuþii, sau tentative de a purta discuþii cu autorii unei astfel de decizii
stupide, prima ºi singura, din câte ºtiu, de dupã 1989, au
rãmas fãrã rezultat. Fãrã sã o fi citit mãcar, fãrã sã
cunoascã în vreun fel conþinutul sau orientarea revistei,
consilierii amintiþi au rãmas neclintiþi în decizia lor.
Dispariþia revistei, cum era ºi firesc, a generat, pe
lângã pãreri de rãu, ºi discuþii în diverse grupãri literare,
reacþii ale unor personalitãþi marcante.
În 2003, am asigurat, sporadic ºi nesistematic, apariþia,
într-o nouã serie, a câtorva numere ale revistei. Lipsa
fondurilor, dar mai ales a timpului, m-a împiedicat sã
continui publicarea ei.
În 2006, graþie sprijinului unor sponsori, modeºti, ca
cifre de afaceri, ei înºiºi hãrþuiþi mereu de o politicã fiscalã
fãþiº ostilã iniþiativei private, am reluat, într-un nou forPRO

La început de septembrie 1998, apãrea în peisajul
revuistic transilvan o nouã publicaþie lunarã, „Cetatea
Culturalã” – privitã, de cei mai mulþi, cu neîncredere,
convinºi cã, la fel ca atâtea altele, ea va sucomba, fãrã
îndoialã, în scurt timp. Reþinerea unora, în prima etapã
cel puþin, era determinatã de faptul cã revista apãrea cu
finanþarea primãriei ºi a consiliului local. De aici, cauza
ºi prilejul etichetãrilor de tot felul, a atacurilor sau privirii
de sus cu care ne-au gratulat mulþi dintre neo-dogmaticii
sfârºitului de veac ºi mileniu.
La lansarea revistei, un moment modest în cadrul
manifestãrilor de sãrbãtorire a poetului Negoiþã Irimie, unul
dintre cei mai constanþi colaboratori ai noºtri, pânã la
neaºteptata lui dispariþie, afirmam cã ne dorim o publicaþie
deschisã tuturor valorilor reale ale literaturii ºi culturii
transilvane ºi naþionale, cã nu vom deveni ancillaria nici
unei grupãri politice, cã singurul criteriu de selecþie îl vor
constitui valenþele textului propriu-zis ºi nu statutul sau
înregimentarea autorului lui, cã vom evita bisericuþele,
gãºtile sau celelalte grupãri de tip mafiot atât de prezente
în viaþa literar-artisticã româneascã. Promiteam, tot atunci,
cã revista va fi deschisã deopotrivã literaturii universale
contemporane.
Lunã de lunã, vreme de aproape ºase ani, ne-am þinut
de cuvânt, revista confirmând, cu fiecare nou numãr, cã
nu ne intereseazã nici pseudo-disputele culturale ale
epocii, nici tendinþele, neo-staliniste, de demolare a
literaturii pre-„revoluþionare”, nici încercãrile disperate ºi
absolut absurde ale unor noi comisari ai literaturii române
de a impune noi ierarhii pe criterii discutabile,
marginalizând, sau interzicând, ca în plin realism socialist, orice creator care a avut neºansa sã se nascã cu
mai bine de 50 de ani în urmã, dar mai ales sã debuteze
ºi sã publice înainte de 89 ºi care nu a acceptat
compromisul moral al „nãpârlirii” cerute de noii potentaþi
ai culturii ºi literaturii naþionale. Tot lunã de lunã am
demonstrat cã se poate face presã literarã care sã nu fie
obedientã faþã de nici un trepãduº politic, fie el local fie
de la nivel naþional.
Treptat, în pofida cabalei ce ordonase un fel de silenzio
stampa în privinþa apariþiilor revistei, sperând cã, ºi în
felul acesta, vor grãbi dispariþia ei nu numai cã am apãrut,
dar am început sã fim apreciaþi pe plan naþional. Necazul
adversarilor, vizibil în foarte numeroase ocazii, era
determinat de faptul cã, tot numãr de numãr, sporea
interesul cititorilor faþã de revistã, creºtea numãrul
colaboratorilor de prestigiu, între care s-au numãrat poeþi,
scriitori, eseiºti, filosofi, critici ºi istorici literari,
academicieni ºi diplomaþi din circa 37 de þãri ale lumii.
Lor li s-au adãugat nume prestigioase ale vieþii literare
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mat ºi o altã serie, a III-a, publicarea, lunã de lunã, a
revistei. Asta dupã ce, cererile de finanþare, douã la numãr,
adresate noului edil ºef al municipiului, au rãmas nu fãrã
rezoluþie, ci fãrã absolut nici un rãspuns. Dar ºi dupã ce
am constatat cã destinele repartizãrii resurselor de la
bugetul local încãpuserã pe mâna unui veleitar minoritar,
vizibil pornit sã descurajeze ºi sã submineze orice act
de culturã autentic româneascã, care nu admitea nici un
fel de compromisuri sau obedienþe.
Au urmat, apoi, þepele date de unii din lanþul local de
vânzare a presei, fie prin neplata unor sume datorate,
relativ mici, dar substanþiale pentru bugetul nostru sãrac,
fie prin împiedicarea punerii efectiv în vânzare a revistei
(un astfel de vânzãtor de presã, ºi el minoritar, luni de
zile þinea pachetele cu reviste complet nedesfãcute în
depozit, returnându-ni-le inclusiv cu aceeaºi sfoarã cu
care le legasem!)
Nu ne-am lãsat, însã, nici descurajaþi, nici învinºi.
Apãrem, în pofida oricãror greutãþi, rãutãþi ºi duºmãnii,
lunã de lunã, cu sumare bogate ºi variate ºi cu o sumã

de colaboratori, interni ºi de peste hotare, cu nimic mai
prejos faþã de ai altor publicaþii.
Tocmai pentru cã am suferit ºi suferim de pe urma
cenzurii, fie ea doar financiarã, noi suntem duºmanii cei
mai fermi ai oricãrei cenzuri. În sumarele numerelor
noastre veþi gãsi colaboratori din toatã þara, dar ºi din
multe þãri ale lumii. Stau în paginã, alãturi, nume
consacrate, dar ºi tineri în curs de afirmare, unii chiar
debutanþi.
În aceastã lunã septembrie, ar fi trebuit sã sãrbãtorim
zece ani de la apariþia primului numãr al revistei. Marcãm
aceastã aniversare, cu regretul cã ea nu înseamnã ºi
zece ani de apariþie neîntreruptã. Vina nu ne aparþine,
însã.
Aº dori, în acest moment cvasi-aniversar, sã adresez
mulþumirile mele de suflet colaboratorilor apropiaþi, tuturor
colaboratorilor ºi susþinãtorilor din întreaga þarã ºi de peste
hotare, dar mai ales sponsorilor, pentru sprijinul acordat
la realizarea acestei publicaþii. Îi asigurãm pe toþi cã
ambiþia noastrã a fost ºi va rãmâne doar slujirea literaturii
ºi culturii naþionale.

Virgil Panait

REVISTA REVISTELOR
CUL
TURA nr. 27/2008
CULTURA
În rubrica sa (inspirat intitulatã « În ariergarda
avangardei») domnul Eugen Simion ne vorbeºte despre
Octavian Paler… poetul, prin prisma recentului volum de
poeme apãrut la Editura „Semne”. Scrie Eugen Simion:
«Poemele de acum nu sunt primele ºi nici singurele pe
care Octavian Paler le-a scris ºi le-a publicat. A debutat
la 44 de ani, în 1970, cu versuri în genul lui Blaga unde
este vorba de liniºtile ce se mistuie în statui, de tãcerea
pietrelor primordiale, de albul care reprezintã tãcerea
cuvintelor… Mici poeme compuse cu mare grijã despre
semnele misterioase ale materiei în statuile ce rodesc în
spaþiul geologic. A pãrãsit, apoi, poezia – pentru eseul
moral ºi filozofic, pentru romanul de tip parabolic. Revine
spre bãtrâneþe cu aceste notaþii lirice în care vorbeºte
din nou despre Don Quijote ºi morile de vânt ale iluziei,
numind poezia „o formã a speranþei”». Înclin sã cred cã
Octavian Paler a rãmas poet ºi atunci când a scris roman sau eseuri. Evident, prin rafinament ºi culturã.

LUCEAFÃRUL nr. 25 – 26/2008

PRO

Într-un incitant articol, Ilie Traian se întreabã ºi ne
întreabã: «Unde a debutat Eugen Ionescu?» Rãspunsul
îl aflãm mai jos, în cele spuse de poetul Constantin
Nisipeanu, reproduse de autorul articolului: «Cu adevãrat,
Eugen Ionescu a debutat literar în revista mea – RADICAL – la Craiova, în 1929. Chiar în primul numãr a apãrut
SAECULUM 7/2008

ºi primul text din cariera glorioasã a dramaturgului de
rãsunet internaþional, Eugen Ionescu. Când a apãrut
revista, însã, junele Ionescu a remarcat cã în textul sãu
fusese schimbat un cuvânt. Un singur cuvânt – iar asta
l-a înfuriat peste mãsurã. E de tot interesul explicaþia pe
care el a dat-o amicilor sãi literari care nu-i prea înþelegeau
vehemenþa: ,,A intrat în intimitatea mea? Nu se poate
asta!’’ ar fi spus atunci E. Ionescu. Orgoliosul viitor mare
dramaturg n-a cedat scuzelor, a pãrãsit echipa ºi s-a dus
sã colaboreze la Bilete de papagal». Atitudine întru totul
semnificativã pentru profilul acestuia. Un nou succes se
anunþã textul dramatic:«Diavolul aproximativ» semnat de
D. R. Popescu, din care revista publicã un singur act,
convingãtor ºi seducãtor. Cum altfel?!
ROMÂNIA LITERARÃ nr. 28/2008
O cronicã obiectivã – „Zero prozã” – semneazã criticul
Daniel Cristea – Enache, comentând volumul de prozã
„Urbancolia” semnat de tânãrul poet Dan Sociu, desigur
un poet talentat, dar gonflat de la debut – mulþi
confundând boema practicatã de autor cu valoarea literarã.
Iatã ce spune criticul: «Dan Sociu forþeazã în mod vizibil
pãtrunderea într-un sistem contemplat pânã acum din
afarã. Întreaga auto – ficþiune pe care o scrie este
orientatã în aceastã direcþie a exportului. Cartea se citeºte
într-o orã ºi se lasã acoperitã de uitare încã mult mai
repede. Ceea ce se reþine este efortul autorului de a bifa
punct cu punct trendtrend-urile literare. Auto – ficþiune ºi
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ATENEU nr. 7/2008
Necesar ºi binevenit, interviul realizat de ªtefan
Munteanu cu savantul, gânditorul ºi scriitorul Basarab
Nicolescu, tradus pentru prima datã la noi de regretatul
Vasile Sporici: «în cazul meu, între omul de ºtiinþã ºi
omul de artã este o unitate» adevãr de care se poate
convinge oricine-i studiazã opera. «Transdisciplinaritatea,
explicã Basarab Nicolescu, se referã la legãturile între
diferite domenii de cunoaºtere, între diferite discipline
academice, universitare. Iar aceastã nevoie de stabilire
a punþilor între discipline este alimentatã chiar de procesul
de cunoaºtere, în sensul cã explozia, numãrul de discipline este atât de mare, peste opt mii, încât realitatea
despre care vorbeºte fiecare disciplinã este diferitã de
realitatea celorlalte discipline. Un fel de Turn Babel care
duce la o fragmentare a vieþii individuale ºi la o
fragmentare a vieþii sociale. Aceastã fragmentare este
extrem de nocivã, de unde nevoia de legãturi. Dar aceastã
nevoie nu poate fi vagã. Ea trebuie sã existe ca o
metodologie…» Un interviu impecabil condus, lãmuritor
ºi convingãtor, eficient cu adevãrat. Un interviu ce va
stârni – sunt sigur – mari curiozitãþi ºi va satisface nevoia
de limpezire a omului în plan gnoseologic.

VIAÞA ROMÂNEASCÃ nr. 6 – 7/2008
Despre condiþia ingratã a scriitorului român de azi scrie
Nicolae Prelipceanu: «Atunci, în 1908, primirea unui
scriitor în S. S. R. (Uniunea Scriitorilor de azi, s. n.) era
un eveniment, anunþat uneori în ziare. Astãzi, în afarã de
faptul cã ziarele nu ar anunþa un asemenea non –
eveniment din punctul modern de vedere, lista de primiri
e atât de lungã, încât chiar cã nu mai e un eveniment. ªi
ºtiþi de ce atât de lungã? Pentru cã mulþi oameni culþi, ba
ºi unii total inculþi, au deprins scriitura literarã ºi pot trece
drept scriitori o (scurtã) perioadã din viaþa lor. ªi dacã teau prins tocmai în aceea, îi primeºti, n-ai ce sã le faci,
iar ei iau suplimentul de pensie, zic mersi ºi gata cu
literatura!» Aºa o fi, dar… ceva trebuie fãcut. Destul de
forþatã Ancheta cu tema «Scriitorii ºi Biblia» Dacã ar fi
fost, sã zicem, „scriitorul ºi vinul”, „scriitorul ºi femeia”,
„scriitorul ºi Patria”, mai mergea! Dar… când mai toþi
scriitorii nu prea sunt duºi des la bisericã, ancheta nu
prea avea cum sã reuºeascã. De aceea, unele rãspunsuri
sunt formale, seci ºi, uneori, ridicole: «Copil fiind, am
crezut cã marii scriitori au venit direct din cer…» (Gellu
Dorian) Mãi sã fie!!

DIAGONALE nr. 1/2008
Destule lucruri interesante în acest prim numãr al
revistei din Buzãu, printre care ºi interviul realizat de Radu
Voinescu cu poetul Valeriu Stancu. Bucuria a fost cu atât
mai mare cu cât am descoperit, în sfârºit, un scriitor
român fericit, împlinit ºi lipsit de griji: «eu nu mã preocup
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de promovarea cãrþilor mele [aproape 40 de volume, V.
P.]. Nu le trimit la reviste, nu le dãruiesc criticilor literari,
nu le prezint la televiziuni. Eu sunt un scriitor care se
vinde, slavã Domnului, nu-mi zac volumele prin librãrii ºi
anticariate… Pe de altã parte, despre romanele ºi nuvelele
mele s-a scris mereu, cã mã situeazã foarte sus în ierarhia
prozatorilor români… Numai cã eu nu scriu pentru public.
Nici pentru criticã. Eu scriu pentru sufletul meu ºi pentru
cã scrisul mã leagãnã în iluzia înveºnicirii prin cuvânt…
Eu nu le trimit cãrþile. Dar (atenþie!) revistele care se
respectã ºi care preþuiesc proza valoroasã au recenzat
Cantina cu cearcãne
„Cantina
cearcãne” (volum de nuvele apãrut în 2003),
care a avut, la apariþie(?!), câteva zeci de cronici…» sã
recapitulãm, critica a jubilat la apariþia nepreþuitului op de
care a aflat… dupã miros, dupã titlu, prin mijloace
paranormale! ªi au recenzat-o
recenzat-o, iar recenziile s-au
transformat, peste noapte, în cronici elogiase! Concluzia
e una singurã: nu mai trimiteþi cãrþile revistelor, criticilor!
Ãºtia, dacã se respectã
respectã, ºtiu ce au de fãcut!
AXIOMA nr. 6/2008
O incitantã ºi profitabilã lecturã paralelã: I. L. Caragiale
/ N. V. Gogol, ne propune Marian Chirulescu, având ca
punct de plecare naraþiunea fantasticã „Calul dracului”
sub semnãtura autorului român ºi povestirea „Vity” a lui
N. V. Gogol. Spune d-l Chirulescu, printre altele: «Ambele
povestiri (basme - legendã), pornesc de la o întâlnire dintre
pãmânturi cu diavolul ºi au ca protagonistã pe femeia
frumoasã, stãpânitã de un blestem satanic, de a nu-ºi
putea relua tinereþea ºi frumuseþea decât dacã învinge:
baba în „Calul dracului” îl pãcãleºte pe prichindel (naivul
diavol tânãr), baba din „Vity” învinge credinþa unui tânãr
seminarist… La ambii autori, eroinele sunt niºte tinere:
fata de împãrat, personaj de basme la I. L. Caragiale,
fata unui bogat satanik de cazaci, personaj din lumea
realã, la N. V. Gogol – dar ambele personaje fiind niºte
posedate de diavol. În ambele texte, conflictul se
declanºeazã în timpul nopþii, iar situaþiile conflictuale apar
într-un loc marginal, în cazuri extreme… »E un început
promiþãtor; sã sperãm cã investigaþiile autorului nu se
vor opri aici!!

CONVORBIRI LITERARE nr. 6/2008
Mai mult decât lãudabilã ideea de a publica un dialog
inedit cu remarcabilul poet care a fost Ioan Alexandru –
mai profund, în opinia mea, în prima parte a creaþiei;
discutabilele „imne” au însemnat o cedare în plan estetic.
Cum privim astãzi opiniile de acum 25 de ani ale
cunoscutului poet? Sã recunoaºtem: astãzi discursurile
lui Ioan Alexandru par desuete, poate chiar demagogice,
þipate ºi patriotarde, lipsite de cãldura verbului sãu:
«Logosul poeþilor poartã sufletul istoriei unui neam în
universalitate… Am sã încerc sã vã explic semnificaþia
iubirii. Este un prilej de a vorbi despre aceastã dimensiune
a sufletului omenesc care ne frãmântã pe toþi. Un popor
care nu ºi-a dat sufletul în aceastã dimensiune ºi nu ºia pus problema aceasta încã nu ºi-a exprimat sufletul.
Numai omul care iubeºte îºi dã maximele capacitãþi
intelectuale ºi biologice întru rodire. Nicio societate, nicio
operã de geniu, nicio lucare de inginerie, de structurã a
PRO

mizerabilism? O. K. … Incapabil de a scrie un roman,
Dan Sociu a dat în „Urbancolia” un roman în bãtaie de
joc, o zero – prozã supralicitatã ca o cacealma la poker».
Indiscutabil, aºa e. Dar nu ne-am mira prea tare dacã
acest roman „jalnic” va fi încoronat cu premii literare. Doar
reclama ºi biografia boemã conteazã, nu-i aºa?!
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mâine, cu ingineri care habar nu au sã ridice case, cu
dascãli incapabili sã redacteze o cerere, cu avocaþi ºi
judecãtori neºtiutori ai legilor? Ei bine, aceste produse
recente ale ºcolii mai au ºi tupeul de a-ºi revendica drepturi
pe mãsura patalamalelor obþinute numai ele ºtiu cum»
Chiar aºa este. Nici vorbã de exagerãri. Dar cine e de
vinã cã la noi se face o facultate mai uºor decât un curs
de coafeze sau frizerie la Casa de culturã a oraºului?
Azi, la noi, numai cine nu vrea, nu obþine o patalama…
sã fie acolo!
ACOLADA nr. 6-7/2008

materiei, de opere literare, de cântec… Nu este de
imaginat fãrã aceastã uriaºã iubire: foc am venit pe lume
ºi doresc ca acest foc sã fie aprins. Este focul dragostei
care-l aduce pe om la starea maximã a umanitãþii sale»
Parcã ar vorbi actorul misionar al Domnului, Dan Puric…
CAFENEAUA LITERARÃ nr. 6/2008
Un excelent interviu realizeazã Virgil Diaconu, aflat
în dialog cu distinsul critic ºi istoric literar Theodor
Codreanu. Iatã ce rãspunde Domnia Sa privitor la modul
cum se stabilesc la noi ierarhiile valorice: «La noi, ºi
istoriile literare se scriu dupã spiritul de cumetrie, vorba
ex-preºedintelui Ion Iliescu. Cea a lui Alex. ªtefãnescu
este un exemplu strãlucit, în atare privinþã. Altminteri,
autorul a avut oarece onestitate în a-ºi recunoaºte criteriul
impresionist – aºa am crezut de cuviinþã. Pretinzând
cã a privit literatura din înalt, ca Hyperion, însã fãrã ochiul
de fulger al acestuia, Alex ªtefãnescu se crede trimis pe
pãmânt sã judece ca Mântuitorul. De aici ºi eºecul sãu
luciferic. Aceasta este o viziune totalitarã post –
totalitarã…Cât priveºte pe Marin Mincu, el este unul dintre
marii noºtri ambiþioºi, venind oarecum de pe alte platforme
decât N. Manolescu ºi Alex ªtefãnescu. Fie ºi pentru
faptul cã, pentru dânsul, Eminescu existã. Marin Mincu
a încercat sã se menþinã în cercul a ceea ce eu am numit
Transmodernismul. Numai cã s-a pomenit, în ultimii ani,
prin cenacluri, cultivator ºi susþinãtor al postmodernismului
pornografic». Câtã dreptate are, din pãcate!

BUCOVINA LITERARÃ nr. 5-6/2008

PRO

O radiografie tristã ºi (dureros de) exactã a unei
Românii viitoare întreprinde reputatul critic ºi (redutabil)
polemist Alexandru Dobrescu care apreciazã, în articolul
„Cãrturarul ºi ucenicii”, cu toatã luciditatea: «Societatea
noastrã are o problemã, deocamdatã fãrã soluþie: aceea
a calificãrii generaþiei chemate mâine sã o conducã.
Democraþia prost înþeleasã a instaurat un soi de cult al
formei în dauna fondului. Conteazã mai puþin cât eºti de
instruit, ci mai mult dacã posezi dovezile formale ale
instrucþiei, iar diplomele ºi titlurile se obþin dupã regulile
economiei de piaþã. Îþi imaginezi cum va arãta lumea de
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Nu ºtiu câþi dintre cititorii acestei prestigioase reviste,
apãrute la Satu Mare, citesc articolele jurnalistului Eduard
Ovidiu Ohanesian (rãpit în Irak ºi apoi eliberat). Eu m-am
învrednicit ºi am aflat cã: 1) Autorul este un anti-Bãsescu
veritabil; 2) România este condusã, din umbrã, de servicii
secrete, fiind împânzitã de informatori, spioni ºi reþele de
contra-spionaj; 3) Ziaristul ne vorbeºte ºi despre
„tonomatele puterii”, dar nu suflã o vorbã despre
tonomatele (mai profesioniste) ale lui Dan Voiculescu,
Felix motanul. De ce, oare?! Oricum, pânã sã-ºi
argumenteze solid gravele afirmaþii ºi acuzaþii aduse –
d-l Ohanesian rãmâne un fel de „Valentin Stan” al presei
scrise, mereu doritor sã se afle la vedere ºi sã strige cât
mai tare!
Un excelent ºi necesar articol de atitudine semneazã
I. Z. (Ion Zubaºcu?!) Doar cã autorul face o flagrantã
nedreptate – îl situeazã pe Theodor Codreanu de aceeaºi
parte a baricadei cu … Artur Silvestri ºi Aureliu Goci (?!?)
Sã fim serioºi! Îi recomand / sugerez lui I. Z. sã parcurgã
volumele sale (Th. C.) despre Eminescu, Bacovia,
Caragiale ºi, în mod sigur, îºi va revizui atitudinea. Cu
toate acestea, „O performanþã gazetãreascã dizgraþioasã”
este un articol meritoriu în multe privinþe.

DACIA LITERARÃ nr. 4/2008
Neobositul cercetãtor Graþian Jucan, plecând de la
convingerea cã «peste nemãrginirea timpului, marile
talente, geniile se iubesc ºi se admirã» scrie un interesant
articol în care face o paralelã între (n-ar fi prima datã)
Eminescu ºi Dante. Spune autorul articolului: «Dante, ca
ºi Eminescu, este un mare poet al iubirii… Sufletul
omenesc e pretutindeni acelaºi, iar flacãra geniului arde
în inima fiecãrui popor. Astfel, sunt multe asemãnãri în
spiritualitatea popoarelor, în istoria creaþiilor artistice ale
acestora, populare ºi culte. Frãmântãrile epocii lui Dante,
ca ºi ale lui Eminescu, ilustrând nesiguranþa intelectualitãþii
timpului lor, sfâºiate de contradicþii, despre care Eminescu
scria cã, zugrãvindu-le, ar trebui împrumutate culorile
negre din infernul dantesc, s-au cristalizat în unele
aspecte ale operei acestora, prin creaþii poetice pline de
cãldura sentimentelor, fie în iubire, în dragostea faþã de
oameni ºi de þarã, nutrind amândoi aspiraþiile idealului
unitãþii lor naþionale. Temperamentele poetice apropiate,
prin temele poetice, prin simplitate ºi tehnica savantã a
versului, prin anume procedee stilistice, prin trãsãturile
morale, încununate de patriotismul lor înalt. » De aici
plecând, se pot spune multe altele despre creaþia lor
poeticã, despre semnificaþiile etice ºi estetice ale unor
opere exemplare pentru timpul care le-a izvodit.
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Dinu Mirea

BREVIAR

de ºtiinþã, 2007, 348 p.
Irina Petraº
Petraº, una din vocile critice respectate, este
ºi se considerã, pe bunã dreptate, membrã a generaþiei
‘70, alãturi de Adrian Popescu, Petru Poantã, Ion Mircea,
Marian Papahagi… De aceea, atunci când comenteazã
volumul acestuia, „ Crochiu sentimental ” (2006),
reverbereazã intim, descoperind ochiului uimit amintiri
tremurãtoare, miºcãri tandre ale gândului, iluminãri tainice
ale memoriei, alãturi de impecabile judecãþi critice. În
alte cazuri, comentariul e mai detaºat, pãtrunzãtor ºi,
fireºte, nu-ºi refuzã plãcerea – întotdeauna bine motivatã
– de a „cârti”, atunci când e cazul. De o pildã, «Darul
Ioanei» de Stelian Þurlea îi provoacã urmãtoarele
observaþii: „derizoriul ºi dramaticul îºi dau brânci în paginã,
aparenþele înãbuºã esenþa, înfruntãrile sunt când tragice,
când groteºti, într-un dosar al epocii plin de dovezi
contradictorii ºi de file rãtãcite ºi încopciate alandala”.
Sau, oprindu-se asupra „Istoriei literaturii române
contemporane” a lui Alex. ªtefãnescu, îi recunoaºte
eleganþa sfidãtoare, dar observã imediat cã, în afara
acestei eleganþe studiate, «n-ar fi decât o culegere de
articole» ,« câteodatã sclipitoare ºi memorabile» ,
«câteodatã sumare ºi superficiale». Subscriem fãrã
rezerve. Mai ales cã tomul de faþã al Irinei Petraº, fãrã a
fi arãtos ºi arogant, impune prin seriozitate, profunzime,
simþul responsabilitãþii pentru fiecare propoziþie criticã.
Ardeleneºte.

ION PANAIT, Vântul care se uitã pe geam.
Insomnii cu haiku-uri, Ediþie trilingvã (Ioan Dumitru
Denciu – limba francezã; Mihaela Rãu – limba englezã),
Focºani, Ed. Andrew, 2008, 88 p.
Citind acest nou op al lui Ion Panait, al 17-lea la numãr,
m-am gândit cã forma aceasta scurtã, concentratã (clipa
surprinsã în eternitatea ei) se potriveºte foarte bine
elegiacului apãsat de trecerea mãtãsoasã a timpului, chiar
dacã haiku-ul practicat nu respectã întocmai (nici nu ar
fi posibil) canoanele unei specii, impuse în sec. al XVIlea, ce a cãpãtat circulaþie universalã, adaptându-se
ritmului / ritmurilor veacului pe care îl trãim, mai liber ºi
mult îmbogãþit. Versuri memorabile ar fi destule:
«Duminicã dimineaþa - / deasupra lucrurilor / stã rãsãritul
morþii». Sau: «Suprafaþa lucrurilor, - / suma de ocazii / la
preþul pieþii»Nu toate textele (127 la numãr) poartã „aura
vagului”, dar toate cultivã (mai mult sau mai puþin inspirat)
sugestia discretã a unor trãiri intense prin mijloace de o
mare simplitate. Faptul cã la Bucureºti existã o editurã
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Haiku (condusã de Florin Vasiliu), o societate Haiku
Haiku, un
grup semnificativ de scriitori ce cultivã – haiku-ul în
variantã autohtonã dovedeºte cã fenomenul nu poate fi
ignorat. Asta înseamnã cã mai e loc, în acest univers,
pentru o poezie a unei senine ºi profunde generozitãþi
umane. O nobilã tristeþe se aºazã odatã cu „parfumul
amar al ruinei”, iar poetul îmbrãcat în „pielea de tigru al
melancoliei” (mai) aºteaptã „amurgul zilei de mâine”.

ION GHEORGHE PRICOP, Terapiile
invocaþiei, Iaºi, Editura Timpul
Timpul, 2008, 320 p.
Volumul de faþã, aparþinând poetului vasluian Ion
Gheorghe Pricop, încheie trilogia începutã cu „Balada
vârstelor”, în 2004, ºi continuatã cu „ Caligramele
Destinului” (A doua carte a lui Iov) în 2006, întreprindere
poeticã puþin obiºnuitã în peisajul literar actual care
exploateazã fragmentul ºi detaliul puþin semnificativ din
perspectiva Marelui Tot. S-a observat cã acesta are,
simultan, gustul experimentului rafinat, ambiþia unicitãþii,
voinþa de se miºca într-un univers al formelor ºlefuite ºi
revigorate de un amplu suflu epopeic, apetitul vocabulelor
mustoase ºi al zicerilor surprinzãtoare, contrazicând ºi
copleºind sintaxa tradiþionalã. Dacã „Balada vârstelor”
propunea un drum iniþiatic de la naºtere pânã la moarte
(V. Dinescu), dacã urmãtorul volum, „Caligramele
Destinului” îºi propunea a sugera treptele arhetipale
depãºite de noul IOV în itinerariul aspru ºi dificultuos de
la profan la sacru, cu revelarea adevãrului suprem, în
fine, în „Terapiile invocaþiei” eul liric se aflã surprins în
relaþia sa cu Divinitatea (niºte psalmi barbieni, aº spune),
cu satul – pattern ºi o istorie agresivã, pustiitoare în
plan moral (având ca efect ºubrezirea valorilor
tradiþionale), faþã în faþã cu Sine, cu Moartea, sub semnul
Destinului ce nu se lasã intuit întotdeauna; în sfârºit, din
nou, cu Tatãl ceresc, mai puþin iubitor ºi mai puþin doritor
sã dea un semn fiului lepãdat pe pãmântul robit pãcatelor
ºi supus rãtãcirilor, Invocaþiile lui Ion Gheorghe Pricop
au puterea vindecãtoare a logosului atins de Miracolul
Facerii.

GEORGE L. NIMIGEANU, Ale vieþii sunt
toate cuvintele, Cuvânt înainte de Cornel Moraru.
Târgu – Mureº, Editura Ardealul, Colecþia Poesis
Poesis, 2005,
138 p.
Poetul din Mediaº (n. 1938) este autorul unei opere
remarcabile, fireºte nu sub raport cantitativ (11 volume
pânã în anul 2004 inclusiv), cât sub raportul valorii
estetice. E uºor de înþeles de ce acesta a þinut sã-ºi
antologheze creaþia pe criterii tematice. Primul din seria
PRO

IRINA PETRAª, Cãrþi de ieri ºi de azi.
Scriitori contemporani, Cluj – Napoca, Casa Cãrþii
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programatã este „Ale vieþii sunt toate cuvintele” în care
cele trei cicluri: „Desculþi prin rouã”, „Paºi pe jeratec” ºi
„Coborând pe scara suitoare” sugereazã cele trei trepte
ale Cunoaºterii de Sine prin Eros: treapta senzual –
juvenilã – un amestec indicibil de candoare ºi intuire
vicleanã a unei alte realitãþi, treapta maturizãrii prin
asumarea lucidã a unui sentiment de vinovãþie
(întemeietoare) ºi, în sfârºit, treapta evaluãrilor
indecise, sub imperativul reflecþiei ºi al încrederii în
logosul poetic: «Textele au aceeaºi þinutã elevatã,
armonios – ritualicã de incantaþie imnicã (…) Drama eroticã
se consumã calm, pe aceleaºi tipare arhetipale dinainte
statornicite» (Cornel Moraru). Chiar pe o asemenea temã
„fierbinte”, George L. Nimigeanu se dovedeºte a fi un
poet cerebral ce oficiazã cu demnitate, fie cã ascultã
„sunetul ierbii”, fie cã ascultã „cum se nasc fluviile”,
punându-ºi etern aceleaºi întrebãri devastatoare:
„deasupra pasãrea târziului / ºi întrebarea / spin
singurãtãþii / poate / Unde? / poate / Când?” Disciplina
prozodicã ºi tãietura severã a versurilor impun o þinutã
sobrã peste care apasã o perdea grea de melancolie („de
toamnã târzie”) întru Rost ºi Rostire. O carte care se
citeºte cu uimirea încântatã a cititorului rãmas stãpân pe
simþurile sale: „de dincolo de memoria nopþii / ºoapte
ademenind þi-o aud / pângãrind – luminându-mi partea de
rai / cu neastâmpãrul verdelui crud.”

GEORGE L. NIMIGEANU, Pietre de râu.
Pete de sânge, Cuvânt înainte de Ionel Popa
Popa. Târgu
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Poesis, 2006, 126p.
– Mureº, Editura Ardealul, Colecþia Poesis
Fãrã a putea face demarcaþii tematice precise, acest
al doilea volum antologic cuprinde texte adunate ºi
organizate pe relaþia (fundamentalã) POET – TIMP –
POEZIE ºi absoarbe / exploateazã urmãtoarele teme
adiacente: dimensiunea antologicã a actului creator,
rãdãcinile inspiraþiei, facerea poemului, vânãtoarea de
iluzii, impactul eu-lume
eu-lume, cãutarea încrâncenatã a Sinelui,
viaþa ca ardere neîntreruptã sub semnul miºcãrii
ascensionale spre zona sacrului. Peste toate,
afectivitatea ºi luciditatea cedând una alteia în „jocul”
permanent luminã – umbrã, sacru – profan, creºtere
– trecere – amintire. Într-o exprimare fericitã a lui Ionel
Popa, prefaþatorul de aici, «sentimentul fundamental al
poeziei [sale], este melancolia», dincolo de care «se aflã
conºtiinþa tragicã a dualitãþii omului» (lut ºi foc, trecere
ºi rostuire). Acelaºi comentator observã cu dreptate
influenþa blagianã vizibilã, dar nu copleºitoare, precum ºi
expresionismul fertil al unor texte emblematice: „Mult mai
adânci sunt nopþile din mine / sub steaua lor pe mãri
secate bântui / vederea de-ntuneric sã mi-o mântui…”
Sau: „Un bici amarnic fulgerã pe cai / caii trag viaþa printre
iad ºi rai…” Sau: „Sãlbatice câmpii sub copitele cailor…”
Sunt imagini de o mare vitalitate, formule dinamice,
frenetice, exaltante (eliberatoare) ce alterneazã cu
reflecþiile venite dintr-o sensibilitate metafizicã. Peste
acestea doar timpul lumineazã poetului potrivirile ºi
nepotrivirile, împlinirile ºi neîmplinirile în r a n a
tãmãduitoare care este Poezia.
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GEORGE L. NIMIGEANU, Aerul din
cântecul pierdut, Cuvânt înainte de Iulian Boldea
Boldea,
Târgu – Mureº, Editura Ardealul, Colecþia Poesis
Poesis, 2006,
126 p.
Mai apãsat ca în celelalte douã antologii de autor,
tema centralã de aici este cunoaºterea de Sine
conjugatã cu aceea a relaþiei dintre eul liric ºi textul –
oglindã. Asemenea creatorilor de oriunde ºi oricând,
autorul trudeºte în cãutarea cuvântului capabil sã exprime
lumea, fiinþa, adevãrul din om: «Cu bucurie ºi durere
trudesc / la împãcarea luminii cu umbra / a minciunii cu
adevãrul / întru uitare fiinþând / cuvântului cioplindu-i
chipul»- un exerciþiu spiritual de supravieþuire într-o lume
a „vitraliilor”, amãgiri de-o clipã. Pe un asemenea traiect
existenþial, eul liric este «un fel de semn / doar un fel de
semn marcând / depãrtãrile singurãtãþile adâncurile»,
alunecând într-o fascinantã lume a cuvintelor, ascultând
doar de Cuvântul Dintâi. Înconjurat de vârtejul vocabulelor
forfotitoare ºi aiuritoare, poetul strãbate toate treptele
iniþierii „îmbrãcat în cuvintele tãcerii”, poate în speranþa
regãsirii sinelui, întru unitatea pierdutã a fiinþei. Sensul ar
fi cã lucrurile lumii (ipostaze ale unei realitãþi esenþiale)
reverbereazã într-o zonã a sacrului unde umbrele (imagini
ale lucrurilor trecãtoare, ireale ºi schimbãtoare) devin trepte
spre sanctuarul ascuns, eul nostru cel mai profund. Ultimul
ciclu surprinde drama pierderii temporare a identitãþii:
«Privindu-mã / dau întotdeauna de voi / ºi nu mã recunosc
/ / sau nu vreau // ªi construiesc utopii» Poetul este
îmblânzitorul de iluzii ce trece printr-un „lung ºir de uºi /
de tainã” sub „semnul înalt” al logosului sacru. Cum altfel?!

ANNIE MUSCÃ, Tudor Vornicu, Focºani,
Editura Terra, 2008, 238 p.
Nu i-a fost deloc uºor d-nei Annie Muscã sã realizeze
biografia unuia dintre cei mai merituoºi oameni de
televiziune pe care i-am avut vreodatã. Acesta a fost
Tudor Vornicu, nãscut în Angheleºtii Vrancei, astãzi în
comuna Rugineºti, evocat în aceastã carte de cei doi
copii ai sãi: Samaranda ºi Bogdan Vornicu, de foarte mulþi
teleaºti care au fost formaþi de acesta ºi i-au stat aproape:
Valeriu Lazarov, Viorica Bucur, Mia Anghene, Cristian
Þopescu, Titus Munteanu, Mihai Tatulici, de membrii
„Tripletei de aur” a umorului românesc: Dan Mihãescu,
Octavian Sava, Grigore Popp, de actori, cântãreþi,
scenariºti: Nicu Constantin, Mircea Albulescu, Mirabela
Dauer, Petru Popescu… O întreprindere dificilã mai ales
pentru cã nu a avut acces la fondul documentar secret,
iar funcþionarii televiziunii publice au întâmpinat cu refuz
dorinþa legitimã a autoarei de a vedea emisiunile realizate
de Tudor Vornicu. E sigur cã, având o documentaþie
completã, valoarea cãrþii ar fi crescut. Cele ºase secþiuni
ale cãrþii, însoþite de peste 100 de imagini, reuºeºte sã
contureze personalitatea vie, atât de contradictorie, dar
întotdeauna fascinantã a celui care a fost Tudor Vornicu:
«Eu cred mai puþin în talent ºi foarte mult în munca
încãpãþânatã» ªi asta o spunea cel care a cultivat ºi a
iubit talentul oriunde l-a întâlnit. Autoarea nu ocoleºte
„umbrele” ºi nici suspiciunile care au existat (ºi existã) în
cazul acestuia. Inteligentã, fluentã ºi convingãtoare, deºi
lucreazã pe fragmente, articole de presã, confesiuni,
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Prin aceastã carte, ªerban Codrin se dovedeºte a fi una
din conºtiinþele etice ºi estetice cele mai redutabile în
linia prozei de umoare neagrã.

ªERBAN CODRIN, Testamentul din strada
Nisipuri sau Poeme din cartea de muncã (1985
- 1989), Ediþie adãugitã, Slobozia, Editura Helis
Helis, 2008,
226 p.
ªerban Codrin este un autor care a atras atenþia,
cândva lui Alex. ªtefãnescu (ca dramaturg), mai în anii
din urmã lui Fl. Vasiliu, Gh. Grigurcu ºi Theodor Codreanu.
Cãrþile sale de poeme recupereazã, pas cu pas, formele
tradiþionale, pãstrând atitudinea iconoclastã a modernilor
ºi neomedernilor în faþa realitãþii ce nu se lasã stãpânitã
decât de vitalitatea ºi inventivitatea poetului ce trece de
“înspãimântãtoarea poartã” a Infernului pentru a ajunge
la “resurecþia” mult râvnitã, strivind “cu cizme de bronz
hoardele prea puþin aliniate ale insectelor umane” În locul
toposurilor sacre, ochilor inundaþi de lumina cereascã ºi
inimilor pãtrunse de cuvântul Domnului, eul liric îºi
transcrie – aici – “poemele din cartea de muncã” marcate
de cântecul plutoanelor de execuþie, sughiþul înalt al
vagoanelor târându-se în beznã, determinismul atroce al
istoriei, rânjetul gloatelor aflate în marº triumfal spre
“groapa comunã, comunã, comunã...” «Testamentul din
strada Nisipuri»este nu numai o replicã energicã marii
cãlãtorii în Infern, Purgatoriu ºi Paradis a lui Dante ºi
cãlãuzei sale Vergiliu, dar ºi un excurs iniþiatic în lumea
bolgiilor comuniste, de care se apropie cu sensibilitatea
monstruoasã a lui Arghezi, cu inventivitatea lexicalã aflatã
sub semnul pamfletarului coroziv (acelaºi), dar ºi cu
luciditatea dureros încordatã a unui Urmuz kafkian ºi
neiertarea pe care o poartã cu sine cavalerii Apocalipsei.
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DIANA SAVA, Jocul cu umbra. Poeme,
Râmnicu-Sãrat, Editura Rafet, 2006, 84 p.
În raport cu Ozana Budãu, mai sus comentatã,
vrânceanca Diana Sava este o poetã „cuminte”, aliniatã
formelor consacrate de poezie interbelicã ºi puþin dispusã
sã-ºi asume o dimensiune livrescã. Aflatã la a doua sa
carte (prima a fost „Realitãþi paralele” apãrutã la ClujNapoca în 1999), aceasta mizeazã în primul rând pe
sensibilitate comunicatã cu ajutorul experimentatei
metafore sau alegoriei (vânãtor, glonþ, cãprioarã, poveste).
Alteori cultivã versul – efigie, adânc reflexiv: «Departe
sunteþi voi acum, unul de altul / Braþe ale mele!//
Amândouã rãstignite / Pe crucea aceleiaºi neîntâlniri…»
Alãturi de asemenea texte, de un lirism autentic, se
gãsesc ºi unele discursive, alteori stângace sau nutrite
din locuri comune! Ne rãmân în minte doar acele poeme
ce dau mãsura talentului ºi a unei bune intuiþii poetice:
«Locuim în mãºti / Ca în niºte cuiburi rãsturnate //
Respirãm greu aerul de paradã / De sub masca de rangul
întâi. // Ce-ntâmplare sã te ciocneºti de mine, // Dintre
cioburi sã-þi adun / Adevãratã, / Fiinþa…»
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adevãruri trunchiate, Annie Muscã lasã faptele sã
vorbeascã. Din jocul perspectivelor (narative) ne apare
destinul unei personalitãþi de excepþie.

OZANA BUDÃU, memori(a)lternativã,versuri,
Bacãu, Editura Egal, 2005 (versiune în limba englezã de
Ozana Budãu ºi Mariana Zavati–Gardner;; prefaþã de
Mariana Zavati–Gardner ºi Eugen Whol; postfaþã de
Eugen Budãu), 136 p.
Poeme în prozã, în bunã mãsurã, controlate de o
conºtiinþã esteticã eteroclitã, nu mai puþin severã. Se
interfereazã în acest spaþiu, puternic teatralizat, ultimele
brize ale avangardismului, valurile obosite ale
postmodernismului, ba chiar un fracturism refulat peste
o voce saturatã de livresc ºi atrasã irezistibil de suprafeþele
dramatice ale lumii. Rezultã, de aici, o comunicare tãiatã
de uimiri ºi interogaþii, discontinuã ºi relativizantã!... Asta
chiar dacã „am montat imaginile sinelui nostru în geamuri
de / chihlimbar, pe ziare de învelit cârnaþi”. În „improvizaþii”
(mai ales) poeta alterneazã surprinzãtor ipostaza sensibil
– nostalgicã cu aceea cinicã. E vorba de acel „aux
rébours” pe care-l au toþi oamenii înzestraþi cu o inteligenþã
activã, dar conºtienþi de limitele noastre în raport cu
ilimitatul. Atât TEXTELE (notate de la 9 la 1) cât ºi
BACOVIENELE (notate de la 3 la 1) descoperã o
sensibilitate bine mascatã sub duritãþile lexicale ºi de
atitudine. Astfel, „bãrbatul de pe trotuarul de vizavi”,
aparent o fotografie decupatã din cotidian, „mãnâncã
cireºe non - stop”, „le devoreazã”, „linge boem zeama /
cireºelor” ºi are diagnosticul pus (irevocabil) – nostalgie.
Ce-i drept, însã, cele mai multe poeme poartã gustul
experimentului, agresiv – imaginativ, prin juxtapunerea
unor fotograme. Pare o reacþie de protejare a eului profund
în faþa contingentului malefic, în toate formele sale de
manifestare: «Te doare sufletul? / Un pic / De la var. / De
la naturã. / De la cãldurã. / De la filmul cu van Damme,
Ca o bubã. / Mã usturã» Într-o asemenea lume a visa e
un lux.
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