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Oare chiar ne mai pasã de valorile noastre?! ªi, în
general, mai avem conºtiinþa cã aparþinem unei
dimensiuni axiologice, unui sistem coerent de valori, cã
venim de undeva ºi cã putem distinge – mãcar – valoarea
de nonvaloare?! Respirãm toxine, cu sau fãrã voia
noastrã, de cum ne trezim ºi deschidem aparatele de
radio sau televizoarele, rãsfoim presa cotidianã, fereascã
Dumnezeu sã o mai ºi aprofundãm!! Nu prea ºtim ce
lungime au picioarele Minciunii (de n-o fi vreun top-model),
dar ºtim cã ea se lasã bine digeratã de presã (scrisã sau
audio-vizualã)… Aºa de bine cã, uneori, cu greu o mai
poþi deosebi de adevãr!
Nociv-(ã) cu adevãrat, de-a dreptul nimicitor-(oare) nu
este minciuna pe care o condamnãm cu toþii, „uniþi în
cuget ºi-n simþiri”, ci adevãrul amestecat cu minciuna
pânã la indistincþie, într-un melanj aromitor ºi adormitor
pentru cei mai mulþi, neliniºtitor sau chiar dezgustãtor
pentru un numãr din ce în ce mai restrâns dintre semenii
noºtri. Intelectualul adevãrat, bine calibrat, a ajuns o insulã
înconjuratã de singurãtate ºi, mai ales, agresatã de
valorile ameninþãtoare ale stupiditãþii, abjecþiei ºi vulgaritãþii, asociate unui înfricoºãtor vid sufletesc ºi moral (cum
altfel?), ceea ce e mult mai grav decât incompetenþa
generalizatã despre care vorbea Augustin Buzura în
editorialul sãu din „Cultura” (nr.37/18 septembrie 2008) ºi
care poate fi mai mult o ,,promisiune” decât o realitate
curentã. Vreau, pur ºi simplu, sã spun cã sunt un optimist: se poate ºi mult mai rãu.
Ne orbesc luminile Occidentului ºi, ca în atâtea alte
rânduri, nu întotdeauna luãm ceea ce ne trebuie, ceea ce
ne-ar întregi cu adevãrat fiinþa (europeanã, de ce nu?) ºi
se „altoieºte’’ optim pe alcãtuirea noastrã etnicã ºi
spiritualã. Ignorarea, mai grav chiar, terfelirea specificului
etnic, atrofierea sentimentului patriotic (cu deosebire, la
promoþiile nãscute dupã 1989),diluarea progresivã a
valorilor tradiþionale nu pot avea drept efect-(e) decât
vidarea de spirit, îngenuncherea demnitãþii naþionale.
„Homo novus” nu mai are repere morale stabile, nu
mai crede cu adevãrat decât în prosperitatea materialã,
se delecteazã la televizor cu jalnicele caricaturi ale
umorului românesc, cu show-uri la limita de jos a decenþei
ºi justificate pretenþii de capodopere ale prostului gust.
Ce face ºcoala în atari condiþii? Nu mare lucru, în
ciuda reformei declarate ºi susþinute pe toate vocile de
aproape douã decenii. Dã informaþii, asta e adevãrat.
Unele – sã recunoaºtem – cu desãvârºire inutile, chiar
dacã – sau mai ales – le raportãm la realitatea socialã.
Abundã în informaþii, instruieºte, dar într-o mãsurã mult
mai modestã ºcoala formeazã… caractere! Dintr-o
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extremã am cãzut în cealaltã: formãm niºte tineri „perfect adaptabili” lumii în care trãim, superficiali, zgomotoºi,
teribili ºi teribiliºti, competitivi ºi responsabili (de binele
personal), încrezãtori în puterile lor (cu o cotã minimã
recunoscutã hazardului), cu punþile retezate spre trecut,
tradiþie ºi transcendenþã, nu de puþine ori irascibili ºi
pleziriºti .
Nu toþi, e adevãrat. Ar fi mult prea trist. Celor mai
mulþi (însã) le lipseºte dimensiunea esteticã, simþul
valorilor autentice, exerciþiul moral superior. Mã îndoiesc
a fi numai vina lor. Unde s-ar putea forma altfel, când
sunt bombardaþi, ritmic ºi necruþãtor, de kitschuri, înconjuraþi de imposturã, atraºi de luminile înºelãtoare ale unei
lumi ce-ºi aratã ostentativ nurii, proiectând imaginea unui
„paradis” întors pe dos!
Cui convine amestecul, la fel de indigerabil, între
valoare ºi nonvaloare? Toþi, mai bine zis toþi cei care au
posibilitãþi materiale ºi doresc acest lucru, pot deveni
studenþi, licenþiaþi, masteranzi, ba chiar ºi doctori, de ce
nu? Realitatea e mai nãucitoare decât orice imaginaþie:
cu sau fãrã potenþe intelectuale, cu sau fãrã diligenþã în
pregãtirea de specialitate, cu sau fãrã o motivaþie civicã
ºi moralã, oricine poate deveni orice! «Toþi avem o
diplomã (ba chiar mai multe), deci suntem egali». Pânã
n u vom scãpa de aceastã misticã a cartoanelor
acumulate, într-un sistem corupt ºi vulnerabil ca al nostru,
nu are cum sã fie bine!
Desfiinþarea concursurilor, a competiþiilor oneste care
sã cearnã – din start – valorile de nonvalori, în multe
dintre facultãþile din þarã, va avea efecte catastrofice, pe
termen lung, pentru România. Cui convine aceastã
situaþie? Mã tem cã e o interogaþie ce-ºi conþine
rãspunsul.
Ce (mai) poate face cultura? Ar avea sorþi de izbândã
dacã am putea delimita corect graniþele între cultura
majorã, cultura minorã ºi subculturã. Am cunoscut mulþi
oameni, ce nu-ºi atribuie neapãrat calitatea de intelectual
(iatã un concept niciodatã lãmurit pe deplin), dar care
resping, în virtutea bunului simþ, manelele ºi, în general,
muzica hibridatã monstruos (lãutãreascã, folcloricã,
orientalã). Nu sunt (însã) capabili sã-ºi motiveze opþiunile,
consecinþã a unei intuiþii arbitrare, fãrã acces la sensul
spiritual prezent în forma operei de artã (în accepþie
hegelianã).
Ce (mai) poate face cultura în condiþiile în care cel
puþin 80 la sutã din producþia editorialã curentã (mã refer
strict la literaturã) este mediocrã, sub-mediocrã ºi sub…
orice criticã? Scriitorii se citesc între ei, criticii citesc ce
apucã sau dupã cum bat interesele, iar cititorii de calitate
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se împuþineazã pe zi ce trece, revistele de profil cultural
abia supravieþuiesc, în timp ce bietul scriitor (presupunând
cã e unul adevãrat) este fericit cã-ºi scoate cãrþile, darmite
sã aibã oarece profit de pe urma lor! Asta ar fi culmea…
Ce (mai) poate face cultura atunci când fariseii, farsorii,
idolii falºi, protagoniºtii rasaþi ai imbecilitãþii fudule, acoperã
abuziv ecranele televizoarelor, ne infesteazã urechile cu
discursurile lor îngãilate, când nu mai e nici loc, nici timp
decât pentru bani, valori materiale, pentru Adrian Copilul
Minune, Daniela Gyorfi ºi fraþii Becali?
Recunosc, sunt un îndrãgostit al spectacolului sportiv
(de calitate), dar n-aº spune acelaºi lucru despre actori,
întru totul dezagreabili dincolo de strãlucirile vremelnice
ale rampei. Cu ceva ani în urmã, douã mari campioane
ale atletismului se porcãiau în faþa camerelor de luat
vederi, punându-se în ipostaze jalnice ce umbreau
meritele lor incontestabile în plan sportiv. Ca sã nu mai
vorbim de modul suburban, în afara unei minime morale,
în care se încontreazã jucãtorii, antrenorii ºi conducãtorii

de cluburi din fotbalul românesc. Orbiþi de câºtigul bãnesc,
lipsiþi de un elementar fair-play, în ciuda declaraþiilor
rãsunãtoare, de ce ne-am mira?! Cel mai adesea, întâlnim
un vocabular primitiv, o gândire sãracã ºi o eminentã lipsã
de caracter – aproape o regulã!
N-am sã înþeleg niciodatã de ce ghetele, tricoul sau
ºortul unui fotbalist valoreazã – într-un spectacol regizat
cu surle ºi trâmbiþe – zeci de mii de dolari.
N-am auzit ºi nici nu pot sã-mi imaginez ceva similar
în cazul unui mare om de ºtiinþã, muzician, scriitor sau
plastician. Tot aºa cum n-am sã înþeleg niciodatã cum
poþi sã declari – cu iresponsabilitate – un jucãtor de fotbal
(important, fãrã îndoialã) geniu ºi genial, sã-ºi aminteºti
cu pioºenie, cel puþin o datã pe an, de moartea unui alt
mare fotbalist (Dobrin, nimic rãu în asta), în timp ce mari
oameni de spirit sã alunece irevocabil în uitare la câteva
zile dupã dispariþia lui fizicã. Oare chiar ne mai pasã de
valorile noastre culturale? Sau kitschul s-a întronat pustiitor
anunþând moartea spiritului?

D.R. Popescu

DON QUIJOTE N-A AVUT COPII
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leu-paraleu, fiindcã nu considerã literatura autenticã scrisã
în ultima jumãtate a secolului XX – nucleul unei muscalagii
ce urmãrea regresul moral ºi privarea omului de propria
sa personalitate – ba chiar ºi frânarea evoluþiei spirituale
a societãþii!…
Prin rapoartele sale despre starea literaturii române,
Ioan Holban ne dã de ºtire, subiacent, sau exploziv, cã
toþi cei care scriu cãrþi sau îºi exerseazã condeiul despre
cãrþi, ºtiu, sau trebuie sã ºtie, cã existã o lege de aur a
literelor ce spune cã este imposibil, sau aproape imposibil,
sã nu te fi atins cu puterea sa vrãjitã numitul Freston, cel
atât de ocolit ºi chiar de dat uitãrii atunci când, normal,
ar fi trebuit sã fie ºi el citat în triunghiul ce-i mai cuprinde
pe Don Quijote ºi pe Sancho, scutierul!.. Despre Freston,
Don Quijote ne asigurã cã… „E vorba de un înþelept
vrãjitor, duºman înverºunat de-al meu, care are un dinte
împotriva mea, fiindcã, prin artele ºi meºteºugurile lui,
ºtie cã voi ajunge neapãrat, în decursul timpurilor, sã
duc o luptã în doi cu un cavaler aflat sub protecþia lui ºi
sã mã poatã împiedica, ºi tocmai de aceea cautã a-mi
face toate ºicanele cu putinþã, ci îl asigur cã greu îi va fi
a contracara sau a evita ceea ce a rânduit cerul”,
Noi suntem singuri cã Freston, asemenea acelei celebre pãsãri mitologice, mereu capace sã învieze din propria sa cenuºã, a înviat ºi o sã învieze mereu atunci
când moartea o sã dea peste el din întâmplare… În
rãzboiul nestins împotriva cavalerului spaniol de altãdatã,
ºi de azi, Freston îºi va diversifica armele, iar substanþa
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Ioan Holban n-a apucat sã fiinþeze nici biologic în anii
proletcultismului atotbiruitoriu, astfel cã nu poate fi socotit
nici mãcar un frate, un nitroderivat sau un coautor la
manualele ºi manevrele ce voiau sã zideascã un om nou,
roºu, în afara temeiurilor lui Dumnezeu. Ioan Holban
semneazã lunar o cronicã literarã în principala revistã
culturalã de la Iaºi… Ioan Holban nu crede cã literatura
românã, în amploarea ei incontestabilã, a suferit o crizã
a legitimitãþii sale… Ioan Holban scrie despre zeci de
scriitori, din toate generaþiile, arãtând cã în vremile când
oamenii au fost mai sub vremi ca în alte vremi, sau ca în
vremile curente, umilirea desãvârºitã a literelor nu a fost
posibilã… Primul exemplu al unei realitãþi negative sau
pozitive despre care poate face vorbire un creator – este
el însuºi! Cine vede în jur doar cum se întinde gloria
deºertului, în timp ce el rãmâne o oazã cu flori pline de
miresme – flori numai muc ºi sfârc! – e de stimat: puterea
sa este inapelabilã, papalã, absolutã, cu adânci rãdãcini
în grãdinile (luncile, platourile ºi piscurile) de la Voroneþ,
Cozia, Rohia, Tismana, Nicula, Varatec, Bistriþa, Dunãre,
Olt, Mureº, Criº, Prut, Omul ºi Caraimanul, Bihor, Mãcin,
Ceahlãu ºi Retezat: o putere care judecã fãrã ca sã poatã
fi judecatã, o materie psihicã de excepþie, un univers
estetic fenomenal, ce se creazã pe sine însuºi fãrã
încetare, printr-o forþã infinitã de autodefinire, autoreglare,
autopulsare, autoînsãmânþare. Ioan Holban nu face parte
din aceastã specie de creatori autoînsãmânþaþi. Aºa cã
Ioan Holban nu se comportã ca un zeu, nici mãcar ca un

SAECULUM 8/2008

eseu

PRO

personajelor întâlnite în cale se va metamorfoza cât ai
zice peºte!… Ioan Holban, cu o repede ochire, trece în
revistã ºi metamorfozele prozei din ogorul nostru
danubiano-pontic, unde viazã ºi se completeazã între ele
scrierile realiste, naturaliste, documentare, unde poþi
întâlni o tehnicã a construcþiei romanului prin povestirea
despre tainele romanului, alãturi de arhitectura adâncã a
construcþiei romaneºti, alãturi de romanul alegoric,
simbolic, psihologic, alãturi de romanul brownian, cu o
structurã aparent haoticã, aleatorie, ivitã din miºcãrile
imprevizibile ale materiei epice, alãturi de romanul german
– rebrenian, de romanul sadovenian, iniþiatic, istoric,
profetic, alãturi de romanul cu o aurã reflexivã, de idei,
alãturi de romanul dialogal, de romanul ironic, picaresc,
alãturi de povestea cosmologicã, fantasticã, alãturi de
alte forme – uneori cuprinse, în trepte, în acelaºi op! – de
alte modalitãþi estetice în care materia lumii ºi materia
timpului se conjugã în energii plurale, oglindind, dacã vreþi,
istoria – cu ale ei cotloane zoliste sau realist-absurde,
care înãbuºã orice logicã ºi orice geometrie, formând –
evident! – farmecul discret al literaturii!
Faþã de întãbularea de ieri ºi de azi a unor iniþiatori
ideologici ºi sociali, faþã de statura de tãlmãcitori, de ieri
ºi de azi, ai voinþei divine, sau, la nevoie, mai ales, de
tãlmãcitori ai ratiunilor – total imprevizibile! – emanate
de pontifii ce deþin pâinea ºi jurnalul, cuþitul ºi televizorul,
supuºi, desigur, ºi ei unor imprevizibile impulsuri emanate de cei aºezaþi în tronuri ºi corturi mai înalte decât
cele ale lor, Ioan Holban este un orgolios ce nu þine cont
de nici un alt zeu, condeiul sãu fiind propriul sãu zeu!
Într-un timp – într-o eternitate, de fapt! – în care conºtiinþa
publicã este supusã unor presiuni venite din toate punctele
cardinale, iar religia ideologizatã devine un factor (poftim
de vezi!) de compensare spiritualã, Ioan Holban nu dã
douã parale pe… neantul existenþei (ah! ce pitã bunã de
mâncat!) ºi, fost, între timp, director la Teatrul Naþional
din Iaºi, îºi pune în scenã propria iubire – scriind despre
autorii de ieri ºi de azi doar ce-i trece prin cãpãþânã! E o
prostie, desigur, sã nu pui o minimã distanþã între real ºi
ideal, între cãprarii din cãprãriile în vogã ºi nimurici, însã
Ioan Holban îºi asumã ºi aceastã distincþie, de a fi el
însuºi! Sunt doi (unul ºi una!) caioni fãrã barbã, ce se
cred coborâþi cu harzobul din ceriurile profunde, care se
uitã spre ograda literelor noastre cu o detaºare olimpianã,
vãzând – vãzând, în ogorul (deal-vale) carpato-dunãrean
doar mujici ºi saltimbanci care scriu tradiþionalist,
semãnãtorist, securist, avangardist-securist, realist-socialist-amenicarist! – vãzând deºertul secolului XX,
compromis de!… Se ºtie! Arghezi (un putrefact), Ion
Barbu (odã lui Hitler!) Bacovia (îl desena pe Marx!),
Rebreanu (hitlerist), Eliade (antisemit ºi fascist),
Sadoveanu (ucigaº de þãrani), Cãlinescu (vai de capul
lui!), Cioran (adulatorul lui Hitler), Stancu (agent al
Siguranþei), Agârbiceanu (popã!), Blaga (sã zicã mersi
cã a murit acasã!…), Beniuc, Vianu, Emil Isac, Ralea,
Miron Radu Paraschivescu, Cotruº, oh, oh, comuniºti,
prosovietici, legionari, profasciºti… Petru Dumitriu, Eugen
Barbu, Fãnuº Neagu, Bãnulescu, Preda, Velea, Sorin
Titel, A. E. Baconsky, Nichita, Sorescu, Doinaº, Bãieºu,
Vasile Rebreanu, Caraion, Negoiþescu, Baranga Mazilu,
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Horia Lovinescu, Bogza, Jebeleanu, Virgil Teodorescu,
Emil Bota, Dan Bota, Boureanu, Aderca, Valeriu Cristea,
Camilar, Paul Georgescu, Gurghianu, Ioanid Romanescu,
Cezar Ivãnescu, Sãlcudeanu, Lãncrãnjan, Pituþ, Hagiu,
Irimie Negoiþã, Ivasiuc, Labiº, Dan Laurenþiu, Lesnea,
Marino, Mazilescu, Florin Mugur, Modest Morariu, Leonid
Dimov, Naghiu, Naum, Olãreanu, Petre Pandrea, Papu,
Pardãu, Liviu Petrescu, Petroveanu, Philippide, Piru, Titus
Popovici, Porumbacu Veronica, Regman, Robescu,
Runcanu, Tudor Dumitru Savu, Silvestru Valentin,
Henriette Yvonne Stahl, Stelaru, Streinu, Tohãneanu, Þic,
Ulici, Vesper, Vinea, Vasile Voiculescu?!…
Cronicarii vechi ºi noi (unii, desigur), a cãror inteligenþe
se aratã a fi fãrã limite, îºi construiesc insule binecuvântate de propria lor regalitate articoliceascã, împodobite
cu cetãþenii de onoare ºi cu patalamale de doctor cohones
pauza. Rigoarea ºi efervescenþa cãlinescianã sunt
înlocuite cu logoreea schizofrenicã. Ioan Holban, în
schimb, fiind mai tânãr, e plin de limite! Scrie fãrã
întrerupere, de ani de zile, despre literaþii români ºi nu
poate avea decât scuza spaniolului cavaler, cel care zicea
cã: „Îndatoririle nebãnuite ale profesiei mele nu-mi
îngãduie sã mã odihnesc nicãieri”. Atenþie! Sã nu te
odihneºti nicãieri – ºi niciunde, deci! – þine „scrupulos de
respectarea legilor cavaleriei rãtãcitoare”.
Trebuie sã recunosc spãºit cã-mi plac bãrbaþii critici
care se bat cu morile de vânt! Am sã-i numesc mereu…
drept niºte cavaleri ai morilor de vânt! Dã, Doamne, sã
fie cât mai mulþi nebuni în aceastã armatã spaniolã de
cavalerie rãtãcitoare! Din pãcate, nivelul de excelenþã ºi
de independenþã criticã nu-þi poate aduce – recunosc! –
decât avantajele unui timp mut!… În care nici mãcar nu
mai eºti stuchit pe la spate!… Din fericire, Ioan Holban,
prin Istoria sa literarã, ne aratã cã domnia sa, cu un lighean
spart pe cap, trece mai departe, îºi continuã drumul printre
cãrþi, printre aceste fragile metafore ale pluralitãþii
universului.
Mai aº avea ceva de spus despre spaniolul cu
mârþoaga!… El a iubit literatura cum a iubit-o ºi pe
Dulcineea: ca pe o fantasmã, ca pe o întruchipare a
frumosului absolut!
Din pãcate, Don Quijote n-a avut copii! N-a avut
moºtenitori – vãcãreºti!… Hm! Nimeni nu mai are chef
sã se batã cu morile de vânt? Avem de-a face doar cu
urmaºii Romei, Ioan Holban? Sã nu ne apuce disperarea,
boieri dumneavoastrã! Mereu o sã întâlnim pe cineva –
vrãjit! – rãtãcind prin universul formelor iluzorii?… ªi mereu
– apropo de Freston! – o sã-l auzim pe Don Quijote
spunând: „Eu unul ºtiu ºi sunt încredinþat cã sunt vrãjit,
iar asta îmi e de ajuns pentru liniºtea conºtiinþei mele,
care m-ar apãsa tare greu dacã aº crede cã nu sunt vrãjit
ºi m-aº resemna sã zac în cuºca asta inactiv ºi laº,
lipsindu-i pe mulþi sãrmani ºi nevoiaºi de ajutorul pe care
li l-aº putea da, când ei vor fi având la ceasul acesta
teribilã ºi urgentã nevoie de ocrotirea ºi ajutorul meu”.
Sã revenim, ca sã putem pune punct. Azi am fost la
doamna Evghenie ºi mi-a scos un dinte! Nu e prea plãcut!
Dar e bine – altfel nu m-aº mai fi oprit aici… Mã opresc,
întrebând: Bine, Don Quijote n-a avut copii, dar n-a avut
nici urmaºi, domnule Ioan Holban ot Bahlui?
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(Focºani, la bloc) Dorm prost, de-a latul, strâns în
mine, Doina stând în aceeaºi espectativã sâcâitoare: nu
o voi îmbrãþiºa nici eu. Mã scol obosit la culme, mã
bãrbieresc: numai bine, „curge chiuveta”! Mã chinui 20
de minute sã o repar, nu reuºesc: pânã la urmã pun
vaselinã (unguent de faþã al soþiei, de miere de albine!)
ºi… culmea, la ora 14, întors acasã, voi vedea cã…
funcþioneazã! Chiuveta nu mai curge (e vorba de þeava
de scurgere de dedesubt ºi de „sifon”). Mãnânc în fugã
oleacã de salam de proastã calitate ºi halva, ºi la 8.15
sunt la BJ (Biblioteca Judeþeanã „Duiliu Zamfirescu”
Vrancea). În birou, A. Lenco face pe scurt istoria
Transilvaniei, îl ascult. La sala de lecturã citesc din
„Trotuº”. Apare directoarea: bifez cãrþile (le tai adicã din
registrele vechi de inventar, conform PV 32 / 1995),
„depãºite în conþinut”. Ies sã vãd presa: cumpãr doar
Sãptãmâna, nu gãsesc România literarã, deºi o caut peste
tot, vin ºi reclam la poºta judeþeanã care e situaþia vânzãrii
presei la Focºani, se scuzã cã ei sunt „penalizaþi cu 3 la
sutã” pentru presa care se returneazã, funcþionara mã
enerveazã, cã sã merg la „tura a doua” a vânzãtoarelor
sã caut ce nu gãsesc… Vin la Casa Cãrþii, iau douã titluri
(o traducere ºi o carte de Ovidiu Genaru). Revenit la BJ,
îi spun directoarei cã mâine iau ”recuperare, pentru
1 martie”, e de acord, îi mulþumesc, nici un cuvânt în
plus din partea amândurora (suntem în relaþii proaste).
Citesc Flacãra, abonament, ºi ziarele la zi (România liberã
publicã douã pagini contra ungurilor). Citesc din Plotin
câteva pagini. La BJ primesc ºi eu rechizite: lipici lichid,
cernealã, un creion, o radierã, agrafe. La ora 13 plec în
oraº, caut „strugurel” pentru buzele crãpate ale copilului,
nu gãsesc nicãieri. Iau Tix, cinci pachete ºi Tufix, prafuri
de curãþat. Nu gãsesc eclere, nu gãsesc România literarã
nici la tura a doua, merg iar la poºta centralã sã mã cert,
sunt invitat sã trec pe la garã, poate la chioºcul de presã
de acolo e revista. Olga Nãsturaº se mirã: dar de ce o
cãutaþi aºa? Vã publicã? Nu mã publicã nimeni, am
recunoscut spãºit, ºi m-am calmat „ca prin farmec”…
Chiar, de ce o caut ca tâmpitul? Ce m-a apucat sã mã
cert din cauza ei cu oameni nevinovaþi? Cumpãr pâine
fãrã cartelã ºi vin acasã la 14: reped copiii vecinului de
deasupra apartamentului meu, care au pus iar picupul la
maximum. Mãnânc singur, mãtur holurile ºi bucãtãria,
ºterg apoi cu buretele ud plintele ºi pervazurile. Trece
timpul, mã aºez degeaba la birou, îmi e somn: pentru o
orã voi sta în pat, dormind pe sãrite (soseºte în acest
timp Doina acasã ºi sunã telefonul în câteva rânduri).
Azi am cumpãrat ºi struguri de 30 de lei, „sã-i fac plãcerea”
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copilului, care visa ieri struguri (13 lei kilul!). Struguri în
martie… La ora 17 mã pun pe picioare. Mã aºez pentru a
doua oarã la birou (în sufragerie, unde þin „uºa cu oglindã”
deschisã) sã scriu un poem, degeaba! Nu sunt „inspirat”…
Doina stã la bucãtãrie sã facã mâncare (ciorbã de pui ºi
rãciturã), umblã iritatã prin casã, îmi distrage atenþia…
Ce sã fac? Încep sã citesc presã literarã, articole mai
acatãrii (la care trebuie sã mã concentrez), ascult Europa
Liberã, emisiunea culturalã (D. Pricop e luat peste picior
din cauza lui Gh. Geanã, care-l pomeneºte într-un material contra lui G. Liiceanu). O orã, de la 20, tai cu o pânzã
specialã de traforaj (rup douã pânze) un desen pe placaj
în care doi se dueleazã în sãbii, pentru „lucrul manual” al
fiului, la 12 ani. Doina nu-ºi gãseºte locul, þine cu orice
preþ sã vorbeascã azi cu Herta Spuhn din Bucureºti (îi e
redactor de carte la Editura Albatros) la telefon, cã aºa a
ghicit în cãrþi – ºi vorbeºte, nu-i foloseºte la nimic, se
supãrã. Ce aflã? Cã s-ar putea sã se mai îndrepte lucrurile
în literatura românã. Se pare cã Eugen Barbu a intrat în
conflict direct cu M. Dulea pe marginea unui scenariu!
Au ajuns corbii sã-ºi scoatã ochii ºi scriitorimea românã
e plinã de speranþe: dacã M. Dulea e atacat de Eugen
Barbu înseamnã cã i se clatinã scaunul. Nu am înþeles
unde l-a atacat în scris Eugen Barbu însã, eu n-am citit
nicãieri. Altfel, lucrurile staþioneazã cu a doua carte a ei
(aflatã la Editura Albatros), aºa cum staþioneazã toate
cãrþile pe acest an, ce trebuie sã aparã aici, n-ar fi exclus
sã se mai îmbunãtãþeascã situaþia… Sora mea, Mela,
ne dã telefon de la Adjud: voi lucra la farmacia din centrul

Zaiþ Marga-Doina - Peisaj
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Vineri, 13 martie 1987
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oraºului! Au fost gãsite acolo lipsuri în gestiune de
proporþii, sunt cercetãri generale, se pare cã am declanºat
o operaþiune de rãu augur. Numai ea ºtie la ce se referã.
Fratele Marian s-a externat din spital, se simte bine, va
merge la serviciu, neavând bani (nu-ºi mai ia concediu
medical). Azi, frig – întrece orice închipuire, în continuare:
minus 24 de grade! La termometrul nostru: minus 9 grade.
Laurenþiu are de învãþat un poem de Tudor Arghezi, mare
tragedie pentru el! De la 23.40 scriu un poem pânã la
0.25: pic de somn, un poem fãrã calificativ. Ar trebui sã-mi
fie ruºine cã mã încãpãþânez sã scriu când simt cã n-am
tragere de inimã…

Privind prin lunetã din turnul de vest. Din
turnul postului de radio, prins
greu. Ce sunt ãia, porumbei? Mirosul de
gunoi de porumbei.
Ceasul deºteptãtor din turn, uitat neîntors, îl
întreabã: ce mai vezi pe acolo?
Ham-ham… Privind din turnul care pãzeºte
porþile
infernului – cã e plin de lanþuri. Ce te tot
holbezi la ele? Sunt
lanþuri pentru puºcãriaºi… Mai bine te-ai uita
în trecut.
Mã uit în trecut, la paºii desculþi fãcuþi prin
zãpadã. Târãsc
lanþuri. Sunt lanþuri ale gravitaþiei?
Lanþuri palide. Privind
prin lunetã din turnul de flori de mãtase cu
mai multe
etaje: ce faci, lasã morþii
noºtri, nu-i mai cãuta, ai putea sã observi
corpuri
cereºti încã necunoscute!
O neliniºte surdã: ce auzi? Pe pãmânt. Sunt
pulsaþii. Acele
pulsaþii ritmice ale creºterii la
plante. Îþi
aminteºti de tic-tacul de alaltãieri al ceasului
deºteptãtor din turn – adevãrat
câine pãzitor. Pãcat
cã nu poate sã se suie câinele în copaci
dupã
pisici… Ne distrag atenþia.

PRO

Primãvara, câine uitat neîntors, deºteptãtor,
ºi pisici, toamna: discutând
plictisiþi pe tema
luptei
dintre iarnã ºi varã…
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Ne culcãm ºi-n noaptea asta toþi trei într-un pat, în
dormitor, pe lat, e al naibii de frig, ne vom încãlzi unul pe
altul, pun pe jos pernele mari de burete ale canapelei din
camera fiului, sã-l extind. Ziua stãm în apartament
îmbrãcaþi gros, nu avem de ales, urâtã poveste. Eu vin
la 1 în pat, mã usturã ochii.
Primesc azi o epistolã de la Florenþa Albu (redactor
la revista Viaþa Româneascã) surprinzãtoare:
„6 martie. Stimate poet,
Din cauza unor schimbãri în redacþia noastrã (probabil
ºtiþi cã nu mai este redactor-ºef Ioanichie Olteanu) s-au
rãtãcit tocmai materialele care urmau sã fie predate
pentru aceste numere. ªtiu cã din grupajul trimis de Dvs.
fuseserã alese cinci poeme. Cum nu le mai gãsim acum
(aici, în birourile redacþiei se ºi zugrãveºte), vã rog sã
ne trimiteþi – fãrã supãrare, cu înþelegere pentru situaþia
noastrã de acum – acelaºi grupaj de poeme sau altele,
cum vreþi. Dacã le puteam gãsi, ar fi intrat în numãrul
din mai, 5. Dacã le putem primi în maximum 10 zile, vor
intra în numãrul 6. Aºteptãm cât mai curând poeziile.
Scuze! ªi toate bunele urãri!”
Îi rãspund pe o carte poºtalã (a Bibliotecii V.A. Urechia
Galaþi):
„Scumpã Doamnã Florenþa Albu,
Mi-aþi scris, atât de amabilã, pe 6 martie ºi eu am
primit plicul abia pe 13 martie, seara: nu prea mai am
cum sã intru în cele «maximum zece zile», pentru a
prinde… numãrul 6 al Vieþii Româneºti! În sfârºit… Vã
trimit «copia» celor ºapte poeme dactilografiate atunci,
în noiembrie 1986: nu am schimbat nici o literã, în general
îmi e groazã sã-mi mai recitesc poeme definitivate odatã,
cã mereu le gãsesc tot felul de cusururi.
Vã sãrut mâinile, fericit sã transmit din nou omagiile
mele unei iubite Poete Dintâi. Al Dvs., LIS.
Telefonul meu, pentru orice altã eventualitate: 93915820 (acasã) ºi 939-14468 (serviciu)”.
Numai eu pot sã am norocul ãsta! Eu, care n-am
umor. Auzi, sã mi se piardã poemele…
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Sâmbãtã, 14 martie 1987

Culcatã în vârful unui cireº, misterioasã.
Misterioasã zeiþã, imitând
profilul capetelor de pãsãri, cu ciocul rãsucit,
folosit
pentru a picura
conþinutul… Cireºe coapte, cavitãþi care au
fost cândva
bazinele
unor mari lacuri dulci: inimioare, de toate
culorile, trei lei punga,
gustaþi, au viermi? Ce imposturã, hai la
cireºe: culcatã în vârful unui cireº, de unde
a cãzut din
creangã în creangã, în sunetul
clopotelor de la bisericã, dupã ce a
adormit…
Pretexteazã cã hãrþile cereºti sunt
depãºite: indicate
6
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în funcþie de unghiul pe care-l face poziþia
soarelui cu
axul longitudinal al dansului
albinei. Sunt hãrþi
arhaice… Misterioasã, închide hãrþile,
apropiind de sine douã carafe. Douã carafe,
douã
ceºti ºi douã cupe: pentru
a-l conduce pe cel decedat spre lumea
morþilor, nu în altã parte.
Poemul, o datã scris, mã mai elibereazã de
nervozitate. Împãcat, „dc”: suntem surprinºi de copil.
Laurenþiu plecase la film, n-a gãsit bilete, însã. Am atâta
lehamite în mine. Fac baie cu apã încãlzitã pe aragaz.
O orã, Laurenþiu face exerciþii la matematicã. Stau la
Teleenciclopedie, la Radu Gheorghe ºi la un film
american, „În numele adevãrului” (sau aºa ceva, cu H.
Fonda, western, spre bucuria lui Laurenþiu ºi a amicului
lui, Sorin Nanu, cu care învaþã). Doina stã la bucãtãrie.
E aºa de frig în apartament, cã ne clãnþãnesc dinþii,
degeaba avem ºi pâslari în picioare ºi pulovere peste
pulovere! Nici astã iarnã n-a fost parcã aºa… Afarã, vânt
rece, minus 9 grade dimineaþa, 0 grade la prânz (dupã
termometrul meu). În sufragerie, 14 grade: nu mai vine o
datã soarele… La 23 se culcã Laurenþiu ºi Doina în
dormitor, eu mã aºez ºi scriu aceste rânduri aici. Reuºesc
ºi termin de citit atent articolul de douã pagini mari
semnat de ªtefan Pascu, Mircea Muºat ºi Florin
Constantiniu din România liberã, intitulat „Falsificarea
conºtientã a istoriei sub egida Academiei ungare de
ºtiinþã” – de ce naiba ne urãsc ungurii în halul ãsta?
Ghici… Transilvania e a lor, urlã peste tot, mereu, ºi
strãinãtatea îi crede, fiindcã noi nu suntem credibili în a
le contracara argumentele… Astãzi ia ºi Doina cunoºtinþã
de poeziile originale ale lui Laurenþiu… Mã culc la ora 1,
dupã ce citesc din poezia latino-americanã la bucãtãrie,
cã în sufragerie nu mai pot sta de frig.

(3 noiembrie 2008. Bucureºti)
PRO

Nici în noaptea asta nu dorm normal, degeaba e
confortabil patul, îmi e frig, visez urât… Am zi liberã azi
(recuperez 1 martie, când am lucrat), Doina e la serviciu,
Laurenþiu învaþã (merge la ºcoalã). Vine Relu (fratele
soþiei, bolnav psihic, locuieºte cu pãrinþii) din cartierul
Sud sã înveþe englezã, pleacã repede… La ora 11 sunt
pus pe picioare, îmbrãcat sã ies în oraº, „fac” geanta de
elev a copilului. Plec o datã cu Laurenþiu. Cumpãr patru
pâini de 4,75 lei. Îl aºtept ºi în noaptea asta pe Mircea
Dobrovicescu (coleg într-un cenaclu bucureºtean, intitulat
„3,14), e culmea de câte ori ne-a ameninþat la telefon cã
vine din Bucureºti, unde locuieºte, acum te pomeneºti
cã soseºte la Focºani… Trec pe la Olga Nãsturaº, se
teme cã o sã-ºi piardã slujba, este în conflict cu
directoarea ei adjunctã, îmi dã douã noi „Anotimpuri”,
deodorante fine („Vara” ºi „Iarna”), 80 lei, pe sub mânã,
ºi douã sãpunuri „Oana”. Cumpãr un supliment de fotbal
ºi revista Magazin. Traversez tot oraºul, iau trei cutii de
biscuiþi „Pescãruº” (18 lei). Întors acasã, mãnânc sâcâit
ºi mãtur holurile ºi bucãtãria. Stau la televizor, fac în
sufragerie curãþenie în amãnunt. Mã scoate din minþi
Doina, o datã venitã acasã! Voi da separat amãnunte, e
indignatã cã se întârzie publicarea romanului ei ºi cã…
ne face, mie ºi copilului, de mâncare (din acest motiv
ea se simte „menajerã” în casã, Doamne fereºte; dar eu
fac în apartament curãþenie, fac ºi piaþa, îi rãspund; aº
face ºi mâncare, dar nu mã pricep; oricum, n-o obligã
nimeni sã gãteascã; dacã n-a gãsit un echilibru interior
nici dupã 12 ani de cãsãtorie, nu mai e nimic de fãcut)!
De la 15.45 la 16.30, pe fondul supãrãrii mele, nesperat,
scriu un poem. Îl scriu pe furiº, mare minune cã i-am
gãsit un sens, sau e o iluzie cã i-am gãsit:
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Gheorghe Buzatu

PROBLEMELE ROMÂNIEI MARI
ÎN DEZBATERILE PARLAMENTARE

PRO

În urmã cu mai mulþi ani, cu prilejul împlinirii a 140 de
ani de la fondarea Senatului României, m-am preocupat
de întocmirea ºi editarea unui volum reunind cele mai
faimoase intervenþii parlamentare din perioada 1864-2004.
Volumul, bucurându-se de douã ediþii (Bucureºti, Editura
Mica Valahie, 2004 ºi 2006), a fost însoþit de un amplu
studiu introductiv, consacrat în esenþã evoluþiei problemei
naþionale aflate în dezbaterile Adunãrii Deputaþilor ºi
Senatului dupã 1864. În paginile care urmeazã, prezentãm
cititorului fragmente din studiul respectiv.
Se impune atenþiei faptul decisiv cã, în perioada cât
a funcþionat sistemul bicameral (1864-1940 ºi 1990-2004),
toate problemele fundamentale ale României au fost
dezbãtute ºi multe ºi-au aflat soluþionarea la Bucureºti.
Astfel, pentru început, Constituþia de la 1866 ºi
modernizarea þãrii, Independenþa, Unirea Dobrogei ºi
Regatul, iar, la confluenþa secolelor al XIX-lea - al XXlea, problema naþionalã au reþinut, adeseori în chip
copleºitor atenþia politicienilor vremii, pentru ca ulterior,
în ajunul ºi în cursul Rãzboiului Mondial din 1914-1918,
Unirea tuturor provinciilor istorice cu Patria-Mamã,
chestiunea reformelor (exproprierea marilor moºii ºi
împroprietãrirea þãranilor, naþionalizarea subsolului, votul
universal) ºi continuarea luptei pentru Marea Unire de la
1 Decembrie 1918 sã se instaleze la ordinea zilei. Dupã
1918, în etapa consolidãrii României Întregite1, un rol
deosebit a revenit Parlamentul de la Bucureºti care a
adoptat legile privind unirea definitivã a provinciilor istorice
cu þara (decembrie 1919), mai apoi a elaborat Constituþia
din 1923 ºi legile pentru unificarea administrativã, juridicã
ºi monetarã, pentru asigurarea propãºirii economice, a
avizat sistemul de alianþe la care aderase România pentru
a-ºi asigura suveranitatea, independenþa ºi integritatea
teritorialã, iar, în preajma ºi la începutul Rãzboiului Mondial
din 1939-1945, a respins toate ameninþãrile puterilor
totalitare fasciste ori comuniste, pentru ca, în acelaºi
împrejurãri, sã condamne în mod categoric dezmembrarea României Mari prin „notele ultimative” ºi „arbitrajele”
impuse Bucureºtilor la 26-27 iunie, 30 august sau 7
septembrie 19402.
La exact un an dupã înfãptuirea Marii Uniri
Uniri, în
decembrie 1919, la deschiderea lucrãrilor primului
Parlament al României Mari, Regele Ferdinand I avea
grijã sã releve cã “gândul nostru cel dintâi trebuie sã fie
la acei cari prin truda, prin vitejia ºi prin jertfele lor, au
luptat pentru întregirea neamului”.
Este deosebit de semnificativ faptul cã, de la prima
sesiune din 1919-1920 ºi pânã la ultima din 1940, Corpurile
legiuitoare de la Bucureºti s-au constituit – aºa cum s-a
SAECULUM 8/2008

exprimat în plenul Camerei Deputaþilor din 25 noiembrie/
8 decembrie 1919 – într-un „mare sfat al poporului
român”3 ºi care, timp de peste 20 de ani, va constitui
„instituþia reprezentativã a sistemului democratic
parlamentar-constituþional, arena unor dezbateri ºi
confruntãri libere de idei, la tribuna cãreia s-au succedat
membrii cei mai valoroºi ai partidelor existente în epocã”.
Nu sunt, desigur, nici cadrul, nici locul, sã intrãm în detalii,
realitatea fundamentalã ce s-a impus fiind aceea cã, din
noiembrie 1919 ºi pânã în iulie 1940, Camera Deputaþilor
ºi Senatul au avut în atenþie toate problemele mari ale
României
României, cãrora, cel mai adesea, li s-au aflat ori li s-au
recomandat soluþii, fie în opera legislativã înfãptuitã, fie
în intervenþiile ºi declaraþiile liderilor politici ai vremii, fie
în diverse documente adoptate ori în Mesajele Regale
de deschidere a sesiunilor. Astfel, în perioada 1919-1939
Camerei Deputaþilor i s-au prezentat 3 245 proiecte de
legi din iniþiativã guvernamentalã, iar Senatului 2 592
proiecte de legi. Dacã în problemele de politicã internã în
ambele Camere aveau sã persiste atitudini, proiecte ºi
ambiþii care au exclus compromisul (precum, de exemplu,
cu prilejul adoptãrii Constituþiei în 1923 ori al „legilor
organice” de dezvoltare economicã în 1924 ºi 1929), în
domeniul politicii externe acordul realizat între liderii politici
a condus, adeseori, la promovarea unei politici
internaþionale coerente de apãrarea a drepturilor ºi
intereselor României. În aceastã privinþã, s-a bucurat de
toatã înþelegerea apelul lansat de I. G. Duca, în ºedinþa
Senatului din 30 ianuarie 1922, în sensul cã „în faþa
strãinãtãþii nu trebuie sã fie partide, ci o singurã ºi
nedespãrþitã Românie”. În anii urmãtori, un rol esenþial
avea sã-i revinã lui N. Titulescu, care, fie în activitatea
diplomaticã, fie de la tribuna Parlamentului, a exprimat
în chip strãlucit voinþa României de a-ºi apãra
suveranitatea ºi integritatea teritorialã, de-a combate
hotãrât revizionismul ºi atentatele la adresa pãcii generale.
Sub acest aspect, în ºedinþa Camerei Deputaþilor din 4
aprilie 1934 s-a realizat un acord istoric între N. Titulescu,
Iuliu Maniu ºi C. I. C. Brãtianu, liderii PNÞ ºi PNL, asupra
voinþei comune a forþelor politice interne de-a promova o
politicã externã unitarã a României pe scena internaþionalã,
mai ales în condiþiile ascensiunii statelor totalitare –
Germania hitleristã, Italia mussolinianã ºi Rusia stalinistã.
Aceeaºi atitudine a forþelor politice s-a exprimat în
Parlamentul de la Bucureºti, dupã cum vom constata, ºi
în iunie-iulie 1940, o datã cu raptul prin forþã al Basarabiei,
Bucovinei de Nord ºi Þinutului Herþa de cãtre URSS.
Semnificaþia majorã recunoscutã actului de la 1
Decembrie 1918 nu i-a determinat pe contemporani sã
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decretele-legi nr. 842, 3 744 ºi 3 631 din 1918 erau supuse
ratificãrii, fiind, astfel, investite cu putere de lege. Dupã
adoptarea în unanimitate a tuturor proiectelor de lege
privind unirea provinciilor istorice cu România de cãtre
Camerã, sub preºedinþia lui N. Iorga, i-a revenit acestuia
misiunea – credem cã a fost o ºansã a momentului! – de
a rosti alocuþiunea ce anunþa rezultatul votului ºi, totodatã,
descifra atotcuprinzãtor semnificaþia lui. Aºa cum ºtia so facã numai el, istoricul de calibru care era. ªi, în adevãr,
dovedind o inspiraþie cel puþin egalã cu aceea pe care o
etalase ºi în clipele înãlþãtoare de la Iaºi, din 14/27
decembrie 1916, preºedintele în exerciþiu al Camerei a
adãugat, la însemnãtatea excepþionalã a actului
proclamat, celebritatea unui discurs care, din chiar
momentul acela, a rãmas în paginile de aur ale oratoriei
noastre parlamentare în ansamblu. Iatã de ce, cu
îngãduinþa presupusã a cititorului, vom reþine – din
stenograma dezbaterilor parlamentare – cuvintele
inegalabilului orator care au strãpuns aidoma tunetului
peste aplauzele generale ale asistenþei:
„… Adunarea Deputaþilor adaugã, o datã cu forma legii,
devotamentul absolut al unei þãri întregi în a menþine întregi
ºi a transmite urmaºilor cele dobândite cu sânge ºi lacrimi
de fericita generaþiune a Marelui Rãzboi. Ca Preºedinte
al ei ºi ca unul din reprezentanþii acestei Românii dintre
Carpaþi ºi Dunãre, care a purtat ºase sute de ani prin
cele mai mari primejdii, o datã cu steagul românesc,
soarta însãºi a neamului întreg, în numele României
mutilate de ieri, care strângea în inima ei rãnitã atâta din
jalea ºi nãdejdea þinuturilor înstrãinate, în numele
României care a plâns cu fraþii pierduþi ºi a nãdãjduit cu
ei ºi în care n-a fost om cinstit care sã nu pãstreze în
sfânta sfintelor a sufletului sãu dorul desãvârºitei uniri
naþionale ºi hotãrârea de a ne jertfi toþi pentru aceasta,
simt negrãita fericire de a putea face, în numele dv. al
tuturor, acest legãmânt solemn pentru viitorul neamului
în sfârºit ºi pentru vecie unit. România unitã o avem, o
vom apãra ºi o vom întregi”.
La Senat, dezbaterea proiectelor de legi privind Unirea
a urmat de îndatã dupã votul Camerei Deputaþilor. Spre
deosebire de Camerã, în care socialiºtii s-au abþinut,
Senatul a adoptat documentele Unirii în unanimitate. Din
partea guvernului au fost prezenþi, în primul rând, premierul
Vaida-Voievod ºi miniºtrii de stat I. Inculeþ, I. Nistor ºi
ªtefan Cicio-Pop. Fiecare dintre proiectele de lege privind
Basarabia, Bucovina ºi Transilvania erau recomandate
de câte un Mesaj Regal, însoþit de expuneri de motive
distincte, semnate de premier ºi de miniºtrii de resort ai
provinciilor. În toate cazurile, s-a cerut ºi s-a obþinut
procedura de urgenþã. Discuþiile s-au desfãºurat, de la
un capãt la altul, într-o atmosferã înãlþãtoare, fapt pe care
desprindem din stenograma ºedinþei: „Aplauze frenetice.
Senatul întreg se ridicã în picioare ºi aplaudã mai multe
minute. Mare entuziasm în salã ºi în tribune”. Fiecare
dintre expunerile de motive ale proiectelor de lege
cuprindea date istorice specifice, exacte ºi precizãri
asupra rostului provinciilor reunite. Spre exemplificare,
în expunerea de motive a proiectului de lege relativ la
Basarabia, Vaida-Voievod ºi Ion Inculeþ precizau:
„…Fãcutã în libera voinþã a întregului norod, reintrarea
PRO

ignore cã, odatã împlinit idealul unitãþii naþionale integrale,
obiective noi se profilau la orizont, în rândul întâi
consolidarea Marii Uniri ºi recunoaºterea ei pe plan
internaþional. Cu alte cuvinte, România Mare trebuia sã
devinã ºi România Nouã, un stat al tuturor cetãþenilor,
liberi ºi egali în faþa legilor. Nu este lipsit de însemnãtate,
în acest cadru, faptul cã lucrãrile Corpurilor legiuitoare
întrunite în epoca României Mari practic au debutat ºi sau încheiat, în 1919 ºi, respectiv, în 1940, sub semnul
preocupãrilor majore pentru a impune respectul unitãþii
naþionale ºi al integritãþii teritoriale4. Este motivul pentru
care ne vom referi la ºedinþa istoricã a Camerelor din 29
decembrie 1919. Pregãtindu-se sã plece într-un turneu la
Paris ºi Londra, pentru a negocia problemele pendinte
rãmase între România ºi Marii Aliaþi, Al. Vaida-Voievod,
prim-ministru ºi titular al Externelor, care avea sã fie
suplinit la Bucureºti de ardeleanul ªtefan Cicio-Pop, a
ales aceastã zi pentru a depune pe birourile Parlamentului
proiectele de lege pentru ratificarea unirii tuturor provinciilor
istorice cu România în 1918. Erau documente care –
considera Vaida-Voievod, fiind confirmat de fapte - aveau
sã-i slujeascã în cursul misiunii sale în Occident. Aºadar,
la 29 decembrie 1919, Regele Ferdinand, în baza
rapoartelor lui Al. Vaida-Voievod, preºedintele Consiliului
de Miniºtri, ºi miniºtrilor de stat delegaþi cu administrarea
Basarabiei, Bucovinei ºi Transilvaniei (I. Inculeþ, I. Nistor
ºi ªtefan Cicio-Pop), a înaintat, mai întâi Adunãrii
Deputaþilor ºi apoi Senatului, separat, cele trei proiecte
de lege, însoþite de câte o expunere de motive, prin care
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Basarabiei în unitatea româneascã trebuie înþeleasã nu
ca un act de putere, ci ca un act de cea mai înaltã echitate,
ca ultima etapã a unui proces complex de restaurarea
dreptãþii, cãlcate în picioare de þarismul rus în timp de
106 ani … Unirea tuturor românilor într-un singur stat este
un act al dreptãþii istorice ºi al civilizaþiunii umane”. Nu
lipseau asigurãri în sensul cã restabilirea dreptãþii în
provincie avea sã se realizeze „pentru toþi locuitorii,
indiferent de naþionalitate ºi de confesiune”. Expunerea
de motive a proiectului de lege relativ la Bucovina,
întocmitã de Vaida-Voievod ºi Ion Nistor, insista asupra
deciziei Congresul General de la Cernãuþi din 15/28
noiembrie 1918 care, „întrupând suprema putere a þãrii ºi
fiind investit singur cu puterile legiuitoare în numele
suveranitãþii naþionale, a hotãrât unirea necondiþionatã ºi
pentru vecie a Bucovinei în vechile ei hotare pânã la
Ceremuº, Colacim ºi Nistru, cu Regatul României”. În
sfârºit, textul expunerii de motive a proiectului de lege
privind Transilvania, care nu putea fi semnat decât de
Vaida-Voievod ºi ªtefan Cicio-Pop, cel mai vast dintre
toate, descifra ca fiind „o minune a istoriei” rezistenþa
românilor de peste munþi timp de un mileniu, rãstimp în
care ei nu-ºi pierduserã „conºtiinþa unitãþii sufleteºti”,
rãmânând neschimbaþi în „limbã, credinþã ºi datini”.
Expunerea de motive surprindea în acest chip „ziua
victoriei depline”: „… ªi când oºtirea de milioane de soldaþi
ai imperiului Habsburgilor se prãbuºea, românii din Ardeal,
Banat, Criºana, Satmar ºi Maramureº îºi luau drumul
spre cetatea viteazului Mihai-Vodã, sfinþitã prin martiriul
lui Horia-þãranul, ºi, în timp de iarnã grea ºi în ploaie
gheþoasã în 1 Decembrie din anul Domnului 1918, 100
000 români sub cerul liber consacrarã unirea celor 14
000 000 români, strigând într-un glas: Trãiascã România
Mare!”. Relativ la importanþa evenimentului, documentul
îi surprindea cu precizie sensul: „Unirea tuturor românilor
într-un singur stat naþional este urmarea fireascã a unirii
sale sufleteºti, care în cursul tuturor timpurilor ºi-a pãstrat
conºtiinþa fiinþei sale etnice distincte, unitatea limbii, a
credinþei ºi a datinelor. Unirea tuturor românilor într-un
singur stat este un act al dreptãþii istorice ºi o pretenþie a
civilizaþiunii umane”.
Este mai mult decât sigur cã nu a fost nicidecum
întâmplãtor faptul cã, dupã mai mult de 20 de ani, în
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1940, activitatea instituþiilor parlamentare ale României
Mari avea sã se încheie în condiþiile în care la ordinea
zilei se aflau aceleaºi probleme fundamentale privind
manifestarea unitãþii naþionale integrale ºi respectul
integritãþii teritoriale depline. La 1 septembrie 1939,
declanºarea celui de-al doilea rãzboi mondial, dupã
parafarea monstruoasei coaliþii sovieto-germane prin
Pactul de neagresiune din 23 august 1919, a pus România
într-o situaþie internaþionalã foarte gravã. La 26-27 iunie
1940, dupã cum este cunoscut, URSS, de conivenþã cu
Reichul hitlerist, a pretins prin note ultimative cedarea
Basarabiei ºi a Bucovinei de Nord. Acþiunea brutalã a
Moscovei a inaugurat procesul prãbuºirii României Mari,
întrucât, o datã satisfãcute pretenþiile teritoriale sovietice,
Bucureºtii vor fi asaltaþi cu noi cereri din partea celorlalþi
state revizioniste (Ungaria ºi Bulgaria). Preocupat sã-ºi
salveze cu orice preþ tronul ºi speriat de riscul unui conflict armat cu URSS, Regele Carol II a impus guvernului
Gh. Tãtãrescu sã accepte notele ultimative sovietice ºi
sã procedeze, în consecinþã, în zorii zilei de 28 iunie
1940, la evacuarea Basarabiei ºi Bucovinei de Nord,
ocupate în zilele imediat urmãtoare de forþele Armatei
Roºii.
În asemenea situaþie, la 2 iulie 1940, atunci când
cedarea teritoriilor rãsãritene practic se încheiase, au fost
convocate comisiile pentru afaceri externe ale
Parlamentului de la Bucureºti, cu scopul de a-i audia pe
oficialii cel mai bine plasaþi în derularea evenimentelor în
curs. Aºa se face cã, în faþa comisiilor reunite, au ajuns
sã depunã mãrturii – în fapt cã justifice acceptarea notelor
ultimative ale Kremlinului – premierul Gh. Tãtãrescu ºi
noul ministru de Externe, C. Argetoianu, care nu era altul
decât preºedintele în funcþie al Senatului României! Ambii
demnitari au motivat, bineînþeles, decizia luatã, Gh.
Tãtãrescu, de pildã, asigurând comisiile cã, dacã se
hotãrâse evacuarea Basarabiei ºi Bucovinei de Nord,
aceasta se fãcuse pentru a se … salva „fiinþa statului
român ºi pentru a nu pune în primejdie viitorul românismului”. Oficial, sesiunile Corpurilor legiuitoare aveau sã
se închidã (ºi, prin aceasta, înseºi activitãþile din vremea
României Mari) a doua zi, 3 iulie 1940, când, la propunerile
senatorului Anibal Teodorescu ºi deputatului C.
Rãdulescu-Motru, cele douã Camere, separat, au pãstrat
câteva momente de reculegere pentru a deplânge soarta
provinciilor istorice pierdute. În aceeaºi zi, un grup de
senatori (Iuliu Maniu, C. I. C. Brãtianu, Ion Mihalache, dr.
N. Lupu, Mihai Popovici ºi Aurel Dobrescu), care au opinat
cã „nu-ºi pot exercita mandatul ºi deci participa la lucrãrile
Maturului Corp”, au adresat, prin prof. Alexandru Lapedatu,
preºedintelui Senatului o declaraþie de protest împotriva
raptului teritorial spre a fi cititã în plen5. Nu a fost cazul,
întrucât C. Argetoianu nu a admis decât înregistrarea în
arhiva Senatului, sub nr. 000824/1940, a protestului, care
avea urmãtorul conþinut:
„Corpurile Legiuitoare ºi Comisia afacerilor strãine fiind
convocate pentru chestia cedãrii Basarabiei ºi parte din
Bucovina, noi, senatorii de drept, fiind împiedicaþi în mod
arbitrar de a lua parte la lucrãrile Senatului ºi de a ne
spune cuvântul nostru într-o chestiune vitalã a unitãþii
noastre naþionale, declarãm urmãtoarele:
9
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MEMORIU DE PROTEST, pe care vã rog sã-l pãstraþi în
arhivele Senatului, dându-se o copie fotograficã de pe
dânsul.
Sunt toþi acei care au jucat un rol în realizarea României
întregite ºi care prin anume împrejurãri nu sunt aici, dar
care trebuie sã se ºtie cã sufleteºte sunt împreunã cu
noi [...]
ULTIMATUM-ul de ieri, urmat de o luare în stãpânire
imediat, nu poate gãsi nici un temei istoric ºi legal ºi
înstrãinarea unei atât de largi pãrþi a României Unite calcã
peste dreptul a trei milioane de þãrani români ºi al unei
pãturi de intelectuali devotatã cauzei naþionale.
Fãrã a pune în discuþie necesitãþi care s-au socotit
cã nu se pot evita, subsemnaþii, dintre care cei mai mulþi
sunt întemeietorii înºiºi ai Statului Român nou în hotarele
lui fireºti, nu pot admite ca în orice formã sã se dea o
recunoaºtere legalã în numele statului ºi poporului român
la ceea ce nu este decât o uzurpaþie determinatã de
confuzia de noþiuni, fireºte trecãtoare, a unei epoci de
crizã fãrã pereche”8.
De asemenea, tot în ºedinþa din 2 iulie 1940 a
comisiilor de politicã externã ale Camerei Deputaþilor ºi
Senatului, prof. ªtefan Ciobanu, membru titular al
Academiei Române, senator reprezentând în forumul de
la Bucureºti þinutul dintre Prut ºi Nistru, a rostit un amplu
ºi hotãrât protest împotriva „încãlcãrii nelegiuite a celor
mai sfinte drepturi ale noastre – istorice, etnice ºi umane”.
De remarcat cã documentul a fost grabnic acoperit cu
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Poporul român, care a fãcut imense sacrificii pentru
apãrarea naþionalã, nu poate sã înþeleagã pentru ce în
momentul când armata trebuia sã apere fruntariile Þãrii a
primit ordin sã se retragã precipitat ºi sã lase vrãjmaºului
mânã liberã pentru ocuparea a douã provincii pãrãsind în
voia URSS trei milioane de români.
Nu Corpurile Legiuitoare actuale pot reprezenta voinþa
naþionalã. Ele au fost create printr-o loviturã de stat, printrun decret-lege, ca emanaþiune a Frontului Renaºterii
Naþionale.
Aceastã organizaþie, strãinã de voinþa alegãtorilor, a
fost dizolvatã printr-un alt decret-lege. Prin urmare Camera ºi Senatul nu au nici din acest punct de vedere fiinþã
legalã.
De aceea, noi, senatorii de drept, care în mai bine de
zece legislaturi am reprezentat voinþa naþionalã ºi am
luptat pentru constituirea României Mari, protestãm
împotriva cedãrii Basarabiei ºi a unei pãrþi din Bucovina.
Trimitem fraþilor noºtri din aceste provincii salutul nostru
frãþesc, profunda noastrã simpatie pentru suferinþele lor,
cu credinþa cã în curând vor fi readuºi în sânul Patriei
Mume”6.
Tot atunci s-a adresat senatorilor Mitropolitul Gurie al
Basarabiei, pentru a deplânge ºi protesta în contra ocupãrii
þinutului dintre Prut ºi Nistru de cãtre trupele sovietice,
ceea ce echivala cu „o mare dramã naþionalã, … o
tragedie grozavã, sfâºietoare de inimi creºtineºti ºi
româneºti”7.
În fapt, încã în ajun, la reuniunea comunã din 2 iulie
1940 a comisiilor de politicã externã ale Camerelor, se
înregistraserã vehemente proteste verbale ori scrise ale
unor remarcabile personalitãþi politice, culturale ºi
religioase, acþiuni ce s-au bucurat de un impact profund
în rândul opiniei publice naþionale, mai cu seamã cã
documentele transmise purtau zeci sau sute de semnãturi
ale celor care, cu adevãrat, reprezentau – în rând cu elita
politicii ºi culturii naþionale - însãºi „talpa þãrii”.
Cel dintâi document despre care facem vorbire era
Protestul înaintat Preºedintelui Senatului de ilustrul N.
Iorga, fost prim-ministru al României, deputat în
majoritatea legislaturilor de dupã 1907 ºi senator de drept
în funcþie, preºedinte al Senatului în iunie 1939, el însuºi
unul dintre întemeietorii României întregite în 1918, fapt
pentru care a fost proclamat de opinia publicã Apostol al
neamului românesc. Istoricul, semnând la 2 iulie 1940 în
nume propriu ºi adãugând numele unora dintre fãuritorii
de marcã ai României Mari, þinea ca documentul,
prezentat în ºedinþa comisiilor pentru afacerile externe
ale Parlamentului, sã fie pãstrat în arhiva Senatului, probã
incontestabilã cã, în zilele dezastrului naþional din vara
anului 1940, liderii politici proeminenþi ai þãrii respinseserã
ultimatumul URSS, cãruia nu-i aflaserã „nici un temei
istoric ºi legal”. Având în vedere splendoarea textului,
redactat mai mult ca sigur de N. Iorga, consistenþa
argumentelor politico-istorice ºi lista semnatarilor
Protestului
Protestului, reþinem din textul documentului de referinþã
depistat în arhive:
„Domnule Preºedinte,
Un numãr de bãrbaþi politici români, care ºi ei sunt
întemeietorii României depline, înainteazã prin mine acest
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mai multe mii de semnãturi, iar ulterior a vãzut lumina
tiparului în diverse împrejurãri, inclusiv în prestigioasa
„Revistã a Fundaþiilor Regale”9. Din motive lesne de
înþeles, reþinem – din paginile publicaþiei menþionate –
urmãtoarele paragrafe din intervenþia prof. ªtefan Ciobanu
de la 2 iulie 1940:
„În ceasurile de grele încercãri prin care trece neamul
românesc, grupul parlamentarilor basarabeni, Asociaþia
foºtilor deputaþi în “Sfatul Þãrii” ºi foºtii deputaþi basarabeni
în toate parlamentele României - de la 1918 la 1940 -,
precum ºi fruntaºii vieþii publice ºi culturale ai acestei
provincii, cu sufletul zdrobit de durere, îºi ridicã strigãtul
lor de protest în faþa Parlamentului român ºi în faþa întregii
lumi civilizate – în contra actului de rãpire nouã a
Basarabiei de cãtre Uniunea Sovieticã rusã [...]
Organizarea Sfatului Þãrii
Þãrii, autonomia ºi independenþa
Basarabiei sunt etape logice, care duceau Basarabia la
restabilirea unei dreptãþi istorice, încãlcate de cãtre Rusia
þaristã, dupã cum se încãlcaserã ºi drepturile altor popoare. ªi Sfatul Þãrii – organ perfect legal al Basarabiei,
ales pe baza pe care se alegeau toate organizaþiile
revoluþionare din Rusia – desãvârºeºte lupta pentru
dezrobire prin proclamarea Unirii Basarabiei cu România,
la 27 Martie 1918.
Astfel, poporul român din Basarabia, alãturi de
celelalte naþionalitãþi din aceastã provincie, care cu diferite
împrejurãri au recunoscut dreptatea noastrã, manifestându-se prin Unire, îºi recapãtã libertatea.
Valabilitatea actului Unirii Basarabiei cu România ºi
dreptatea cauzei româneºti au fost recunoscute ºi de
cãtre Puterile mari, printre care au fost ºi Germania ºi
Italia, cãrora Basarabia le-a manifestat, nu o datã, cea
mai caldã recunoºtinþã.
Aceºti 22 de ani de viaþã naþionalã, în cadrul Statului
român, au dus la progrese enorme pe terenul cultural,
social ºi economic. Analfabetismul, acea ruºine a
stãpânirii þariste, aproape dispare. Reforma agrarã fãcutã
în mod egal pentru toate naþionalitãþile duce la o înflorire
a economiei rurale, iar minoritãþile din Basarabia se bucurã
de drepturi de care nu s-au bucurat niciodatã sub ruºi.
Dovadã este cã, cu toatã propaganda comunistã prin
numeroºi agenþi, prin crearea Republicii Moldoveneºti,
care de altfel este un indiciu cã elementul românesc este
predominant, chiar între Nistru ºi Bug, prin înfiinþarea
postului de radio-emisie, pentru aceleaºi scopuri, de la
Tiraspol, n-a dat rezultate. În Basarabia a domnit perfectã
liniºte. Iar numeroasele alegeri libere în Basarabia, care
au avut un caracter cu adevãrat plebiscitar, pentru
aceastã provincie, cu mulþi deputaþi minoritari, au fost o
confirmare strãlucitã a sentimentelor bune pentru
România a întregii populaþii a Basarabiei.
Astãzi, prin mijloace necunoscute în istorie,
folosindu-se ºi de forþa ei numericã ºi de situaþia tulbure
din Europa, încercând sã falsifice datele istorice ºi
statistice, Rusia Sovieticã invadeazã din nou aceastã
provincie ºi populaþia acestei provincii, ºi cea româneascã
ºi cea minoritarã - germani, bulgari ºi chiar ruteni ºi ruºi –
, refractari unui regim comunist, este lãsatã pradã unei
situaþii pe care n-o doreºte [...] Dacã mai existã dreptate
pe acest pãmânt, dacã principiile umane mai au un rost
pe lume, dacã drepturile popoarelor, sfinte chiar în timpurile
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întunecare ale istoriei, mai au vreo valoare – noi,
parlamentarii ºi fruntaºii vieþii publice ºi culturale din
Basarabia, români ºi minoritari, în numele poporului dintre
Prut ºi Nistru, astãzi redus la tãcere, apelãm la lumea
civilizatã ºi atragem atenþia asupra dramei sfâºietoare
prin care trece populaþia Basarabiei; în acelaºi timp,
ridicãm glasul nostru de protest riguros în contra încãlcãrii
nelegiuite a celor mai sfinte drepturi ale noastre – istorice,
etnice ºi umane” [Urmeazã mai multe mii de semnãturi].
În concluzie, oricât de drasticã ar fi judecata noastrã
în privinþa operei Parlamentului României de la 1919 la
1940, un lucru este sigur: instituþia reprezentativã fundamentalã a statului ºi-a desfãºurat activitatea, de la un
capãt la altul, în mijlocul poporului român ºi, alãturi de el,
a traversat marile-i bucurii ºi tragedii, ºtiind, atunci când
condiþiile i-au impus, sã-ºi asume riscul propriilor decizii
ºi erori, comise mai ales din iniþiativa guvernanþilor.
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Pentru un vrâncean nu existã spectacol mai fermecãtor
decât fâneþele de flori de la Tulnici sau clocotul apei de
la gherdapurile Putnei sau nãframele nevestelor de la
Nereju.
Acestea nu sunt judecãþi ºi nici prejudecãþi – ci sunt
impresii ºi simþiri care alcãtuiesc substratul naþional
(s.n.) al fiecãrui suflet.
Pe acest substrat naþional ºi-au întemeiat apãrarea
þãrii toþi domnii pãmântului, Muºatinii ºi Basarabii, ºi tot
pe el au clãdit România modernã boierii Divanului ad-hoc,
din care au ieºit Cuza, Negri, Kogãlniceanu, adevãraþii
fauri ai plugului ºi armiei româneºti.
Pe acest substrat s-a întemeiat Vodã Carol când a
trecut Dunãrea la 1877 ºi tot la el s-a gândit Regele
Ferdinand când a pornit sã desrobeascã românii subjugaþi”.
Din aceastã simþire româneascã a izvodit jertfa de
viaþã ºi sânge a ostaºului român cãzut pe câmpurile de
luptã ale Rãzboiului de Întregire a Neamului din 1916 –
1918.
Pe acest substrat – liantul de voinþã ºi faptã – s-au
întemeiat Proclamaþiile din 28 martie 1918 – Unirea
Basarabiei, 28 noiembrie 1918 – Unirea Bucovinei ºi 1
Decembrie 1918 – Unirea Transilvaniei cu Patria Mamã.
S-a împlinit atunci visarea tuturor generaþiilor –
Desãvârºirea Unitãþii Naþionale. ªi pentru a sublinia
înþelesurile perene ale acestui definitoriu moment istoric,
simbolistica zilei de 1 Decembrie 1918, devenitã Zi
Naþionalã a României, apelãm tot la mãrturiile timpului.
„România Mare a fost plãmãditã de veacuri iar astãzi
ea s-a realizat prin patriotismul tuturor, prin vitejia
necontestatã a soldatului român”, se scria în numãrul din
8 decembrie 1918 al ziarului „Focºanii”.
„Unirea nu e opera unora ci a tuturor: cu inima, cu
cuvântul, cu priceperea, cu avântul, cu sângele, cu tot
ce am putut gãsi mai bun în fiecare dintre noi, toþi am
reuºit sã readucem þara în hotarele ei cele vechi”
(„Focºani”, 16 decembrie 1918).
„…Simþãmântul întregirii neamului l-a avut tot românul;
unirea naþionalã a fost idealul tuturor românilor, secole
de gânduri ºi simþiri comune au pregãtit acest ideal, urmãrit
cu atâta dor, credinþã ºi entuziasm” („Focºanii”, 3 martie
1918).
Sintetizând, ziua de 1 Decembrie 1918, devenitã Ziua
Naþionalã a României, a topit în creuzetul sãu, deopotrivã,
istoria, limba, credinþa, obiceiurile, tradiþia, cultura,
zbuciumul, lupta, împlinirea, speranþa în mai binele zilei
de mâine, certitudinea dãinuirii, într-un cuvânt – trecutul,
prezentul ºi viitorul naþiunii.
Se cade deci, sã reaºezãm la temelia sãrbãtoririi Zilei
Naþionale a României, alãturi de bucuria obºteascã a
momentului, simþãmântul nostru patriotic, ca însuºire a
sufletului nostru de preþuire adâncã a ceea ce înseamnã
cuvântul „acasã”.
PRO

Dupã aproape douã decenii de nou curs pe care l-a
luat istoria României, relaþia naþional-european începe
sã-ºi contureze mai limpede, mai adecvat timpului
înþelesurile. Conºtientizãm mai aproape de adevãr locul
ºi rolul nostru în Europa, conturul european al civilizaþiei
ºi spiritualitãþii româneºti. Din aceastã perspectivã,
mândria apartenenþei la spaþiul geografic în care ne-am
nãscut, la limba vorbitã, la istoria parcursã îºi regãseºte
motivaþia fireascã, umanã.
De aici ºi nevoia, resimþitã tot mai pregnant, de a
reîmprospãta sãrbãtorirea Zilei Naþionale a României cu
semnificaþia ei iniþialã, patrioticã. Dar nu un patriotism
declamatoriu, festivist, gãunos, de circumstanþã, ci un
patriotism cu rãdãcinile în simþirea noastrã, aºa cum l-au
perceput ºi manifestat generaþiile înfãptuitoare ale Marii
Uniri de la 1 Decembrie 1918.
Cãutând argumente în sprijinul ideii în mãrturiile
timpului, le-am descoperit, cu o bucurie lãuntricã legitimã,
în scrisul concetãþeanului nostru de altãdatã, romancierul
ºi cãrturarul Duiliu Zamfirescu, în presa focºãneanã a
timpului.
Restituindu-le prezentului, devin argumente suficiente
pentru a înþelege de ce, în toamna anului 1990, Parlamentul României, într-o atmosferã entuziastã, fireascã
noului drum pe care pãºise Þara, a consfinþit, prin votul
sãu, drept Zi Naþionalã a României, Ziua de 1 Decembrie.
Într-o carte poºtalã, expediatã fiului sãu Alexandru, la
30 august 1916, aflat pe front, Duiliu Zamfirescu se
mãrturisea: „Am cea mai mare încredere cã-þi vei face
datoria cu vârf ºi îndesat ºi cã te voi revedea, poate
chiar în Transilvania, devenitã România Mare. Vei fi
contribuit sã aduci la îndeplinire visul meu de 40 de ani,
acela pe care l-am visat pentru tine, când încã nu te
aveam ºi pe care l-am scris în toate romanele mele”.
Trãind evenimentele anilor 1916 – 1918 cu acelaºi
adânc sentiment patriotic al momentului, înþelegând
patriotismul nu ca o prejudecatã vãtãmãtoare, ci ca o
însuºire a sufletului omenesc, în câteva rânduri aºternute
pe hârtie în vara anului 1918, Duiliu Zamfirescu asemuia
aceastã însuºire „ca o ramurã a unui copac pe care ar fi
altoite toate roadele pãmântului” ºi motiva: „Toþi oamenii
se nasc, cresc se reproduc ºi mor. În aceasta toþi oamenii
sunt egali. Dar nu toþi oamenii se nasc pe acelaºi punct
al globului ºi nu cresc în aceeaºi limbã, cu aceeaºi religie,
îmbrãcaþi la fel, mâncând la fel, cântând la fel. Fiecare
se naºte la umbra unui copac, pe malul unei ape, într-un
staul sau într-un palat, care nu sunt la fel cu apa, copacul,
târla sau palatul altor oameni.
Ei bine, umbra copacului sub care s-a nãscut i se
pare mai frumoasã decât umbra tuturor copacilor din lume;
graiul în care a rostit primul cuvânt i se pare mai dulce ca
toate celelalte; laptele de acasã mai bun, minteanul mai
frumos; fluierul mai tainic.

SAECULUM 8/2008

contemporanii noºtri

Mircea Radu Iacoban

BIP-UL PREJUDECÃÞILOR
Magda Ursache împlineºte… (bip!) ani; ne grãbim sã
aºezãm cuvenitele firitiseli în acest colþ de paginã – nu
înainte de a vedea cum este perceputã scriitoarea în
lumea literelor. Gh. Gricurcu îºi iese din prezumata rezervã
prudentã, spre a exclama: „Mãrturisesc cã nu prea multe
pagini ale publicisticii noastre actuale mi se par atât de
atracþioase prin aerul lor inteligent-justiþiar, prin neobosita
lor vervã personalizatã, precum cele ale autoarei ieºene”.
Ion Rotaru crede cã eseistica Magdei U. „transgreseazã
de fiecare datã în artã a cuvântului”. Florentin Popescu
opineazã cã „rafinat ºi în permanenþã sprijinit de bogate
ºi alese lecturi, spiritul critic al d-nei Magda Ursache are
darul de a-l scoate pe cititor din inerþie ºi de a-l provoca
la meditaþie ºi acte justiþiare”. Ion Adam admirã „tensiunea
pamfletarã, violenþa stilizatã a verbului sãu vitriolant, dar
ºi mai mult îi preþuiesc logica, puterea de a aduna într-un
tablou întunecat, dar coerent, feþele haosului imediat, cu
vârtoase rãdãcini în trecut”. A.D. Rachieru vede în cãrþile
Magdei Ursache apariþii „salutare, chiar vital necesare”.
Const. Cãlin este ºi mai tranºant: „Probabil cã am sã
produc mirare spunând cã unul dintre cei mai curajoºi ºi
mai buni prozatori români de azi e o femeie: Magda
Ursache”. C. Stãnescu o considerã „critic neîmpãcat cu
maladiile spiritului critic, pe care nu conteneºte, într-o
manierã sinucigaºã s-ar putea zice, sã le denunþe”. ªi
tot acelaºi comentator: „incoruptibilã ºi incorigibilã ca orice
mare idealist, incapabilã sã fie, ca un comis-voiajor, pe
placul tuturor clienþilor ce-i picã sub condei”. Cu toatã
strãdania, n-am putut recolta, de pe întreaga postatã a
literelor române, decât un singur rictus mãrunt de
respingere, de-a dreptul bizar, evident inconsistent ºi
superficial, sub semnãtura lui Horia Gârbea. Nici n-are
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rost sã-l reproduc; se pierde în impresionantul vraf de
elogii. ªi cum în romanele Magdei personajele ajung sã
dialogheze cu autoarea („Las’ cã mã sãturai ºi dã
rãzbunãrile Magdei U. pãn scris!”), încerc sã-i dau
cuvântul ºi lui MRI, martor al evoluþiei scriitoarei încã din
clipa debutului editorial – 1973. Ar fi, deci, dublã
aniversare, odatã împlinindu-se 35 de ani de la apariþia
primei cãrþi ºi a doua oarã, X ani de viaþã, la fel de rotunjor
împliniþi. Ocolirea cifrelor rãspicate în astfel de împrejurãri
e-o prejudecatã cãreia trebuie sã ne supunem. De regulã,
însoþitã cu precizarea cã sãrbãtorita „e mai tânãrã ca
oricând!” N-am ce face, trebuie sã scriu ºi eu aidoma,
fiindcã… exact aºa-i. Nu-ncap suspiciuni de complimentfloricicã, totu-i la vedere. O demonstreazã atât prezenþa
în mai toate ungherele presei culturale româneºti, dar ºi
în revistele din Capitalã (sã mi se îngãduie observaþia
cã, în momentul de faþã, publicaþiile culturale ale provinciei
au cam luat faþa celor bucureºtene!), alãturi de faptul cã
nu lipseºte de la nici o manifestare mai rãsãritã, de la
Constanþa, la Sãpânþa; cine o cunoaºte personal s-a
obiºnuit de mult cu neastâmpãrul juvenil, ubicuitatea-i
proverbialã ºi agitaþia colocvialã ca adevãratã stare de
agregare. Pânã ºi ritmul fragmentat ºi nervos al textelor
sale trãdeazã o ne-stare, sã-i zic astfel, funciarã. Orice
editor pãstreazã, pentru uz propriu, o listã a debuturile
petrecute sub privegherea sa ºi confirmate ulterior. Fac
publice numele ce ocupã locurile din faþã pe lista (mea!)
primelor apariþii în care am fost implicat: poezie – Mihai
Ursachi, prozã, I.D. Sârbu, criticã, Magda Ursache,
publicisticã, Ion Petru Culianu. Magda se aflã, cum se
vede, într-o companie onorantã. Linia evoluþiei ei
ulterioare a cunoscut sincope (al cãror mecanism îl
reveleazã romanul „Universitatea care ucide” ºi, mai ales,
confesiunile din „Saeculum” în dialogurile cu Al. Deºliu),
pãstrând, totuºi, o tendinþã ascendentã, devenitã de-a
dreptul explozivã în ultimul deceniu. O vãd, la finele lui
2008, tot fãrã mamã, tot fãrã tatã. Afurisita muiere
(examinat prin etimologie, substantivul muiere n-are nimic
peiorativ) trãsneºte în dreapta ºi-n stânga, fãrã a þine
seama de sex, rasã, vârstã, prestigiu, susþinere politicã,
box-office ori eventualã amiciþie. În acelaºi timp, apãrã.
Apãrã din rãsputeri, potrivit „listei lui Ursache”, în care-s
opisate valori incontestabile, în curs de regretabilã
maculare. Îºi poate permite, pentru cã nu s-a înregimentat
în gãºti, grupuri de presiune ºi coterii interesate (pleonasm, da-l las aºa). Cãrþile ei de criticã oferã o
radiografiere a stãrii literaturii noastre de azi. Prea puþin
spus radiografiere – de fapt, tomografie computerizatã,
fiindcã opereazã fãrã cruþare atât în desfãºurat plan general, cât ºi în universul celulei critice, investigatã la mi13
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cron. Din fosta-i experienþã de conducãtor auto, ºi-a
pãstrat reflexul privirii în oglinda retrovizoare: orice pas
cãtre înainte este însoþit, obligatoriu, de „o repede ochire”
cãtre lumea bluratã a lui „a fost odatã”. Care nu ne
înfãþiºeazã totdeauna o imagine tonicã ºi reconfortantã;
doar atunci când temeiul neºtirbit al valorii copleºeºte,
impunând respect, preþuire ºi dreaptã judecatã. Este
utilizat un limbaj critic direct, nesofisticat, potenþat de
ironie ºi sarcasm, totdeauna susþinut de solidã încãrcãturã
culturalã. Magda spune deschis, argumentat ºi
convingãtor, lucrurilor pe nume, ºi, mai ales, rosteºte
rãspicat ceea ce, din varii motive conjuncturale, este
ocolit, ocultat, cu vinovãþie trecut sub tãcere. Ridicã brutal preºul ºi apare gunoiul adunat în 19 ani de tranziþie
(literarã) contradictorie, bãlmãjitã, adesea contrafãcutã.
Mulþi gândesc asemenea ei, puþini o spun ºi mai puþini o
scriu. Primul cal de bãtaie: literatura obsedantului deceniu.
Material faptic (sumedenie de amãnunte noi) din belºug.
Ai zice cã se forþeazã uºi deschise: de ce sã mai dai un
ghiont celor rãposaþi întru dreaptã uitare literarã? Nu-i
chiar aºa: tirul se focalizeazã în direcþia re-vopsirii
conjuncturale, ºi campioni, ºi simpli pioni ai proletcultismului trecând cu arme ºi bagaje pe baricada adversã, de
unde practicã neruºinat, în numele unei „modernitãþi”
sfeterisite, ºi, desigur, în acela al libertãþii de creaþie.
Primesc indulgenþe încãpãþânaþii care-ºi pãstreazã
conduita: barem au ceva caracter ºi nu s-au rãspopit fla-

grant, dupã cum bat clopotele vremii. Altã þintã (era scriu
target): pornografia etichetatã ilicit ca purtãtoare a „noului”;
în acest caz rolul hotãrâtor în demonstraþia criticã ar urma
sã revinã citatului, dar cum sã citezi când hârtia unei
publicaþii oneste n-are cum sã suporte? Cu aceeaºi
energie se oferã susþinere argumentatã (iatã cã este
mereu nevoie!) marilor valori – Eminescu, Sadoveanu,
Voiculescu º.a., devenite subiecte de contestare
miºtocãreascã ale unor „exerciþii critice” nutrite din purã
dorinþã de scandal. Obligatoriu de remarcat fertila
simbiozã intelectualã dintre cei doi soþi Ursache, cu
prestaþii scriitoriceºti atât de diferite ca spectacol exterior, dar cu unic ºi statornic temei unificator: seriozitatea.
Nu-i vorba despre morga ºi ºtaiful implementate (altã rimã
n-am avut…) paginii plicticos-docte, ci de seriozitatea
cu care-i înþeleasã ºi asumatã însãºi misia scriitorului
preocupat de „euro-soarta culturii române” ºi de pledoaria
pentru mitul apt sã fundamenteze conºtiinþa istoricã ºi
sã modeleze psihologia colectivã. Dacã punem la un loc
cãrþile semnate, împreunã sau separat, de Magda ºi Petru
Ursache, vom înfiripa… ditamai raftul: romane, culegeri
de eseuri, ediþii critice, antologii. Toate fiind construcþii
solide, pe lângã care nu se poate trece fãrã a li se acorda
atenþia din plin meritatã. Cât despre inamiciþiile presãrate,
fireºte, în jur, mai cã ne vine a aºeza, în încheiere, o
cugetare lãlãitã de Adrian Copilu-minune: „Duºmani-þi
poartã picã / Da’ n-au valoarea ta.”

Valeriu Anghel

AL. G. CROITORU LA 75 DE ANI
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Regizor de teatru ºi film, actor ºi poet, Al.G. Croitoru
s-a nãscut la 8 decembrie 1933 în satul Bogza din comuna
Sihlea (Vrancea), unde este înmormântat „lira de argint –
Sihleanu”. Cel ce-ºi va fãuri mai târziu crezul artistic din
gândul lui Rebreanu „de a arãta sufletul românesc întregii
lumi” a absolvit ªcoala Normalã „Vasile Lupu” din Iaºi,
perioadã în care l-a cunoscut pe Nicolae Labiº, dupã care
a urmat (1953-1957) cursurile Institutului de Artã Teatralã
ºi Cinematograficã din Bucureºti.
Ca regizor de film, a debutat în 1964, anul ieºirii
noastre de sub tutela Moscovei, ca pelicula Merii roºii,
dupã care urmeazã alte zece filme de ficþiune, printre
care Vârstele omului, Al treilea salt mortal, Am o idee,
Miezul fierbinte al pâinii, Armuri în piatrã (în coproducþie
cu Moldova Film din Chiºinãu), Viaþa ca o poveste
(secvenþe din istoria filmului românesc, în colaborare cu
Costache Ciubotaru din Republica Moldova). Semneazã
regia versiunii româneºti la Lupul mãrilor ºi Cãutãtorii de
aur, precum ºi scenariile versiunii româneºti la Rãzbunarea ºi Chemarea aurului, lungmetraje de ficþiune dupã
romanele lui Jack London (în coproducþie cu TELE
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Mûnchen). Dintre cele 17 filme artistice de scurtmetraj ºi
12 filme documentare amintim Anotimpul mireselor,
Cãluºarii, Acasã, Vin berzele, De dragoste ºi de dor,
Comorile Ceahlãului, Junii Braºovului, Gura Humorului,
multe dintre acestea premiate la festivaluri naþionale ºi
internaþionale. Ca actor, interpreteazã roluri secundare în
filmele Aproape de soare, Pãcalã , Secretul lui Bachus,
Secretul lui Nemesis, Sosesc pãsãrile cãlãtoare.
Poet, prozator ºi publicist, profesor universitar de arta
regiei de film ºi arta actorului, Al.G.Croitoru este membru
al Academiei Tiberina din Roma ºi desfãºoarã o intensã
activitate socialã în cadrul mai multor organizaþii
neguvernamentale.
Ca poet, îºi dezvãluire indirect, în versuri de o mare
simplitate, freamãt interior ºi o candoare autenticã,
rãdãcinile crezului sãu artistic: „Brâncuºi / trecea pe drum/
supãrat / cã lovise o piatrã./ ªi piatra / ridicându-se / l-a
însoþit / toatã viaþa” (Piatra). Legãtura sacrã cu pãmântul
strãmoºilor sãi îl face, în teatru ºi film, un om exponenþial:
el nu poate sã nu munceascã, sã nu râdã sau sã nu se
bucure ca un þãran care îºi trãieºte princiar viaþa, cu
supãrãrile lui trecãtoare ºi neliniºtile netrucate. Al.G.
Croitoru a plecat dintr-un sat unde roua Câmpiei
Râmnicului se îngemãneazã cu limpezimile Subcarpaþilor
ºi, cutreierând el pajiºtile înflorite, s-a supãrat cã a cãlcat
iarba, care s-a ridicat ºi l-a însoþit, cu lumina cerului
absorbitã în ea, toatã viaþa. Cu întreaga curãþenie
sufleteascã a celor care ºtiu sã asculte foºnetul frunzelor
ºi murmurul din adânc al izvoarelor de sub ele, a celor
care ºtiu sã binecuvânteze munca ºi somnul oamenilor
ce-ºi hrãnesc visurile din izbânda rãsãriturilor de soare.
Avându-l ca mentor, alãturi de mulþi alþii din generaþia
sa, pe Victor Iliu, regizorul a învãþat de la început, dacã
nu aflase destule despre viaþã de la tatãl sãu, cum sã
lucreze cu actorii. În 1968, când Orson Welles filma la
Bucureºti în rolul împãratului Justinian din filmul Bãtãlia
pentru Roma, colegii l-au chemat, ºtiindu-l
„þãran genial”, sã stea pe lângã el. Cum a înþeles Al.G.
Croitoru sã-ºi facã meseria de regizor, aflãm dintr-o
relatare legatã de premiera filmului Vârstele omului, la
care l-a invitat ºi pe tatãl sãu. „Dacã nu-mi place, te bat
aici de te sting” – l-a ameninþat acesta înainte de proiecþia
filmului. La final l-a cãutat cu privirea, de fricã sã nu-l
pocneascã. Bãtrânul îºi aprinsese însã o þigarã ºi se uita
la fiu-sãu pe furiº. Alecu s-a apropiat de el cu teamã, i-a
sãrutat mâna ,aºa cum fãcea întotdeauna când pleca
sau venea acasã, dar bãtrânul i-a zis scurt: „Nu te bat !”
De atunci a þinut minte ce primejdie îl paºte la vizionarea
unui film al sãu, încât nu s-a mai temut când Vittorio
Soriani a spus, dupã ce a vãzut Anotimpul mireselor (film
distins cu numeroase premii în Austria, Cehoslovacia,
Franþa, Italia): „Ãsta ori e nebun, ori e un geniu!”. În sinea
lui, Al.G. Croitoru a admis cã poate e ºi una ºi alta.
Filmografia sa cuprinde o tematicã variatã: lumea
satului în Merii sãlbatici, etnografia româneascã în
Vârstele omului, sportul în Am o idee, circul în Al treilea
salt mortal, bogãþia universului rural în Miezul fierbinte al
pâinii etc. „Cei patru stâlpi de susþinere ai filmelor mele –
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mãrturisea odatã regizorul – sunt Caloianul, viþa-de-vie
de-acasã ,Blaga… ºi, ca un acoperiº, versul eminescian
Nu credeam sã-nvãþ a muri vreodatã”. Nici nu se putea
altfel pentru un om care, copil fiind, îl aducea în grãdinã,
cu tovarãºii lui de joacã, pe Dumnezeu. Se urcau, în
apusul soarelui, în salcâmii cei mai înalþi, cu sticle ºi
gãleþi cu apã ºi aruncau stropi în aer. Razele soarelui se
descompuneau ºi apãrea curcubeul. „Atunci bunica a
leºinat. A zis c-a venit Dumnezeu în grãdinã la noi. Eu
ºtiam de multã vreme cã poate veni. Îl ºi visam…Facerea
curcubeului e tocmai ideea din Vârstele omului… ideea
copiilor -dumnezei, fãcãtori de chip uman, de viaþã care
trece în moarte, caloianul ,povestea noastrã râzând despre
începutul de lume… floarea care merge mai departe pe
râu, împlinirea, frumuseþea” – declara regizorul într-un
interviu.
ªi frumuseþea aceasta a curcubeului a redat-o nu
numai în dansul iniþiatic al oltenilor din Cãluºarii, ci ºi în
nunta fantasticã a maramureºenilor din Anotimpul
mireselor, o adevãratã feerie cinematograficã debordând
de vitalitate, culoare ºi emoþie sau în tradiþiile din Junii
Braºovului.
La împlinirea celor trei sferturi de veac de iluminare
întru Domnul ºi patru decenii ºi jumãtate de activitate
cinematograficã ºi teatralã pentru noi, îi urãm „prinþului
þãran” din Bogza ani mulþi ºi înveºnicirea numelui sãu pe
altarul creaþiei.
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Mircea Popovici *

„ÎN GOANA DUPÃ PROFIT, OAMENII
UITÃ FOARTE REPEDE TRECUTUL”
Interviu realizat de Virgil Panait
«Limba s-a stâlcit ºi oamenii uitã trecutul foarte repede, în goana dupã profit. Cartea a
devenit un obiect neatractiv ºi nu se mai citeºte de parcã nu ne ajutã nici ochelarii, iar
copiii fac burtã ºi diabet. Ne hrãnim cu medicamente ºi speranþe. Suntem sclavii altora ºi
colonizãm cu români þãrile europene. Cred cã am spus totul. »

* Mircea Popovici (n. 21 aprilie 1923) este unul dintre
ultimii reprezentanþi ai „generaþiei pierdute” (ºi regãsite), un
martor de nepreþuit al unei perioade literare fascinante din
istoria literaturii române. A frecventat cenaclurile lui Vladimir
Streinu, Mircea Damian, dar ºi „Sburãtorul” lui Eugen
Lovinescu, unde a pãtruns alãturi de prietenul sãu, Constantin
Tonegaru. În aprilie 1945 a primit, împreunã cu Geo
Dumitrescu, un premiu al Fundaþiei Regale, pentru un
manuscris care va constitui ºi debutul sãu editorial cu
«Izobare» (1945), apãrut într-o a doua ediþie în urmã cu
aproape 3 ani (2005). Dupã ce a avut –vreme îndelungatã –
interdicþie de semnãturã, dar ºi o silã motivatã faþã de poezia
cultivatã pânã spre 1960, a revenit abia în 1987 cu «Licenþe
poetice», urmat de «Tempera» (1988), «Paleta de amurg»
(1991), «General Museum» (2001). Discutat cu reverenþã de
G. Cãlinescu, Vladimir Streinu, ªerban Cioculescu,
N.Manolescu, E. Simion, L. Ulici, Bogdan Creþu, Cosmin
Ciotloº º.a., Mircea Popovici rãmâne o figurã bine conturatã
a istoriei noastre literare. La cei 85 de ani, poetul rãmâne la
fel de tânãr, energic, autor al unei noi cãrþi pe care încã ezitã
sã o predea unei edituri. Încã o dovadã cã valoarea nu
cunoaºte vârstã. (Mircea Dinutz).
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generaþie, a remarcat ºi apariþia ºi alinierea la aceastã
generaþie ºi a altor membri din generaþii anterioare precum
L. Blaga, Dan Botta, Adrian Maniu ºi chiar Tudor Arghezi
ce ºi-au completat existenþa tulburatã, cu traduceri din
alte literaturi mai puþin universale; Cãlinescu scos din
universitate, Tudor Vianu interzis de a mai vorbi despre
Goethe, esteticienii fãcând lingvisticã. Abia noile generaþii
au demonstrat un nou entuziasm faþã de Blaga, de Ion
Barbu, observând cã lipseºte veriga. Fluxul istoric al
întregii literaturi devine normal, numai prin integrarea
acestor generaþii într-un circuit continuu. Aºa se explicã
redebutul acestora, prin opere ulterioare.
Generaþia rãzboiului a început a se manifesta mai ales
în centrele universitare. La Bucureºti a existat gruparea
de la „Cadran” ºi „Albatros”, semnalând pe Dimitire Stelaru,
Dinu Pillat, M. R. Paraschivescu, Tiberiu Tretinescu, Ion
Caraion, Marin Preda, Nina Cassian, Veronica Porumbacu,
Const. Þoiu. Lui Geo Dumitrescu i se interzice volumul
Pelagre, precum ºi cele douã reviste ale sale; volumul
Panopticum aparþinând lui Caraion este confiscat, iar el
ameninþat cu pistolul pentru articolele sale.
Sibiul se manifestã împotriva culturii dirijate prin Ion
Negoiþescu, Radu Stanca, ªtefan Augustin Doinaº ori
Ioanichie Olteanu. Aº mai aminti încã vreo câþiva scriitori
din aceastã generaþie precum Mihail Cosma, Radu
Teculescu, boemul George Mãrgãrit de la Iaºi, Alex.
Jebeleanu, marinarul George Dan, caligraful Traian
Lalescu, peisagistul dobrogean Traian Coºovei, Mihai
Zissu, asistent al lui G. Cãlinescu, neobositul Lucian
Valea.
Încerc un sentiment aparte când observ cã aproape
toþi cei citaþi mai sus, au decedat între timp. Mi se pare
cã Geo Dumitrescu a plecat mai recent, dar dintre cei
dragi mie primul a fost Tonel (Constant Tonegaru). ªi nu
a plecat normal, la capãtul unei existenþe biologice
normale, ci ca un martir plin de suferinþe ºi silnicii. Cel
de-al doilea a fost Mihail Crama ºi nu l-am vãzut în
întrebarea D-voastrã. Pe el l-am cunoscut încã de pe
vremea când, ca ºi dânsul, eram doi copii de ºcoalã, de
liceu, fãrã a ne bãnui destinul comun de poeþi. Când ne
desfãºuram boema noastrã bucureºteanã din anii 19421944, Tonegaru ºi Crama erau însoþitorii mei. Pot afirma
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1. Virgil Panait: Domnule Mircea Popovici, aþi
rãmas ultimul reprezentant în viaþã al aºa-numitei
„generaþii pierdute a rãzboiului” din care fãceau
parte, printre alþii, Geo Dumitrescu, C. T
onegaru,
Tonegaru,
Dimitrie Stelaru… Ce sentiment vã cuprinde acum,
ce amintiri v-au rãmas?
Mircea Popovici: Dupã definiþia datã de sociologi,
generaþiile sunt niºte comunitãþi în timp, ajungând sã
precizeze ºi limitele temporale, ce se pot dezvolta în
30-40 de ani. Esteticienii au pledat pentru definirea unor
generaþii determinate, nu atât biologic, cât pe criteriul
sensibilitãþii. Pentru generaþia din care fac parte ºi eu
existã avantajul cã nu mai trebuie definitã ºi nici constituitã
dupã criterii ce pot fi ambigui. Este vorba de „generaþia
rãzboiului”, generaþia „pierdutã” ºi câteodatã parþial
recuperatã. Generaþia mea este nãscutã dupã primul
rãzboi mondial ºi a îndurat urgiile celui de-al doilea,
mergând pe front, la închisoare sau în lagãr ºi s-a
condamnat la tãcere, scriind de la începutul rãzboiului ºi
amuþind spre 1948. Este o generaþie „pierdutã”, în
traduceri, stilizãri sau claustrãri. Emil Manu, alt coleg de
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cu toatã certitudinea cã ei au însemnat botezul meu literar
ºi cuprinderea mea în generaþia cea pierdutã a rãzboiului.
Când pronunþ generaþia rãzboiului nu pot omite ºi pe bunul
prieten care a fost Ion Larian Postolache, ce umbla
demobilizat fiind, încã cu haine kaki, poet important
cãruia Mircea Dinutz i-a închinat o carte pentru apartenenþa acestuia la generaþia de la Focºani. Îmi amintesc
cã Dinutz îmi cerea informaþii despre Postolache, dar eu
destul de uituc, nu mai aveam prea multe de spus, decât
cã am frecventat alãturi de alþii, un cenaclu la el acasã.
Ce minunatã surprizã am avut când, încheind cartea
consacratã lui Postolache, Dinutz avea o mulþime de
informaþii la îndemânã, ceea ce demonstreazã capacitatea
de cercetãtor a colegului dumneavoastrã.
Aº mai include în aceastã generaþie despre care
vorbim pe Teohari Mihadaº ºi pe vestitul George Tudor
(Ahoe), alt boem al capitalei interbelice ºi mai apoi, chiar
pânã în zilele noastre, când s-a prãpãdit. El a fost cel
care m-a sunat la telefon ca sã-mi spunã cã a murit prof.
Vladimir Streinu, fiindcã nimeni nu avea de gând sã-mi
dea o veste atât de tristã. Am venit imediat la Bucureºti,
am asistat la înmormântarea profesorului ºi apoi am mers
la el acasã fãcându-mi cadou un volum de M. Zissu aflat
sub patul în care dormea, în mansarda unei adrese nobile de pe strada Paris, unde era chiriaºul unei mansarde
total boeme.
Titlul de generaþie pierdutã nu ºtiu cine ni l-a dat ºi nu
voi ºti niciodatã. Am fost declaraþi „pierduþi” faþã de opinia
publicã poate ºi pentru cã am tãcut în anii ce au urmat.
Eu am continuat sã scriu, dar de publicat nici vorbã. Am
intrat într-un fel de grevã ºi n-am ieºit la rampa poeziei.
Mai favorizat a fost Mihail Crama, care a publicat o serie
de volume de poezie ºi dupã 1948, când a trebuit sã se
reconsidere magistrat, cândva dat afarã ºi ajuns la o
fabricã de biscuiþi, pe post de contabil ºi revenind dupã
un sever examen înapoi magistrat la Tribunalul Suprem
din Bucureºti.
Dotat cu o longevitate naturalã, Geo Dumitrescu, în
timp continuând a scrie, ºi-a reluat poziþia de poet serios.
Nu se poate vorbi despre dânsul decât de bine ºi toate
acestea eu cred cã se datoreazã perseverenþei de a se
voi publicat, fãrã a face compromisuri, precum alþii.
Dar ceilalþi? Au murit sau au tãcut cu bunã ºtiinþã ori
SAECULUM 8/2008

de nevoie, ca sã trãiascã, sã supraveþuiascã lipsindu-se
de nimbul poetic de deasupra capului. Eu eram prea
supãrat pe destinul meu poetic, obligat la tãcere. Când
dupã ani de la apariþia Izobarelor am vrut sã-mi revãd
volumul aflat la Biblioteca Centralã de la Iaºi, am fost
refuzat pe motivul cã volumul e la index ºi am fost lãsat
fãrã explicaþii. La început în lumea literarã ieºeanã
condusã de culturnici, s-a spus cã sunt un poet intimist
ºi cã se doresc producþii pe mãsura timpului glorios pe
care îl trãiam. Am scris ºi eu ceva, dar m-am lãsat la
fund ºi colaborarea mi-a fost foarte rar cerutã. Pe atunci
aveam un statut ferm profesional, aveam un salariu bun,
de inginer proiectant ºi nu dãdea bine ca sã mã declar
poet, când eram cel ce rãspundea de fundamentul tuturor
clãdirilor ce se construiau în Iaºi. Am strâns pentru mine
pagini peste pagini, de aveam în sertar material pentru
vreo trei cãrþi. ªi mai este ceva foarte important:am fost
total lipsit de ambiþia de a mã vedea publicat. Astãzi, în
ciuda unor probleme economice, toþi cei care scriu sau
numai mâzgãlesc hârtia, au o poftã nebunã de a se vedea
publicaþi ºi mai ales de a se vedea membri ai Uniunii
Scriitorilor. Voi explica mai târziu ºi de ce. Eu am ieºit la
suprafaþã dupã 40 de ani, dar nu la cerere, ci rugat ca sã
public, ceea ce este altceva, mai ales cã timpul începuse
„sã se repare”. Mircea Ciobanu ºi Florin Mugur au stãruit
sã dau un volum la Cartea Româneascã. De acolo, pentru
cã Bucureºtiul a fãcut acest gest, m-am vãzut solicitat
ºi de Iaºi, de Editura Junimea, iar marea noastrã revoluþie
din 1989, dar fãrã ghilotinã, m-a repus în drepturi intrând
în normal. Am devenit la loc membru al Uniunii Scriitorilor,
deºi eram membru încã din 1946, pe când forul acesta
se numea Societatea Scriitorilor Români.
Mã întrebaþi ce sentimente încerc în urma acestor
destãinuiri. La vârsta mea sunt plin de evenimente ºi
sãrac prin pierderea multora din ele prin uitare. Regret cã
n-am fãcut ce am vrut ºi sunt foarte trist cã aceºtia dragi
mie, nu numai din literaturã, m-au pãrãsit ºi mã pãrãsesc,
lãsându-mã tot mai singur, cum n-am crezut cã mi se va
întâmpla.
– Aþi debutat în revista Kalende în anul 1941, pe
când eraþi doar de 18 ani. Cine mai scria la aceastã
revistã ? V
orbiþi-mi despre debutul dvs. Cititorii noºtri
Vorbiþi-mi
ar fi interesaþi.
– Este cât se poate de exact cã debutul meu literar
s-a petrecut la revista Kalende, ceea ce mã face mândru.
Cu emoþie îmi amintesc surpriza ce am avut-o când,
flãmând pe strãzile boeme ale capitalei, am vãzut la un
chioºc de ziare, acel afiº bine cunoscut, pe care îl arãtau
zilnic ziarele, un fel de tablã de materii ºi unde în revista
Kalende eraum trecut cu niºte poezii publicate. Da, pentru
prima datã publicat în viaþa mea.
Revista Kalende a apãrut din nevoia, observatã de
criticul Vladimir Streinu, de a continua ºi a þine locul spiritului stins al regretatei Reviste a Fundaþiilor Regale, în
sprijinul fenomenului literar nedogmatizat. De aceea nici
soarta acestei reviste nu a fost mai binevoitoare.
Revista Fundaþiilor trecuse sub o altã conducere, a
lui Caracostea, ºi principalii esteþi deveneau din ce
în ce mai indezirabili, precum Edgar Papu, Pompiliu
Constantinescu, Al. Rosetti, Cioculescu ºi Streinu.
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din liceu. El nici nu-ºi aducea aminte ce a publicat acolo
când l-am întrebat odatã. Dar trebuie sã spun de un
prozator, colaborator la Kalende, ºi prezent în cenaclul
lui Streinu. Este distinsul scriitor Mihail Chirnoagã, invalid de rãzboi, ce mi-a fost în liceul militar comandant ºi
care, ca ºi mine, nu ºtiam cã vreodatã ne vom întâlni pe
tãrâm literar. A fost cãlcat de un tren de marfã fiind bietul
om ºi cu vederea în grea suferinþã, de la rãzboi. A fost
unchiul marelui grafician Marcel Chirnoagã.
Fac în final o rectificare. N-am fost chiar aºa de
precoce ca sã public la 18 ani în revista Kalende. Aveam
vreo 22 de ani.
– În anul 1945, adicã la 22 de ani, primiþi alãturi
de Geo Dumitrescu un premiu al Fundaþiei Regele
Mihai I. Ce a însemnat pentru dumneavoastrã acest
premiu?
– Încep prin a spune cã premiul a însemnat o
extraordinarã surprizã; altfel în viaþa mea, am avut parte
de numeroase surprize în domeniul literar. Dar sã depãn
amintirile.
În anul 1942, terminând liceul, ºi – obligat fiind sã
devin militar de carierã – m-am aflat într-o unitate unicã
în felul ei, mai ceva decât o ºcoalã de literaturã, fiindcã
nu ni s-a predat marxism-leninismul de la ºcoala cealaltã
de tristã amintire. Voi enumera câþiva colegi ca sã vedeþi
ce curioasã clasã eram. Iatã câteva nume din cele multe:
romancierul Eugen Barbu ºi scenaristul Nicolae Paul
Mihail, cel ce a scris pentru haiducii lui Piersic, viitorul
actor Andrei Codarcea, poetul George Tudor, Mihail
Crama, prozatorul Eugen Teodoru, actorul Luca de la
teatrul din Turda de mai târziu, Mircea Ioanid ce a scos
un volum de versuri chiar în timp ce era în ºcoalã,
violonistul Vlad Zbârnea, ce ne încânta cu valsul trist al
lui Sibelius, minunatul recitator de la Galaþi, Niculescu.
În fine, cam toþi eram atinºi de aripile artei. Un alt coleg,
Calvocorãscu, traducea romane poliþiste din seria neagrã,
Petricã Iordãnescu devenind mai apoi soþ al actriþei
Raluca Zamfirescu.
Mai legat am fost cu Mihail Crama ºi cu Nicolae Paul
Mihail, cu care corespondez ºi azi, dupã peste 60 de ani
ºi e cam singurul ce mai trãieºte. Pe Crama îl ºtiam din
liceu. A fost o prezenþã meteroricã acolo ºi a plecat nu
ºtiu unde, ca sã-l gãsesc în cazarmã, alãturi de mine. El
scria versuri ºi chiar scosese un volum de versuri la
editura „Adonis”. Volumul se numea Toamna din noapte
ºi eram invidios pe el, fãrã motiv, cã doar nu scriam poezii.
Stând lîngã el, am fost stimulat sã-mi încerc pana. În
plus, mergând învoit în oraº, plecam amândoi prin locuri
literare unde am fãcut cunoºtinþã cu boema bucureºteanã
de la Café de la Paix, un fel de anexã sau sucursalã a
cafenelei Capºa, locul consacrat al elitei literare. Crama
era vechi în aceastã lume de poeþi aiuriþi ºi declarat
formidabil. Prin el l-am cunoscut pe Tonegaru, alt brãilean
de-al lui, cu state literare mai vechi ºi foarte bine cunoscut
între Calea Victoriei ºi Sãrindar, locul ziarelor de scandal
sau nu. Prin Tonegaru am ajuns în casa lui Camil Petrescu
la o vizitã. La „Café de la Paix” ne întâlneam cu o altã
boemã a gazetarilor de searã, plini de farse ºi umor.
Prin Crama ºi Tonegaru l-am cunoscut pe Ion Barbu,
pe poetul Stamatiad cel cu Flaute de jad, pe sofisticatul
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Revista „Vremea” unde publica Sadoveanu, Cãlinescu,
Arghezi, Hortensia Papadat Bengescu, Victor Eftimiu etc.
se transformase în Vremea rãzboiului (titlul spune totul).
Revista „Adevãrul Literar ºi Artistic” suspendatã,
„Universul literar” o luase la dreapta. „Convorbirile Literare”
agonizau, iar „Ramuri” a lui Fãgeþel devenise o revistã
izolatã a Olteniei.
Este de reþinut cã D. Micu ºi N. Manolescu afirmau în
Literatura românã de azi (1965) cã revista Kalende, în
forma cea nouã, alãturi de Revista Românã a lui Zaharia
Stancu, este independentã estetic ºi ideologic, în
comparaþie ºi raportare la celelalte reviste ce apãreau.
Fiind prezent, aproape fãrã vreo absenþã nemotivatã
la cenaclul din casa criticului Vladimir Streinu, acesta,
printr-un gest de tainã, m-a introdus într-un numãr din
revista Kalende ce o conducea. Încã o datã spun cã este
debutul meu absolut. Nu publicasem nimic niciodatã ºi
chiar nici nu scrisesem nimic. Nu am umblat la versuri
nici ca ºcolar mãcar, îndrãgostit de naturã. Þin minte cã
un vers l-am fãcut cu ocazia unei epigrame în care arãtam
cã un elev a fost pedepsit cu notã micã fiindcã la tablã
nu a spus nimic ºi încheiam cu „pentru ce mã pedepsiþi
cã doar n-am fãcut nimic”. Poate sã surprindã cã, deºi
am urmat în liceu secþia modernã, am cochetat tot timpul
cu secþia realã, participând cu probleme de matematicã
purã la revistele „Numerus” ºi „Gazeta Matematicã”. Dar
profesorul de francezã care era fratele lui Victor Ion Popa
dramaturgul, mã alimenta cu volume de versuri (din
biblioteca lui) cu poeþi francezi simboliºti, cel de germanã
voia sã ºtim mai degrabã noþiunile de literaturã germanã
decât de limbã (pe care am învãþat-o la rãzboiul cu ºi în
contra nemþilor), iar la românã, profesorul pe care l-am
avut dintr-a întâia ºi pânã la finele liceului, ne preda dupã
programa ºcolarã unde nu lipseau Barbu, Arghezi, Blaga,
Brãtescu-Voineºti etc. Se mai fac azi aceºti autori?
Întreb fiindcã în afarã de examenul de bacalaureat
unde mai vãd un Rebreanu ori Caragiale, nici mulþi
profesori de azi nu mai ºtiu. Este interesant de spus cã
la limba românã obþineam note mici din cauza caligrafiei
mele un pic chinuite. Dar ºi pe atunci îl citeam pe Mircea
Eliade adus pe furiº de la unchiul sãu de cãtre colegul
meu Mircea Carp, cel ce mã viziteazã ºi azi când vine
din Germania, unde locuieºte, dupã ani mulþi petrecuþi la
Europa Liberã. Când odatã în anii ce au urmat l-am întâlnit
pe profesorul de românã am avut plãcerea ºi cinismul
sã-i ofer volumul meu de versuri Izobare, cu premiul
scriitorilor tineri.
Este regretabil cã tinereþea mea agitatã nu a þinut
seama cã trebuia sã pãstrez numerele, cele câteva din
revista „Kalende”. Nu le-am mai gãsit nici la anticari ºi
nici în Biblioteca Centralã. Nu þin minte nici ce am publicat
acolo, dar cu siguranþã ceva citit de mine în cenaclu. O
voi ruga pe Ileana Iordache, distinsa actriþã a Naþionalului
bucureºtean ºi fiica dragã a marelui critic Vladimir Streinu,
sã-mi spunã dacã deþine vreun numãr de revistã. Sunt în
cele mai bune relaþii cu dânsa ºi ne întrebãm reciproc de
sãnãtate.
La revista „Kalende”, pe cât îmi aduc aminte, au
publicat Tonegaru, Crama, Iordan Chimet, Gheorghe
Chivu, Sergiu Fileroc, Adrian Marino, alt coleg mai mare
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Ben Corlaciu, pe boemul sumbru Dimitrie Stelaru, ajungând
cu el la propria sa nuntã (falsã) la un birt pe Calea Griviþei.
La cafenea l-am prezentat pe Mihail Sadoveanu, în
realitate patronul cafenelei, ce semãna cu romancierul,
dl Gogu Atanasulachis. Mai important din toate a fost
introducerea mea de cãtre ei în cenaclul lui Eugen
Lovinescu unde a patronat maestrul pânã la moartea sa
ºi unde a continuat sã rãmânã scaunul liber ºi atunci
când Monica Lovinescu ne primea pe noi seara de
duminicã ºi pe unii îi mai oprea la câte un ceai cu fursecuri.
Apoi ºi ea a plecat la studii la Paris ºi Lovinescu ne
povestea ce a mai scris fata lui de acolo, în plinã grevã
parizianã pe atunci. Nu mai enumãr persoanele de acolo
fiindcã le gãsiþi în monografiile despre „Sburãtorul”. Dar
acolo trebuie sã subliniez cã am citit ºi eu niºte poezii ce
au plãcut. Dar locul cel mai important a fost cenaclul lui
Vladimir Streinu. El este îndrumãtorul meu ºi îi pãstrez
eternã recunoºtinþã. A scris despre mine în volumul 2 din
Pagini de criticã literarã.
În aceastã atmosferã de primã boemã bucureºteanã,
m-am îndreptat la sfatul lui Tonegaru ºi Crama spre
Editura Fundaþiilor Regale ºi am depus un manuscris cu
poezii citite de mine prin cenacluri, ziare cu paginã literarã,
etc. Apoi am continuat sã fiu prezent la cenaclurile
ziarului „Fapta” condus de Mircea Damian ºi cel al lui
Postolache. La „Fapta” eu l-am adus ºi pe E. Barbu ce a
citit din Groapa aflatã în manuscris. ªi apoi am plecat
din Bucureºti alungat de A. I. Vâsinschi ce a instaurat
guvernul de largã concentrare democraticã al lui P. Groza.
ªi am pierdut totul.
Dar, aflat în Iaºi, primesc în mod neaºteptat o
telegramã ce m-a anunþat sã mã prezint la editurã pentru
încasarea drepturilor ce mi se cuvin ca laureat al scriitorilor
tineri, telegramã semnatã de Al. Rosetti. O pãstrez ca ºi
pe cea în care tata, aflat departe de casã, era anunþat de
mama cã a nãscut un bãiat, adicã subsemnatul.
Citez textul publicat în Revista Fundaþiilor Regale din
aprilie 1945. Comitetul director era format din Tudor Vianu,
Perpessicius, Camil Petrescu, Vladimir Streinu, ªerban
Cioculescu, Pompiliu Constantinescu, Ion Biberi ºi Petru
Comarnescu. Se acordã premii urmãtorilor: 1. Mircea
Popovici; 2. Versuri de Geo Dumitrescu; 3. Plantaþii de
Const. Tonegaru; 4. La farmecul nopþii, piesã de Pavel
Chihaia; 5. Cercul alb, nuvele de Letiþia Papu; 6. Nuvele
de Ruxandra Oteteleºanu; 7. Focuri, piesã de Magda
Isanos ºi Eusebiu Camilar. Se mai spune cã alegerea nu
a fost uºoarã din cauza celor peste 200 de manuscrise,
a valorii lor ºi a diferenþelor mici de valoare între lucrãri.
Editura plãtea premiul ºi se obliga la tipãrirea lucrãrii
premiate.
Am venit urgent la Bucureºti, m-am prezentat în holul
editurii de pe str. Orlando, am fost primit de distinsul ºi
jovialul prof. Al. Rosseti, am încasat niºte bani obþinând
o serie de cãrþi apãrute în editurã precum Operele complete ale lui Tudor Arghezi, Lucian Blaga ºi teatrul în trei
volume al lui Camil Petrescu: nu mai am niciuna din
acestea, fiindu-mi subtilizate de prieteni în lipsa mea ºi
nu m-am supãrat, considerând cã furtul de carte face
parte din pasiunea pentru culturã, dacã nu se vinde
obiectul la anticar. Restul de bani i-am cheltuit cu prieteni
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ºi rude invitate în douã seri la o grãdinã de varã prin zona
Domenii. Dar cartea, tipãrirea ºi publicarea ei? Eu eram
în imposibilitatea de a urmãri evoluþia acestui volum de
la manuscris, la piaþa cãrþii. Trebuia sã fiu prezent în
Bucureºti ceea ce nu a fost posibil. ªi atunci a apãrut
bunul Tonel, Tonegaru, care din solidaritate ºi mare
prietenie a fãcut totul ca sã-mi aducã volumul pe drumul
drept. A introdus ºi alte poezii publicate în ziarele
bucureºtene, a mers la tipografia „Arte Grafice Luceafãrul
SAR” unde a avut concursul d-lui Georgescu mi se pare
ºi cartea a fost gata. Iar eu am obþinut mutarea în
Bucureºti ºi timp de doi ani am fost membrul unei a doua
boeme literare alãturi de Crama ºi Tonegaru. Acum am
dat volumul personal lui Tudor Arghezi, am fost primit în
S.S.R. ºi Petru Comarnescu mi-a înlesnit niºte treburi în
cadrul societãþii scriitorilor fiind renumerat. Tot acum
Tonegaru m-a împins cu forþa la cursul lui Cãlinescu de
la Universitate, ajungând lipit de catedra acestui savant
cu care m-am întreþinut ºi care mai apoi a scris despre
mine în „Jurnalul Naþional”. Presa de toate culorile mi-a
fost favorabilã, au apãrut cronici ºi s-au scris pagini
elogioase mai apoi în cãrþile lui Piru, Eugen Simion,
Manolescu, Ion Rotaru ºi, mai ales, Vladimir Streinu.
– Aþi studiat din câte ºtiu atât dreptul cât ºi
ingineria. Cum se împacã cele douã discipline cu
Poezia
?
Poezia?
– Dreptul l-am urmat din obligaþia ce o aveam în cadrul
activitãþii mele ca ofiþer, dar cum aceastã disciplinã era
destul de suprasolicitatã iar eu urma sã pãrãsesc armata,
venitul ºi existenþa mea au fost asigurate urmând
Institutul Politehnic ºi ieºind inginer. Treaba aceasta a
fost destul de uºoarã pentru mine ºi v-am spus mai înainte
cã studiul tehnic îmi erau familiare. Veþi vedea cã însuºi
titlul primului meu volum, Izobare este din domeniul
tehnic. S-a crezut la început cã titlul este greºit cules,
cã de fapt trebuia scris Izolare, aceasta din cauzã cã
recenzenþii au fost corijenþi la geografie. Prin profesiunea
mea tehnicã, mi-am asigurat existenþa în viaþa civilã,
lucrând ca inginer proiectant ºi mai apoi devenind ºi cadru
didactic în învãþãmântul superior. Aveþi astfel un exemplu
de bunã convieþuire între ºtiinþã ºi poezie, dar când
practicam ingineria, nu am spus cã scriu ºi versuri, spre
a nu compromite actul tehnic. În cartea sa Pagini de
criticã literarã (1968), Vladimir Streinu remarcã aspectul
de poezie ºtiinþificã, extrasã din civilizaþia mecanicistã
ce caracteriza veacul XX. Citez din carte: „Din miºcarea
de involuþie a sensibilitãþii noastre, care deocamdatã
copleºeºte miºcarea de evoluþie, nu e de tras nicio
concluzie, aºadar cu privire la incompatibilitatea dintre
poezie ºi tehnicã”. În existenþa mea ºtiinþificã am destule
comunicãri în domeniu tehnic ºi încã azi de atâþia ani
pesionar, mã preocupã elementele tehnice cotidiene ºi
am abordat cu uºurinþã trecerea prin viaþã alãturi de
calculatorul personal, orizontul cunoºtinþelor mele
devenind imens.
– Cu ce poet din generaþia pierdutã a rãzboiului
aþi fost m
ai apropiat, domnule Popovici?
mai
– Cred cã am rãspuns la aceastã întrebare pe parcursul
acestui interviu. Lui M. Crama ºi lui Tonegaru trebuie sã
le mulþumesc dacã azi cã am ajuns sã fiu considerat
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mai fi vieþuit prin întâmplãrile de apoi. Cel mai fioros a
fost regimul comunist, pe care îl deplâng destui nostalgici,
fiindcã aveau case gratis ºi slujbe sigure. Ca scriitor am
remarcat cum s-au cãþãrat unii pe spinarea celorlalþi, s-au
împopoþonat cu premii ºi deplasãri peste graniþã, iar azi
sunt parcã tot acolo fiindcã lustraþia nu s-a aplicat, cã nu
s-a vrut. Azi putem face orice ºi din pãcate se alege
numai treaba proastã. Vai de þara asta care e aºa de
frumoasã ºi pe care o vãd pe ilustrate frumos colorate.
Avem clase sociale noi ºi sfidãtoare ce nu caracterizeazã
poporul român. Limba s-a stâlcit ºi oamenii uitã trecutul
foarte repede, în goanã dupã profit. Cartea a devenit un
obiect neatractiv ºi nu se mai citeºte de parcã nu ne
ajutã nici ochelarii, iar copiii fac burtã ºi diabet. Ne hrãnim
cu medicamente ºi speranþe. Suntem sclavii altora ºi
colonizãm cu români þãrile europene. Cred cã am spus
totul.
– Aþi citit de câteva ori ºi în cenaclul Sburãtorul
condus de Eugen Lovinescu. Care era atmosfera,
ce scriitori mai erau acolo?
– Am rãspuns la aceastã întrebare ºi nu mã mai repet.
Atmosfera era destul de sobrã ºi la Lovinescu nu se prea
citea poezie. Era marea confruntare a prozei, a celor ce
voiau sã fie declaraþi mari romancieri, precum Dinu
Nicodim, Dan Petraºincu, Felix Aderca, Sorana Gurian,
Ticu Arhip ori Hortensia Papadat Bengescu. Într-un articol
de momorialisticã legatã de cenaclul lui Lovinescu,
prietenul Emil Manu îºi aminteºte cum printre pauzele
de la un cititor la altul, eu mã ocupam a le face caricatura
celor prezenþi. Nu mi-a rãmas niciuna fiindu-mi luate din
mânã ºi tare îmi pare rãu cã n-am pãstrat niciuna. Þin
minte cã dupã moartea lui Lovinescu, scaunul a rãmas
neocupat ºi ºedinþele erau prezidate fie de Cioculescu
ori de Streinu ºi deseori Aderca.
– Sunteþi un poet care se grãbeºte încet; prima
carte a apãrut în 1946 iar urmãtoarea în 1987, dacã
nu mã înºel. De ce? Ce v-a determinat sã staþi atât
de mult timp deoparte de cititori?
– Parþial am rãspuns la aceastã întrebare. Spun ºi
azi, din nou, cã eu am intrat în grevã pentru cã n-am avut
ce cânta, eu, poetul sferelor înalte. ªi mi s-a pãrut cã
nici cititori nu prea mai sunt în materie de poezie. Poezia
se scrie greu, dar proza este cu mult mai chinuitoare în
realizarea ei. De aceea sunt mulþi poeþi ºi mai puþini
prozatori. N-a mai fost nevoie ºi de prezenþa mea, fiindcã
îºi fãceau loc tot mai mulþi poeþi care nu spuneau nimic
ºi care la fel, ajung a se citi doar între ei. Eu cum am mai
spus, am dat spre tipãrire doar când mi s-a cerut. N-am
forþat nicio uºã editorialã ca sã pot declara cã sunt
posesorul ºi creatorul nu ºtiu a câte volume de poezie.
Este o poetã din Germania ce anual vine la Iaºi ºi pe
bani occidentali scoate în fiece an câte o carte de versuri.
ªi ce publicitate are! Fiindcã are cu ce. Dar cititori are?
Poate cei ce-i fac corectura! Altfel!
– Sunteþi un personaj pitoresc din Iaºul de azi.
Dumneavoastrã vã simþiþi a fi personaj al vieþii literare
ieºene
?
ieºene?
– De unde ºtiþi cã sunt pitoresc? Aþi citit poate niºte
articole de prin ziarele locale? Acolo am vãzut ºi eu cã
mã mai rãsfaþã gazetarii, dar asta pentru cã ºi eu le acord
PRO

scriitor, poet ºi chemat ºi în faþa dumneavoastrã ca sã-mi
susþin activitatea mea literarã. Am fost legat de ambii de
la vârsta cea mai micã, la formarea mea ca scriitor, am
menþinut contactul cu ei ºi, murind Tonegaru, l-am apropiat
ºi mai mult pe M. Crama, plecat ºi el acum 15 ani. Cel
de-al doilea volum publicat dupã 40 de ani la „Cartea
Româneascã” are ca naº, pot spune, pe Crama. El a
forþat mâna trimiþându-mã la editurã dupã o atât de lungã
absenþã în public. Este interesantã cred ºi relaþia noastrã
afectivã. Eu am fost acel care i-am regãsit mama pierdutã
cu rãzboiul ºi l-am chemat la Iaºi ca sã o recunoascã. E
un subiect aparte ce nu intrã în acest discurs între noi.
– Aþi fost ºi pe frontul celui de-al doilea rãzboi
mondial. Ce a însemnat pentru poetul din dumneavoastrã?
– Rãzboiul este o dramã a umanitãþii ºi consecinþele
lui sunt îngrozitoare. Eu ºi cu generaþia mea am parcurs
rãzboiul, dar ºi o serie de dictaturi interne ori impuse.
Cred cã suntem generaþia ce a cunoscut partea mizerabilã
a vieþii ca nicio alta din istoria omenirii. A suferit mai ales
poporul român aflat în extremitatea europeanã ºi
abandonat de lumea civilizatã. ªi eu am fost la rãzboi ºi
nu se putea altfel. Dar ºi tatãl meu în primul rãzboi ºi al
doilea, cã la un moment dat amândoi eram sub arme.
Tata a ajuns pânã la Marea de Azov ºi s-a întors isprãvit
pentru ani de zile. eu, mai norocos, am purtat rãzboi ºi în
est dar ºi în vest, ceea ce este paradoxal. Am mers cu
nemþii, le-am învãþat limba de rãzboi ºi am prins
paraºutiºti americani, apoi am sucit arma ºi am pãzit
trecãtori ºi poduri în retragerea soldaþilor germani, în
coastã cu rusul revanºard. Dar am fost ºi rãsplãtit cu
vreo douã medalii, cu titlu de veteran de rãzboi de unde
am o pensie adãugatã ºi niºte avantaje substanþiale. ªi
acum sunt în rãzboi cu prostia, cu micimea omeneascã
ºi incultura instauratã dupã marea noastrã revoluþie de la
89…
– Aþi trãit în trei regimuri politice, cel de pânã la
1947, cel de dupã 1947 ºi cel de dupã 1989. Cum
percepeþi azi cele trei perioade ale istoriei noastre
?
noastre?
– Toate au fost proaste, ca dovadã cã ar trebui de
fiecare datã sã se schimbe.
Personal aº fi vrut sã trãiesc prin anii 20, pe când
trãiau pãrinþii mei, mi se pare cel mai bine. Aº fi prins o
lume celebrã în toate domeniile ºi personal poate n-aº

SAECULUM 8/2008

contemporanii noºtri

Zaiþ Marga-Doina - Peisaj

PRO

toatã atenþia ºi îi întreb de sãnãtate, fiind o fiinþã sociabilã
dintotdeauna. Casa mea a fost deschisã tuturor celor ce
au vrut sã se apropie de mine. Extrag dintr-un articol
semnat de poetul Turtureanu în acest an,… se preumblã
prin Iaºi, de vreo ºase decenii un ins simpatic ºi bonom,
gãlãgios (ca muntenii) ºi meditativ (ca moldovenii). Anxios
(câteodatã), bucuros îndeobºte (cã te vede) anonim
aproape…” Scrie asta un poet, ceea ce este mare lucru,
iar Bogdan Creþu, cadru didactic universitar ºi un apreciat
critic începe articolul „Un poet tânãr la numai 85 de ani”
publicat exact în ziua mea de naºtere, ca un omagiu,
„Mircea Popovici este dacã nu un poet mare (nu asta l-a
interesat) dar, un poet important. Unul care ar trebui
revizitat cu responsabilitate. Dincolo de asta, omul e una
dintre figurile luminoase ale Iaºilor de azi”.
Cine mã solicitã, rãspund cu bunãvoinþã ºi de aceea
sunt chemat cam la orice manifestare literar-artisticã, la
spectacole ºi expoziþii, fiindcã spun, în materie de artã
plasticã, am ºi eu niºte piese rare pe pereþi, iar în raft
muzicã simfonicã pentru câteva sute de ore de audiþie.
Filarmonica localã mã ºtie. Sunt aºadar prezent la toate
vernisajele, indiferent dacã unele lucruri nu-mi plac ºi aº
fi putut sã refuz prezenþa. Dar dacã, se anunþã douã
expoziþii la distanþã de numai o orã una de alta, ce fac?
Fug ºi eu aºa cum fuge ºi Valentin Ciucã ca sã prezinte
maestrul. Asta îmi aminteºte de un moment petrecut la
Tg. Ocna, unde a doua zi de Paºti merg oamenii la cimitir
ºi popa trece de la un mormânt la altul. Asociaþia
scriitorilor ieºeni m-a sãrbãtorit la 80 de ani cu fast, dar a
uitat anul acesta. Nu-i nimic fiindcã au avut grijã cei de la
Bucureºti, de la Biblioteca Bucureºtilor. Mai sunt chemat
ºi prin provincia Moldovei ca sã onorez diferite manifestãri
artistice ºi mã duc cu plãcere. Aceasta este firea mea,
de a nu refuza când mi se cere ceva. Aºa am fost
întotdeauna, dar mai ales de vreo 15 ani de când mi-am
pierdut soþia ce era, ca ºi mine, plinã de solicitudine. În
acest mod îmi risipesc singurãtatea care este mortalã.
– Cum vede poetul Mircea Popovici poezia de azi
ºi viaþa literarã contemporanã în comparaþie cu
trecutul, se înþelege… mai ales cã aþi împlinit anul
acesta 85 de ani.
– Tare m-am temut cã mi se va pune aceastã întrebare
ºi vãd cã nu scap de ea. Dar voi trata subiectul cu mare
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repeziciune spunând cã nu-mi place deloc poezia de azi,
autorii scriind la fel unul cu altul ºi mai ales subþiind
sentimentele pânã la a nu-l mai gãsi deloc. A mai apãrut
ºi pigmentarea poeziei cu elemente din domeniul literaturii
în pielea goalã, cã uneori trãiesc cu impresia cã citesc
asemenea texte undeva în afara paginii, în locuri ascunse
privirii. Se vrea oricum tipãrirea ºi ieºirea pe piaþã, pentru
recunoaºtere publicã. ªi dacã se poate un premiu ºi se
poate. Cu banii în mânã se poate tipãri orice. Sunt convins
cã existã o sitã care va separa ce e bun de ce este rãu.
Deocamdatã nu lipsesc criticii, iar cei care sunt, par
binevoitori. Aº putea spune cã numai în revista dumneavoastrã am vãzut curajul de a spune pe nume ceea ce
meritã. De aceea îmi plac articolele din aceastã revistã.
Cei ce se vor supãra pe mine pentru ce am spus, sã mai
întrebe ºi pe alþii fiindcã adevãrul acesta este. Poezia de
azi este cititã doar de cel care o scrie, lumea ignorând
poeþii ºi poezia. Eu voi fi scuzat de aceastã declaraþie
fiind, cum ai spus ºi matale, în vârstã de 85 de ani ºi am
citit destulã poezie.
– ªi o întrebare (banalã) de final: la ce lucraþi
acum ºi ce planuri literare aveþi pentru viitor? Cititorii
vor fi curioºi cu siguranþã.
– Spuneam mai înainte cã am scris la viaþa mea doar
când mi s-a cerut. Aºa mi s-a cerut reeditarea volumului
Izobare ce a apãrut aidoma cu cel de atunci. A fost o
mare surprizã sã mi se cearã un asemenea produs. Am
avut din fericire un singur exemplar pãstrat de mama cu
grijã, fiindcã pe copertã era stema regalã. I-a pus ºi o
bulinã pe deasupra, dar atlasul meu de liceu nu l-a mai
pãstrat fiindcã România se ducea la est pânã la Nistru ºi
mama s-a temut pentru viaþa mea. Mãcar dacã aº fi fost
un regalist. Acum din nou sunt solicitat sã prezint un
volum nou de versuri. Îl am în sertar, dar i-am cerut
editorului sã mã someze ca pe 15 octombrie sã-i dau
manuscrisul. Bine cã n-a trecut în somaþie ºi anul, dar
cred cã îl voi duce peste o lunã. Este cu siguranþã ultimul
meu volum, aºa cã întrebarea ce planuri de viitor am,
pare puþin hilarã, dar matale eºti politicos ºi mã tratezi
cum se obiºnuieºte. Mã gândesc sã mã retrag din Uniune
fiindcã mi s-a fãcut o nedreptate. S-au chinuit cei mari,
de sus, ca sã ajute scriitorii membri titulari, oferindu-se
încã jumãtate din pensia ce o au, indiferent de unde.
Ideea a fost bunã, dar legea a ieºit strâmbã ca mai toate.
Eu nu beneficiez de aceastã lege cãci pensia mea nu e
pensie (!) S-a stabilit cã pensiile militare au alt suport ori
eu, cu o tradiþie militarã ºi cu ani petrecuþi în uniformã
kaki, am optat acum câþiva ani pentru pensia de militar,
ce era ceva mai bunã. S-a spus cã pensiile militarilor
sunt bune (vezi ministrul economiei care este ºi
vicepreºedinte al U.S., dar nu ºtiu cum îl cheamã). Eu la
data aplicãrii legii aveam 1300 lei ºi aºa am rãmas, iar
cei din alte domenii de pensie, precum unii universitari
cu cel puþin 2000 lei, au mai primit jumãtate. Îmi pare rãu
cã închei acest interviu în acest mod. Dar se ºtie cã
economicul dirijeazã ºi acum cultura ºi artele. Sã auzim
numai de bine ºi mulþi cititori pentru revista
Dumneavoastrã!
– Iar noi vã urãm sãnãtate, mulþi ani fericiþi, multe,
ulþumiri!
multe împliniri
împliniri!! M
Mulþumiri!
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ca latinizant, cosmopolit, cu „origine nesãnãtoasã” pe
„Cher Ami”, cum îi spuneau cei pe care i-a editat, dar ºi
colegii de catedrã, nu l-a ajutat nimeni. Ileana Iordache,
fiica lui Vladimir Streinu, era mãritatã cu Radu Tudoran,
frate cu Bogza. Cînd a fost arestat Streinu, în toamna lui
’59, lui Geo i-a fost fricã sã intervinã pentru Usy. Actriþa
a încercat cu Al. Bîrlãdeanu, cãsãtorit, atunci, cu Marcela
Rusu. A ajuns ºi la Gogu Rãdulescu. Nimic.
„Demascãrile” (vocabula lui Leonte Rãutu, secretarul
CC rãspunzãtor de Propagandã ºi Culturã) le începuse
în „lungul stalinism barbar”, cum numiþi Dvs. perioada,
Oscar Lemnaru, la rubrica lui cu zvâc Perna cu ace (un
ac de cojocul proletcultului are Vasile Spiridon într-o carte
prea puþin comentatã, Editura Timpul, 2004, cu acelaºi
titlu). Bestiile moºiereºti ºi chiabureºti trebuiau eliminate.
Da, bestiile era cuvântul de ordine, cf. Marx, discurs din
14 aprilie 1856: „Istoria este judecãtorul, proletariatul este
cãlãul”. Lenin îºi numea duºmanii insecte, pãduchi,
scorpioni. Ura de clasã era cultivatã în colectivul de
oameni ai muncii, exersatã de comisiile de reeducare a
mentalitãþii burgheze. Îi vânau pe eretici, pentru ca arta
sã aibã „miez sãnãtos” (Petru Dumitriu). Aceste exersãri
ale urii anihilau valori (Ministrul Propagandei a interzis
întâi, în 1946, 1800 de titluri; s-a ajuns în ’48, la 10.000),
le trimiteau în puºcãrii pentru reeducare prin torturã,
cruzimea torþionarilor fiind din ce în ce mai ingenioasã.
Cifra morþilor la propriu sau a morþilor din punct de vedere
social, pentru societate e înspãimântãtoare.
ªtiu din Caiet albastru (Editura Fundaþiei Culturale
Române, 1998) cã profesorul Nicolae Balotã a fost închis
prima oarã în ’48, la 23 de ani, pentru cãrþi subversive.
Din nou arestat, în tren, în noaptea de 2-3 ianuarie ’56
pentru un Memorandum (de trimis în Occident), despre
lipsa de libertãþi ºi de drepturi dupã Cortina de Fier. Actul a
fost predat la Secu de un delator. Delaþiunea i-a adus 7 ani
de temniþã pentru crimã de trãdare. Mãrturiile deþinuþilor
politici ar trebui sã fie un fel de testament pentru noi. ªi-i
dau dreptate lui Alexandru George când susþine cã scriitorul
român e în diacronie: Balotã n-a fost contemporan cu Ov.S.
Crohmãlniceanu, nici Tonegaru cu Paul Georgescu, nici
N. Manolescu cu Jebeleanu (pentru cã nu figura în antologia
Poezia românã modernã de la G. Bacovia la Emil Botta,
Jebe l-a pârât „sus” pe N. Manolescu, pe motiv cã i-a
introdus pe „reacþionarii” Crainic, ªtefan Baciu, Radu Gyr
ºi antologia a fost interzisã. Tot Jebe s-a spus cã ar fi
dizolvat, în ’46, cenaclul „Sburãtorul”, care mai funcþiona,
postlovinescian).
În perioada ’48-’50, Arghezi, Blaga, Streinu, ª.
Cioculescu erau „înfieraþi” în toate plenarele USR ºi-n
„Scînteia” drept „criziºti”. Îndrãzniserã sã semnaleze „criza
literaturii”.
PRO

Domnule Nicolae Breban,
Într-unul dintre incitantele Dvs. eseuri pe care le citesc
cu realã curiozitate, Liberii profesioniºti (Contemporanul,
iulie, 2008), deplângeaþi lipsa de solidaritate a scriitorilor:
„suntem liberi, dar aceastã uriaºã ºi unicã solidaritate sa pierdut!”. Era vorba de solidaritatea din anii comunismului, „în receptarea artei ºi nu numai, dar ºi în
«aºteptarea» lucidã, cu dinþii strânºi în jurul acelor indivizi
care se încãrcau, într-o mãsurã sau alta, fiecare dupã
firea ºi zestrea sa naturalã, cu sarcina durerii ºi a
speranþei”.
Eu, una, n-am simþit aceastã solidaritate. Mã temeam
de turnãtorii din breaslã ºi, cum de ce þi-i fricã nu scapi,
am fost minuþios turnatã; ºtiam cã pe Mihai Ursachi, de
pildã, îl flancau fanii-supraveghetori. Cu prietenul puteai
vorbi despre ce nu puteai scrie, dar, de multe ori, era o
sursã, ca Dan Oprescu, membru fondator GDS, care s-a
dovedit turnãtorul prietenului Stelian Tãnase. Nu,
dezvoltarea cultului prieteniei e cam greu de generalizat.
ªtefan Aug. Doinaº a stat la închisoare pentru omisiune
de denunþ, în cazul Marcel Petriºor. Nu l-a trãdat, dar a
semnat apoi un angajament de informator. Mai era ºi moda
„cititorilor” revoltaþi din „câmpul muncii”. Parcurgeau pe
ruptele Un om norocos de Octavian Paler, fiind la curent
cu ultimele directive ale PCR. Poate vom afla cine erau
sculerii ºi textilistele, betoniºtii ºi matriþerii care nu fãceau
altceva decât sã-ºi treacã din mânã-n mânã romanul lui
Paler, al lui Ion Bãieºu ori cel al lui Ion Anghel Mânãstire,
ca sã propunã topirea blasfemiilor la adresa orînduirii
ideale. Dvs. înºivã aþi fost supus veghei organelor pentru
„idei greºite”. N. Moraru a cerut, dupã ce-a apãrut Delirul,
arestarea lui Marin Preda, secondat de morãritul Mircea
Brãtucu. De altfel, acest edec al proletcultului fusese unul
dintre cei care au indus ura de clasã intelectualã, ca ºi
Leonte Rãutu. Dar cum ar fi funcþionat proletcultul fãrã
ajutor dinspre comilitonii Partidului Comunist (PMR), A.
Toma, Deºliu, Tulbure, Frunzã, Banuº, Jebeleanu, Saºa
Panã, Nina Cassian? La prima Conferinþã a Uniunii
Scriitorilor, prin fuzionarea SSR cu Societatea Autorilor
Dramatici (preºedinte de onoare – M. Sadoveanu;
preºedinte activ – Z. Stancu), punct înscris pe ordinea
de zi ºi dezbãtut a fost „cultivarea urii faþã de imperialiºti”.
În poezia „bardului de la Urziceni”, A. Toma, Stalín rima
cu Amin. „Da, asta-i Buna-Veste, noul Crez/ Întru care
vã nasc ºi vã botez/ În numele lui Marx ºi Lenin ºi Stalin/
Acum ºi-n vecii vecilor ºi pururea Amin”. Nu opere se
fãureau, ci arme de luptã. În celebra ºedinþã din iunie
’52, de dupã cãderea Anei Pauker, Eusebiu Camilar se
culpabiliza: „Eu am fost împãciuitorist”, promiþând: „Cãrþile
mele vor fi arme de luptã din ce în ce mai ascuþite”. Cînd
Al. Rosetti a fost scos din Universitate, în acelaºi an ’52,
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Într-un august ’48, noul statut al Academiei Române
îi excludea pe „dãunãtorii” Ion Petrovici, Blaga, P.P.
Negulescu, Gh.I. Brãtianu, C. Rãdulescu-Motru, D. Gusti,
Simion Mehedinþi, G.T. Kirileanu, Onisifor Ghibu etc. Dupã
zece ani de Aiud, Ion Petrovici, cu DO în Bãrãgan, cãuta
o fîntînã sã se arunce-n ea. Dupã o conferinþã a filosofului
la Academia Francezã, în ’34, Elena Vãcãrescu nota cã
fusese „unul dintre cele mai mari succese pe care le-a
obþinut vreodatã un român la Paris”. În ’52, D. Gusti
confecþiona în comuna Cãþelu jucãrii de cauciuc, într-o
cooperativã meºteºugãreascã, sã nu moarã de foame.
S. Mehedinþi chiar murea de foame în ’59: orb, fãrã pensie,
dar, mai ales, fãrã bibliotecã.
Ar fi fost posibile crimele oribile, arestãrile pentru libri
prohibiti, eliminãrile din literaturã fãrã sprijinul intelighenþiei
flotante, în formularea lui Pareto? Fãrã cei repede „doxaþi”,
supuºi doxei, dogmei, ideologiei de import? Autori de
literaturã de propagandã, pe teme proletarizate lucrau ca
„zilieri pe ogoarele literaturii” (cum le spunea Vasile Spiridon
în cartea citatã), dar îi lucrau ºi pe ceilalþi, pe nealiniaþi.
De unde a ºtiut tov. Kohn, care supraveghea ESPLA din
partea Securitãþii, cã în editurã se afla un manuscris
subversiv de C. Noica, Povestiri din Hegel, conþinând
abateri de dreapta, dacã nu l-ar fi înºtiinþat un redactor,
poate prieten cu Mihai ªora, care relateazã episodul? Un
alt exemplu dintre multele pe care le cunosc: agentul
ªtefan Dragomirescu l-a turnat pe Blaga pentru cã, în
’56, vizitat la Cluj de Miron Constantinescu, Constanþa
Crãciun, Fazekaº ºi Pavel Þugui (ºef al secþiei de culturã
ºi ºtiinþã a CC al PMR, perioada ’56-’60) a refuzat sã fie
reprimit în Academie, la schimb cu o declaraþie publicã
de adeziune la regim. Le-a spus net cã nu-ºi poate renega
o activitate de-o viaþã. Blaga avea multe volume în
manuscris ºi era conºtient cã nu vor fi tipãrite dacã nu
ceda. „Prietenul” agent Secu s-a dus la Cluj în misie: sã-i
verifice sertarul de scriitor. A primit 1000 (una mie) lei
recompensã pentru devoalarea „putregaiului cosmopolit”.
Dumneavoastrã scrieþi, domnule Nicolae Breban, cã
proletcultul poate fi considerat finit în ’64, dupã deschiderea puºcãriilor politice ºi în ’65, când Conferinþa
scriitorilor l-a dat jos pe „poetul bardei”, Mihai Beniuc.
Dar conºtiinþa socialistã se formase, iar conºtiinþa asta
nu-i mãsea, sã doarã. Turnãtoria între prieteni a fost
voluntarã, ca munca patrioticã; benevolã, cum a fost ºi
acea contribuþie pentru obºte. Jean Bãileºteanu (în revista
„Argeº”) crede cã poetul Lucian Valea n-a turnat ºi cã,
din pricina asta, a ocupat funcþii modeste. Adevãrul e cã
a ºi turnat (au apãrut dovezile), a ºi ocupat funcþii modeste.
Generaþiei Dvs. i s-a reproºat cã ar fi exploatat lucrativ
perioada de dezgheþ de dupã moartea lui Dej, „cel mai
fidel aliat al Uniunii Sovietice”. În fapt, aþi fost rebelii,
rãzvrãtiþii contra dogmaticilor luptei de clasã, ai realismului
þãrmurit, cum îl parafrazeazã Vasile Spiridon pe teoreticianul realismului neþãrmurit, Roger Garaudy, „deviat”
din marxism în… islamism. În ’59, în Bucureºti, mai era
bulevardul Jdanov, se mai blama estetismul. Criticii
aTomiºti (mulþumesc, Viorica Rãduþã!) fãceau ravagii.
V-aþi sustras în fel ºi chip înregimentãrii, aþi evitat
„oglindirea veridicã în spirit partinic”. Spuneþi cã ºaizeciºtii
Velea ºi Fãnuº Neagu scriau prozã scurtã ca sã scape
de pretenþiile cenzurii. Din câteva pagini, puteau lipsi ºi
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duºmanul de clasã, ºi activistul dârz; ºi „omul nou”, ºi
„elementul ºovãielnic”. Dvs. aþi mizat pe naturi
problematice, pe psihologii atipice, pe tipologie forte,
desfãºurate în proiecte mari, ambiþioase. Le-aþi realizat.
Uniþi, Dvs., cei din generaþia ºaizeci, aþi re-cãpãtat
drept la stil individual (era a doua tautologie a epocii Dej,
dupã democraþie popularã), drept la subiectivitate, o
vreme ºi la onirism. Cu risc maxim. În ’68, Leonea Rãutu,
zis Cameleonea a decapitat „Amfiteatru”, revista lui Ion
Bãieºu ºi Editura pentru literaturã, condusã de Ion Bãnuþã
pentru… liberalism. Imprevizibilii erau pedepsiþi pentru
„manifestãri de apolitism ºi de individualism”, culpabilizaþi
pentru devieri de la linie (vorba lui Gh. Apostol: „Unde-i
linie, nu-i de joacã”), „oficialii” fiind cu ochii pe
insubordonaþi. Lupta de clasã nu se mai ascuþea ca-n
versul acela proletcult stupid, mai erau ºi armistiþii. Dupã
atacuri noi urma o perioadã de liniºte, alte atacuri, altã
perioadã de liniºte… Cititorii, însã, vã urmau. A citi Preda,
Breban, Buzura era o atitudine, asta era: lectura ca protest. Erau exersaþi în a gãsi ascunziºuri, vorbe cu dublu
sens, „antrenaþi” (Noica) sã citeascã printre/ pe sub/ peste
rânduri. Le descifrau literar ºi literal. Titlul lui Matei Viºniec,
La noapte va ninge (Albatros, 1979) suna ca o premoniþie:
se va întâmpla ceva. Oare Caiet de dictando de Al.
George nu trimitea la dicteu, la dictaturã? Ce voia sã
spunã autorul cu acel dictando?
Romanele „ascundeau”, ca sã releveze adevãruri:
parþiale, schiloade, dar adevãruri. ªi nu era uºor sã
pãcãleºti cenzura. Uºor este sã spui acum cã gata, nu
mai merge literatura-parabolã, numai ca sã-i anihilezi dintrun foc pe Paler ºi pe Tupan. Sã susþii cã Buzura a publicat
ºopârle („indigeste”) cu voie de la Secu ºi cã Preda a
fost „un analfabet”. Dvs. sunteþi atacat la glezne cã strãinii
nu vã cumpãrã cãrþile. Ce sã mai spun despre un
suplimentarist care se întreba dacã Dan Mircea Cipariu
ar fi vrut sã scrie Animale bolnave, cãutând „exemple ale
non-refuzului virtual” („Suplimentul de culturã”, 16-22 august 2008). Vestea bunã e cã vã aflaþi într-o bunã
companie: gaºca Borges (e cuvîntul suplimenaristului),
pe care ar refuza-o Roberto Bolaño.
Totdeauna situarea cuiva la vârful ierarhiei de valori
iritã, dar rãzboiul contra aºa-zisei generaþii expirate e mai
aberant decât oricând. Sã fii insultat pentru cã eºti mai
în vârstã ºi mai consacrat, ba o revistã de culturã sã te
declare mort, e mai mult decât penibil.
Câþi spun ca Ion Lazu, Despre vii numai de bine?
Încep sã cred cã nici nu mai e posibilã o solidaritate
între scriitori. Dar îmi place sã mã gândesc la
„solidaritatea” celor aflaþi în paginile unei istorii literare,
oricare ar fi ea: de la origini pânã în prezent, condensatã,
secretã, anecdoticã, de azi pe mâine…
Voi reveni.
***
Domnule Nicolae Breban,
Am revenit. Spuneam cã încep a crede cã solidaritatea
între scriitori nu-i posibilã. Cã a fost precarã în socialism
ºi cã este la fel de precarã în ne-socialism. Cei mai mulþi
dintre condeierii noºtri, înregimentaþi, înrolaþi în anume
tabãrã, se adorã între ei sau îi cãsãpesc pe ceilalþi, din
tabãra adversã. Ce românãrie literarã!, exclamã, din Turnul
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devenisem persona non grata. Trebuiau sã scape de
mine. Cei cu care am lucrat – Magda Ursache,
Sângeorzan ºi alþii, ºtiu cã voiam sã depãºesc limitele
cenzurii. La vremea aceea trebuia sã se gãseascã un
post pentru un domn care venea de la Paris. L-au numit
redactor ºef la „Cronica”. Spun fãrã nici o infatuare: dupã
ce am plecat eu, revista a cãzut”.
Ca ºi în cazul „Cronicii”, dupã plecarea lui DRP la
Bucureºti, pentru conducerea revistei „Tribuna” s-au bãtut
Vasile Rebreanu, director Radio Cluj din ’69 ºi adversar
DRP, cu Augustin Buzura, susþinut atunci de profesorul
Zaciu ºi, din spate, de Moºu Gogu Rãdulescu. „Tribunul”
Mircea Vaida-Voevod a fost întâi, dupã câte ºtiu, de partea
lui Rebreanu, apoi s-a aliat cu Buzura. S-a uzat un an de
pile ºi de relaþii, apoi a tras sfori ºi a cîºtigat… Vasile
Sãlãjan, cu stagiu la judeþeana de partid.
„Ieºirea din sistem” Dvs. aþi plãtit-o cu „sãrãcie,
singurãtate ºi «ridicol social»”, ridicol pe care îl cunosc
ºi eu atât de bine. Dupã ce m-au scos de la „Cronica”,
bunul amic N. Turtureanu nici nu mã saluta pe stradã,
parcã aveam vreo boalã transmisibilã. Sau, poate, era
jenat de faptul cã-mi luase locul la Secþia poezie, mai
ºtii? La întoarcerea în România, în ’72, dupã ce v-aþi
opus Tezelor din Iulie ’71 fãþiº, direct, deschis ºi aþi fost
exclus din PCR ºi din conducerea USR, prietenii v-au
ocolit. „Da, îmi spunea cineva, dar graniþa a cedat pentru
Breban, a fost publicat în vest”. „A ºi riscat pentru asta”,
i-am rãspuns.
N-am ºtiut (acum ºtiu, din Sensul vieþii, vol. I, Polirom,
2003) cã în ’85, la apariþia volumului Bunavestire la
Flammarion, familia Eugène Ionesco, dar þi soþii Ierunca
v-au „stopat”: „Cred cã de pe atunci s-a «forjat» termenul
de «agent de influenþã» lipit de numele meu”.
Bunavestire fusese – fapt grav – roman atacat într-o
plenarã; cãrþile v-au fost scoase din biblioteci. ªomaþi,
eraþi marginalizat. Aveaþi destui colegi bine plasaþi în
posturi administrative, în scaune înalte. Nu v-au ajutat.
Iar Eugen Barbu (Pagini de jurnal, 1982, publicate în
revista „Pro Saeculum”) nota, la 11 octombrie:
„Ieri, întâlnire cu Breban, pe stradã. Aratã destul de
ponosit (…) Înþeleg, a câta oarã, cã omul e de la poliþie.
Cine-l trimite ºase luni pe an afarã? Opoziþia lui e numai
formã de deghizare”.
Cînd pomeniþi de solidaritatea ºaizeciºtilor contra
dogmaticilor, a literaturii „pe linie” aveþi dreptate. Prin ’65,
Crohmãlniceanu se mai lupta cu „evazioniºti” ca Nichita
Stãnescu, Al. Lungu, Ion Rahoveanu, Ioniþã Irimia, sã-i
aducã înapoi, la realism-socialism. Pe I.D. Sârbu îl turna
cã „denigreazã la modul cel mai grotesc întreaga noastrã
realitate”. Între ’72 ºi ’81, însã, s-au desfãºurat marile
manevre între tabere, manevre care au dus la dizolvarea
organizaþiei PCR a USR ºi la blocajul ºedinþelor de
consiliu. Ultimul congres al scriitorilor a fost în ’81, deºi,
conform statutului, trebuia þinut o datã la patru ani. Bogza,
Jebeleanu, Deºliu s-au grupat versus Eugen Barbu,
Pãunescu, Paul Anghel, Lãncrãnjan. ªi l-am uitat pe Dan
Zamfirescu, cel care-i declara lui Ceau, la o consfãtuire
cu scriitorii, cã exista fir direct între conducerea USR ºi
postul Europa liberã. Tabãra Barbu voia sã spargã-n douã
USR, sã formeze o alta, a scriitorilor „curat-comuniºti”,
opusã celorlalþi, elemente ostile comunismului. Încercare
PRO

Severinului, Mihai Rogobete.
În anii cincizeci a existat un consens, dar al nulitãþilor.
Aºa s-a fãcut cã moºtenirea Brâncuºi a fost refuzatã,
actul ruºinos fiind încheiat ºi parafat de Leonte Rãutu,
de Constanþa Crãciun (semna: þesãtoare ºi, dedesubt,
Ministrul Culturii), de Teohari Georgescu, tipograf cu 4
clase, Ministru de Interne. Scria în act: „Operele lui
Brâncuºi nu ajutã cu nimic la edificarea Socialismului”.
Adevãrat, ce-i drept! Mult mai târziu, în ’66, cum istorisiþi
în Memorii I, dupã ce-a citit în manuscris În absenþa
stãpânilor, Titus Popovici v-a întrebat: „ia spune-mi, cu
ce serveºte acest roman societatea socialistã?!”.
În epoca dominatã de bardul de la Urziceni ºi de poetul
bardei, eliminãrile din literaturã se fãceau pe bandã
rulantã. Ofelia Manole, adjuncta lui Rãutu, avea ce-avea
cu Eminescu: „Eu nu ºtiu ce gãsiþi la Ieminiescu ãsta”.
Dupã scoaterea lui Arghezi din reviste ºi din edituri, Traian
ªelmaru cerea, în ºedinþa din iulie ’49, din sediul CC al
PMR, ca „putrefactul” sã fie urmat „ºi de alþi otrãvitori care
circulã”. Lista neagrã continua cu Ion Pillat, Dan Botta,
Voiculescu, Vinea, Adrian Maniu, Al. Philippide etc.
În ultima vreme, au tot apãrut (meritul editurilor Vremea
ºi Nemira, în principal) documentele acestor procese
groteºti, la care cereau cuvântul acuzatorii N. Moraru, I.
Vitner (când nu era raportor), Mihai Novicov, Petre Iosif,
Petru Dumitriu, Vicu Mândra, Paul Georgescu,
Crohmãlniceanu, Horia Liman, Corin Grossu, Beniuc, Z.
Stancu ºi, ceva mai reþinut, Cicerone Theodorescu. Lua
cineva partea scriitorilor incriminaþi pentru „lipsa de
ascuþime” (N. Moraru) în a critica duºmanul burghez?
Nu, nimeni. Erau sprijiniþi de cineva cei ameninþaþi de
„spectrul devierilor” (Petre Iosif)? Ori cei bãnuiþi a fi
sovietofobi? În astfel de ºedinþe lãrgite, plenare sau cum
se mai numeau, se recomanda eliminarea scepticilor,
capitulanþilor, trãdãtorilor. În ograda de-alãturi, a
plasticienilor, Boris Caragea, autorul Monumentului V.I.
Lenin, dãrâmat în ’90, îl turna adunãrii pe Lucian
Grigorescu pentru formalism ºi pe Vlasiu pentru cã figurile
proletarilor nu erau „corespunzãtor” tratate: „nu-i recunoºti
deloc pe muncitori”. La muzicieni, Ovidiu Varga îi blama
în plen pe cei care nu compuneau cântece de masã: Ion
Dumitrescu, Ludovic Feldman, Zeno Vancea, Andricu etc.,
în timp ce Mauriciu Vescan îi punea la colþ pe compozitorii
care nu vizitaserã închisoarea Doftana.
Acuzele concheranþilor staliniºti: agitaþie contra
regimului, rãspândire ºi deþinere de materiale interzise,
comentarea posturilor strãine, elogierea exponenþilor
esteticii burgheze trimiteau automat intra muros.
Ceauºescu a „eradicat” polemica (numai unii, ca
Eugen Barbu, aveau drept sã-i acuze de „denigrarea
realitãþilor socialiste” pe cei „în defect”), dar ura
interbreslaºi a rãmas. Probã, jurnalele pline de amintiri
adverse (sintagma lui Ion Ianoºi), ca acela al lui Mircea
Zaciu, rãfuindu-se cu „prietenul” Gusti Buzura.
Existau, aºa este, domnule N. Breban, prietenii
literare, dar se repede se desfãceau când trebuia ogoitã
pohta de funcþie. Decupez dintr-un interviu luat recent de
Cãlin Ciobotari, în „Dacia literarã”, lui Corneliu ªtefanache,
debarcat ca incomod de la „Cronica”:
„De altfel cele mai dese turnãtorii din perioada
respectivã intelectualii le-au fãcut. La un moment dat,
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de divizare reluatã în ne-socialism, când a apãrut ASPRO,
uniunea „profesioniºtilor”, ceilalþi fiind ce? Veleitari,
desigur.
Din pãcate, dupã acel Decembrie, cei care se cred
„dincolo de bine ºi de rãu” au gãsit cu cale sã înteþeascã
lupta. ªi-mi amintesc de un anunþ, apãrut pe
contracoperta cãrþilor editate de Humanitas, cum cã
editura are libertatea de a publica doar pe cine vrea ea.
Humanitas crede în pluralitatea vocilor ºi-n diversitatea
opiniilor dacã restricþioneazã semnãturile în felul ãsta?
Liiceanu v-a refuzat Spiritul românesc în faþa unei dictaturi
ºi rãu a fãcut. Acest eseu scris la ceas greu este ºi ce
ziceþi Dvs. cã nu este: ºi sociologie culturalã, ºi filozofie
a istoriei, ºi studiu despre blamatul specific etnic.
Sigla democraturii noastre pare a fi telefonul defect
din proza lui Mircea Cãrtãrescu, altfel spus: vorbirea fãrã
convorbire, incomunicarea. În acest sens, Florentin
Popescu a consemnat o replicã a lui Dan Grigorescu,
excedat de monologul fãrã dialog: „Scuzã-mã cã m-ai
întrerupt cînd vorbeam”.
S-a dovedit cã Dinescu nu poate sta lângã DRP, nici
Blandiana lângã Þoiu; N. Manolescu lângã Eugen Simion
ori optzeciºtii Þeposu/ Buduca/ Cistelecan lângã „expiraþii”
de ºaizeciºti: Breban, Sorescu etc. Se discutã în termeni
ca jigodii ºi ne-jigodii.
Optzeciºtii erau uniþi, se ºtie, debutau în bloc: mã
refer la blocul Nedelciu/ Iaru/ I. Bogdan Lefter/ Ion Stratan/
Danilov. Ei bine, s-a spart ºi el. Muºina ºi Cistelecan ºi-au
dat „demisia” din generaþia optzeci. Postmoderniºtii au fost
acuzaþi cã ar fi diluat prin ironie, aluzie culturalã etc. discursul
net anticomunist/ anticeauºist, de unde ºi permisul de liberã
tipãrire dinspre cenzurã, biletul de voie semnat de
Dumnezeu-Popescu. Nu se þine cont cã s-a evadat din
realismul socialist cum s-a putut, dar s-a evadat.
Brifînd, trei sînt cauzele principale de dezbinare:
apartenenþa politicã, vârsta, funcþia. Activii în jocul politic îi acuzã pe pasivi. Neimplicarea (fosta angajare) în
lupta politicã a fost admonestatã: cine se sustrage e netrebnic. Dar care sã fi fost baricada dreaptã, ca sã nu zic
justã, indiscutabilã? „Nimeni nu este nici atât de bun,
nici atât de rãu cât pare” (La Rochefoucauld). Duºmanii
au fost identificaþi iarãºi dupã apartenenþa la un anume
partid: „boºorogii fãrã dinþi” ai lui Coposu, baronii iliescani,
securiºtii lui Felix Motanu (ca ºi cum n-ar fi în toate
partidele „albaºtri”). Tãricenii dau în stolojani, cã-s mai
liberali ºi reciproca; fanii lui Bãsescu îi beºtelesc pe cei
care l-ar vrea debarcat pe amiral. „Zeþaru Ivan” de la
„Academia Caþavencu” îi categoriseºte dinozauri roºii
pitici pe Rãzvan Voncu, pe Nicolae Iliescu, pe Mircea
Micu. Poate cã editorialul „României literare” din ianuarie
’90, semnat de Augustin Buzura, Fãrã violenþã! n-a fost
atât de anapoda, cum l-au catalogat cârtitorii. Mai ales
fãrã violenþã verbalã (trivialã, incoerentã sau numai cinicã).
Vocabulele puse la bãtaie: delapidator – escroc –
borfaº, trãdãtor – vândut, haimana-golan, porc – reptilã –
mãgar, jeg ºi neg. Celor trei invective comunistule/
fascistule/ securistule trebuie sã le adãugãm ºi un apelativ
descoperit pe un forum de Rodica Zafiu: europenizatule!
Lovim întâi, dãm explicaþii dupã (Balzac în
Monographie de la presse parisienne: frappons d’abord,
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nous nous expliquerons après”) pare a fi deviza presei
non-literare, dar ºi literare.
În bãtãlia pentru funcþii orice e folosit pentru denigrare:
de la notele de pe diplomã la religie (catolic versus
ortodox). Ce principii când sunt conflicte de interese la
mijloc? Iar conflictele de interese duc repede la insulte,
la acuze peste acuze. Patapievici acuzã turnãtoria
benevolã a românului ºi-i prieten (la greu) cu Sorin Antohi.
Trec în silã peste bãtãliile vechi de când îi lumea nelume între ocupanþii de funcþii ºi outsideri, ca sã ajung la
cea mai reprobabilã, dupã mine, sursã de vrajbã: vârsta,
ceea ce mã duce la spusa lui Gustav Mahler: „Parcã
omul trebuie neapãrat sã moarã ca sã fie lãsat sã
trãiascã?” Lupta fireascã, normalã între generaþii a cãpãtat
forme patologice, lupii tineri negând înverºunat tot ce s-a
scris pânã la ei: literatura obosiþilor ºi defazaþilor. Se
practicã discriminarea de vârstã, atacurile rãzbite la
generaþia precedentã. Cei trãitori în comunism fiind, la
hurtã, taxaþi drept tinichele ºi lichele, cu convingerile lor
învechite, cu idealurile lor expirate, cu valorile lor vetuste.
ªtiutorul de carte, omul cultivat e ironizat ca desuet,
demodat, ºenilã.
Canonul, reþeta, maniera au fost contestate mereu,
depãºite mereu, de acord, dar extazul inept al criticii de
întâmpinare faþã de triºerii (traduse în vest, prin grija ICR)
e reprobabil. ªi ca bãgãreþii (de la Bãgãu, roman premiat
de USR) sã-ºi facã loc în faþã, trebuie distrus Grundul.
Scriitorul român nu poate accepta autoritatea literarã a
predecesorului; i se pare cã, acceptând-o îi este negatã
valoarea proprie. Când moartea celor contestaþi îl ajutã,
sãgeþile postume sunt ºi mai veninoase, ca în cazul
Sorescu.
Articolul lui Geo Vasile, Marius Tupan vs. urechiºtii
denigrãrii a fost respins dupã moartea lui (6 dec. 2007)
de noua echipã de la „Luceafãrul”; Geo Vasile l-a publicat
în „Conte”, iulie 2008.
Vã citez din învãþãturile unei profesoare de românã
cãtre clasã:
„De ce n-a luat Nichita Stãnescu premiul Nobel?,” a
întrebat o elevã.
„Pentru cã n-a meritat”.
Noroc cã Nichita Stãnescu ºi-a gãsit prieteni fideli
lângã Dunãre (de vãzut numãrul omagial al revistei
„Amfitrion”, 1-2/2008) ºi peste Dunãre.
La noi, discreditarea culturii române, terfelirea
personalitãþilor ei, se practicã rãzbit. Octavian Paler, pânã
s-a dus, a tot cerut sã deosebim „polemicile care slujesc
idei, de cele care slujesc doar interese, pasiunile care
iau foc, de cele care vor doar sã dea foc”.
Cum? Ar trebui un izvor vindecãtor de boalã boala urii
ºi invidiei, cum scrie la scripturi.
Dvs., în Sensul vieþii (Memorii I, p. 282-283),
împãrtãºeaþi un vis:
„Am visat însã, întotdeauna, un «inamic» inteligent,
calm, îi ciuda resentimentului sãu, un bun, un atent lector al paginilor mele, un «Diavol» talentat, «contemporan»
cu mine ºi cu ideile mele, perspicace cât de cât în faþa
noutãþii literare pe care încerc sã o aduc în cultura în
care m-am nãscut”.
Nu pot decât sã vã doresc unul.
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ºi a autorului. Autorul se întoarce la textul sãu pentru a-l
reciti, a-l corecta (sau, de ce nu, pentru a-l distruge). În
ce mãsurã textul se întoarce la autor? Atunci când se
recomandã prin numele creatorului consacrat, atunci când
îºi cautã justificarea/ sensurile în concepþia experienþele
culturale ale autorului. În ce mãsurã textul îºi uitã autorul?
Mai ales în cazul personajelor, al destinelor memorabile
(nu neapãrat reuºite din punct de vedere estetic), când
autorul pare sã se retragã din scenã, lãsându-ºi creaþia
sã evolueze în conºtiinþa publicului. Romeo, personaj
shakesperian, a rãmas modelul îndrãgostitului la care se
face aluzie de cãtre mulþi vorbitori, chiar dacã puþini sunt
cititori de literaturã, capabili sã înþeleagã forþa acestui
model uman. Un alt exemplu de personaj care ºi-a
continuat destinul în afara autorului sãu este madame
Bovary, personajul lui Flaubert; personaj feminin din al
cãrui nume e derivat un termen cu încãrcãturã filozoficã
venit sã fixeze o anume viziune existenþialã. Jules de
Gaultier a utilizat termenul de ,,bovarism” pentru a defini
nu numai esenþa personajului, ci ºi un atribut uman general; astfel, bovarismul ar fi ,,puterea datã omului de a se
concepe altul decât este”.
Procesul de creaþie literarã constã nu doar în transfigurarea realului ºi în metamorfozarea interioarã a autorului,
ci ºi în translarea autorului în corpul textului. Într-o anume
mãsurã, fiinþa autorului devine fiinþa textului, fie cã textul
rãmâne anonim sau dimpotrivã, pe lângã titlu, îi este ataºat
ºi numele autorului ca marcã de identificare. De când
instituþia auctoriala a fost recunoscutã, numele autorului
a înnobilat textul,l-a recomandat ori la marginalizat, iar
valoarea textului ºi valoarea autorului s-au condiþionat
reciproc. Identitatea textului ºi cea a autorului se
suprapun într-o mãsurã anumitã, atâta timp cât un text
este cãutat/ respins/ ignorat doar dupã numele autorului.
Acest dat al textului de a trãi (ºi de a dispãrea) prin
autorul sãu se datoreazã orizontului de aºteptare creat
de amprenta stilisticã, ideaticã a unui autor. E posibil
ca un autor de o valoare autenticã sã îºi dizolve talentul
în manierisme,iar atunci,textele mai puþin reuºite
continuã sã reziste printr-un efect de halo generat de
textele valoroase semnate de acelaºi autor ºi intrate în
conºtiinþa publicului.
Numele autorului se poate transforma din element
de paratext în element al textului, pierzându-ºi statutul
de informaþie mai mult sau mai puþin auxiliarã sensurilor
profunde ale textului. Lucian Blaga, Tudor Arghezi,Mircea
Cãrtãrescu sunt trei dintre autorii care speculeazã explicit jocul schimbãrilor dintre eul auctorial ºi corpul textual. În textele lor (,,Incertitudine” de Arghezi, ,,Autoportret”
PRO

Eul ,,corporalizat” într-un text constituie o nobilã formã
de dãruire ºi transfigurare a creatorului, o transsubstanþiere a celui ce scrie, care îi permite acestuia eternizarea,
mântuirea (a sa ºi a cititorilor) de profanul cotidian. Eul
ca subiect de contemplaþie sau meditaþie oferã
spectacolul condiþiei în raport cu umanul ºi supraumanul,
cu realul ºi visul, cu interioritatea ºi exterioritatea.
Monologul eului despre sine însuºi, adresat lumii întregi,
cuprinde ceva din experienþa alteritãþii: a vorbi despre
tine ca despre celãlalt, pentru a descoperi mai apoi cã
te-ai regãsit (sau cã te-ai pierdut) definitiv. Jocurile
auctoriale cu persoana întâi singular ºi cu identitatea
autorului subliniazã paradoxurile, misterele genezei operei
literare, ale cãrei ingrediente (raþional/ iraþional, inspiraþie/
meºteºug, uman/divin, real/imaginar) nu pot fi decelate
ori cuantificate. Textul pune în joc deopotrivã eul ºi alterul,
pe ,,celãlalt” care pulverizeazã unitatea eului,
reunificând-o de fiecare datã într-o altã identitate textualã.
În actul creaþiei, ego scriptor se proiecteazã într-un eu
scris care îl imitã, îl contestã, îl ascunde sau îl reveleazã.
De la textul anonim pânã la profitabilele drepturi de
autor s-a scurs/ scris o amplã istorie a literaturii, dar ºi a
statutului autorului, adicã a relaþiei dintre eul scriitor ºi
eul scris. Textul tutelat, manipulat de autor, textul care
s-a desprins/ dezis de autorul sãu, acestea sunt ipostaze
ale relaþiei subtile dintre creatorul de text ºi creaþia sa,
relaþie la fel de complicatã (analogia a devenit de altfel
un loc comun/ ca aceea dintre divinitate ºi om, dintre
pãrinte ºi fiu, când dupã dependente ºi contestãri fiecare
constatã cã, în mod indisolubil, îl poartã pe celãlalt în
sine. Cã sunt consubstanþiali ºi cã de fapt, se recreeazã
reciproc.
În „Tezele unei filozofii a operei”, Tudor Vianu considerã
cã ,,nu existã operã decât acolo unde produsul s-a izolat
de creatorul lui (…) câtã vreme artistul viseazã sau
lucreazã (…) opera nu existã încã”. Opera se defineºte
deci prin autonomia pe care o câºtigã faþã de creator în
momentul în care este finalizatã; astfel, opera viseazã
visele autorului, dar mai ales ale cititorului, ale cuvântului,
ale Ideii, ajungând în cele din urmã sã aibã propria
fantezie. Lectura psihanaliticã sau cea biograficã, aflatã
în cãutarea elementului real, legat de existenþa concretã
a autorului, reprezintã doar o alternativã în jocul receptãrii,
subliniind multitudinea de sensuri ale operei, fãrã a avea
însã pretenþia cã poate oferi adevãrul ultim al acesteia.
Autorul nu rãmâne în totalitate captiv în creaþia sa,
sensurile textului desfãºurându-se dincolo de intenþiile
auctoriale. Însã, ca într-o tumultoasã poveste de dragoste,
existã o permanentã despãrþire ºi reîmpãcare a textului
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de Blaga ºi ,,Levantul” de M. Cãrtãrescu), numele autorului se regãseºte în corpul textului, pãrãsind zona de
extrateritorialitate a acestuia. La Arghezi ºi Blaga numele
autorului apare în poziþie dublã (în afara ºi în interiorul
textului) datoritã temei celor douã creaþii, care sunt arte
poetice în care se vorbeºte despre condiþia poetului,
particularizatã prin referirea directã la însuºi autorul
respectivei arte poetice. La Mircea Cãrtãrescu, intruziunea
autorului în text este justificatã de alte raþiuni; numele
autorului este încorporat în text în virtutea unui joc postmodern cu autoreferenþialitatea,cu ºocul,cu aºteptãrile
cititorului, cu graniþele fragile dintre realitate ºi ficþiune,
dintre text ºi lume.
Textul literar transcrie eul creatorului sãu, ,,captivându-l” în interiorul sãu ºi relevându-l prin mãrci explicite
de persoana întâi singular sau chiar printr-o practicã mai
neobiºnuitã ºi anume, utilizarea numelui autorului în
interiorul textului. În astfel de situaþii, eul este în acelaºi
timp ,,obiect de descriere ºi subiect care descrie” (Dominique Maingueneau –,,Pragmatica pentru discursul literar”)
fapt care produce ,,o invadare a obiectului reprezentat
de cãtre actul de scriere, a referentului de cãtre enunþare”
(idem). Textul îºi scrie, deci, la rândul sãu autorul. Cititorul
este prins în acest labirint ce se împleteºte la infinit din
intenþia autorului ºi intenþia operei.
,,Incertitudine” ºi ,,Autoportret” sunt douã arte poetice
constituite în jurul gestului inedit de a introduce în text
numele autorului, care aparþine în general zonei exterioare
a textului. Fiinþa despre care vorbeºte poetul nu mai e o
figurã miticã îndepãrtatã sau un „eu” vag, mascã pentru
alte identitãþi decât cea a eului empiric; utilizarea numelui
autorului concret în interiorul textului sugereazã o echivalenþã (mai mult sau mai puþin totalã) între eul empiric ºi
eul liric.În poezia lui Arghezi, notarea numelui autorului
în finalul ultimei strofe dubleazã persoana întâi singular:
,,Scriu aici, uituc, plecat,
Ascultând glasul ciudat
Al mlaºtinii ºi livezii
ªi semnez:
Tudor Arghezi.”

PRO

În schimb, textul lui Blaga este scris la persoana a
treia, distanþa subiect – obiect fiind astfel sugeratã în
ciuda faptului cã subiectul reflexiv (poetul Lucian Blaga)
coincide cu obiectul reflexiv (,,Lucian Blaga este mut ca
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o lebãdã”). Pe de altã parte, discursul despre propriul eu
este o proiecþie – transfigurare care presupune selecþia,
devierea, sublimarea, idealizarea ºi transformarea în idee:
ideea de eu cu întreaga sa încãrcãturã de poezie, vis,
deformare. Textul vorbeºte de fapt despre ficþiunile ºi
reveriile eului despre sine, mimând ancorarea în realitate.
Poezia ,,Autoportret” face aluzie la un fapt din biografia
lui Blaga: tãcerea pãstratã de copilul Blaga pânã la vârsta
de patru ani, refuz motivat filozofic mai târziu. Muþenia
nu este un handicap,ci dimpotriva, semnul unei superioritãþi spirituale,echivalând cu totalitatea latentã,cu profunzimea nemanifestatã,cu misterul pur. În poezia ,,Autoportret”, retorica eului disimulat sub masca obiectivatã a
persoanei a treia creeazã în subtext jocul eu/ el, care nu
ascunde alienarea, dezicerea de sine, ci o întoarcere în
eu prin ,,el”,ca o recunoaºtere - aprofundare – asumare a
propriei condiþii excepþionale:
„El cautã apa din care curcubeul îºi bea frumuseþea
ºi nefiinþa”
ªi în poezia lui Arghezi, ,,Incertitudine”, este dizolvatã
ideea unui altul, care în mod straniu, este identificat cu
autorul ce are revelaþia unitãþii dintre conºtiinþa poeticã
ºi cea a universului (,,Gândul meu al cui este ?”).În procesul creaþiei, vocea lumii este transcrisã de poet care
trãieºte o formã de înstrãinare,de uitare de sine (,,uituc”);
de data aceasta, spre deosebire de Blaga, ideea de ,,altul”
nu mai este redatã de persoana a treia,ci este vorba
despre un ,,eu” care îl descoperã pe ,,altul” din sine,
conferindu-i aceeaºi identitate:,,Tudor Argezi”.
În ,,Levantul” sãu, Mircea Cãrtãrescu recurge ºi el la
strategia încorporãrii numelui autorului în text, notând:
,,Eu,Mircea Cãrtãrescu,am scris «Levantul» într-un moment greu al vieþii mele la 31 de ani (…)”; afirmaþia, din
care am citat un fragment,este încadratã de un chenar
care aparent sugereazã imaginea concreta a biletului
scris de autorul ,,rãpit” de personajele sale ºi dus în lumea
inventatã.De fapt,chenarul este doar o altã formã de a
delimita planul ,,real”al autorului de planul textului/ lumii
scrise. Mãrturisirea autorului (se remarcã utilizarea formei
accentuate a pronumelui personal de persoana întâi singular) vizeazã (ca ºi la Blaga ºi Arghezi) destinul creatorului, denunþat cu autoironie: ,,clocind o iluzie”. Scriitorul,
dezamãgit de arta cãreia i s-a dedicat, se refugiazã în
iluzie, în fantezia eliberatoare ºi atotputernicã.
Eul care se scrie se transpune, prin paginã, în corpul
textului care îi va purta spiritul, fãrã a fi vorba despre
folosirea poeziei ca un banal mijloc de comunicare a
mãruntelor drame ale eului. Poezia reliefeazã, sub
aparenþa unei retorici confesive, conºtiinþa (uneori tragicã)
a unui statut excepþional. Retorica translãrii numelui
autorului din paratext în text are la bazã dorinþa de a-ºi
cunoaºte/ releva/crea sinele prin logos. Dezvãluirea sinelui
este jucatã seducãtor în faþa cititorului, astfel încat sã
provoace înþelegerea – neînþelegere a Creatorului. Oglinda
(in)fidelã a textului reflectã chipul autorului, rescriindu-l
la infinit în funcþie de epocã, de cititor, de traducãtor. ªi
atunci apare întrebarea: Cine scrie, cine semneazã, cine
este citit? Un eu polivalent inventat de textul sãu, aºa
cum demonstreazã scriitura autografului , din textele lui
Arghezi, Blaga sau Cãrtãrescu, în care eul scriptor ºi eul
scris , se multiplicã ,se repliazã într-o reciprocã reflectare
creatoare.
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stãpâneascã o lume imuabilã ºi eternã. Destinul este
previzibil, viaþa, în lumea noastrã cea de toate zilele,
imprevizibilã. El îºi descoperã destinul când viaþa îl
devanseazã. Pu Yi a trebuit sã-ºi descopere viaþa din
spatele destinului. El a avut un destin previzibil în liniile
lui generale, cãci urma obiceiurile ºi cutumele tuturor
generaþiilor care l-au precedat, dar nu ºi o viaþã. Acest
fapt l-a transformat în „cel mai trist bãiat din lume”, cum
spune profesorul sãu occidental, prizonier nu numai în
Oraºul Interzis, dar prizonierul lui însuºi, prizonierul
propriului destin.
La trei ani, copilul fusese învestit împãrat – o demnitate pe care nu o înþelege, dar ale cãrei prerogative îi
impun limite, îi restricþioneazã viaþa, derulându-i doar
destinul. Este educat pentru a fi un zeu, inhibându-i-se
tot ce ar þine de natura lui umanã. E ca un copac ale
cãrui ramuri sunt sever ºi permanent dirijate sã creascã
într-o anumitã direcþie, sã arate numai într-un anume
fel…Iar felul acesta îi este completamente strãin.
În prima tinereþe, înþelege trunchiat, atât cât este lãsat,
atât înþeles cât poate fura din închisoarea destinului.
Înþelege, doar cã trãieºte, totuºi, într-o lume artificialã –
Oraºul Interzis – cã lumea de dincolo de zidurile lumii
sale se schimbã, iar aceastã schimbare are repercusiuni
asupra destinului sãu. Iar destinul acesta îi va rãvãºi
viaþa. Aºa înþelege el sã facã ceea ce este logic ºi în
legea firii: sã se schimbe. A schimba înseamnã pentru
împãratul care încã mai este, cel puþin formal, a reforma.
Deºi a fost educat sã se considere deasupra tuturor, sã
se simtã un zeu, niciodatã el nu pare sã împãrtãºeascã
ideea lui Agaton în dialogul lui cu Socrate, potrivit cãreia
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Primim în dar, când apãrem în luminã, o viaþã ºi un
destin. De aceea, unii filosofi care au avut ºi menirea de
a schimba ceva în mentalul omenirii au crezut cã toþi
oamenii sunt egali – în faþa naturii ºi a lui Dumnezeu. Ne
naºtem egali. Din punctul zero al existenþei pornim ca un
grup compact de sportivi, cu ºanse egale în marea
competiþie a vieþii. Oscarul se poate primi ºi pentru rol
principal, ºi pentru rol secundar. ªi totuºi, lucrurile nu
sunt atât de simple, nu pot fi privite atât de simplist.
Unii oameni îºi primesc în dar viaþa ºi odatã cu ea ºi
destinul; alþii îºi cautã destinul toatã viaþa, cu îndârjire,
în toate meandrele; alþii coboarã treptele umanitãþii în
subdestin, alþii nu-l gãsesc niciodatã. Pe unii destinul îi
gãseºte pregãtiþi, pe alþii îi surprinde, pe alþii îi lasã
indiferenþi. Suntem individualitãþi, personalitãþi, în
comparaþie cu alþii, în comparaþie cu noi înºine. Cum
spune Platon în Banchetul
Banchetul: „…deºi despre fiecare
vieþuitor se zice cã trãieºte ºi cã-i pururi acelaºi, din
copilãrie pânã îmbãtrâneºte, el nu rãmâne identic sieºi
niciun moment, deºi îºi pãstreazã numele. Se-nnoieºte
necontenit, cu toate cã-ºi pierde mereu ceva: din pãr, din
carne, din oase, din sânge, ºi în urmã, corpul întreg”.
Aceastã schimbare atinge nu numai trupul, dar ºi sufletul,
se schimbã, vorba lui Platon „apucãturile, temerile, fiecare
dintre acestea nu se menþine în clipa urmãtoare, ci-n
vreme ce unele dispar, apar altele. Dar lucrul cel mai
ciudat este cã se-ntâmplã aºa ºi cunoºtinþelor”.
Destinul cutremurã viaþa, mai ales atunci când este
conºtientizat, asumat, responsabilizat. În ierarhia lui:
supradestin, destin, subdestin, nimic nu este la
întâmplare, iar logica acestor înþelesuri se dezvãluie prin
revelaþie. Cred cã destinul este partea de nemurire la
care fiecare are dreptul. Îl cucereºti sau îl primeºti în dar.
Iubirea, fie ea eros în neptunicul sau polimnicul ei, este
subordonatã destinului.
Când destinul devanseazã viaþa, am fi tentaþi sã
credem cã viaþa se desfãºoarã lin, fãrã meandre, fãrã
cotituri imprevizibile. Ar fi ca ºi cum ai merge pe un drum
pe care ai mai fost ºi pe care îl ºtii în toate detaliile
topografice. Se pare, însã, cã nu suntem pregãtiþi
niciodatã pentru imprevizibil, pentru imponderabilele vieþii
ºi/sau ale destinului.
O biografie ca aceea a ultimului împãrat al Chinei,
singuraticul Pu Yi, nu urmãreºte decât aparent evenimentele unei vieþi, ci probele de iniþiere într-un scenariu
al destinului în care omul joacã un rol de iniþiat. ªirul de
revelaþii îl determinã sã se regãseascã pe sine, cel
adevãrat. În jurul lui, lumea se schimbã, dar el nu a fost
pregãtit pentru aceastã schimbare. El este pregãtit sã
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oamenii inteligenþi sunt mai de temut decât proºtii mulþi
la numãr. Schimbarea la care se gândeºte, revoluþia pe
care vrea sã o iniþieze, a noului contra vechiului vizeazã
binele tuturor. Virtualitãþile destinului tind sã se materializeze într-un pragmatism faþã de care ceilalþi sunt nu
numai refractari, dar opozanþi îndãrãtnici. Nu aceastã
schimbare imperialã a fondului pãstrând formele e în
scenariul istoriei, ci revoluþia politicã, adicã schimbarea
radicalã vizând ºi fondul ºi forma.
Când noua putere – comunismul – se impune,
Împãratul devine prizonierul, de fapt ºi de drept, al noii
structuri. Când a înþeles Împãratul cã destinul a luat-o
înaintea vieþii sale? Când era prizonier în Oraºul Interzis
sau acum când este prizonierul noii structuri? El este
într-o relaþie defectuoasã cu timpul, cu spaþiul, cu ceilalþi.
Schimbarea la care se gândise, pe care o voise radicalã
îl surprinde printr-un extremism care nu-i aparþine.
Aceastã schimbare îi afecteazã prin chiar acest extremism radical ºi viaþa ºi destinul.
Supus unui proces de reeducare, el, Împãratul, trebuie
sã reînveþe existenþa, sã-ºi însuºeascã alte reguli ale
fiinþãrii ºi ale vieþuirii ºi-n cele din urmã, ale supravieþuirii,
altele decât cele ale protocolului imperial. Tragedia sa
provine din aceea cã, simultan cu toate acestea, el trebuie
sã-ºi schimbe modul de a gândi, mentalitatea, un întreg
sistem de gândire. Destinul i-a schimbat rolul pe marea
scenã a lumii. Sistemul lui de referinþã este rãsturnat.
Prinþul este silit sã devinã figurant. Nimic din ceea ce
ºtia, din ceea ce-ºi însuºise cândva, nimic din modul
sãu de viaþã nu mai este valabil. O buclã a destinului s-a
închis. De aici poate începe o viaþã, o viaþã care sã-ºi
gãseascã un alt sens ºi sã devinã printr-o evoluþie
specificã destin. Între prinþ ºi cerºetor nu mai existã
romantisme. Între aceste extreme, totul pentru el devine,
dintr-o datã, uniform ºi uniformizat.
Revoluþia care se petrece în exterior nu este atât de
importantã faþã de cea din interior, din sine. ªi aceastã
revoluþie îi cutremurã fiecare fibrã a fiinþei. Destinul e
abandonat pentru ca el sã-ºi descopere ºi sã-ºi regãseascã viaþa. Înþelepciunea îl face conºtient, îl face sã
conºtientizeze tot acest spectacol al existenþei. ªi atunci
înþelege, cred eu, cã el este prizonier nu în Oraºul Interzis,
nu al noii puteri care vrea sã-l reeduce pentru a-l anihila,
ci al propriului destin. E o forþã care-l transcende, iar el i
se supune. Nu se revoltã. Acceptã calm, cu acel calm
care vine dintr-o filozofie de viaþã tutelatã de legea
implacabilã a karmei. Viaþa se dovedeºte un mare
spectacol, iar el actorul acestuia. Un regizor, poate plictisit
ºi poate maliþios, a schimbat scenariul ºi împarte altfel
rolurile. S-a rãzgândit într-un moment anume al spectacolului, dar nu a spus/nu a anunþat pe nimeni. Actorul s-a
trezit cu alt rol pe care trebuie sã-l înveþe pe mãsurã ce îl
joacã ºi pe care trebuie sã-l joace la fel de bine. ªi îl
joacã bine, nimic nu i se poate reproºa – cu discreþia, cu
rafinamentul, cu eleganþa unui aristocrat al spiritului. El
are aceeaºi frumuseþe ºi mãreþie tragicã în hainele fastului
imperial, cu eleganþa lor fanatã ºi caducã, ºi-n salopeta
uniformizatoare. Iar când se dãruieºte noii profesii,
grãdinãritul, înþelegi cã florile pe care le cultivã cu toatã
dãruirea de care este capabil sunt florile sufletului sãu.
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Lumea sa interioarã a explodat în acest caleidoscop floral. Deºi nu este un voltairean, cãci nu are sarcasmul
occidental al lui Voltaire, nici francheþea negativismului,
ºi-a însuºit un adevãr voltairean: Omul trebuie sã-ºi
îngrijeascã grãdina…
Omul s-a obiectivat. A reuºit performanþa sustragerii
de sub zodia infernalã a subiectivitãþii ºi a subiectivismului ºi astfel s-a eliberat. Abia acum, el nu mai este
un prizonier. În închisoare a înþeles ce este libertatea.
Dualismul lumii i s-a impus, iar el l-a acceptat. A acceptat
lecþia spectacolului. A fost mereu actor în spectacolul
destinului, niciodatã regizor, niciodatã scenarist. Aºa a
descoperit viaþa din spatele destinului. Înþelepciunea vine
ca un alt dar când el devine spectatorul propriului destin.
Lucrurile nu sunt frumoase ºi/sau drepte prin ele însele,
ele devin frumoase ºi drepte prin modul în care sunt
sãvârºite. Altfel, poate urma rãul. Rãul social poate
domina, frumosul ºi frumuseþea, dreptatea sunt cuceriri
personale. A le pãstra echivaleazã, în epoci de teroare a
istoriei, cu un triumf al spiritului asupra haosului.
Cu aceste daruri pe care le integreazã vieþii sale, el
are puterea de a vizita locul pe care avusese cândva
iluzia cã-l stãpânise, locul în care fusese învestit împãrat
ºi-n care avusese puterea, locul în care destinul îi
devansase viaþa. E ca un criminal care se întoarce la
locul faptei. E o întoarcere care-l elibereazã ºi-l purificã –
o întoarcere în punctul zero. De acum poate muri, cercul
s-a închis. Omul care a avut un destin ºi-a recãpãtat
viaþa ºi cu ea dreptul de a trece lin în eternitate. Viaþa
aceasta devine destinul lui – Ultimul Împãrat.
Dincolo de spectacol ºi de spectaculosul atâtor
contraste ºi contradicþii, din Ultimul Împãrat rãmâne Omul.
Primul Om care se descoperã ºi, descoperindu-se,
redescoperã minunile vieþii. Revoluþia din interior îi aduce
singura victorie. În plan social, el poate fi un învins, în
planul destinului – un învingãtor. Dacã înþelepciunea ar
avea darul sã se scurgã, vorba lui Socrate cãtre Agaton
la banchetul spiritual al lui Platon, de câte ori ne atingem
unii de alþii de la cel ce are mai multã la cel cu mai puþinã,
ne-am însuºi adevãrurile ºi am înþelege minunile ºi
frumuseþile vieþii. Am înþelege, poate, cã nu poþi sã trãdezi
pe nimeni fãrã a te trãda pe tine. Treptele iniþierii depline
sunt pregãtite mereu pentru oricine. Trebuie doar sã
punem piciorul pe prima treaptã. Dar refuzãm mereu
urcuºul.
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Reconsiderare a inconºtientului (II)
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destinul”5. Interpretarea nu e deloc departe de acel
„suntem morminte vii ale strãmoºilor” afirmat de autor
încã din 1921.
Inconºtientul, strãmoºii, vitalitatea dionysiacã a
„vântului cald” se manifestã în piesa lui Lucian Blaga
prin intermediul visului, ceea ce ne trimite înspre
problematica somnului, ca o necesarã – ºi oportunã –
depãºire a grilei freudiene. Cadrul scenic („Aceeaºi odaie.
Luminã atât de irealã cã dã întregului ceva ireal, visat”)
se menþine în gama stilizãrii sugestive, în corespondenþã
cu fondul ideatic al „jocului dramatic”. Somnul nu trebuie
înþeles ca disoluþie în inconºtient, nu este o desacralizare
prin moarte. Simplificând, este una dintre posibilitãþile de
a stabili porþi de acces cãtre subconºtient. Reprezintã
întoarcerea la starea originarã a fiinþei, în care suma tuturor
virtualitãþilor devenirii este completã. În poezia lui Lucian
Blaga monadele dorm…
Reperul central al tabloului al doilea rãmâne
ceasornicul. ªi aceasta întrucât ceasornicul ºi somnul,
deºi aparent antagonice, au o relaþionare comunã la
condiþia umanã: repetarea, perpetuarea fiinþei cãtre absolut
ºi ilimitat prin necesare fragmentãri/suspendãri/repaosuri
temporare ale existenþei. Murind aparent, fiinþa vieþuieºte
latent etern într-o somnolenþã a momentelor, prin care
are însã ºansa de a renaºte spontan, întocmai cum acele
ceasornicului, deºi aparent mãsoarã trecerea înspre
moarte, renasc totuºi mereu înainte, cãtre un nou ciclu.
Luca, reprezentant al conºtiinþei ºi al raþiunii care manifestã
o temere a neputinþei faþã de ireversibila trecere cãtre un
deznodãmânt inerent, încearcã inutil sã opreascã acele
ceasornicului sau sã le deturneze în sens invers: „trebuie
sã ocolesc inevitabilul faptei”.
În somn Luca explicã raþiunile luptei sale deopotrivã
cu ceasornicul ºi cu Ivanca, intuind cã cele douã au un
rol comun în deznodãmântul propriului destin:
„Ceasornicul are o soartã (…). Îl dau cu putere înapoi, el
bate înainte, tot înainte. Stai ºi-l asculþi: tic-tac, tic-tac,
tic-tac (…). Asta înseamnã sfârºitul. Fatã cu pãrul ca
soarele în apunere, ieri ai venit întâia oarã. A fost
inevitabilã intrarea ta aici ºi tot aºa faptul cã stau în faþa
ta. ªi tot aºa cele ce vor urma”. În somn, eul admite
ceea ce în stare de veghe nu îndrãznise, anume cã duce
o luptã cu subconºtientul, cu instinctele absconse, pe
care ar dori sã le reprime, identificând în Ivanca alteritatea
identitãþii proprii, care însã nu l-ar complini ºi împlini ci
l-ar nimici ca individ. Armonia apolinicã se opune, o datã
în plus, iraþionalului dionysiac: „De unde vii? Parcã din
noaptea mea lãuntricã te-ai ridicat. Oh, de ce-ai venit?
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ªi astfel tânãrul tace, dar are încã „un gând înãuntru”
prin care „i se scurge tot sângele”. Scurgerea sângelui
prin gândul lãuntric al pictorului se referã, odatã în plus,
la dobândirea anonimatului prin artã odatã cu resorbþia
identitãþii individuale în cea colectivã, revenirea sângelui
unuia în ºirul celor mulþi, nenumãraþi, necunoscuþi, de
odinioarã, dispãruþi, dar ai sinelui, care fiinþeazã prin cel
prezent. Pe aceºti strãmoºi ce ne sãlãºluiesc în sânge,
leitmotiv al întregii creaþii a lui Lucian Blaga, „îi tratãm ca
pe niºte copii vitregi ai noºtri. Atitudine lipsitã de
înþelepciune deoarece cu cât îi þinem mai mult în frâul
întunericului, cu atât rãscoala lor va fi mai asprã, mai
tumultoasã – putând sã devinã chiar fatalã «privilegiaþilor»
de astãzi”1. În transpunere dramaticã, Luca încearcã prin
anonimatul creaþiei sale o mediere ºi o disimulare, le oferã
strãmoºilor din sine posibilitatea sã dobândeascã acces
la absolut, înfãþiºându-i într-un chip al veºniciei prin actul
creaþiei, dar îi ºi aresteazã spiritual, „îi þine în frâu”, întrucât
subiectul pânzelor sale, precum ºi îndeosebi maniera de
abordare a acestuia, sunt false: arhangheli stilizaþi.
Tensiunea extremã acumulatã în conºtiinþa pictorului îºi
va afla un debuºeu prin afirmarea inconºtientului.
Inconºtientul la Blaga transcende perspectiva
limitativã a psihanalizei, din care considerã cã va rezista
doar „mecanica psihicã a transformãrilor subconºtiente,
acele suprimãri ºi alungiri din conºtiinþã în in inconºtient,
acele procese de alterare ale organismului psihic prin
elementele în veºnicã rãzmeriþã, numai închise dar nu ºi
sufocate în pivniþi”2. Încercând sã stabileascã o deosebire
între inconºtientul romanticilor ºi cel al psihanalizei,
Lucian Blaga reuºeºte identificarea tocmai a unor afinitãþi,
a unei analogii: „Inconºtientul [romanticilor, n.a., L.B.] era
un izvor ocult de fapte ºi gânduri incomensurabile (…)
profund miraculos ºi în aceeaºi mãsurã obiect de veneraþie
pentru iniþiaþi”3. Inconºtientul psihanalitic ar fi cu totul
altceva: „departe de a fi substanþã divinã, pãstreazã în
sine, închiºi ca în beciuri subterane, monºtrii tuturor
pornirilor rele. Inconºtientul psihanalizei e ºi el izvor: de
artã ºi de gânduri mari ca «terapie», cele mai adesea
însã numai de boli care eliminã pe individ din rosturile
sale sociale. Scurt: izvor de cântec ºi nebunie”4. Cu doar
un an înainte de apariþia primei variante a eseului, Lucian
Blaga afla în teatru o expresie artisticã a teoriei, ºi aceasta
întrucât Daria ºi Ivanca (Fapta) sunt, în fond, puneri în
scenã ale ideilor eseistului: „Blaga lãrgeºte accepþiunea
deopotrivã cãtre gândire miticã ºi cãtre o determinare
mai complexã a unui nivel psihanalitic în care interfereazã
strãfundurile mai multor indivizi, ceea ce le determinã
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De ce-ai venit? Eu cred cã nenorocirea cu tine va începe
(…). Toate focurile vechi ce le-am îngropat în carnea mea
ar putea reîncepe în apropierea ta (…). Traiul meu e o
zilnicã sinucidere – ºi aºa trebuie sã fie, cãci altfel rãul
ce l-aº aduce ar întrece orice închipuire. Îmi eºti
apropiatã, cu toate acestea nu pot sã-þi spun cât de mult
doresc sã pleci”.
Interpretarea acaparãrii pictorului de cãtre Ivanca þine
de invadarea turnului de fildeº al raþiunii de cãtre „monºtrii”
„închiºi în beciuri subterane”. Somnul raþiunii naºte
monºtrii din sine ai eului: cei zece bãrbaþi care „toþi
seamãnã cu Luca, de-ai crede cã sunt unul ºi acelaºi”.
ªi, dealtfel, asta ºi sunt, avatarurile absconse ale lui
archaeus, dupã cum declarã „al ºaptelea”: „ne reproducem
repetându-ne, parcã am fi o idee fixã a naturii neghioabe.
De zece mii de ani ºi mai bine natura nu se poate dezbãra
de aceastã idee fixã!”. Sunt „variantele aceluiaºi cântec”,
inconºtientul psihanalitic dovedindu-se pe aceastã cale
„izvor de cântece ºi nebunie”. Supraeul este „mormânt
viu al strãmoºilor”, dar deºi Luca încercase în zadar sã
devinã „un mort fãrã cusururi”, „sã se închidã deºertãciunilor”. Reacþia raþionalã a supraeului a fost aceea de
autoprotejare a identitãþii proprii, de unde rãbufnirea doar
în somn a strãmoºilor din sânge, expresii temporar
reprimate ale arhetipului instinctual. ªi aceasta deoarece
somnul presupune o nostalgie a primarului ºi a originarului,
o cale de acces cãtre inconºtientul lui Jung, reprezentat
de arhetipuri prin excelenþã. În acest context, prezenþa
celui de-al zecelea, numãr rotund, ca sugestie a androginizãrii, este în acord cu universul originar, nediferenþiat:
cel de-al zecelea are „gâtlej de femeie” în urma unei
autocastrãri. Se poate chiar face o trimitere cãtre monade,
întrucât monadele, expresie a virtualitãþilor multiple,
aparþin într-o ºi mai mare mãsurã sublimãrii abstracte.
Nu întâmplãtor „monadele dorm” deopotrivã în lirica
autorului, în Perspectivã , cât ºi în dramaturgia sa,
sugerând o lume comprimatã, care cuprinde în sine nostalgia primordialitãþii precum ºi anticiparea aceleiaºi lumi
în care fiinþa îºi va reitera etern cãlãtoria: lumea unicã ºi
etern repetabilã a firii universale.
Într-o strictã grilã freudianã interpretarea þine de
refularea instinctului, cei zece fiind simpli „arendaºi ai
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plãcerilor”, care plãcere, faptã, întruchipatã simplist prin
trupul de femeie al Ivancãi, se cere satisfãcutã. „Dacã
dorinþa devine inconºtientã, nu-ºi pierde forþa, ci revine
într-o altã formã întreþinând boala psihicã – de unde ºi
concluzia cã, în lupta cu instinctele, vindecarea este
posibilã prin satisfacerea celor compatibile cu realitatea,
aprobate de conºtiinþã, adicã «fapta» eliberatoare de sub
puterea obsesiei”6. Prin aceastã viziune asupra semnificaþiei piesei Ivanca nu suntem departe de accepþiunea
dramei Daria ca o punere în scenã a refulãrii instinctului
sexual. Deºi nesatisfacerea libidoului poate determina
repercusiuni notabile asupra psihicului uman, considerãm
cã intenþiile auctoriale ale dramaturgului Lucian Blaga în
1925 vor fi depãºit aceste cantonãri reducþioniste ºi
oarecum extraestetice.
Bunãoarã, Al. Paleologu releva cã acea „luminã verzuie
a fosforescenþelor subterane” de care vorbea depreciativ
Tudor Vianu „nu e, în Ivanca, lipsitã de o realã poezie, iar
visul halucinatoriu al lui Luca, cu sarabanda infernalã a
celor zece strãmoºi (în tabloul al II-lea), deºi de un
schematism expresionist ce-i dã o nuanþã de involuntarã
parodie, are ceva din poezia unui atavism întunecat,
cântat de Rilke în a treia Elegie de la Duino:
«Einest ist, die Geliebte zu singen. Ein anderes, wehe,
jenen verborgenen schuldigen Fluss – Got der Bluts.
……………………………………………………
…………………. Was für finstere Männer
regtest du auf im Geäder des Junglings?»”7
(Una este sã cânþi iubita. Alta, vai, acel vinovat fluviu
– zeu al sângelui. (…) Ce fel de duhuri întunecate stârnit-ai
în vinele tânãrului?)
Conflictul dintre „duhurile întunecate” din „vinele
tânãrului”, stârnite de apariþia ispitei feminine, ºi conºtiinþa
apolinicã a pictorului îºi aflã o analogie la o scarã
superioarã, cosmicã: „ªtii Marie – este o poveste veche,
oare nu mi-ai spus-o dumneata? Care începe aºa: la
început, înainte de a fi lumea, au fost doi fraþi: Dumnezeu
ºi dracu – înþelegi? Doi fraþi. Toate lucrurile le-au fãcut în
tovãrãºie. Unul a nãscocit ziua, celãlalt noaptea, unul a
fãcut pe sfinþi, celãlalt ispitele ºi visurile rele. De atunci,
unde sunt sfinþi trebuie sã fie ºi ispite!”. Aceastã dialecticã
a contrariilor înfrãþite exprimã credinþa pictorului cã propriul
conflict identitar îºi aflã prototip instaurator în illo tempore, el unul înscriindu-se astfel într-un plan universal cu
sorginte în supramundii, pe care îl reactualizeazã, în baza
unei afinitãþi intime, de substanþã, dintre fondul fiinþei
umane ºi al firii universale. Conºtiinþa moralã a individului
apare astfel consacratã de absolutul divin. Supraeul este
programat printr-un act instaurator originar sã lupte
împotriva alteritãþii sale „înfrãþite”, a „visurilor rele” ºi a
„ispitelor” din sânge, identificabile cu subconºtientul ºi
inconºtientul, cântece de sirenã ale instinctului, ale
atracþiei cãtre „faþa întunecatã” a existenþei.
În tabloul al treilea Luca se deplaseazã din spaþiul
închis (ºi limitativ) al camerei în exterior, în plinã
dezlãnþuire a stihiilor naturii, pentru a o readuce pe Ivanca
înãuntrul universului controlat de el însuºi. Dacã am lua
în considerare strict semnificaþia celor doi actanþi, am
deduce cã raþiunea încearcã, o datã în plus, sã se
înstãpâneascã asupra iraþionalului, conºtientul se
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strãduieºte sã suprime tentativa de manifestare liberã a
subconºtientului. Doar cã Luca se avântã energic, dupã
o scurtã ezitare, într-un tãrâm complet strãin firii sale ºi
prin urmare incontrolabil: natura dezlãnþuitã este un corolar
al defulãrii dionysiace a fiinþei umane. Prezenþa Ivancãi,
desculþã, goalã, în mijlocul furtunii calde a verii este o
trimitere explicitã cãtre instinctualitatea primarã
manifestatã nestânjenit, odatã eliberatã de obstacole.
Revãrsarea zãgazurilor cosmice îºi aflã o imagine în
oglindã prin înfãþiºarea plinã de vitalitate originarã a femeii:
„domniºoara aleargã cu trupul gol prin ploaie ºi prin vânt
peste câmp”. Trupul gol al femeii este ipostazierea umanã
a furtunii calde de varã.
Trebuie identificatã însã motivaþia esenþialã în virtutea
cãreia pictorul Luca pãrãseºte spaþiul specific supraeului
ºi se antreneazã într-o înfruntare ambiguã într-un mediu
strãin pentru a intra în posesia a ceea ce nu poate fi în
fond însuºit de cãtre el, Ivanca. Semnificaþia gestului
sãu devine pe deplin relevantã dacã ne vom referi la
cauzalitatea eros-creaþie. Referindu-se la Goethe, eseistul
Lucian Blaga afirma cã „avântul erotic þâºnit din nevoi
sexuale e cel mai puternic element generator în orice
domeniu de creaþie. În iubire Daimonion e în elementul
sãu”, idee care fusese dealtfel iniþial exprimatã în
dialogurile lui Platon8. Datoritã atracþiei sexuale ºi
impulsurilor erotice pictorul Luca e aflã în iminenþa de a
exprima artistic o trãire autenticã, primarã, vitalã ºi nu
cenzuratã ºi sublimatã raþional. Pe de altã parte artistul
nu se poate încã debarasa complet tocmai de canoanele
conºtiinþei morale, întrucât în momentul în care Ivanca îi
cere sã o picteze „nu cum sunt în oglindã, ci aºa cum
sunt în tine”, Luca devine neputincios, deoarece în sine
femeia este „câteodatã numai fior rotund”, adicã
instinctualitate, atracþie eroticã. A o picta aºa cum o simte
înlãuntrul sãu ar însemna sã renunþe la identitatea
supraeului, ar însemna sã abandoneze apolinicul
îmbrãþiºând dionysiacul. Pentru creaþie, aºadar, nu
formele armonioase ºi echilibrul sunt necesare, ci
dezordinea ºi „faþa întunecatã” a fiinþei. Prizonier impotent al propriei conºtiinþe sterile, artistul nici nu acceptã
ca femeia, principiu fecund generator, sã fie a altuia, a
Tatãlui, întrucât „gândul e prea pustiu”, în absenþa ei ca
eternã fata morgana nimic nu ar exista ca promisiune a
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împlinirii, a înfãptuirii. Ecuaþia cu o necunoscutã are o
soluþie extrem de simplã:
„Omule, dã drumul fiarelor din peºterã, nu le mai þinea
închise.
Luca
Pe cine vor sfâºia?
Ivanca
Sunt aici. Numai ochi, numai sete, numai trup.
Sfâºie-mã”.
Dar nu Luca are potenþa de a o sfâºia, ci Tatãl, principiu
vital primar, care iubeºte ºi la bãtrâneþe „zeiþe ºi slujnici,
fãrã deosebire, ca în vârsta pubertãþii”. ªi aici la eseistica
lui Lucian Blaga în care se relevã cã la Goethe legãtura
Eros-Daimonion are aspectul teoriei despre „multipla
pubertate a geniului”, care susþine cã „omului de geniu,
creatorului prin excelenþã, vrãjitorului ºi demonicului îi
este hãrãzitã o repetatã pubertate”, care „ar explica ºi
tinereþea reînceputã a creaþiilor sale ºi uneori imposibilitatea de a sãcãtui pânã la cele mai albe bãtrâneþi”9. Lui
Lucian Blaga observaþia i se pãrea ingenioasã ºi pertinentã
putând fi utilizatã „ca o admirabilã ficþiune”10. Ceea ce
dramaturgul a ºi fãcut în Ivanca unde Tatãl, dacã nu este
un geniu (acesta ar fi putut fi fiul sãu Luca), atunci este
cu siguranþã un „demon nesãcãtuit”. Atracþia Ivanca-Tatãl
este inevitabilã ºi fireascã, „numai el m-ar putea rãpi în
poveste” spune femeia, înþelegând prin aceasta fiinþarea
instinctualã în rafalele „vântului cald”. Cât despre Luca,
„se ºtie cã acesta-i sfârºitul. Tot ce am învins s-a ridicat
în mine ca un vânt cald ºi rãu”.
Tabloul al patrulea presupune o rezolvare facilã a unui
conflict extrem de schematizat, o soluþie banalã a
antagonismului actanþilor. Tatãl ºi Ivanca îºi vor uni
fãpturile ca urmare a unei atracþii elementare, a unei
afinitãþi de substanþã între inconºtient ºi subconºtient,
ca expresii ale instinctualitãþii primare. Ivanca încercase
deja integrarea în universul stihiilor telurice ca o revelare
a propriei identitãþi genuine. Acum va ºi reuºi, prin
îngemãnarea împreunã cu Tatãl, vieþuitor nemijlocit în
lumile iraþionale ale instinctului htonic ºi ale spiritului demonic, relevate nu ca aspecte ale macabrului, morbidului,
grotescului, ale alienãrii fiinþei umane, ci tocmai ca
expresii ale vitalitãþii expansive:
„Ivanca:
S-ar crede cã vii din celãlalt tãrâm.
Tatãl:
Nu, Ivanca, sunt viu: jumãtate pãmânt, jumãtate spirit
rãu”.
Continuând interpretarea într-o grilã fixatã anterior,
conchidem cã bãiatul vânzãtor de ziare, care nãvãleºte
imediat în odaia goalã, nu putea sã vocifereze alt concept decât acela care sugereazã plenitudinea fiinþãrii:
„Ediþie specialã - «Veselia»!”. Reminiscenþã a personajului
bufon, acelaºi personaj „vine ºtrengãreºte pânã în mijloc,
face un compliment respectuos în faþa ºevaletului: La
revedere, domnule!”. ªi într-adevãr pictorul Luca, solitar
pe reduta sa abstractã, contemplând un ºevalet care
purtase doar pânze false, nu are altã soluþie decât sã se
recunoascã învins. ªi nu întâmplãtor pe ºevalet se
odihneºte acum portretul Ivancãi, reproducerea arhetipului
vitalitãþii, al vieþii genuine, transfigurarea artisticã ce-l va
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fi lãmurit pe artist asupra erorii în care se cantonase pânã
în acel moment.
Din discuþia pictorului cu Dinu reiese cã Luca admite
zãdãrnicia tentativei de a struni sângele ºi, implicit,
neputinþa de a fi doar „spirit curat”, doar conºtiinþã ºi
moralitate. Însã este o înfrângere „a la Pyrus”, întrucât,
asimilând realitatea amestecului de al ºi negru al fiinþei
umane ºi al firii universale, pictorul dobândeºte revelaþia
cã „arta – abia aici va începe”. Renunþând la supraeul
eronat considerat ca puritate absolutã, artistul se va
interpune intermediar al celor douã lumi, fãcând acum
parte din fiecare: „Sub mine strãmoºii deasupra
atotputernicia albastrã ºi pãsãrile cu instincte cereºti”.
„Aici este punctul de întâlnire al teatrului psihanalitic, în
concordanþã cu stilul nou al expresionismului, cu tema
fundamentalã a poeziei lui Blaga: ecstazia sufletului într-o
cunoaºtere lucifericã, creºterea lui din «duhul pãmântului»
într-o mare trecere pe dimensiunea nesfârºitã a cerului,
care face din întregul univers o proiectare nãvalnicã a
temperamentului poetului”11. Ca urmare a dobândirii
acestei revelaþii spirituale, Luca sfâºie portretul femei,
dovedindu-ºi astfel sieºi cã a devenit stãpân deopotrivã
peste raþiune ºi simþire, surmontând limitãrile ºi capcanele
impuse deopotrivã de apolinic ºi dionysiac. Plecarea
artistului în lume, „peste ape ºi munþi”, este similarã unei
alte purcederi cãtre nemãrginirea zariºtei, aceleia a
preotului din Tulburarea apelor. Ascensiunea pictorului
„la munte”, cu scopul de a se vindeca, este analogã
ascensiunii cãtre stânã a preotului ºi chiar tentaþiei uranice
care ºi l-a revendicat pentru o vreme pe Zamolxe. Altitudinea geograficã este, în cazul tuturora, corolar al elevãrii
spirituale.
Dar o viaþã asceticã, întreþinutã cu pâine ºi sare în
munþi, nu poate fi expresia „Veseliei”, a împlinirii depline
a fiinþãrii. Nu aceasta este „fapta” pe care Luca ºtie cã
va fi nevoit sã o îndeplineascã. Îndelungata sa
încremenire dilematicã se lãmureºte ca urmare a unui
gest mult mai drastic: utilizarea pistolului. Prin acest act
Luca va scãpa de o mai veche obsesie de a sa,
omucidere, în fapt conºtiinþa supraeului urmând a fi
defulatã prin afirmarea unui instinct, a unei porniri a „feþei
întunecate” a sinelui, de sorginte infraraþionalã. Apolinicul
va fi mântuit, dionysiacul afirmat. Luca doreºte sã îi
împuºte pe Tatãl ºi pe Ivanca împreunaþi într-o supremã
– ºi ultimã – tentativã a conºtiinþei morale de a stârpi
formele de afirmare ºi manifestare ale instinctului, în
acest caz erotic, sexual. Nu va reuºi, ºi prin aceasta se
vindecã pe sine, acceptând tacit ºi implicit cântecul de
sirenã al celor doi. Luca împuºcã orologiul, ceea ce va
duce la o mântuire de teroarea scurgerii timpului, va nega,
într-un fel, armonia formelor ordonate, va rãpune simbolul
obsesiv al sorþii implacabile, acum Luca putându-ºi purta
aureola pe cap, printre oameni.
Accentele psihanalitice în piesele din 1925 ale lui
Lucian Blaga sunt evidente, dar aceste opere nu pot fi
reduse la statutul de ratate puneri în scenã ale unei grile
freudiene sau jungiene. Nu poate fi ignoratã încercarea
repetatã a eseistului/publicistului Lucian Blaga din aceeaºi
perioadã de a defini la modul personal inconºtientul. Astfel
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autorul încearcã sã-ºi revendice alte antecedente, de prim
ordin estetic, în literatura sau cultura universalã. Goethe
„cunoºtea ceva din mecanismul intim al inconºtientului,
terapia prin sublimaþiune, importanþa Erosului în viaþa
inconºtientã ºi demonicã”12. Sunt elemente uºor de regãsit
în Ivanca ºi Daria. Ca o justificare a accentului pus de
Lucian Blaga pe sexualitate poate fi acceptatã urmãtoarea
interogaþie retoricã, paradoxalã, a autorului: „Lupta dintre
«eu» ºi «fatalitatea inconºtientului», despre care vorbesc
aceºtia [Freud, Goethe, n.a., L.B.], nu e în fond lupta
dintre conºtiinþã ºi legea cãrnii despre care vorbeºte Sf.
Pavel?”13
noiembrie 2001,
Mûhlbach, Transilvania
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ar fi trebuit sã se avânte ci un altul pliat peste marginea
sinelui.
Nimic nu limpezeºte mai bine cugetul unui om decât
o cãlãtorie fãcutã de plãcere, atunci când reuºeºti sã te
debarasezi de problemele curente. Nu imediat te
debarasezi, nu imediat. Încordarea se risipeºte treptat,
ca ºi cum cineva, nu poþi preciza cine anume, ar umbla
prin fiecare încãpere a fiinþei ºi ar stinge rând pe rând
luminile, ar închide geamurile, balcoanele ºi uºile, ar trage
cu atenþie draperiile, ar pregãti fiecare celulã pentru odihnã.
Când luminile se sting de peste tot, abia atunci observi
cum nãvãleºte peste tine albastrul strãlucitor al cerului
de parcã un vãl a cãzut de pe ochi. Dupã ce atâta vreme
te-ai ancorat în momente telurice, în bani ºi în destin
favorabil þi-e foarte greu sã înþelegi cã de jur împrejurul
tãu e doar cerul albastru. Un timp resimþi absenþa
tumultului vieþii active ca ºi cum þi-ar lipsi. Timpul era
plin de noutãþi, nãvãlind dintr-o lume vie. O spumã
efervescentã care te trãgea în centrul tumultului, spre
interiorul centrifugii, odatã cu toate neliniºtele, cu
impuritãþile ºi neclaritãþile. Dintr-odatã cineva a întrerupt
toate aceste contacte. Butoane care se apasã ºi se sting,
unul dupã celãlalt pânã nu mai rãmâne nici unul conectat.
O liniºte totalã pe care la început o resimþi ca pe o pierdere
sau ca pe un pericol. Liniºtea dinaintea furtunii. Apoi
liniºtea nãvãleºte cu adevãrat, blând ºi prietenos peste
tine ca ºi cerul albastru ºi pur. Te pãtrunde, te învãluie,
te copleºeºte, te protejeazã, îþi deschide larg ochii. O
cãlãtorie poate sã însemne o dorinþã de schimbare dar
poate sã ascundã o nemulþumire care se manifestã printro cãutare de noi orizonturi, de noi adevãruri poate sã
însemne ºi o simplã fugã din faþa cotidianului devenit
agresiv. Dar tu nu conºtientizezi adevãrata nevoie care
te-a propulsat cãtre noi orizonturi. Nici nu vrei sã
conºtientizezi pentru cã ai începe sã-þi pui întrebãri la
care nu cunoºti cu precizie rãspunsul, doar îl bâjbâi, doar
îl presimþi. Nu eºti obiºnuit sã priveºti în lãuntrul fiinþei ci
numai în afara ei. Tu ºtii doar cã vrei sã faci o cãlãtorie.
Scãpat din inerþia vâscoasã a convenienþelor tragi aer în
piept de parcã ai vrea sã cuprinzi întreaga atmosferã. Îþi
aminteºti de importanþa inspiraþiei ºi a expiraþiei. Dar uiþi
repede sã mai inspiri ºi sã expiri aºa cum ai citit prin
cãrþi, nedorind sã-þi asumi un proces de transformare
interioarã. Vrei doar o cãlãtorie de plãcere. O limitare a
capacitãþii de a interacþiona, de a intra în relaþie cu cei
din jur. Vrei sã trãieºti bucuria simplã în toata plenitudinea
ei, scãpat din contextul social care ajunsese sã te
înãbuºe.
Percepþia frumuseþii din jur este ca un barometru
sensibil ºi bine reglat, un puls care te încarcã ºi mãsoarã
un timp specific, numai al tãu. Uneori poþi avea norocul
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Din pricina vibraþiilor joase, a pãcatelor, devii atât de
greu încât nu te mai poþi miºca decât cu foarte mare
dificultate ºi, în final, ajungi sã te scufunzi de viu în
pãmânt. O prãbuºire spectaculoasã într-un hãu pe care
doar îl bãnuiai. Pãmântul este mai întâi cald, pe urma
rece, mai rece, mai umed, mai rece, ca, dintr-odatã, spre
miezul lui sã devinã din nou cald, din ce în ce mai cald,
mai fierbinte, clocot vulcanic. Depinde cum te prãbuºeºti.
ªi cât de puternicã este forþa de absorþie care te atrage
cãtre centrul pãmântului. Ori nu existã o forþã de absorþie
care sã vinã dinspre interiorul pãmântului ci numai o alta
forþã, de presiune, care vine de sus? Ori poate cã de fapt
nu te prãbuºeºti. Poate doar te temi sã nu se întâmple
una ca asta? ªi, oricum, teama, ca trãire în sine nu face
decât sã-þi scadã ºi mai mult vibraþiile. Ca ºi cum ai mai
avea nevoie de asemenea cãderi. Când toata viaþa a fost
o cãdere, o derivã, o pendulare între bucãtãrie ºi
bancomat. Te temi pentru cã, deºi nu conºtientizezi cu
precizie, undeva, într-un strãfund de suflet se
sedimenteazã ideea cã s-au adunat prea multe ºi cã toate
te trag în jos ºi dacã nu þi se apleacã grumazul astfel
încât sã atingi cu fruntea pãmântul, într-un gest prelung
ºi repetat de umilinþã, într-o zi, sigur, n-ai sa te mai poþi
menþine pe linia de plutire. În definitiv, Einstein a
demonstrat cã noi percepem ca materie durã ºi solidã
ceva care este în cea mai mare parte un spaþiu gol având
un oarecare ºablon energetic. Deci nu ai cum sã devii
atât de greu încât sã nu te mai þinã la suprafaþa lui ºablonul
energetic care se numeºte pãmânt. Pentru cã ºi tu, la
rândul tãu eºti tot un spaþiu gol având un oarecare ºablon
energetic. Dar atunci când intri în pãmânt pentru
totdeauna, moartea care e hãrãzitã tuturor fiinþelor vii, nu
înseamnã un alt ºablon energetic care poate fi sau nu
real, moartea este adevãratã chiar dacã este doar moartea
ºablonului energetic la desfãtarea cãruia atât de mult þii.
Joasele vibraþii care te-au însoþit în permanenþã nu te
pot susþine, nu te pot ajuta sã te înalþi, chiar dacã ai
scãpat de greutatea trupului. Rãmâne în urmã pe pãmânt
doar gãoacea etericã cu înveliºul ei încãrcat de materii
dispersate parþial, aflate în derutã, lãsându-se încet, încet
ca un burduf din care a fost scos aerul. Dar mai rãmâne
prin preajmã ºi sufletul care nu se poate desprinde de
suprafaþa pãmântului. Sufletul e ca puiul de vultur care
nu a luat încã lecþia de zbor. Dacã s-ar aventura dincolo
de marginea cuibului s-ar prãbuºi în hãu de la înãlþimea
cuibului fluturând inutil ºi grotesc din aripile neînvãþate
cu zborul ºi s-ar zdrobi de stânci. Dar nu porneºte, nu se
aventureazã, reprezentarea mentalã asupra bunãstãrii,
atârnã ca o ancora grea. Nu riscã, nu îºi demonstreazã
cutezanþa. Întotdeauna a privit peste marginea cuibului
cu un fel de detaºare. Ca ºi cum nu el ar fi fost cel care
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firul de iarbã
de-a percepe partea divinã a propriului sine. Pentru cã ea
existã, prinsã de tine cu fir de argint, diafanã, caldã
melodioasã aºteptându-te calmã ºi zâmbitoare cu tava
de luminã întinsã, numai º-o accepþi, numai s-o iei în
seamã. Aceastã parte divinã este mai mult decât
înþelegere a toate câte sunt, este mai mult decât acceptul
spre cunoaºtere

PRO

*Învãþãtorul: - Vedeþi copii? Aici era Piaþa Universitãþii.
Aici s-a manifestat acea explozie teribilã de entuziasm
care urma sã schimbe lumea. O dorinþã colectivã
împlinitã venitã ca un combustibil celest. Aveþi voi idee
cât de mult înseamnã o dorinþã colectivã împlinitã?
Simþiþi? Încã se mai percep vibraþiile. Ia fiþi atenþi! A ridicat
în sus degetul subþire ºi prelung neobiºnuit cu coada
sapei. Ascultaþi. Copii ascultau împietriþi, concentraþi sã
audã Vibraþia momentului intrat deja în istorie. Trecuserã
mai bine de ºaptesprezece ani de atunci. Dar, dacã
domnul Învãþãtor spunea aºa, atunci ei, copii, ar fi trebuit
sã audã. Domnul Învãþãtor este un om corect ºi plin de
idealuri deci ar fi trebuit sã audã. Sã audã. Sã audã. Dar
ei nu auzeau decât huetul maºinilor. ªi simþeau în nãri
praful ºi fumul ieºit de pe þevile de eºapament. ªi vedeau
feþele trecãtorilor, indiferente, posomorâte, întunecate.
Trecãtori grãbiþi ºi triºti care nu mai conºtientizau nimic.
Nici mãcar crucile acelor eroi care muriserã acolo pentru
o cauzã dreaptã, o cauzã comunã. Traºi de ºuvoiul
gândurilor, priveau înainte fãrã sã priveascã ºi îºi vedeau
de drum cu grãbire. Cândva cântaserã împreuna “E greu
titlul de erou / Cã fraþi noi suntem”. Clãtinaserã împreunã
lumânãrile sau brichetele aprinse în ritmul trist al melodiei,
dintr-o parte în alta, dintr-o parte în alta, o mare de lumini
care se unduiau, se vãlureau în toatã piaþa în acelaºi
ritm adunând lacrimi care treceau sau nu dincolo de
pleoape, adunând lacrimi ºi înfrãþind inimi. Nu putem
reuºi decât împreunã
împreunã, sunase sloganul. Oameni
copleºiþi de probleme acum, de sãrãcie, de lipsã de timp.
Oameni fãrã iluzii, coborâþi pe scara dezamãgirii pânã în
subsolul fiinþei în beznã ºi igrasie. – Simþiþi, copiii? A mai
întrebat domnul Învãþãtor ºi a înãlþat ºi mai mult gâtul ºi
aºa prea lung iar degetul arãtãtor înãlþat cãtre cer parcã
s-a înãlþat ºi mai sus, devenind fumuriu, transparent. - E
ca ºi cum ar veni vacanþã pentru toatã lumea? a întrebat
copilul cu vocea prea firavã ca sã poatã fi auzitã. – Taci,
mã, nu de vacanþã poate fi vorba, i-a rãspuns un coleg si
l-a ciupit de braþ. Degetul domnului învãþãtor încã era
ridicat spre cer, ºi privirea la fel ºi cu gura puþin deschisã
asculta Vibraþia unei dorinþe colective împlinite ajunsã în
istorie acum. Se urcase sus, Vibraþia dorinþei împlinite,
pe scara ºubredã de lemn, întãritã pe alocuri cu ºipci
abia scoase de sub rindea, imobilizate cu sârmã ºi reuºise
sã gãseascã un locuºor prielnic, ferit de intemperii,
undeva într-o altã dimensiune. Stãtea acolo, simþindu-se
singurã ºi pãrãsitã de toatã lumea ºi din când în când
mai privea la baza scãrii doar, doar cineva o mai avea
nevoie de ea. Dar nu mai avea nevoie de ea decât domnul
acesta slab ºi blond care venea uneori ºi privea cãtre ea
þintã. Oare o vedea cum stã la adãpost ºi aºteaptã
bãlãbãnind din picioare de plictisealã? Uite ºi acum,
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caraghiosul, a târât dupã el clasa de copii, a închiriat un
microbuz, a strâns bani de drum. Ce sã facã niºte copii
amãrâþi, aºa de mici, cu Vibraþia unei dorinþe împlinite?
Ce sã înþeleagã ei? Ei nici nu se nãscuserã când se
produsese vibraþia. Oare nu mai e în toate minþile domnul
Învãþãtor? În loc sã-i ducã pe copii la munte, la mare, în
loc sã-i lase sã se joace pe câmpiile verzi. Uite-l cum mã
priveºte fix, mã priveºte ºi nu mã recunoaºte. Cã doar nam sã cobor ºubreda scarã pânã la el, ca sã-l înalþ, ca
sã-l ajut sã retrãiascã ceva ce, oricum, n-a uitat niciodatã
ºi ca sã ne plângem unul altuia pe umeri. La ce i-ar folosi
un sentimentalism desuet? Azi e sfânta duminica, mai
bine ascultãm liturghia, mai bine aducem mulþumiri
Domnului. Dar domnul Învãþãtor cu ochii lui albaºtri a tot
privit în sus pânã când ochii i s-au împãienjenit de lacrimi.
ªi o picãturã a coborât de-a lungul obrajilor supþi ºi palizi
ºi s-a oprit deasupra buzei. Poate cã era o lacrimã
derutatã ori poate cã era o picãturã întârziatã de ºampanie
venitã din urmã, din Vibraþia exploziei de bucurie a
mulþimii de oameni, explozie de bucurie petrecutã cândva
la Sãrbãtoarea Þapului? O fetiþã din grupul de elevi, o
fetiþã cu pãrul blond ca spicul de grâu, obositã sã tot
priveascã fãrã de nici un folos la degetul domnului
Învãþãtor care arãta tot cãtre cer, de unde urma sã coboare
spre ei Vibraþia momentului istoric, s-a aplecat si a cules
de jos o pãlãrioarã ruptã dintr-o petunie, a mirosit-o adânc
ºi a zâmbit de încântare. ªi, dintr-odatã, s-a umplut de
vibraþiile prezentului ºi de energie, a clipit neºtiind ce se
întâmplã, a râs ºi i-a privit pe toþi cu iubire.
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ÎNCEPUTUL DE DINCOLO DE SFÂRªIT*
(Nuvela lui N. Davidescu O mie de nopþi ºi a doua noapte)
Henri Matisse „O mie ºi una de nopþi”, 1950 (colaje)
[Când povestea ajunse aici,] ªeherazada vãzu zorii mijind ºi, sfioasã, tãcu.
Elle vit apparaître le matin. Elle se tut discrètement
She saw the morning light begin to pierce the night. She discretly grew silent.

Nuvela lui N. Davidescu O mie de nopþi ºi a doua
noapte a fost publicatã pentru prima datã în revista
Vremea, an. X, nr. 511, din 31 octombrie 1937, pag. 910, cu subtitlul „Povestire criticã” ºi apoi a fost retipãritã
în volumul Apocalips profan, în anul 1941, pag.269-288.
(apud [2], pag. 412, 756 ºi 809). Apãrut în timp de rãzboi,
volumul menþionat a fost puþin comentat (totuºi,
comentariul lui Perpessicius din ziarul Acþiunea din 16
ianuarie 1942 a fost relevant) deºi, dupã aprecierea
Margaretei Feraru, „câteva dintre nuvelele incluse, de o
facturã foarte modernã, sunt de o calitate deosebitã,
atingând cota maximã în proza autorului” (a se vedea
[2], pag. 753). În continuare, referindu-se anume la O
mie de nopþi ºi a doua noapte, inclusã în volum, Margareta
Feraru o apreciazã ca fiind „o originalã formulã de
«povestire criticã», cu amprenta eseistului ºi a
cerebralului”.
Uitatã, odatã cu uitarea masivã ce a învãluit întreaga
operã a lui N. Davidescu pânã la apariþia sub îngrijirea
Margaretei Feraru a celor douã volume de referinþã [1] ºi
[2], nuvela ºi-a fãcut o remarcabilã intrare în lumea literelor
europene în anul 2002, odatã cu lucrarea Évanghéliei
Stead, profesoarã de literaturã comparatã la Universitatea
din Reims* ºi membrã a Societãþii Franceze de Literaturã
Generalã ºi Comparatã , intitulatã La nouvelle
Schéhérazade, la machine fiction et la lecture croisée:
Théophile Gautier, Edgar Allan Poe et Nicolae Davidescu,
apãrutã în Les Littératures Européennes et les mythologies lointaines, editatã de Gély, Véronique, Jean-Marc
Moura, Joëlle Prungnaud ºi Évanghélia Stead în Lille,
Franþa (Presses de l’Université Charles de Gaulles, Lille
3, pp. 89–100).
Tema a preocupat-o constant pe Évanghélia Stead,
care a reluat-o cu diferite ocazii ºi în alte comunicãri. În
*Textul publicat aici este un fragment din teza de doctorat,
aflatã în pregãtire, „N.Davidescu - un destin literar tragic”.
N.Davidescu (1886-1954) poet, prozator, dramaturg, critic
literar, personalitate eminentã a perioadei interbelice. A murit
în închisorile comuniste dupã cinci ani de detenþie.
** Reims
Reims,oraº în N.E. Franþei (Champagne), la N.E. de
Paris, port pe Aisne-Marna.
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anul 2006, o variantã a lucrãrii a apãrut în Grecia - editura
Agra din Atena -, cu titlul Théophile Gautier, Edgar Allan
Poe, Nicolae Davidescu - H 1002ç, în concepþia, cu o
introducere, revizia generalã ºi traducerea textului
davidescian din limba românã în greaca modernã ale
autoarei (Évanghélia Stead este cunoscãtoare a limbii ºi
a literaturii române, scriind ºi un articol despre poezia lui
Alexandru Macedonski). Mai mult, Évanghélia Stead are
în plan reeditarea lucrãrii menþionate ca un al doilea volum
al colecþiei „Bibliothèque européenne de lectures
croisées”, a editurii Jérôme Millon din Grenoble, Franþa,
cu titlul Contes de la Mille et Deuxième Nuit: Théophile
Gautier, Edgar Allan Poe et Nicolae Davidescu, cu textele
celor trei autori în ediþie bilingvã (în limba originalã ºi în
francezã), iar cuvântul înainte, observaþiile, notele,
postfaþa ºi traducerea textului românesc în francezã fiind
realizate de autoare. Cartea va fi ilustratã de André Gill.
Faptul cã nu am reuºit sã procurãm niciuna din
lucrãrile Évanghéliei Stead, dar am avut posibilitatea de
a fi citit în traducere lucrãrile menþionate de aceasta ale
lui Théophile Gautier ºi Edgar Allan Poe privitoare la „cea
de-a o mie ºi a doua noapte a ªeherezadei” ne permite o
abordare personalã a temei „celor trei”, aºa cum este ea
prezentatã în lucrarea de faþã. Fãrã a constitui un simplu
demers comparatist (ceea ce ar ieºi din tematica
doctoratului), în lucrare se analizeazã ºi se discutã totuºi
modul total diferit în care cei trei autori au preluat ºi
dezvoltat ideea unei nopþi suplimentare, dincolo de cele
o mie ºi una consacrate de Halima, ºi se focalizeazã
apoi asupra particularitãþilor demersului critic ca atare
întreprins prin intermediul ficþiunii de cãtre N. Davidescu
asupra textului poemului Corbul de Edgar Allan Poe. Textul
pe baza cãruia N. Davidescu a întreprins aceastã criticã
a fost cel tradus de el ad hoc dupã varianta francezã a
traducerii lui Baudelaire, din 1856. Pentru o reprezentare
mentalã a „universului poetic” al Corbului cu mijloacele
prozodice ºi resursele stilistice ale limbii române, am citit
ºi am confruntat cele cincisprezece variante ale traducerii
poemului incluse în lucrarea [5], acordând preferinþã
traducerii lui Mihu Dragomir (pag. 271-274), care a
transpus în cea mai mare parte sistemul prozodic al
originalului în limba românã ºi a preluat netradus pânã în
finalul poemului vocabula-refren nevermore, considerândo, aºa cum a subliniat prefaþatorul Liviu Cotrãu, „un simplu
PRO

Cuvânt înainte
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fenomen fonetic ºi sintactic”, utilizat de Poe ca agent al
monotoniei.
Dupã cum s-a mai menþionat, analiza criticã a lui N.
Davidescu este indirectã, el recurgând la o discuþie fictivã,
în cea de-a o mie ºi a doua noapte a ªeherezadei
(ªehrazada, în onomastica, mai corectã, utilizatã de N.
Davidescu), în care sora acesteia, bucuroasã de finalul
fericit al celor o mie ºi una de nopþi anterioare, analizeazã,
adoptând mentalul ºi instrumentele de investigare ale
autorului, poemul Corbul. Colocutorii ei aduc însã
sistematic în discuþie similitudinile existente între unele
din temele poemului lui Poe ºi teme ale unor povestiri din
Halima, fie deja povestite de ªeherazada, fie (una) relatatã
de însuºi ªahriar. În acest fel, în „povestirea criticã” a lui
N. Davidescu îºi fac apariþia de facto aspecte
comparatiste literare ºi culturale implicite.

O legendã – punte
între Orient ºi Occident

PRO

Prima traducere în literatura europeanã a colecþiei acestui
caleidoscop de genuri de naraþiuni ce constituie Cartea celor o
mie ºi una de nopþi, culese din surse egiptene ºi siriene, a fost
publicatã de orientalistul, translatorul, filologul ºi numismatul
francez Antoine Galland (1646-1715), cu titlul Les Mille et une
nuits, contes arabes traduits en français, în 12 volume (în
perioada 1704-1717). Varianta traducerii lui Galland a fost
retipãritã ulterior în numeroase ediþii ilustrate, uneori chiar fãrã
ºtirea ºi aprobarea acestuia ºi a fost o îndelungatã perioadã de
timp folositã ca bazã ºi pentru diferite traduceri în limba englezã.
Prima traducere englezã semnificativã a fost însã publicatã de
exploratorul, poetul, translatorul ºi diplomatul Sir Richard Burton (1821-1890), în 10 volume (în anul 1885), cu titlul The
Book of the Thousand Nights, and a Night, continuate de alte
ºase volume, The Supplemental Nights to the Thousand Nights
and a Night (între 1886 ºi 1880) ºi cunoscutã mai ales sub
numele de Arabian Nights (Nopþi arabe). O a doua traducere
francezã de referinþã a fost realizatã ºi publicatã de doctorul J.
C. Mardrus, în 4 volume (în anul 1937). Aceastã ultimã
traducere, a fost utilizatã de numeroºi alþi traducãtori europeni,
inclusiv de Haralambie Grãmescu, care a preluat-o integral (cu
unele mici diferenþe, provenite dintr-o confruntare cu o ediþie
în limba rusã) în douã ediþii, în 14 ºi 15 volume, în perioada
1966-1978, în Editura Minerva, colecþia Biblioteca pentru toþi
(a se vedea [7]).
Fascinaþia ºi influenþa povestirilor celor o mie ºi una de
nopþi ale ªeherazadei, traduse, publicate ºi republicate de
nenumãrate ori în toate þãrile, asupra mentalului colectiv ºi al
oamenilor de culturã occidentali, începând cu enciclopediºtii
francezi ºi terminând cu Jorge Luis Borges, au fost imense ºi
s-au manifestat în cele mai diferite domenii ºi forme: în literaturã,
picturã, muzicã, balet, musical, operetã, teatru, film, televiziune
ºi, mai recent, în DVD ºi în jocuri de calculator. Începând cu
secolul al 19-lea, tema Nopþilor arabe a fost preluatã de literatura
occidentalã sub forma re-interpretãrii originale a unor subiecte,
de cele mai multe ori în mod parodic, în lumina mentalitãþii
europene a timpului. Este însã interesant de remarcat cã în
timp ce cultura occidentalã a fost entuziasmatã de farmecul
povestirilor Nopþilor, adoptându-le în cele din urmã în
patrimoniul ei cultural clasic, literatura lumii arabe le-a privit
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cu reticenþã, dacã nu cu ostilitate, ca urmare a faptului cã sunt
acestea „rostite” într-o limbã popularã, mai libertinã ºi adeseori
licenþioasã, diferitã de limba arabã literarã, iar unele subiecte
sunt evident de naturã pre-islamicã. Discuþiile actuale în
legãturã cu acest subiect ating domenii sensibile, precum postcolonialismul ºi chiar terorismul islamist.
Ideea prelungirii duratei celor o mie ºi una de nopþi cu încã
o noapte (sugeratã probabil de însuºi stilul de a povesti al
ªeherazadei, care, înainte de ivirea zorilor, întrerupea povestirea
într-un punct de „suspans”, spre a-ºi asigura în acest fel, prin
curiozitatea lui ªahriar, supravieþuirea cu încã o zi), lãsând
imaginaþiei rolul de a fabula despre ceea ce s-ar fi putut întâmpla
dupã sfârºitul „oficial” al nopþilor, a tentat mai mulþi scriitori
occidentali. (În mod oarecum similar s-a întâmplat - printre
altele - ºi în cazul romanului Pe aripile vântului de Margaret
Mitchell, reluat din punctul de vedere al eroinei principale de
Alexandra Ripley în 1991 prin romanul Scarlett ºi din punctul
de vedere al personajului Rhett Butler – de Donald McCaig, în
2007, prin romanul Rhett Butler’s People .) Printre
„continuatorii” nopþilor ªeherazadei se pot menþiona numeroºi
scriitori occidentali, unii dintre ei de mare renume. Astfel, William Makepeace Thackeray (1811-1863) ºi-a subintitulat
povestirea Sultan Stork, apãrutã în 1842 în revista Ainsworth’s
Magazine, O mie ºi a doua noapte. În acelaºi an, în Franþa a
apãrut cartea lui Théophile Gautier (1811-1872) La Mille et
Deuxieme Nuit (Ed. Le Seuil, Paris, a se vedea [3]), iar doi ani
mai târziu Edgar Allan Poe (1809-1849) a publicat Thousand
and Second Tale of Scheherazade (a se vedea [4]). În sfârºit, în
vara anului 1883, dupã ce a terminat de scris romanul Huckleberry Finn, Mark Twain (1835-1910) a scris ºi a ilustrat cu
propriile schiþe A o mie ºi a doua poveste arabã (titlul fiind, ca
ºi al lucrãrii citate a lui Edgar Allan Poe, inexact, deoarece
numãrul real de poveºti narate de ªeherazada (ºi de povestitorii
ei intradiegetici) în cele o mie ºi una de nopþi este mai mare de
2000), un text cu caracter burlesc, parodic, nepublicat ºi
apreciat de contemporani sãi ca fiind „nepublicabil” (licenþios).
Aºa cum s-a menþionat deja, nuvelele lui Gauthier ºi Poe, cãrora
le este asociatã ºi nuvela lui N. Davidescu O mie de nopþi ºi a
doua noapte, au fãcut ºi fac ºi obiectul lucrãrilor de cercetare
ale Évanghéliei Stead.
În cea de a o mie ºi a doua noapte a nuvelei lui Gautier,
naratorul intradiegetic primeºte vizita intempestivã a
ªeherazadei, însoþitã de sora ei, Dinarzada. „La belle Turque”,
cum o numeºte Gautier pe eroina Nopþilor, aflatã în crizã de
idei dupã numãrul imens de povestiri înºiruite în cele o mie ºi
una de nopþi trecute, îl roagã febril sã-i pregãteascã o „temã”
pentru cea de-a o mie ºi a doua noapte (a se vedea [3], pag.
13):
Am venit în mare grabã sã caut o poveste, o povestire, o nuvelã,
pentru cã mâine dimineaþã, la chemarea dupã obicei a surorii mele
Dinarzada (Doniazada în onomastica lui N. Davidescu), trebuie
musai sã-i povestesc ceva marelui Sahriar, arbitrul destinului meu;
acel nãrod de Galland (primul traducãtor francez al nopþilor) a
înºelat lumea afirmând cã dupã cea de-a o mie ºi una noapte,
sultanul, sãtul de povestiri, m-ar fi iertat; nu-i adevãrat, el este mai
flãmând de povestiri ca niciodatã ºi doar curiozitatea sa îi poate
întrece cruzimea. [...] Trebuie cã aveþi în mapã oarece foileton,
oarece nuvelã. Daþi-mi-le.

Emoþionat de cererea frumoasei vizitatoare, autorul i-a
dictat, „spre a traduce în arabã, adãugându-i broderiile, florile
ºi perlele de poezie care îi lipsesc, povestea cu numele de O
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ªi cum ªeherazada ºtia cã regele era un om cu o integritate
moralã desãvârºitã ºi incapabil sã-ºi calce cuvântul dat, se supuse
de bunã voie destinului ei. În momentul în care frânghia se strângea
în jurul gâtului, ea gãsi totuºi o mare consolare la gândul cã
povestirea ei a rãmas în mare parte neterminatã ºi cã, prin
susceptibilitatea sa, tiranicul ei soþ s-a pedepsit astfel el însuºi,
lipsindu-se de povestirea unor nenumãrate alte aventuri minunate.

Deºi criticii lui Poe nu i-au considerat aceastã nuvelã ca
aflându-se printre reuºitele literare, autorul a menþinut-o constant printre lucrãrile sale favorite.
Spre deosebire de abordarea ironic-empaticã a lui Théophile
Gautier sau de cea maliþios-parodicã a lui Edgar Allan Poe, N.
Davidescu nu a alocat nuvelei sale un rol primordial proleptic,
ci a folosit tema ªeherezadei ca pretext pentru a se lansa întro analizã criticã detaliatã a naraþiunii ºi simbolismului poemului
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Corbul al lui Poe. Aceastã analizã de nivel înalt depãºeºte însã
limita textului analizat ºi gãseºte unele corespondenþe între
sentimente ºi fapte din poemul narativ ºi povestirile orientale
(un modern demers intercultural avant la lettre). Acesta este
probabil ºi motivul pentru care „treimea” Gautier-PoeDavidescu a trezit interesul unei profesoare de literaturã
comparatã.
Un element comun celor trei scriitori la preluarea motivului
celei de-a o mie ºi a doua noapte a ªeherazadei, este tehnica,
uzitatã ulterior frecvent de povestirile ºtiinþifico-fantastice
moderne, începând cu Herbert George Wells, a „cãlãtoriei în
timp”, a translatãrii fãrã opreliºti a planurilor temporale ale
diferitelor segmente ale fabulei. O Mme Schéhérazade venitã
inopinat la un scriitor din Paris spre a-i solicita o nouã povestire,
o Lady Scherezade (alias Sindbad Marinarul) cãlãtorind prin
America secolului XIX spre a-i cunoaºte realizãrile tehnicoºtiinþifice sau o D-nã ªeherazada care cunoaºte ºi înþelege în
mentalitatea secolului XX poemul Corbul al lui Poe, toate trei
revenind apoi in illo tempore spre a-i relata lui ªahriar
descoperirile lor – iatã trei travestiuri ºi cãlãtorii ale eroinei
Nopþilor ce se înscriu concomitent în fabulosul oriental ºi în
SF-ul occidental al secolului XX.

Un poem narativ-punte
între America ºi Europa
Poemul narativ Corbul a fost publicat de Edgar Allan Poe
cu o ingenioasã pregãtire publicitarã în 29 ianuarie 1845, în
revista New York Evening Mirror ºi a avut imediat un succes
rãsunãtor, constituind o adevãratã rampã de lansare a lui Poe
ca scriitor. Poemul a fost imediat retipãrit, imitat ºi parodiat
într-o mãsurã nemaiîntâlnitã pânã atunci, asigurându-i
celebritatea autorului – chiar dacã nu ºi succesul sãu financiar.
Într-un eseu intitulat Filosofia compoziþiei [6], publicat în
Graham’s Magazine din 28 aprilie 1846, Poe a „explicat” modul
în care a realizat Corbul, printr-un calcul raþional, lucid ºi glacial, cu o severã cenzurã a inspiraþiei, ca pe o construcþie logicã
ºi metodicã, cu toate detaliile de prozodie, sonoritate ºi
simbolisticã selecþionate în prealabil scrierii poemului, ºi având
de plano în vedere efectul ºi intensitatea senzaþiilor resimþite
de cititor urmãrite. Totul pare a fi însã o mistificare ingenioasã,
chiar dacã este adevãrat cã poemul a fost compus pe parcursul
a peste un deceniu ºi a cunoscut peste zece versiuni (a se
vedea [6], pag. 10 ºi pag. 18), iar un poet lucid precum
Baudelaire a luat foarte în serios „divulgarea”. Ideea cã poezia
reprezintã o combinaþie voluntarã de sunete ºi de idei alese cu
grijã în prealabil, aºa cum se aleg, de exemplu, cubuleþele de
ceramicã la realizarea unui mozaic, nu are nimic de-a face cu
modul real de creaþie al lui Poe. În acest sens, criticul american
Edward Davidson (apud [5], pag. 18) a remarcat faptul cã:
ultima strofã a poemului, reprezentând punctul culminant al
efectului, a fost compusã prima, închizând „fabula” într-o perfectã
concepþie circularã, adicã fixând dintru început hotarele elanului
imaginativ. [...]. Poe ºi-a încheiat poemul nu din cauza convingerii
cã un poem nu trebuie sã depãºeascã o sutã de versuri [aºa cum
afirma în Filosofia…, n.n.], ci pentru cã imaginaþia sa simbolicã nu
putea nici merge mai departe, nici mai adãuga ceva.

Sistemul pe care Poe a afirmat cã l-a aplicat la poemul
Corbul presupune cã un poet poate sã-ºi reprezinte succesiv
ºi într-un interval de timp relativ scurt toate combinaþiile posibile
ale tuturor cuvintelor ce se pot grupa în jurul unei idei, lucru
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mie ºi a doua noapte, despre Mahmoud-Ben-Ahmed din Cairo”,
pe care o avea conceputã cu intenþia de a o publica într-un
foileton. „Povestea”, scrisã de Gautier în stilul tradiþional al
nopþilor, se referã la o aventurã sentimentalã a eroului, care o
cunoaºte pe zâna (péri) Boudroulboudour în ipostazele de fiicã
a califului din Cairo, Ayesha, ºi de sclavã fugitã de la stãpânul
ei, Leila, zânã cu care în final se ºi cãsãtoreºte. Dupã plecarea
vizitatoarelor sale, la întrebarea unui prieten despre efectul
povestirii transmise ªeherazadei în saraiul sultanului ºi despre
ce a pãþit aceasta în continuare, autorul îi rãspunde cã nu a mai
vãzut-o de atunci ºi cã „bãnuieºte cã ªahriar, nemulþumit de
povestire, i-a tãiat capul bietei sultane”. În sprijinul bãnuielii
sale, aduce faptul cã niºte prieteni care reveniserã recent din
Bagdad i-au povestit cã au vãzut, ºezând pe treptele unei
moschei, o femeie care, în nebunia ei se credea Dinarzada din
O mie ºi una de nopþi ºi care repeta la nesfârºit fraza,
binecunoscutã cititorilor nopþilor: „O, sora mea, povesteºtene una din acele minunate poveºti pe care ºtii sã le spui atât de
frumos”.
În varianta lui Edgar Allan Poe (The Thousand and Secale of Scheherazade ), naratorul - de asemenea
ond TTale
intradiegetic - a descoperit un vechi manuscris oriental pierdut
de mult timp, intitulat Tellmenow Isitsoornot, ºi care conþine
povestea „realã” a ªeherazadei. Din acest manuscris rezultã cã
în cea de-a o mie ºi a doua noapte, bucuroasã cã în noaptea
anterioarã Sahriar i-a dãruit iertarea, liberã deci de teama cã în
zori sultanul îi va lua viaþa, ªeherazada s-a oferit sã-i
povesteascã Dinarzadei cea de-a opta ºi ultima cãlãtorie a lui
Sindbad Marinarul, în timp ce sultanul sforãia în somn. În acest
final de povestire, Sindbad ºi echipajul sãu ajung sã cunoascã
o serie de realitãþi geografice ºi descoperiri ºtiinþifice ºi tehnice
occidentale din secolului XIX, pe care autorul le explicã în mod
detaliat în note de subsol. Din perspectiva mentalitãþilor
timpului diegezei în care se petrecea evenimentul nopþii, aceste
realitãþi pãreau „mistere” mai mari decât cele din povestirile
nopþilor anterioare (motiv pentru care Poe a ales ca moto al
nuvelei sale zicala „adevãrul este mai straniu ca ficþiunea”).
Între timp, Sahriar s-a deºteptat ºi, ascultând povestirea
ªeherazadei, devenea consecutiv interesat, intrigat, agasat ºi,
în cele din urmã, dezgustat de „ciudãþeniile” descoperite de
Sindbad în Occident. În final, considerând se pare cã, instruitã
de Sindbad despre cunoºtinþele ºtiinþifice ºi tehnice occidentale,
aceasta ar fi putut reprezenta un pericol pentru sine, sultanul a
revenit asupra hotãrârii anterioare ºi a trimis-o pe ªeherazada
spre a fi strangulatã. Maliþios, Poe transmite cititorilor în finalul
nuvelei, ultimele gânduri ale eroinei:
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absurd, deoarece principiul oricãrei compoziþii scrise este acela
al asociaþiei ideilor, imaginilor, sunetelor ºi al concatenãrii lor.
Voinþa nu poate fi orientatã decât asupra imediatului, a
cunoscutului, asupra sensurilor, ideilor ºi imaginilor care
evolueazã în planul conºtiinþei. Voinþa nu poate face sã aparã
iar conºtiinþa nu poate cunoaºte ceea ce se desfãºoarã în afara
activitãþilor prezente ale inteligenþei. Prin urmare, în universul
oricãrei compoziþii existã o cantitate imensã de „materie
neagrã”, de necunoscut. Pãrerea cã un poet ar putea sã-ºi
imagineze cã redacteazã în mod raþional ºi voluntar un poem
este o purã iluzie psihologicã, pentru cã în realitate nu se poate
alege o imagine din creier decât dupã ce aceasta a apãrut,
precum un astru, la orizontul conºtiinþei; modul în care aceasta
s-a constituit ºi a „rãsãrit” rãmân necunoscute, deoarece se
petrec în întunericul de nepãtruns al subconºtientului. Procesul
intim al creaþiei rãmâne fundamental ºi etern incognoscibil.
Dacã ar fi cunoscut modul în care apar ºi se „realizeazã” ideile,
creaþia nu ar mai putea avea loc, s-ar ajunge la un imposibil dar
etern ºah-cu-sine-însuºi.
Este grãitor faptul cã, referindu-se la poemul sãu ciclic
Cântecul omului (în Mãrturisiri literare, din Revista Fundaþiilor
Regale, nr. 19, octombrie 1942) cu ocazia apariþiei în Editura
Fundaþiilor Regale a celui de-al cincilea volum al poemului Renaºterea, N. Davidescu se exprima într-un mod similar (a se
vedea [2], pag. XI):
[Cântecul omului] rãspundea firii mele vagabonde, atât în timp
cât ºi în spaþiu, de o parte, iar de altã parte felului meu de a vedea
lucrurile în vaste construcþii inginereºti ºi de a mã miºca pe planuri
arhitecturale. […] Am visat un poem construit ca o catedralã goticã,
în care armonia masivã a arhitecturii, alcãtuitã din bolþi uriaºe, din
coloane de sprijin, ºi din „flèche” înaripatã sub forma de sãgeatã
spre cer, sã se împleteascã armonios cu fantezia de arabesc a
detaliilor care împodobesc pe fiecare parte din masele construcþiei.
Dupã ideea ansamblului care era Cântecul omului, urma imediat ºi
ornamentul lui, aceea a celor ºase volume pentru ca, apoi, detaliile
ca ºi volumele de sine stãtãtoare ºi totuºi complementare unul
altuia sã fie cãutate în fiecare poezie în parte. Stilul sobru pe care lam voit pentru fiecare din aceste poeme pleca din voinþa de a nu fi
prea încãrcat ansamblul gigantic al celor aproape ºase sute de
bucãþi, iar pe de altã arte, din concluzia cã nici un poem de proporþiile
acestea, din câte cunosc, nu se exprimã în pagini înseriate.
(sublinierile ns.)

Se poate deci constata cã, spre deosebire de Poe, N.
Davidescu nu mistifica: în dorinþa lui mãrturisitã cu repetate
ocazii de intelectualizare a procesului creaþiei, pe mãsurã ce îi
apãreau volumele poemului ciclic Cântecul omului, tensiunea
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lor liricã se atenua (în numele sobrietãþii), ajungând în situaþia
ca chiar ºi cei mai favorabili critici ai sãi sã-i reproºeze în cele
din urmã caracterul excesiv de didactic al demersului. Scriitorul
N. Davidescu din anul de apariþie a nuvelei O mie de nopþi ºi a
doua noapte era deja departe de tânãrul poet simbolist cu
acelaºi nume din anii ’20 ai secolului trecut. Rãmãsese însã
neschimbatã admiraþia sa faþã de Poe ºi Baudelaire, acesta din
urmã la rândul lui fiind unul dintre primii ºi cei mai mari
admiratori ai lui Poe din Europa ºi care a tradus în limba francezã,
alãturi de alte lucrãri ale scriitorului american, poemul Corbul
(a se vedea fig. 3), o traducere de referinþã în literatura vremii
(alãturi de aceea, ulterioarã, a lui Mallarmé).

Corbul, dincolo de a o mie ºi
una noapte a ªeherazadei
În figurã sunt reprezentate schematic relaþiile, de o insolitã
simetrie geometricã, dintre sentimentele de admiraþie ºi
activitãþile literare asociate concatenate existente între Edgar
Allan Poe, Charles Baudelaire ºi N. Davidescu în legãturã cu
poemul Corbul ºi nuvela O mie de nopþi ºi a doua noapte.
Diagonala orizontalã a acestui „romb relaþional” identificã
obiectivul principal al nuvelei lui N. Davidescu ca atare, iar pe
diagonala lui verticalã sunt amplasaþi simetric cei doi mari
scriitori ºi poeþi predecesori, având aceeaºi structurã spiritualã
ºi împãrtãºind aceleaºi criterii estetice, ambii admiraþi de
scriitorul român. În acest fel, N. Davidescu alãturã în mod inedit
(ºi cu un ingenios ºi riguros substrat logic) analiza sa a
poemului lui Poe cu regina nopþilor arabe – ªeherazada. Mai
mult, implicarea directã a ªeherazadei prin adãugarea unei nopþi
suplimentare la cele o mie ºi una „anterioare” pentru a-ºi
structura textul analizei este foarte probabil inspiratã din ºi
perfect consonantã cu maniera în care a procedat Poe însuºi
în nuvela sa Thousand and Second Tale of Scheherazade.
„Centrul” rombului ar putea fi astfel dedublat (schema cãpãtând
astfel o a treia dimensiune), spre a cuprinde, paralele ºi
îngemãnate, nuvelele lui Poe ºi N. Davidescu. Identificarea ºi
discutarea unor paralelisme între motivele ºi ideile poemului
lui Poe ºi suita de povestiri arabe, îl aduce pe autorul român în
imediata vecinãtate a literaturii comparate, dar o discuþie mai
amplã depãºeºte cadrul lucrãrii.
„Povestirea criticã” davidescianã în ansamblul sãu, în egalã
mãsurã ficþionalã ºi „realistã”, se înscrie perfect în filosofia
concepþiei lui Poe asupra operei poetice în ceea ce priveºte
autocenzura permanentã ºi severã a inspiraþiei. Într-adevãr,
latura ficþionalã (fabula ca atare) se vãdeºte a fi rodul al unei
originale dar ºi cerebrale ºi livreºti inspiraþii, iar substratul de
text critic riguros aplicat strofã-cu-strofã poemului lui Poe prin
naraþiunea Doniazadei este pãtruns ºi potenþat de farmecul
inefabil al colocviului oriental. Peripeþiilor lui Sindbad în Occident, relatate de Poe, li se alãturã cãlãtoria criticului N. Davidescu
pe aripile Corbului creat de Poe. Acest lucru a fost remarcat de
la bun început de Perpessicius care, în cronica sa la volumul
Apocalips profan din ziarul Acþiunea din 16 ianuarie 1942 (apud
[2], pag. 756), deci la puþin timp dupã apariþia volumului, scria:
Predilecþia chiar pentru subiectele de ordin livresc, inspirate
din pagini de literaturã consacratã, gustul exegezelor în alt spirit
decât al marginalelor satirice ale lui Jules Lemaître, urmeazã exemplul
unor Gérard de Nerval, Marcel Schwob, Gourmont, Laforgue ºi
Villier de l’Isle-Adam. O mie de nopþi ºi a doua noapte, cu ingenioasele
apropieri între poveºtile ªeherezadei ºi Corbul lui Edgar Poe,
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Relaţiile dintre Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire
şi N. Davidescu stabilite prin poemul Corbul, traducerile
acestuia şi nuvela O mie de nopţi şi a doua noapte.

Duhovnicul lui Don Quichotte, Cronica dramaticã, Patriarhala sunt
rãdãcinile acestora.”

Mai semnificativã ºi mai nuanþatã a fost însã opinia
Margaretei Feraru (a se vedea [2], pag. 756):
Niciodatã ca în aceastã „povestire criticã”, N. Davidescu nu face
referiri mai detaliate la principiile estetice ale lui Edgar Poe, a cãrui
poeticã o cunoºtea din tinereþe ºi al cãrei adept s-a revelat în afirmarea
insistentã a dezideratului de intelectualizare a procesului de creaþie
artisticã. Referirile subînþelese la Filosofia compoziþiei, caracterizarea
lui Poe drept „nu un amant îndrãgostit ºi suspinãtor”, ci „îmblânzitor
ºi dresor al frumosului” (cu trimitere, evident, tocmai spre principiul
disciplinãrii inspiraþiei), consideraþii despre o „schematicã
structuralã în îmbinarea pãrþilor, în raporturile dintre ele, pentru
care cuvintele nu sunt uneori decât ceea ce este carnea pentru
scheletul care o þine ºi o poartã” ºi însãºi construirea poveºtii sale
pe „ecuaþia iraþionalã a acestei asemãnãri” – ne îndreptãþesc sã
socotim O mie de nopþi ºi a doua noapte ca un text de un deosebit
interes pentru criticul N. Davidescu, a cãrui prezenþã umbreºte, în
aceste pagini, arta prozatorului [...].

Aºa cum rezultã din însuºi subtitlul dat de N. Davidescu
nuvelei sale, aceasta este o „povestire criticã” sau, parafrazând
sintagma, o criticã literarã structuratã sub forma unui text
narativ, ficþional, ca o discuþie ce a avut loc într-o ipoteticã o
mie ºi a doua noapte între ªeherazada ( ªehrazada în
onomastica folositã de N. Davidescu, mai corectã în raport cu
pronunþia originalã), sora acesteia Doniazada (respectiv
Dinarzada) ºi ªahriar. Este de remarcat însã faptul important cã
demersul critic al lui N. Davidescu s-a rezumat doar la naraþiunea
(fabula) ºi la simbolistica poemului, el nefãcând nici o referire
semnificativã la calitãþile prozodice ale acestuia, deºi Poe
considera cã „poezia reprezintã creaþia ritmicã a frumuseþii în
cuvinte” (sublinierea ns.). De asemenea, N. Davidescu nu a
fãcut nici o referire explicitã la eseul lui Poe Filosofia compoziþiei
(Philosophy of composition), lucrare care a contribuit în mare
mãsurã la celebritatea acestuia (a se vedea [5], pag. 19).
Concentrându-se numai asupra conþinutului narativ al
poemului, N. Davidescu a scãpat din vedere ºi alte aspecte
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Refrenul depinde, pentru a crea un efect, de forþa monotonului,
atât în ceea ce priveºte uniformitatea sunetului, cât ºi cea a ideii.
[…] Cu alte cuvinte, chiar înainte de constituirea sa el poartã deja
un sens, funcþionând ca un pivot (key-note) al poemului.

Despre acelaºi „detaliu”, prefaþatorul lucrãrii [5], Liviu
Cotrãu, a scris (la pag. 19):
Alegând vocabula nevermore, Poe nu se orienteazã dupã
conþinutul ei semantic (niciodatã, n.n.), lucru demonstrat de faptul
cã pânã la „punctul culminant” al fabulei valoarea sa semanticã este
complet ignoratã, ea nefiind altceva decât un fenomen fonetic ºi
sintactic, agent al monotoniei. Pivotul nu e constituit de un
semantem, ci de un fonem, a cãrui determinare þine doar de calitatea
sa de „cuvânt”.

Aºa cum avea sã aprecieze peste decenii ºi poetul ªtefan
August Doinaº, ”într-o traducere neversificatã întreaga
structurã verbalã a poemului – temelia valorii lui estetice, dupã
afirmaþia lui Poe din Filozofia creaþiei poetice (Filosofia
compoziþiei, n.n.) – este jertfitã de dragul sensului” (apud [5],
pag. 28). Folosirea de cãtre N. Davidescu a traducerii
baudelairiene neversificate l-a privat de posibilitatea discuþiei
de dincolo de sensul poemului, spre a ajunge la analiza
savantelor, bogatelor ºi rafinatelor aliteraþii, rime finale ºi rime
interioare, a ritmului ºi metricii versurilor. Din acest punct de
vedere, este de regretat faptul cã N. Davidescu, excelent
cunoscãtor al limbii franceze ºi excelent traducãtor din
Baudelaire, nu ºi-a mãsurat forþele ºi cu o traducere proprie a
Corbului, fie ºi prin intermediul reuºitei traduceri neversificate
a acestuia din urmã.
Spre deosebire de predecesorii sãi Gautier ºi Poe, în cea
de-a o mie ºi a doua noapte, N. Davidescu a alocat Doniazadei
ºi nu ªeherazadei rolul de povestitoare a „pãþaniei dintr-o
noapte a unui poet din Occidentul îndepãrtat al francilor ºi
latinilor”:
A fost, o, sultanã a inimii mele, în Occidentul cel mai îndepãrtat,
dincolo de þãrile îndepãrtate ale latinilor, peste apele neþãrmurite
ale oceanului, un mare ºi ciudat poet pe care îl chema, în limba þãrii
lui, Edgar Poe [...]. Or, într-o zi din cele zãmislite de Allah - asupra
lui toate binecuvântãrile - iatã ce povesti cã i se întâmplase: „Odatã,
pe la lugubrul miez de noapte, în timp ce gândeam, slab ºi obosit,
la atâtea preþioase ºi ciudate cãrþi, pline de o doctrinã ciudatã, în
timp ce moþãiam din cap aproape aþipit, deodatã auzii o bãtaie, ca
cineva care ar bate încet, bãtând la uºa odãii mele. «E vreun trecãtor
- murmurai - care bate la uºa odãii mele; nu este decât aceasta ºi
nimic mai mult» [...]”.

În aceastã posturã, Doniazada relateazã, comenteazã ºi
discutã în detaliu, în stilul narativ al surorii ei, strofã cu strofã,
conþinutul ºi geneza poemului Corbul al lui Poe. La expozeul ei
detaliat (în subtextul cãruia poate fi identificat N. Davidescu criticul), interlocutorii cautã insistent similitudini de situaþii ºi
întâmplãri din fantasticul oriental care au generat marele colier
de povestiri din Halima cu situaþii ºi întâmplãri din orizontul
mental ºi cultural occidental ºi viceversa. Astfel, ªeherazada
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esenþiale preconizate de „îmblânzitorul ºi dresorul frumosului”
în Filozofia creaþiei poetice, cum ar fi primatul formei asupra
conþinutului, importanþa limbii, a efectelor prozodice, fonice ºi
lingvistice, aspecte prin care acesta s-a dovedit a fi un precursor semnificativ al ºcolii formaliste ruse ºi al structuralismului).
Pentru a se putea face o imagine asupra importanþei „pierderilor”
unei analize critice limitatã la fabulã ºi la sensul acesteia, este
sugestivã discutarea succintã a unui singur „detaliu” prozodic
al poemului: refrenul nevermore în legãturã cu care autorul
Filozofiei compoziþiei scria (apud [5], pag. 19):
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interferenþa culturilor
observã imediat cã întâmplarea din acea noapte de decembrie
în care apare corbul în viaþa Poetului îºi are, mutatis-mutandis,
un corespondent în povestirea Seara de iarnã a lui Isac din
Mosul, „muzicantul, cântãreþ favorit al lui Harun-al-Raºid”,
povestitã de ea lui ªahriar într-una din nopþile Halimei (nopþile
407-409 din [7], n.n.). Analizând ºi interpretând textul
poemului, surorile (în final chiar ºi ªahriar) se dedau unei
adevãrate disertaþii de literaturã comparatã. În acest demers,
la un moment dat, ªeherazada afirmã (apud [2], pag. 417, 418):

În continuare, ªeherazada a amintit de Povestea principesei
Budur, pe care i-a povestit-o lui ªahriar în cea de-a douã sute
ºasea noapte (în [7], în nopþile 327-334), în care gãseºte o
personalitate în întregime constituitã a corbului, „alcãtuitã din
þinuta lui solemnã, din repetarea reflexã a acelui act buimãcitor
care se cheamã refren, din privirea de jeratec a corbului ºi din
caracterul fatidic pe care îl are”. […] ªi apreciazã cã „o astfel de
asemãnare nu poate fi numai întâmplãtoare” (a se vedea [2],
pag. 422-423):

O poveste însã nu este numai cuvintele, ºi nici numai faptul
brut, dar ºi o schematicã structuralã (sublinierea ns.) în îmbinarea
pãrþilor, în raporturile dintre ele, pentru care cuvintele nu sunt
uneori decât ceea ce este carnea pentru scheletul care o þine ºi care
o poartã.

Nu este cu neputinþã ca domeniul Frumosului absolut sã fie
mai limitat decât ne închipuim noi ºi cã, de la o înãlþime înainte,
formele lui de realizare sã refuze de a se înnoi prea mult? Se poate
apoi tot atât de bine ca Frumosul personal al cuiva sã nu i se
destãinuiascã decât în contactul întâmplãtor cu altul similar ºi deci
ca autorul tãu, aflând din zvon, fireºte, povestirile acestea ale mele,
sau gãsindu-le în cine ºtie ce manuscris mai vechi, sã fi ajuns prin
ele la zãcãminte similare proprii.

Aceastã „schematicã structuratã” reprezintã o altã faþetã a
ideii lui Poe de disciplinare a inspiraþiei, idee la care N.
Davidescu subscrisese încã din tinereþe.
De asemenea, spre deosebire de Gautier ºi Poe, N. Davidescu
„a salvat viaþa” ªeherazadei dupã cea de-a o mie ºi a doua
noapte, lãsându-l pe ªahriar sã-ºi continue (de fapt sã simuleze)
somnul, „cu gândul la povestea de pe urmã a principelui
Iasomie ºi a principesei Migdalã”, ºi sã intervinã în discuþie,
„fericit de preocupãrile ªeherazadei atât de înalte ºi de caste”,
abia spre sfârºitul nopþii.
Din punctul de vedere al aprecierii demersului critic ºi intercultural al lui N. Davidescu, precum ºi al faptului cã Poe a
început a-ºi scrie poemul anume cu ultima strofã, este
interesant de redat un extras al discuþiei legatã de aceastã
strofã, care, în traducerea davidescianã (via baudelairianã) este:

Dupã expunerea textului respectiv de cãtre Doniazada,
ªeherazada a apreciat:

Este aceastã afirmaþie vreo aluzie la o posibilã inspiraþie a
lui Poe din povestirile ªeherazadei la ordonarea potrivit
schematicei structurale a compoziþiei poemului sãu? Deºi un
rãspuns favorabil este verosimil (þinând seama de apropierea
lui Poe de Nopþi), în lumina proiectatã de N. Davidescu asupra
interpretãrii Corbului acest lucru nu mai are nici o semnificaþie
specialã. Temele, Frumosul, chiar dacã nu sunt identice,
„circulã” pe deasupra intenþiei creatorilor cunoscuþi sau
anonimi al lumii.
Intervenind spre final în discuþie, ªahriar a povestit la rândul
sãu întâmplarea unui pescar sãrac din Damasc pornit în lume
sã-ºi caute norocul ºi devenit bogat prin descoperirea, în urma
unor peripeþii pilduitoare, a unei comori îngropatã la rãdãcina
teiului bãtrân din curtea casei sale, dupã care conchide: „Vedeþi,
dar, cât este cu neputinþã câteodatã sã descoperi un lucru al
tãu, aflat chiar sub picioarele tale, în tine însuþi mai ales, decât
dacã îl afli, cu grele ocoluri ºi dupã un îndelungat drum, de la
cine ºtie ce necunoscut, ºi numai întâmplãtor.”
N. Davidescu mãrturiseºte astfel implicit în nuvela sa cã ºi
el a descoperit „un lucru al sãu”, trecând punþile Orient-Occident ºi America-Europa, însoþit de vraja Nopþilor ºi de farmecul
limbii lui Baudelaire. Ca ºi ªeherazada la sfârºitul celei de-a o
mie ºi una noapte, dupã cele o mie anterioare trãite sub spectrul
rãzbunãrii sângeroase a lui ªahriar, nuvela O mie de nopþi ºi a
doua noapte a lui N. Davidescu a cãpãtat în prezent o nouã
speranþã de viaþã, dupã „sfârºitul” care, în anii ’40 ai secolului
trecut, pãrea sã o excludã definitiv din spaþiul literar românesc.

Povestioara ta […] este opera nu a unui amant îndrãgostit ºi
suspinãtor, ci a unui îmblânzitor ºi dresor al Frumosului. […]
Impresia aceasta precizeazã ºi mai mult ºi dã luminã nouã
asemãnãrilor luate în seamã pânã acum. Þine socotealã, apoi, mai
departe de identitatea dintre triunghiul îndrãgostit, corbul-diavol ºi
iubita îndepãrtatã, ºi aceea dintre triunghiul celãlalt, al
îndrãgostitului Isac din Mosul, diavolul cerºetor ºi iubita aflatã
aiurea. Cãci îþi aminteºti cã povestea noastrã, asemãnãtoare celei a
tale, care numeºte corbul de mai multe ori cu cuvintele de demon
sau trimis al lui, se terminã cu urmãtoarele cuvinte: „Dar ceea ce
sunt convins de atunci este cã era Eblis însuºi, care mai întâi mi-a
servit ca intermediar ºi care mi-a rãpit apoi pe acea adolescentã,
care nu era decât o falsã arãtare sau o iluzie”. […] Iatã ºi întâlnirea
cu demonul-cerºetor a lui Isac din Mosul: „Mã dusei sã deschid
uºa de la intrare ºi scosei capul prin crãpãturã. ªi, spre marea mea
uimire, vãzui sprijinit într-un baston ºi lipit de zidul din faþã un
bãtrân cerºetor […]. Atunci eu, uimit ºi încântat de aceastã întâlnire
întâmplãtoare, îi spusei […]. ªi îl luai de mânã introducându-l în
casã, am închis cu grijã uºa […].
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ªi corbul, de neclintit, stã mereu aºezat pe bustul palid al zeiþei
Pallas, drept deasupra uºii odãii mele, ºi ochii lui au toatã
asemãnarea ochilor unui demon care viseazã, ºi lumina lãmpii,
revãrsându-se peste el, îi lungeºte umbra pe podele; ºi sufletul
meu, în afarã de aceastã umbrã, care zace plutitoare pe podele, nu
va mai putea sã se ridice niciodatã,

sau, în traducerea versificatã a lui Mihu Dragomir (a se
vedea [5], pag. 274):

PRO

ªi de-atunci, pe totdeauna, Corbul stã ºi stã într-una,
Sus, pe albul bust, deasupra uºii mele, pânditor,
Ochii veºnic stau de pazã, ochi de demon ce viseazã,
Lampa îºi prelinge-o razã de pe pana-i pe covor;
ªtiu, eu n-am sã scap din umbra-i nemiºcatã pe covor,
Niciodatã – Nevermore.

SAECULUM 8/2008

41

recurs la istorie

Diana-Pavel Cassese

„DARE DE SEAMÃ”
DESPRE ROMÂNIA COMUNISTÃ
Aºa cum a fost…

42

retragerea armatelor sovietice din România, eliberarea
deþinuþilor politici, reluarea contactelor diplomatice cu þãri
occidentale, aderarea la convenþii internaþionale º.a). Ideologic, se renunþã la primatul luptei de clasã, se încearcã
o conciliere a internaþionalismului proletar cu
autodeterminarea pe plan naþional. Din punct de vedere
cultural, se întredeschid porþile cãtre reluarea contactelor
cu trecutul, cãtre o „redescoperire a tradiþiei” autohtone.
Acesta nu e doar toleratã, ci ºi uneori, discret încurajatã
din 1965 încoace, pentru a consolida reorientarea politicã
a noii conduceri, în frunte cu Ceauºescu, cãtre hibridul
naþional-comunist. Slãbirea rigorilor cenzurii îngãduie mai
mult spaþiu de afirmare a individualitãþii ºi subiectivitãþii
în creaþie ºi în dezbaterile publice despre rolul artei ºi al
literaturii. Mai puternic condiþionat de realitatea
înconjurãtoare decât poezia, romanul postbelic s-a sustras
mai greu decât aceasta încorsetãrilor cenzurii. Pentru a
evita cliºeele impuse de ideologia timpului ºi pentru a
putea þinti spre aspecte de profunzime ale regimului
comunist, scriitorii au recurs la formule indirecte de
confruntare cu realitatea: au scris romane cu cheie
(romane parabolã) care puteau scãpa verificãrilor atente
ale cenzorilor comuniºti.
Deºi insurgenþa optzecistã (în România, cel mai
cunoscut scriitor optzecist este Mircea Cãrtãrescu3) a
fost primitã cu ostilitate de cãtre oficialii regimului
comunist, acesta a adus cu ea un nou program estetic,
postmodernismul. Din pãcate, unul dificil de asimilat, în
ciuda dorinþei vãdite de a da scrisului o notã de
popularitate ºi accesibilitate are sã contracareze, pe cât
posibil, cultura de mase instrumentalizatã, prin pârghii
administrative, de cãtre regimul comunist.
Note
1
Marin Preda – nãscut în 5 august 1922, la Siliºtea
Gumeºti, judeþul Teleorman, director al celei mai mari edituri
în timpul comunismului, Cartea româneascã, moare în 16
mai 1980, la Mogoºoaia, în condiþii misterioase (se
vehiculeazã ideea cã a fost ucis de comuniºti).
2
Marin Preda a inventat în literatura românã tipul acesta
al þãranului „sucit”, reluat în nuvelele lui ªtefan Bãnulescu
dar ºi de alþii (Fãnuº Neagu, D. R. Popescu – romanul F etc).
3
Mircea Cãrtãrescu – nãscut la 1 iunie 1956, în Bucureºti,
a descris postmodernismul în teza sa de doctorat
Postmodernismul românesc, publicatã de Editura Humanitas,
din Bucureºti, în 1999
PRO

În România, comuniºtii s-au instalat la putere imediat
dupã ce, la 30 decembrie 1947, l-au obligat pe regele
Mihai sã abdice. Într-o primã etapã a regimului comunist,
cea stalinistã sau a „dictaturii proletariatului”, sloganul
cãlãuzitor al luptei de clasã a legitimat scoaterea din
circuitul cultural a tuturor operelor trecutului care pãreau
sã favorizeze ideologia burghezã, indiferent de valoarea
acestora. Teoreticienii cu sistem, asemenea scriitorilor,
au fost izolaþi, puºi sub interdicþia de a mai publica sau
forþaþi ori ademeniþi la jalnice compromisuri, spre a fi
înregimentaþi noii puteri. Campanii de presã virulente,
orchestrate de la centru, aveau menirea de a descuraja
orice tentativã de exercitare a libertãþii de expresie ºi de
opinie. Noul canon oficial instaurat dãdea literaturii o
funcþie strict utilitarã, propagandisticã. Figurile veleitare
ºi obediente erau încununate cu glorii prefabricate. Foarte
puþine opere au putut scãpa nemutilate de mecanismele
cenzurii ºi ale dirijismului partinic. Romancierii au fãcut
concesii (Marin Preda1 a recurs ºi el la compromisuri
scriind nuvela Ana Roºculeþ , 1949, ºi romanul
Desfãºurarea, 1952). Între 1950 ºi 1960 (acestei perioade
i s-a mai spus „obsedantul deceniu” proletcultist) au fost
tipãrite numai scrierile „pe linie” ºi romanele realistsocialiste care respectau exigenþele comuniºtilor: trebuiau
sã propunã cel puþin un erou care sã ilustreze binele (ºi
acesta trebuia sã fie neapãrat proletarul, activistul de
partid sau þãranul) ºi personaje care sã sugereze rãul
(chiaburul, intelectualul decadent). Primul volum din
Moromeþii, al lui Preda, reuºeºte sã aparã, în 1955, pentru
cã este construit dupã schema tripartitã agreatã de
Centru: Tudor Bãlosu era chiaburul, þãranul defavorizat,
Þugurlan – þãranul bun dar sãrac (în aceastã primã ediþie
ocupã o amplã partiturã; va fi mult diminuat în ediþia a
II-a a primului volum, cea revizuitã, din 1964) ºi Ilie
Moromete – þãranul mediu. Rãmâne ºi astãzi mirarea cum
de s-a strecurat atenþiei cenzorilor acest ultim protagonist destul de suspect: de o mare mobilitate interioarã ºi
libertate intelectualã, ezitant, fire de artist; tipul þãranului
contemplativ ºi al omului „sucit”2 (cum s-a afirmat), om
original, negândind aidoma consãtenilor ce se strângeau
în Poiana fierarului Iocan, Ilie Moromete putea trece cu
uºurinþã de o parte sau cealaltã.
De la sfârºitul anilor’50 încoace se produce treptat o
relaxare a climatului politic (în perioada acesta, caracterizatã de specialiºti cu termenul „dezgheþ”, au avut loc:
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Dragoº Sdrobiº

UMORUL URZICAT – DE LA ORAªUL
LUMINILOR LA MIZERIA COTIDIANÃ
(reflectarea urbanizãrii în caricaturile revistei „Urzica”)

PRO

Comunismul reprezintã cronologic primul proiect politic
utopic ce dorea crearea unui paradis terestru ºi a omului nou,
apoteozã a devenirii umane ºi a istoriei însãºi, ce pleca de la
premisa cã oamenii pot fi toþi asemenea, cã de bunãvoie vor
renunþa la libertate pentru instaurarea egalitãþii blamante.
Nãscut în plinã erã capitalistã, comunismul va prinde rãdãcini
într-o þarã, Imperiul Rus, care abia scãpase de tarele
feudalismului, proces înfãptuit sub sceptrul terorii ºi al crimei.
Dar, datoritã ideologiei, „acea teorie socialã care îl ajutã sã-ºi
justifice faptele faþã de sine ºi faþã de ceilalþi ºi sã nu audã
reproºuri, nici blesteme, ci doar laude ºi vorbe de cinstire,
secolului al XX-lea i-a fost hãrãzit sã experimenteze nelegiuirea
în milioane de exemplare”.3
Dacã realitatea nu putea fi schimbatã, cel puþin modalitatea
de percepere a ei putea fi indusã. Controlul societãþii era unul
total, fiind înfiinþate în acest scop instituþii specializate în
reprimarea disidenþei. Dar, cel puþin la nivel verbal, aparenþele
trebuiau sã fie pãstrate. Astfel ia naºtere discursul totalitar,
ceva cu totul nou pentru secolul XX, care este discursul unei
“Puteri care se vrea (ajunge sã fie) Unicã (Totalã!), care nu
acceptã dialogul ºi poziþiile de egalitate, respect, parteneriat”1.
Pentru comunism lupta de clasã era definitorie, reprezenta piatra
unghiularã a întregii arhitecturi sociale ºi, implicit, economice,
politice. Egalitatea tuturor urma a fi darul istoriei în viziune
marxistã. Iatã de ce “discursul nu este numai ceea ce traduce
luptele, ci ºi ceva prin care se luptã, ceva pentru care se luptã,
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puterea pe care cãutãm sã o câºtigãm”2. Sau, dupã cum plastic
se exprima Edgar Morin, bãtãlia ideologico-politicã care nu se
reduce la o bãtãlie de cuvinte, este, de asemenea, o bãtãlie
care se duce cu cuvintele. Statele totalitare au înþeles cã oamenii
nu pot fi minþiþi la nesfârºit, dar cã, ineluctabil, vor intra în
sfera manipulãrii.
România a devenit oficial la 30 decembrie 1947 stat socialist, al oamenilor muncii, fiind înlãturatã vechea erã în care
omul era exploatat de cãtre om. Se instaura o nouã direcþie, cu
adevãrat modernizatoare, afirma rãspicat aparatul de
propagandã. Modernizare care s-a tradus ºi printr-un proces
de urbanizare a þãrii. Pentru cã fundamentul social al
comunismului nu putea fi reprezentat decât de cãtre proletariat, oraºul fiind cãminul celui care credea sincer în “viitorul
luminos”. În România, ca pretutindeni în estul Europei unde
comunismul s-a impus dupã sfârºitul celui de al doilea rãzboi
mondial, raportul social era unul total în defavoarea
teoreticienilor marxism-leninismului: þãri eminamente agrare,
cu o populaþie ruralã covârºitoare ºi cu un grad ridicat de
analfabetism. În acest context urbanizarea nu putea sã însemne
decât o prioritate, fiind o ºansã de a crea un om nou, dependent de stat, recunoscãtor statului pentru binele fãcut ºi
manipulabil prin intermediul discursului politic. În ciuda
acestui optimism, urbanizarea nu a decurs chiar aºa cum ºi-au
imaginat liderii comuniºti. Pentru cã era dificil sã surmontezi
secole de vid de educaþie civicã, sã impui respect faþã de spaþiul
public ºi, de ce nu?, sã transformi sate în citadele. Realitate
surprinsã de cãtre cercetãtorul german Ulf Brunnbauer, într-un
studiu de antropologie urbanã, în care prezintã un proces de
inginerie urbanã ºi socialã din Bulgaria socialistã. Concluziile
sale sunt indubitabile: deºi socialismul visa sã disipe diferenþele
dintre oraº ºi sat, prin transformarea satelor în oraºe, procesul
s-a încheiat doar printr-o apropiere una de cealaltã. Astfel,
valorile culturale rurale au persistat în rândul celor care migrau
de la sat la oraº. Mai mult, ei vor rãmâne strâns legaþi de de
þinutul natal prin legãturile de rudenie. Asistãm la un proces de
rurbanizare, comuniºtii fiind obligaþi sã constate cã anumite
circumstanþe materiale erau necesare, dar nu suficiente pentru
a transforma cetãþenii în cetãþeni socialiºti3.
Când realitatea este cea care derapeazã de la normele impuse
de Partidul-Stat intervine inevitabil manipularea, inventarea unei
„realitãþi virtuale” care sã corespundã întru-totul planului iniþial.
Pentru cã totalitarismele nu au urât nimic mai mult decât istoria,
trecutul, care nu era o sursã de legitimare pentru acest proiect
de renovare a condiþiei umane. Viitorul era singurul aspect
cronologic imuabil în viziunea comuniºtilor. Iatã de ce era
necesar filtrul manipulãrii: formulele tehnice prin care se
43
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Fiind în esenþã parte a sistemuluide propagandã, „Urzica” nu
va fi doar o simplã revistã de umor care persifla viciile cetãþenilor
ce încercau sã se adapteze rigorilor societãþii comuniste. Sunt
momente în care umorul lipseºte cu desãvârºire, fiind preferatã
prezentarea succeselor Partidului în clãdirea unei noi lumi. Mai
mult, caricaturile au la bazã cazuri concrete, prezentate în
detaliu7, acest tip de umor devenind unul delaþionist, care
descalificã orice conduitã ce nu se încadreazã în limitele morale ºi sociale impuse de Partidul-Stat. Chiar „Urzica” ne asigurã
cã apariþia propriului nume între paginile sale devine un prilej
al oprobriului public.
În cadrul acestui studiu care, poate, încalcã oarecum
canoanele de abordare a problematicii comunismului, ne-am
propus sã analizãm problematica modernizãrii României prin
prisma caricaturilor din „Urzica”, urbanizarea fiind, dupã cum
am precizat mai sus, procesul spre care ne-am îndreptat privirea.
Proces care a cunoscut mai multe etape.

„Lupta dintre vechi ºi nou”
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Spre „viitorul luminos”
Ideologia comunistã credea cã va putea sã recupereze
distanþa faþã de Occident printr-o revoluþie industrialã în plin
secol XX. Revoluþie prin care Occidentul trecuse începând cu
secolul al XVIII-lea ºi se pregãtea de o alta, cea informaþionalã.
Încã din planurile sale comunismul se dovedea un avorton al
istoriei. Asta nu l-a împiedicat sã îºi lase urmele peste milioane
de suflete.
PRO

anunþau populaþiei „noile mari succese ale societãþii socialiste”
aveau rolul de a crea, prin reluarea nesfârºitã în mass-media, la
învãþãmântul politic obligatoriu, un soi de reflex condiþionat
în virtutea cãruia realitatea palpabilã, mizeria cotidianã erau
puse la îndoialã: oamenii nu-ºi mai credeau ochilor, ci frazelor4.
Vorbele sunt cele care creeazã realitatea. Repetarea obsesivã a
aceloraºi chestiuni conducea la creionarea unei „realitãþi
imaginare” care, grefatã pe sentimentul fricii generalizate, îºi
gãsea loc în mentalul colectiv. Într-o lume în care pânã ºi dublugânditul (dupã cum plastic spunea George Orwell) era o
infracþiune.
Discursul politic totalitar nu încearcã altceva decât sã
orienteze conduitele ºi sã dirijeze conºtiinþele. Era evident cã
mass-media nu putea sã lipseascã din acest arsenal de cucerire
ºi de transformare a umanitãþii. Dar, din dorinþa de a inocula
anumite idei, discursul politic totalitar se transformã în limbã
de lemn. Stereotipia se manifestã sub diferite forme: sãrãcia
exprimãrii, obsesia repetiþiei, cliºeizarea exprimãrii (grup de
cuvinte care nu mai suscitã niciun fel de emoþie)5. O categorie
aparte o reprezintã cliºeele politice, cuvinte care, sub presiunea
uzajului, a repetitivitãþii maxime, ajung sã nu mai poatã trãi
singure, impunând prezenþa altora lângã ele. Enunþarea unui
cuvânt atrage dupã sine un altul: „misiune istoricã”, „lichidarea
pentru totdeauna”, „ajutor frãþesc”, „înscris cu litere de aur”.
Asumat ºi exploatat la maximum, cliºeul devine în discursul
totalitar comunist românesc un mijloc de opacifiere a mesajului:
însãºi repetarea era o dovadã a inerþiei6.
Mass-media îºi pierdea în acest mediu rolul informativ,
devenind un instrument formativ, un canal de inoculare a
anumitor idei, atitudini, scheme cliºeizante. Revista „Urzica”
(revistã de satirã ºi umor) se înscria ºi ea în acest vast proces
de manipulare a opiniei publice, revistã editatã începând cu
anul 1949 de cãtre Consiliul Culturii ºi Educaþiei Socialiste.

Comunismul a fost nevoit sã ducã o luptã îndelungatã
pentru a prinde rãdãcini în cadrul societãþii româneºti, visul
propagandei fiind acela de a crea sentimente active, o anume
mentalitate ºi un om nou, adorator fanatic al idealului
comunist8, credinþã ce însemna ºi impunerea unui ritual
pseudoreligios. Dacã comunismul avea adversari, era o dovadã
în plus a nevoii de unitate, de abnegaþie, de desãvârºire a muncii
începutã de partid pentru emanciparea fiinþei umane. Modelul
creºtin era la îndemânã, dar comuniºtii, deºi au creat arhetipuri
ale apostolului, ale martiriului, ale Salvatorului, au apelat la un
sentiment larg rãspândit, ura de clasã, cea care întemeiazã
ideologia comunistã. Ura era în viziunea comunismului singurul
sentiment capabil sã-l determine pe „credincios” sã lupte cu
„forþele întunericului”9. „Lupta de clasã” devine singura soluþie
în instaurarea paradisului terestru. Burghezia, moºierimea –
iatã „duºmanii poporului”, cei care trebuiau izgoniþi, nu pentru
cã ideologia comunistã ar fi exclusivistã, ci pentru cã aceºtia
reprezintã „elementele retrograde, declasate”, care vor „sabota”
continuu procesul de modernizare. De altfel, pânã în 1965, pe
toatã perioada comunismului dejist (când era la modã ºi ideea
„luptei de clasã”) în caricaturile „Urzicii” inamicii urbanizãrii
sunt, bineînþeles, „burghezo-moºierii”, „foºtii”, uºor recognoscibili printr-o anumitã tipologie fizicã ºi vestimentarã: aspect
fizic ramolit, astenic, cu mustaþã (de la an la an figurile lor
devin tot mai decrepite), poartã pãlãrii sau jobenuri, la gât au
papion (în contradicþie flagrantã cu basca proletarã ºi cravata).
Se construieºte o imagine a unei societãþi antinomice: dacã în
mediul rural chiaburul ºi moºierul reprezintã inamicul þãranului
colectivist, la oraº burghezul intrã în opoziþie cu muncitorul
stahanovist.
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Noua lume trebuia sã fie închinatã proletarilor, cei pentru
care comunismul însuºi, ne asigurã chiar Marx ºi Engels, s-a
nãscut. Oraºul devenea simbolul acestei lumi, într-o þarã în
care tradiþia urbanã se datora mai degrabã minoritãþilor
naþionale. Ofensiva construcþiilor traducea acest patos al
schimbãrii. La tot pasul se deschid ºantiere, se clãdesc cartiere,
baze sportive, centre culturale. La timpuri noi, oameni noi.
Oameni noi, adicã o lume nouã.
Totul se petrece sub zodia concordiei, a pacifismului. Spre
exemplu, construirea bazei sportive „23 august” este privitã
ca ºi clãdirea unui templu al pãcii, privitã cu ochi rãi de cãtre
burghezie:
„-La festival vor intra în acest stadion 80.000 de tineri.
- ªi voinþa de pace a sute de milioane!”10
Noile realizãri sunt la superlativ: electrificarea 11 ,
sistematizarea12, rãsãrirea de noi oraºe, beneficii ale unei noi
lumi impuse prin voinþã popularã. Pentru cã totul, suntem
asiguraþi, vine ca urmare a votului de încredere acordat
Partidului („Fiecare vot – o cãrãmidã la construirea
socialismului!”), dar ºi a asanãrii clasei politice, care urmãreºte
înfãptuirea binelui public13, spre stupoarea „reacþionarilor”:
„Ãºtia nu se pricep la politicã: înfãptuiesc tot ce promit!” 14
Numãrul din 1 februarie 1952 prezintã o imagine idealã a
comuniºtilor în privinþa urbanizãrii. Capitala va deveni spaþiul
profund reamenajat, simbol al unei epoci de schimbãri. I. Berg
scrie o poezie, „Bucureºtiul mâine” în care proiecteazã toate
aºteptãrile unui proletariat ce spera ºi muncea spre mai bine,
întreaga arhitecturã liricã fiind þesutã ca un dialog între vis ºi
neîncredere. Dar sã-l lãsãm chiar pe autor sã ne vorbeascã:
„Pe-o falnicã ºi largã cale,/ În zorii proaspetei lumini,
Zeci de clãdiri monumentale,/ Se-mbrãþiºeazã cu grãdini.
...........................................................................................
-Ce faci, tovarãºe, citeºti/ Vreo carte nouã cu poveºti?
-Nu!... Ne plimbãm prin Bucureºti!
............................................................................................
La geamul nostru altã scenã/ Ne cheamã sã privim în drum:
Auzi?... Un strigãt de sirenã/ ªi vezi?... Un fir înalt de fum.
ªirag pe Dâmboviþa noastrã/ Trec vaporaºe sub fereastrã...
.............................................................................................
Într-adevãr, a fost odatã/ Povestea unui Bucureºti.
Dar azi legenda-i rãsturnatã/ E Bucureºtiul ca-n poveºti!
ªi creºte-oraºul drag de azi,/ Oraº de marmorã ºi brazi...
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Priviþi aceastã poezie/ În 952
Au scris gazete despre noi/ ªi tot ce-au scris/ N-a fost un
vis,
N-a fost o simplã fantezie.
În Bucureºtiul nostru nou/ Avem azi port, avem metrou,
Grãdini ºi parcuri ºi palate/ ªi-atâtea lucruri minunate:
Existã toate, toate, toate!”15
Problemele vieþii urbane nu sunt ocolite: salubrizarea,
proasta aprovizionare a magazinelor alimentare, intemperiile
care transformã oraºul într-o capcanã, lipsa simþului civic. Dar
acestea nu pot sã obnubileze munca tinerilor16 pentru clãdirea
oraºelor, declanþându-se o adevãratã furie a construcþiilor17,
semn al dorinþei de schimbare.

Mizeria utopiei18
Moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej în martie 1965 a
însemnat ºi o nouã etapã pentru comunismul românesc.
Repudierea invadãrii Cehoslovaciei de cãtre trupele Tratatului
de la Varºovia în 1968, îi vor aduce noului lider al comunismului
românesc, Nicolae Ceauºescu mult doritul consens social în
jurul ideii de naþionalism, moment ce va deveni „his finest
hour” (Florin Constantiniu). Hibridul naþional-comunist va sta
la baza noului fãgaº pe care îl va urma societatea româneascã,
entuziasmatã de carisma lui Ceauºescu. Dacã pânã atunci
comunismul a avut de înfruntat stigmatul marginalitãþii,
curajul19 lui Ceauºescu va transforma Partidul Comunist Român
într-o miºcare de masã, care va depãºi în anii 1970 pragul de 1
milion de membri (celebru rãmâne, fãrã îndoialã, angajamentul
lui Paul Goma, devenit mai târziu un indezirabil). Deºi se vorbea
de liberalizare, tezele din iulie 1971 vor frânge elanul reformator
al României înainte de a începe. Elaborarea teoreticã a
protocronismului românesc de cãtre Edgar Papu, declanºarea
unui amplu proiect de industrializare ºi modernizare a României
în viziune pur ceauºistã (care considera România a patra putere
diplomaticã în lume, dupã URSS, SUA ºi Israel), puncte centrale
fiind Canalul Dunãre-Marea Neagrã sau Casa Poporului, vor
transforma þinutul mioritic într-un spaþiu al experienþelor
incredibile.
Deoarece nimic nu mai putea fi exprimat explicit, nici umorul
„Urzicii” nu mai era unul direct, devenind un soi de metalimbaj
care nu mai provoca nici un zâmbet. Ironia finã trebuia sã
înlocuiascã umorul delaþionist al perioadei dejiste. ªi,
bineînþeles, orice putea fi persiflat, mai puþin planurile ºi ideile
Conducãtorului. Care, din nefericire, reprezentau totul. Perioada
naþional-comunismului ceauºist aduce în prim-plan literatura
patrioticã, impusã editurilor, ziarelor, radioteleviziunii,
cenaclurilor. „Pe mãsurã ce totul se degrada în jur ºi România
era pãrãsitã ca un meleag unde bântuia ciuma, tonul solicitãrilor
devenea mai ameninþãtor”20.
Caricaturile revistei legitimeazã totuºi noul curs al istoriei
pe care pãºeºte poporul odatã cu Ceauºescu, oamenii fiind
îndemnaþi la solidarizare în realizarea planurilor Partidului ºi la
uitarea greºelilor din perioada dejistã. Trecutul trebuie sã devinã
o altã þarã21.
Urbanizarea devine chintesenþa lumii noi în viziunea lui
Ceauºescu. Planul de refacere a Bucureºtiului (prin care secole
de istorie sunt demolate), transformarea satelor în unitãþi agroindustriale, în care þãranii devin locatari la bloc, subjugarea
45
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În loc de concluzii
E greu de spus dacã Urzica a reprezentat un adevãrat
fenomen social, aºa cum este astãzi, spre exemplu, Academia
Caþavencu. ªi dacã mai avem în vedere numeroasele bancuri
care circulau în epocã ºi care vizau liderii Partidului se
contureazã tot mai mult ideea cã Urzica a reprezentat un veritabil
„organ de propagandã” total desprins de realitate, dar care
exista per se. Un francez, dupã vizionarea filmului „Senatorul
melcilor”, a scris, în cronica sa, cã în România umorul e politeþea
disperatului26. Chiar ºi Cioran considera România o culme a
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disperãrii. Sã fi gãsit românii în secolele de neputinþã ºi neºansã
alchimia transformãrii disperãrii în umor fin? Ce-i drept, numai
la noi gãseºti specia literarã a autopersiflãrii: hazul de necaz.
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naturii (Bucureºtiul urma sã devinã port la Dunãre) vor face din
români martorii unui plan de rãsturnare a firescului.
Singurele aspecte negative ale urbanizãrii caricaturizate sunt
probleme inerente ca salubrizarea, poluarea22, lipsa spaþiilor
verzi, aglomeraþia23, ºi chiar claustrarea indivizilor în aceastã
nouã junglã. Deºi urbanizarea aduce oamenii atât de aproape
unii de alþii, micºorarea distanþei fizice conduce insidios la o
izolare a individului24. Spaþiul urban este perceput într-o
manierã postmodernã, în care predominã ideea alienãrii fiinþei
umane sub impactul aglomeraþiei, a stresului ºi a invadãrii
spaþiului intim.
Evident, Urzica este total desprinsã de realitate, devenind
o formã de umor pe care nimeni nu îl mai înþelegea, sau, mai
degrabã, nu mai avea rãbdarea, timpul ºi interesul sã-l înþeleagã.
Totul într-o lume în care asigurarea traiului cotidian devenea o
adevãratã selecþie naturalã. Mircea Dinescu, unul dintre
detractorii regimului ceauºist ºi a exceselor sale megalomanice,
va reuºi sã surprindã, prin intermediul ironiei, adevãrata faþã a
paradisului comunist. La 17 martie 1989 în ziarul Liberation
din Franþa apãrea un interviu al poetului, text trimis cu dificultate
ºi riscuri peste hotare. Textul acestui excepþional protest va fi
difuzat ºi la Europa Liberã. Dinescu descoperã în patria sa
„fabulosul exotism social”, în care „sinucigaºii rataþi nu-ºi pot
da foc în piaþa publicã din cauza lipsei de chibrituri ºi nu se pot
spânzura din lipsã de funie ºi sãpun. Bucureºtiul care tinde sã
devinã primul oraº laic din Europa unde miliþienii sunt mai
deºi ca porumbeii; maladia gigantismului care mãsoarã fericirea
omului în metri cubi de beton; grâul este secerat la televizor,
muncitorii sunt porecliþi proprietari; spuneþi acolo unde o sã
mergeþi cã Dumnezeu ºi-a luat faþa de la români”25.
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folclorul românesc

Teodora Zaharia Bentz

ZICEREA ÎN FOLCLOR –
SUB SEMNUL FORMALIZÃRII
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Zicerea în folclor este guvernatã de fenomenologia
faptelor (oralitatea, caracterul colectiv, tradiþional,
sincretismul limbajelor), care imprimã textului popular
coordonate specifice, modalitãþi structurale ºi forme concrete proprii de realizare. Tradiþia se impune, în mentalitatea folcloricã, prin modele ºi tipare îndelung elaborate,
care reprezintã o conºtiinþã colectivã. Aceste tipare se
coreleazã cu sistemele mnemotehnice ale oralitãþii, fixând
un repertoriu mai larg sau mai restrâns de valori în memoria unei colectivitãþi date, dar ºi în memoria interpreþilor
ºi a grupurilor de ascultãtori.
În limbajul poetic al literaturii orale, privit ca sistem,
elementele de formalizare se manifestã în planul formulelor
expresive, al sistemului de versificaþie, al structurilor
arhitectonice specifice diferitelor categorii funcþionale ºi
prin sisteme de repetiþie la nivel macro ºi microcontextual
(cu dublã funcþie artisticã ºi mnemotehnicã). Zicerea în
folclor nu existã în afara aºa-numitor locuri comune ºi
formule stereotipe, acele modele verbalizate într-un
anumit moment al procesului multisecular de creaþie,
cristalizate ºi transmise apoi din generaþie în generaþie.
Modelarea limbii ca element al codului de comunicare
aºeazã literatura oralã sub semnul caracterului formalizat.
Ovid Densusianu1 sublinia acest lucru: Limba basmelor
ca ºi a multor poezii – mai ale baladele – este în mare
parte o limbã tradiþionalã, convenþionalã, cu forme
stereotipe...
Zicerea în poezia popularã româneascã este
condiþionatã de sistemul de versificaþie, ale cãrui
caracteristici au fost minuþios analizate de C. Brãiloiu2.
Versul, ca unitate de bazã, are o duratã relativ redusã,
de 5-6 sau 7-8 silabe, în care accentele metrice nu se
suprapun cu accentele cuvintelor din vorbirea curentã.
Deseori acelaºi cuvânt cade, în acelaºi vers sau în versuri
consecutive, sub accent metric diferit. Concordanþa dintre
accentul metric ºi accentul cuvântului este obligatorie în
ultimul segment metric al versului care, marcând sfârºitul
de vers, delimiteazã unitãþile fundamentale ale poeziei.
Din punct de vedere sintactic, ingambamentul este
aproape necunoscut în poezia oralã. Versul se subdivide
în emistihuri, cezura este plasatã totdeauna dupã sfârºitul
unui cuvânt ºi este marcatã frecvent prin rimã interioarã.
În sistemul general al versificaþiei, versurile albe sau cele
heterometrice, atunci când apar (destul de rar) nu
reprezintã licenþe poetice, ci au rol în marcarea unor
momente ale comunicãrii, având valori semantice
deosebite. Modelul versului este fãrã îndoialã un mijloc
mnemotehnic ºi un instrument al formalizãrii.
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Rima este mai mult decât o simplã consonanþã fonicã
între ultimele silabe ale versurilor. Ea se cere raportatã la
eufonia versului întreg, la sistemul lui ritmic, la structura
lui morfologicã ºi la poziþia anumitor cuvinte – simbol,
având mai ales rolul de a marca secvenþele unui sistem
poetic. Aºadar are o funcþie specialã în poezia oralã
româneascã, în care nu mai apare strofa ca grupare
regulatã de unitãþi simetrice. Mai multe versuri pot fi
grupate prin aceeaºi rimã în unitãþi asimetrice, care
corespund secvenþelor ce cuprind o idee poeticã sau
epicã, un motivem. Între secvenþele marcate prin aceeaºi
rimã ºi structura sintacticã a poeziei se pot stabili
corespondenþe. Poezia popularã româneascã nu cunoaºte
decât rima împerecheatã. Rima se coreleazã, de
asemenea, cu paralelismele, determinând apariþia unor
secvenþe de douã – trei versuri. De exemplu, în poezia
obiceiurilor, secvenþele marcate prin monorimã sunt unitãþi
aparte, cu funcþii proprii în structura arhitectonicã a
întregului. Rima constituie aºadar un alt mijloc de
modelare impus zicerii, elaborat în timp ºi conservat prin
tradiþie, un element de formalizare pe care interpreþii
populari îl folosesc valorificându-i resursele estetice.
Locurile comune nu aparþin textelor, ci performerilor,
care ilustreazã ºi în acest mod stilul tradiþional al zicerii.
Este adevãrat cã în momentul inserþiei în cuprinsul unui
text semantismul locului comun se modificã uneori
substanþial, în sensul cã materialul introdus participã
intens ºi decisiv la evenimentele povestite. Adrian Fochi3
a alcãtuit un repertoriu analitic al celor mai obiºnuite
formule de acest gen, pe baza materialelor din 71 de
culegeri de cântece epice româneºti ºi din 7 publicaþii
periodice de specialitate, descoperind 127 de locuri
comune, pe care le-a numit convenþional printr-un titlu.
În tot cazul, indicele întocmit de Adrian Fochi cuprinde,
dacã nu repertoriul complet, locurile comune cele mai
statornice ºi mai caracteristice pentru creaþia româneascã. Din rândul elementelor descriptive fac parte
portretele ºi peisajele: portretul arapului, cãlugãriþei,
femeii, haiducului, mamei, prizonierului, strãinului,
tânãrului, voinicului, respectiv peisajul cu iarbã, cu ploaie,
de câmpie, de luncã, de pãdure. Urmeazã descrierea unor
acþiuni, deoarece conflictul se concretizeazã de cele mai
multe ori în încleºtarea dramaticã a eroilor: durata luptei,
fazele luptei, lupta dreaptã, lupta haiduceascã, mãcelul
duºmanilor, nãvala, strategia, elemente neprevãzute în
luptã, victoria eroului. Cum adjuvantul principal al protagonistului popular este calul, era normal ca tot ceea ce se
referã la cal sã se solidifice în expresie: calul nãzdrãvan,
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bãrbãteºti, o cucereºte în numele împãratului pe fata cu
cosiþe pierdute, apoi se opune împãratului tiran ºi îl
omoarã. O vrãjitoare schimbã sexul fetei – soldat, care
se cãsãtoreºte în final cu cea pe care o câºtigase prin
luptã. În plan paradigmatic se observã neutralizarea cu
ajutorul unui mediator (calul nãzdrãvan, vrãjitoarea) a
perechilor de opoziþii: lipsã – lichidarea lipsei; înºelãtorie
– lichidarea înºelãciunii; încercãri – înfrângerea
obstacolelor; violenþã – lichidarea violenþei.
Prin ponderea elementelor de formalizare ºi forþa cu
care acestea acþioneazã, zicerea popularã are un caracter
sistemic, funcþionând ca o macrostructurã în care
elementele componente sunt bine corelate ºi se
interfereazã. Performerul nu poate vorbi decât în numele
unei conºtiinþe colective. Datoritã acestui fapt, judecata
de valoare funcþioneazã numai în raport cu mentalitatea
mediilor creatoare ºi purtãtoare de folclor, respectând
tradiþia constituitã în sânul unui grup etnic determinat.
De asemenea oralitatea este, la nivelul zicerii populare,
un mod propriu de existenþã ºi manifestare care îl leagã
în chip aparte pe interpret de auditor ºi care îngãduie ca,
la fiecare actualizare a sa creaþia sã devinã un ecou al
sentimentelor ºi aspiraþiilor grupului uman (sau individului)
care o ascultã. De aceea lectura poeziei sau a basmului
popular reprezintã trecerea la alt sistem de receptare,
exterior mentalitãþii folclorice, implicând pierderi de
substanþã semanticã, deoarece performerul folcloric nu
limiteazã niciodatã codul utilizat de el la cuvânt.
Particularitãþile mecanismului de zicere (performare,
interpretare) a discursului folcloric implicã o intenþie de
comunicare, determinatã de o anumitã împrejurare pe care
o satisface, selectarea unui tipar corespunzãtor mesajului
intenþional ºi semnelor prin care se va concretiza mesajul,
apoi corelarea lor într-un sistem corespunzãtor mesajului
intenþional ºi tiparului selectat. Pare simplu ºi spontan,
însã performerul popular trebuie sã þinã cont de elementele
formale ale creaþiei orale, integrându-le ºi corelându-le
într-un discurs literar ce ilustreazã o tradiþie mai apropiatã,
cu o razã mai micã de acþiune în timp ºi spaþiu. El
selecteazã elaboratele tradiþionale, în funcþie de cerinþele
concrete ale momentului ºi locului în care actualizeazã
faptul folcloric, dar ºi de gustul ºi talentul propriu. Uneori
elaboreazã chiar noi formule expresive prin asimilarea
unor date ale contextului. În mãsura în care elementele
inovatoare sunt accentuate de colectivitate ºi transmise,
ele vor deveni, în timp, valori colective ºi elemente de
formalizare a creaþiei orale. Eroii basmului fantastic, ai
legendei sau ai snoavei rãmân de cele mai multe ori, prin
voinþa colectivitãþii, reprezentãri ale unui set limitat de
trãsãturi. La fel în cântecul epic, economia portretului ºi
circulaþia formulelor stereotipe configureazã generic un
portret al voinicului medieval, sau al haiducului, sau al
eroului temerar. Vestitul portret liric din Mioriþa nu este
nici singular, fiind construit din locuri comune adaptabile
la contexte variate. Aºa se explicã de ce într-un poem
de inspiraþie pãstoreascã sunt asimilaþi termeni metaforici
din mediul agrar: Mustãcioara lui / Spicul grâului Aºadar
conceptul de originalitate este modificat în sfera creaþiei
populare în sensul originalitãþii etnice, la nivelul de grup
limitat, excluzându-se originalitatea individualã.
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culoarea lui, cavalcada, frâul calului, încurarea cailor,
îngrijirea, purtarea calului, rãsuflarea, schimbarea calului,
ºaua, urmele cavalcadei. Alte locuri comune au
semnificaþii mai generale, în sensul cã devin indici de
naturã moralã, ilustrând concepþiile de bazã ale
spiritualitãþii populare: aparenþa înºelãtoare, concepþia
eroicã, curiozitatea, fraþii convenþionali, importanþa nãºiei,
împãratul ºi soarele, misoginism, obligaþia dialogului,
opþiunea eroicã, simplitatea, visul premonitor, ziua
nefastã. Cele mai de seamã momente dramatice (prin
senzaþionalul lor) ale acþiunii au fost ºi ele tipizate,
exprimându-se în locuri comune; capitularea domniei,
chinuirea prizonierului, contrarietatea, cruzime,
decapitare, greul voinicului, pregãtirea fizicã, întâlnirea
adversarilor, întrebarea epicã, înverºunarea eroului,
legarea eroului, moment de derutã, pedeapsa trãdãrii,
pedeapsa corporalã, performanþa voiniceascã, plecarea
eroului, sicriul eroului, suferinþele prizonierului. Autorul
acestui studiu demonstreazã, în concordanþã cu opinia
lui P. G. Bogatârev, cã locurile comune nu sunt doar formule
cu rol mnemotehnic, ci un mijloc de scoatere în evidenþã,
într-o formã artisticã, a conþinutului de bazã ºi a ideii
înseºi a creaþiei4.
Ne propunem sã luãm în discuþie pentru a demonstra
caracterul formalizat al zicerii populare româneºti douã
exemple ilustrative pentru structurile compoziþionale
elaborate, pe de o parte, de cãtre limbajul poetic popular
ºi, pe de altã parte, de cãtre cel narativ, în scopul
organizãrii sintagmatice ºi paradigmatice a creaþiilor
populare.
Poezia colindelor, de pildã, ca poezie de urare, are pe
plan sintagmatic o structurã ternarã, partea de început
cuprinzând punerea în situaþie, partea centralã – miezul
alegoric al colindului, iar partea finalã – urarea indirectã.
Mai exact, junele se întoarce acasã din vânat ºi aflã de
la mama lui cã leul a coborât în hotarul satului. De aceea
îºi ia arcul ºi sãgeata, plecând în cãutarea leului. Îl
gãseºte adormit, îl provoacã la luptã, îl învinge, îl leagã
cu o frânghie de mãtase ºi îl coboarã în sat. În final fetele
îl întâmpinã ºi fericesc pe maica lui care a scãldat ºi a
legãnat un astfel de voinic. Pe plan paradigmatic,
constituenþii se organizeazã în relaþii binare: viaþa tihnitã
a satului ºi agresiunea reprezentatã de cãtre nãvãlirea
leului, cãutarea, gãsirea ºi lupta cu leul, respectiv
eliminarea acestui pericol ºi restabilirea echilibrului.
În basm, formula de început stabileºte contactul cu
auditorul ºi precizeazã natura comunicãrii. Formula de
sfârºit încheie naraþiunea ºi restabileºte situaþia normalã,
posibilitatea ca ascultãtorii, odatã eliberaþi din lumea
fabulosului, sã poatã recepta mesajele obiºnuite. Basmul
cuprinde de asemenea formele mediane prin care
povestitorul controleazã recepþionarea actului de
comunicare sau concentreazã atenþia ascultãtorului
asupra unor secvenþe narative mai importante. În plan
sintagmatic, regulile de contiguitate ºi predictibilitate
determinã o anumitã succesiune a secvenþelor narative.
De exemplu, în basmul despre fata de împãrat devenitã
soldat, un împãrat îºi cautã moºtenitor. Fratele îi trimite
ca succesor o fatã travestitã, fiindcã nu are decât fiice.
Fata – soldat este supusã la încercãri, dovedeºte virtuþi
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Încheiem acest periplu prin spaþiul cultural al zicerii
populare, aºezatã sub semnul formalizãrii, cu concluzii
formulate magistral de profesorul Mihai Pop5 spre sfârºitul
capitolului: Caractere specifice ale folclorului (din volumul
Folclor românesc) despre stabilitatea versus efemeritatea
categoriilor folclorice Zicerea din cântecul epic este mai
stabilã în ansamblu, în timp ce basmul este mai stabil în
schemã, dar foarte variabil în realizarea concretã […]
Descântecele au o mare fixitate, în timp ce bocetele au,
prin excelenþã, un caracter improvizator, care face posibilã
adaptarea lor la situaþii concrete […] În evoluþia folclorului
românesc se poate vorbi despre trei categorii care au
dominat cultura popularã: colindele pentru epoca obºtei
patriarhale, cântecul epic eroic, pentru evul mediu, ºi
cântecul liric, pentru epoca modernã. Sunt categorii care
rezistã timpului, readaptându-se funcþional la cerinþe noi
ale vieþii, dar ºi categorii care nu-ºi pot modifica funcþia
în raport cu dezvoltarea conºtiinþei sociale (descântecele,
invocaþiile de ploaie), fiind sortite dispariþiei. Existã, de
asemenea, categorii tematice sau specii care pierd

contactul cu fenomenele sociale care le-au generat, dar
care nu contrazic mentalitatea ºi modul de gândire al
unei epoci evoluate (cântecul haiducesc, lirica de revoltã
socialã); acestea se conservã multã vreme în memoria
colectivã ca elemente ale tradiþiei, fiind considerate de
mediile folclorice ca „bãtrâneºti”. Aºadar zicerea folcloricã
este, printr-un paradox, atât de liberã (prin caracterul oral,
anonim, sincretic) ºi totuºi atât de tributarã formalizãrii
(prin caracterul colectiv ºi, mai des, tradiþional).
Note
1
Ovid Densusianu – Folclorul. Cum trebuie înþeles în Viaþa
pãstoreascã în poezia noastrã popularã, Bucureºti, EPL,
1996, p.53
2
C. Brãiloiu – Le vers populaire roumain chanté, Paris,
1957
3
Adrian Fochi – op. cit, p. 237 - 331
4
P. G. Bogatârev – Tradition and improvisation in folk art,
Moscova, 1964, apud A,. Fochi, p. 284
5
Mihai Pop, Pavel Ruxãndoiu – Folclor literar românesc,
Editura Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1991, p. 63-64

Florentin Popescu

OCTAVIAN GOGA,
LA O NOUÃ LECTURÃ*
„…M-am nãscut cu pumnii strânºi; sufletul meu s-a
organizat din primul moment pentru protestare, pentru
revoltã, cel mai puternic sentiment care m-a cãlãuzit în
viaþã – mãrturisea undeva, la anii maturitãþii ºi ai afirmãrii
literare depline, Goga – ºi din care a derivat formula mea
literarã”, iar ceva mai la vale (în Fragmente autobiografice,
din care am desprins citatul) adãuga: „Eu am vãzut în
þãran un om chinuit al pãmântului, n-am putut sã-l vãd în
acea atmosferã în care l-a vãzut Alecsandri în pastelele
sale ºi nici n-am putut sã-l vãd încadrat în acea luminã ºi
veselie a lui Coºbuc.”
Pornind de aici, adicã de la profesiunea de credinþã a
poetului (ºi de la care acesta n-a abdicat niciodatã) aflãm,
de fapt, cheia înþelegerii întregii opere a lui Octavian Goga,
dar mai ales a poeziei lui, strãbãtutã de puternice ecouri
istorice, rostite în note grave ºi tulburãtoare, venind parã
din adâncuri ancestrale. În peisajul poeziei româneºti de
la începutul veacului douãzeci (marcat, pe de o parte de
edulcoratele culori ale coºbucianismului, de epigonismul,
dus pânã la pastiºã, al liricii eminesciene, de experienþele
curentelor literare, între care semãnãtorismul se bucura
de cea mai largã audienþã, fiind cultivat pe scarã largã,
dacã putem zice aºa, de la Vlahuþã ºi pânã la Sf. O. Iosif)
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* Din volumul Eu v-am citit pe toþi, II, în curs de apariþie.
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vocea rãspicat a celui ce a dat literaturii Oltul, Apostolul,
Noi, Rugãciune ºi alte poeme în care se aude suferinþa
unui întreg popor urgisit de istorie avea sã determine noi
configuraþii lirice, dar ºi noi moduri de a „citi” – prin ochii ºi
cuvântul poetului – sufletul neamului, cu toate ale lui.
Nu este mai puþin adevãrat, pe de altã parte, cã –
scrisã într-o anume perioadã istoricã (înaintea primului
rãzboi mondial, când problema fundamentalã a Ardealului
era unirea cu þara ºi înfãptuirea României Mari) ºi având
ca „teme” aspecte locale, în determinism foarte exact
definit. Ceea ce o face, însã, perenã, viabilã ºi azi (ºi îi
conferã forþa necesarã pentru a transcende conjunctura
strict socialã ºi istoricã) este timbrul sãu, gravitatea ºi
profunzimea rostirii – pe potriva ºi la altitudinea suferinþei
ºi idealului popular al epocii. De altfel, în aceleaºi
Fragmente autobiografice, poetul noteazã: „Literatura
trebuie sã izbucneascã local, din rãnunchii unui popor,
cãci numai atunci îºi are valoarea ei”, iar ceva mai la
vale adaugã: „...graþie structurii mele sufleteºti, am crezut
întotdeauna cã scriitorul trebuie sã fie un luptãtor, un
deschizãtor de drumuri, un mare pedagog al neamului
din care face parte, un om care filtreazã durerile poporului
prin sufletul lui ºi se transformã într-o trâmbiþã de alarmã.
Am vãzut în scriitor un element dinamic, un viu rãscolitor
de mase, un revoltat, un pricinuitor de rebeliuni. Am vãzut
în scriitor un semãnãtor de credinþe ºi un semãnãtor de
49
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lacrimile mele... / În suflet seamãnã-mi furtunã; / Sã-l
simt în matca-i cum se zbate, / Cum tot amarul se
revarsã! Pe strunele înfiorate, / ªi cum sub bolta lui
aprinsã, / În smalþ de fulgere albastre, / Încheagã-ºi glasul
de aramã, / Cântarea patimilor noastre.“ (Rugãciune).
Identificarea patimilor individuale cu cele ale
colectivitãþii este clamatã neostentativ, fãrã echivoc,
poetul asumându-ºi menirea de a „prelua” ecourile
suferinþei, de a ºi le asuma ºi a le face cunoscute lumii
pe calea poemului incendiator, a versului în care se
rãsfrâng deopotrivã truda ºi obida, dar ºi prevestirea
vremurilor viitoare, încã îndepãrtate, dar pe care el le
simte apropiindu-se de undeva din depãrtãrile istoriei ºi
ale cosmosului („A mea e lacrima ce-n tremur /Prin sita
genelor se frânge, / Al meu e cântul ce-n pustie / Neputincioasa jale-þi plânge. / Ci-n pacea obidirii voastre, /
Ca-ntr-un întins. adânc de mare, / Trãieºte-nfricoºatul
vifor / Al vremurilor viitoare”. (Plugarii).
Dar dacã în poemul citat, ca ºi în altele (Dascãlul,
Dãscãliþa) tristeþea metafizicã, ura ºi revolta, speranþa
în schimbãrile pe care veacul le va aduce îºi gãsesc, ca
sã zicem aºa, o cale exponenþialã -prin anume persoane,
în douã dintre textele de referinþã ale liricii lui Octavian
Goga (Noi, Oltul) se produce o altfel de translare a
condiþiei ºi suferinþelor þãranului transilvan: ele devin fie
atribute ale naturii (într-un soi de panteism ceva mai
aparte), fie îºi aflã în componentele ei (pãduri, râuri, aºtri
cereºti etc.) pilonul raþiunii de a fi – altfel spus martorii ce
le pot proba oricând ºi oricui durata în timp, intensitatea,
legitimitatea istoricã ºi geograficã. Modalitatea literarã
prin care poetul realizeazã aceasta este (în Noi) aceea a
armoniei prin contrast, antiteza dintre aparenþa firii, a
universului ºi realitatea cealaltã, a existenþe umane: „La
noi sunt codri verzi de brad / ªi câmpuri de mãtasã; / La
noi atâþia fluturi sunt, / ªi-atâta jale-n casã. / Privighetori
din alte þãri / Vin doina sã ne-asculte; / La noi sunt cântece
ºi flori / ªi lacrimi multe, multe... // Pe boltã sus, e mai
aprins, / La noi, bãtrânul soare / De când pe plaiurile
noastre / Nu pentru noi rãsare... / La noi de jale povestesc
/ A codrilor desiºuri, / ªi jale duce Mureºul, / ªi duc
tustrele Criºuri”. Pe canavaua acestui lamento universal
(în care nevestele plâng în vreme ce „sporesc pe fus
fuiorul”, iar bãrbaþii ºi feciorii, la rându-le, sunt cuprinºi
de plâns) poetul îºi conduce abil cititorul cãtre mesajul
textului – „deºertãciunea unui vis” pe care generaþiile de
dinainte nu l-au putut realiza ºi au sfârºit prin a intra cu
el, neîmplinit, în pãmânt.
Cãtre acelaºi scepticism trimit ºi-strofele din Oltul, a
cãrui lecturã conduce cu gândul la poemul patriotic al lui
Grigore Alexandrescu, Umbra lui Mircea (La Cozia).Dar
dacã la predecesorul poetului transilvãnean bãtrânul râu
era luat drept martor al faptelor de vitejie ale lui Mircea
cel Bãtrân, la Goga este vorba de cu totul altceva. Aci
„unda gânditoare” a Oltului poartã cãtre alte orizonturi
Durerea unui neam ce-aºteaptã / De mult o dreaptã
sãrbãtoare. E drept ºi aci – în contrast vizibil cu prezentul
– altul a avut o istorie glorioasã, de „haiduc” (în care
„tresãreau încremenite, / În jocurile lor buiestre, / Oºtiri
cu coifuri de aramã / ªi roibi cu aur pe cãpestre / Când la
strigarea ta de tatã / Grãbeau din, codri la poiene, /
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biruinþe”.
Aºadar, se pune întrebarea: În ce mãsurã poetul
rãmâne sau nu fidel acestei profesiuni de credinþã ºi –
mai ales! – în ce mãsurã nobilele lui idealuri îºi gãsesc
întruchiparea în poeme bine construite, în texte originale
ºi valoroase? Rãspunsul este dat de întreaga operã a
scriitorului. Într-adevãr, nu credem sã existe text în care
Goga sã fi abdicat de la profesiunea lui de credinþã. Faptul
a fost posibil în primul rând datoritã structurii lui sufleteºti
ºi în al doilea rând fireºtii nevoi de individualizare, de
desprindere categoricã de modelele înaintaºilor ºi de
cãrãrile prea bãtute ale unor confraþi contemporani. Chiar
ºi atunci când, tematic vorbind, în demersurile sale, Goga
se întâlneºte cu sãmãnãtoriºtii, de pildã (în poezia
desrãdãcinãrii) gravitatea ºi tonul de care vorbeam rãmân
aceleaºi („De ce m-aþi dus de lângã voi, / De ce m-aþi
dus de-acasã? / Sã fi rãmas fecior de plug, / Sã fi rãmas
acasã.“ Bãtrânii), tãrâmul ideal al cântecului fiind lumea
satului; nu întâmplãtor, într-un poem intitulat Cântãreþilor
de la oraº poetul crede cã „melodia sfântã” nu se poate
rosti decât în mijlocul naturii, pãstrãtoare dintotdeauna a
„farmecelor firii” („Sã piarã umbra zidurilor negre, /
Ce-ntunecã o melodie sfântã, / Curatul chip al farmecelor
firii / Sã scânteie când glasul nost’ cuvântã / Cãci
dumnezeul neamurilor toate, / Sub strãlucirea mândrei
bolþi albastre, / În codrii verzi ºi-n negrele ogoare / A
semãnat nãdejdea vieþii noastre”).
O privire, fie ea ºi generalã, panoramicã asupra creaþiei
lui Octavian Goga dezvãluie cititorului cel puþin douã mari
direcþii tematice în care poetul ºi-a orientat gândurile ºi
inspiraþia: pe de o parte lirica circumscrisa unei anume
religiozitãþi (poezia cu care se deschide volumul de debut din 1905 poartã titlul Rugãciune ºi se constituie într-un
fel de text emblematic pentru linia pe care doreºte s-o
urmeze scriitorul în viitor), iar pe de, altã parte evocarea
universului rural ºi, a condiþiei þãranului aflat sub un determinism social ºi istoric (în care pregnante rãmân
trãsãturile dramatice, individul stând sub fatalitatea unei
tristeþi metafizice mocni te, a unei interiorizãri de o tipologie
aparte). Acest fapt (ºi nu numai el) dovedeºte cu
prisosinþã, încã de la început, cât de departe suntem de
viziunea idilicã, din pastelurile lui Alecsandri, apoi de
aceea decorativã a lui Coºbuc, din Idile. Imaginea, ca de
fotografie desprinsã dintr-un album (ce pune accentul pe
trãsãturile etnografico-naturaliste, din lirica poetului de la
Mirceºti ori a celui din Nãsãud) este înlocuitã aci cu
cadrele uºor întunecate, prevestitoare de furtunã,
misterioase ºi întrucâtva chiar înfricoºãtoare în care
individul duce pe umerii lui întreaga povarã a unei suferinþe
ancestrale. În universul de urã mocnitã, de furtunã care
stã sã deslãnþuie, de univers gata-gata sã ia alte înfãþiºãri
poetul simte, aidoma unui arbore sevele care-i orienteazã
dezvoltarea ramurilor, nevoia de a se face ecoul
tulburãtorului tablou, dar mai ales al nemulþumirii, al urii
ºi durerii celor ce stau sub fatalitatea acestuia. De aceea,
adresându-se pãrintelui universal, îi cere, într-o disperatã
rugãciune: „Alungã patimile mele, / Pe veci strigarea lor
o frânge, / ªi de durerea altor inimi / Învaþã-mã pe mine-a
plânge. / Nu rostul meu, de-a pururi pradã / Ursitei
maºtere ºi rele, / Ci jalea unei lumi-pãrinte, / Sã aplângã-n
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Strângând sãcuri la subþioarã; / Feciorii mândrei
Cosânzene.“), dar acum el este încins cu lanþuri de
împãratul Austro-Ungariei. Totuºi autorul întrevede, în final, ºi o posibilitate de ieºire din dramatica situaþie: altul
e îndemnat sã-i rãzbune pe „tovarãºii lui buni” de s-or
„prãpãdi cu toþii”, sã verse „plângând potop de ape / Pe
ºesul holdelor de aur”, cu alte cuvinte sã distrugã întreaga
glie ºi, o datã cu asta sã-ºi adune toate apele ºi sã se
mute, împreunã cu morþii, în altã þarã.
Revenind la „tonul biblic”, remarcat de unii dintre
comentatorii poeziei lui Octavian Goga („ton” susþinut de
numeroase imagini ºi de un vocabular ce trimite ºi el la
Cartea Cãrþilor) se cuvinte sã mai facem precizarea cã,
pe lângã structura interioarã a scriiturii, acesta a mai fost
determinat ºi de o sumã de date istorice concrete,
existente în conjunctura în care a trãit ºi a scris autorul
(când întreaga intelectualitate, animatã de profunde ºi
sincere sentimente patriotice, era chematã sã
demonstreze pe toate cãile cã Transilvania este un
pãmânt strãvechi românesc, cu datini ºi tradiþii
îndelungate, – atestate ca atare de instituþiile oficiale –
îndeosebi de ºcoalã ºi de bisericã ºi de credincioºii din
mediul sãtesc). Aºadar bisericii – vãzutã ca loc de
întâlnire cu Dumnezeu, dar ºi ca spaþiu de reculegere,
de meditaþie ºi introspecþie individualã, poetul îi mai
adaugã încã un atribut: pe cel de agora al unei posibile,
dorite uniri „în cuget ºi-n simþiri” a tuturor românilor din
Transilvania, a cãror permanenþã ºi statornicie în partea
locurilor este arestatã de un lung ºir de martiri ai neamului.
Bisericuþa din Albac, lãcaºul în care a primit botezul ºi
rãscoala lui’ Horea, rãmâne, din acest punct de vedere,
mai mult decât convingãtoare ºi pe deplin grãitoare:
„...Bisericuþã din Albac, / Tu eºti al vremurilor semn, /
Tot bietul nostru plâns sãrac / E-nchis în trupul tãu de
lemn. / Din ce-am cerut, din ce-am gândit, / Atâtea
rugãciuni cuprinzi, / ªi-atâta vis neizbândit / Subt vechiul
tãu tavan de grinzi... // Tu ºtii cum ne-am trudit stingheri,
/ De-a pururi fãrã crezãmânt / La Dumnezeu, acolo-n cer,
/ ªi la-mpãratul pe pãmânt...”.
Fireºte, cea mai mare parte a creaþiei lui Octavian
Goga e reprezentatã de poezia satului, pe cerul cãruia
îºi aflã zborul mai toate ideile poetice, circumscrise
aceleia de desrãdãcinare a insului, dar ºi de caldã evocare
a unor momente de multã vreme rãmase în amintirile din
propria biografie. De remarcat, însã, cã chiar ºi în acest
context poetul se dovedeºte a fi bine cenzurat,
dozându-ºi parcimonios sentimentele, evitând cu abilitate
capcana în care au cãzut semãnãtoriºtii: sentimentalismul
excesiv. O aluzie, un gând fugar, o abia sugeratã replicã
sau scenã sunt suficiente pentru ca lectorul sã înþeleagã
unde a vrut sã batã autorul. Existã în volumul Cântece
fãrã þarã (1916) o poezie (Boboteazã) care ni se pare a fi
o veritabilã fereastrã deschisã cãtre înþelegerea acestei
mari direcþii a liricii scriitorului nostru. ªi deºi în contextul
general al operei lui Goga, ea nu este, valoric vorbind, o
piesã forte, se cuvinte totuºi, sã fie citatã în întregime.
Procedeul de realizare a ei e cel atât de des prezent mai
ales în proza modernã, îndeosebi la Proust. ªi aci, ca ºi
la celebrul romancier, este suficientã privirea unui element pentru a se declanºa, în plan mental, un întreg lanþ
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de imagini ºi asociaþii revelatoare: ,,Ieri un popã mi-a
venit în casã / (Lege nu-i pe lume sã ºi-l vrea proroc), / ªi
din cãlãdãruºe mi-a uitat pe masã / Un sfios ºi galben fir
de busuioc... // Busuioc cucernic, busuioc de-acasã, /
Frate cu muºcata prinsã-ntre fereºti. / Floare de la þarã,
floare cuvioasã, / Cum sã-þi spun eu þie cât de drag îmi
eºti. // Mi-ai adus cu tine farmecul livezii, / M-ai vrãjit o
clipã satul meu din deal, / Taina ce-nfioarã noaptea
Bobotezii, / În întunecimea bietului Ardeal... // Îmi rãsar
acuma cântece uitate, / ªi-ntr-o pribegie fãrã de noroc, /
Eu te simt cã tu eºti singurul meu frate, / Rãtãcit ºi galben
fir de busuioc... / În strãinul chiot care strig-afarã, / Lângã
mine-alãturi mi te iroseºti, / Floare cuvioasã, floare de la
þarã, / Ce cãtarãm, oare, noi la Bucureºti?”.
Deºi în cele mai des citate poeme satul lui Goga apare
acoperit de norii groºi ºi apãsãtori ai unei tristeþi metafizice
universale, totuºi acest spaþiu se asociazã, în alte locuri,
cu ideea de puritate, de paradis în care, acum înstrãinat,
poetul ar vrea sã se retragã împreunã cu iubita lui, cãreia
îi spune fãrã echivoc: „Departe-aº vrea de-aici sã vii / În
alte lumi senine, / În dimineaþa de Florii / Sã mã cunun
cu tine. // Sã ne-aºezãm în sat la noi / S-avem în deal o
casã, / Sã fiu cel mai cuminte-n sat, / ªi, tu, cea mai
frumoasã.” (Dorinþa).
Amestec de revoltã ºi de duioºie, scriind o poezie a
mesianismului într-o vreme a slabelor speranþe de
schimbare dar ºi o alta – a nostalgiei dupã paradisul
copilãriei pierdute, Goga rãmâne departe de monotonie
ºi de monocordism tematic, cum însuºi se definea într-un
poem ce conþine toate datele unui testament liric:
„Am fost logodnicul durerii, / Cobzarul cu aceleaºi
strune, / Ce-ºi þese cântecu-nvierii / Din stihuri de
îngropãciune... // În noaptea mea înviforatã, / Drumeþ
îndrãgostit de soare, / Am fost o harfã spânzuratã / Pe-o
straºinã de închisoare ... // Zidit din lacrimi ºi dezastre /
Eu am vestit o lume nouã, / Voi mi-aþi dat vaietele voastre,
/ Eu v-am dat inima mea vouã. // În zile lungi de pribegie.
/ Biet rob lovit de biciul urii / Eu am purtat de-o veºnicie /
Prea mult blestem în cerul gurii. // Mirarea deci sã nu vã
prindã, / Cã azi subt tâmpla mea cãruntã, / Nu e nici zumzet
de colindã, / Nu sunt nici chiote de nuntã...” (Am fost...)
Oprindu-se pe-ndelete asupra liricii lui Goga
ºi-ncercând nu numai sã-i stabileascã trãsãturile
definitorii, ci ºi s-o situeze în cadrul mai larg al culturii
noastre, G. Cãlinescu nota în Istoria literaturii române de
la origini pânã în prezent în 1941: „ªi Eminescu ºi Goga
cântã un inefabil de origine metafizicã, o jale nemotivatã;
de (popor strãvechi, îmbãtrânit în experienþa crudã a vieþii,
ajuns la bocetul, ritual, transmis fãrã explicarea sensului.
De aceea poezia lui Goga este greu, de comentat, fiind
cu mult deasupra goalelor cuvinte, de un farmec tot atât
de straniu ºi zguduitor. Dupã Eminescu ºi Macedonski,
Goga e întâiul poet mare din epoca modernã, sortit prin
simplitatea aparentã a liricii lui sã pãtrundã tot mai adânc
în sufletul mulþimii; poet naþional totodatã ºi pur ca ºi
Eminescu”.
La seara timpului, în posteritate, poezia lui Octavian
Goga stã ºi azi „strãlucitoare” ºi „curatã” pe „culmile înalte”
(cum însuºi vorbea în poemul Din larg) ale liricii româneºti,
iar previziunea cãlinescianã s-a adeverit întru totul.
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Denise Riley*

Priveºte cum cad pietrele în bãltoace.
globule roºii. Un milion de buze
bleumarin, midii încreþite.
Apleacã-te în vântul puternic - ‘întins ca vulturul’
Þintuieºte-te ca sã te ridici în zbor
ºi sã te zgâieºti peste apa ca stânca solidã.
***
Noaptea cade, moneda în gaura ce se lasã agale
în straturi de tãvi de perspex
dãruite ajutorului pentru animale.
Luna-i în lumina pre-industrialã. Chiar dacã
negura din tine te împovãreazã: Chinule gândeºte ºi
lumineazã
cum poþi mai bine. Spune-i-o.

Metallica
Teama de frig m-a fãcut piatra. M-am lãsat sã cad
învãluitã în unduiri de ºarpe ºi am muºcat ca sã mã
potolesc.
Mi-am pus trupul între lucrare ºi moarte.
ªi am tremurat.
Ducã-se pe apa sâmbetei întunecat ºi încâlcit.
Apoi voinþa se zgârie în pustietate, plutind
ca o barzã pe oase, cu privirea ridicatã din nisip.

* Poeta Denise Riley s-a nãscut la Carlisle ºi locuieºte la
Londra. Este mama a doua fete ºi a unui fiu care s-a pierdut
tragic anul acesta. A fãcut studii strãlucite ºi este profesoarã
universitarã de excepþie la School of Literature and Creative
Writing la University of East Anglia/ Norwich. Este autoare de
prozã: War in the Nursery: Theories of the Child and Mother
(1983), ‘Am I That Name?’
Name?’: Feminism and the Category of
‘Women’ in History (1988), The Words of Selves: Identification, Solidarity
ords scrisã
Solidarity,, Irony (2000), The Flesh of W
Words
cu Jean-Jacques Lecercle (2004) ºi Impersonal Passion:
Language as Affect (2004). A editat Poets on Writing: Britain 1970-1991
1970-1991, volum publicat în 1992. Versurile sale au fost
publicate in volumul Penguin Modern Poets/10 alãturi de
Douglas Oliver ºi Iain Sinclair în 1996. A publicat urmãtoarele
volume de versuri: Marxism for Infants (1977), Dry Air (1985),
Stair Spirit (1992), Mop, Mop Georgette: New and Selected
Poems 1986-1993 (1993) ºi Selected Poems (2000). Poeziile
sale, care reflectã aspecte ale vieþii urbane, sunt profund
personale, încãrcate cu metafore ºi conþinut filosofic. Poeta
crede sincer cã poezia trebuie sã fie cititã de un public cât
mai larg posibil ca sã poatã exista.
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Ochi, filmul s-a trecut.
Revin la adâncimea apei unde voinþa
tremura la margine, frecatã în propriile braþe.
Precum un scufundãtor anticipa scufundarea-n abis.
Piele a buzelor nu te arãta jupuitã ci te vindecã; sã fi
fost albine
ce prindeai atârnând crãpate la orice adiere cãlduþã.
Acum înfruntã, întãreºte-te
Figurã de aur sau alamã lovitã ca sã suni într-o revãrsare
de alb.

Shantung
Este adevãrat cã oricine se poate
îndrãgosti lulea de oricine.
Mai târziu, nu se mai întâmplã. Of, of.
Cât fond de ten se spalã în fiecare zi
schimbând albastrul în negrul de pe lume.
S-o recunoaºtem cu toþii. În special voi fetelor.
Zi de zi mã gândesc la ceva legat de moarte.
O face fiecare? vreau sã spun cã se gândesc.
Prietenii mei! Niºte rãspunsuri. Graþios
desfac cureaua de la ceas. O pun cu faþa în jos.

A cunoaºte în lumea realã
O lucire galbenã alunecã dinspre casele de cãrãmidã
Niºte nori ca oþelul se umflã peste ele.
O orã de dupã-amiazã arde pânã o luminã
de culoarea ruginii se îneacã cãtre searã
sau oricând se prãbuºesc direct prin
mine însãmi când cad cu o bufniturã pe podeaua vãrgatã
a piscinei golitã pentru iarna, fãrã
adâncimi verzi, ci numai tapetatã cu frunze înnegrite.
Atunci frigul vine sã înãspreascã aerul. În iatacul meu
Aud maºini ºi zãpada aburind prin stradã.
Nu sunt nimica afarã: nu sunt nici înãuntru.
Nu existã democraþie în frumuseþe. Urmez
priviri omeneºti. Deºi oamenii se trec repede, nu
fi încurcat de vieþile lor enigmatice, mai târziu vieþile
îºi secretã sensurile. Soarele roºu este pe ploaie.
Unde sã mã stabilesc, dacã viaþa publicã-i distrusã.
PRO

Vara
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Numai sã reuºesc ceva orbitor de plãcut. Sunt
prea în vârstã ca sã doresc sã fiu grijulie. Atunci nu am
fost.
Ceea ce vezi este ceea ce ai putea sã ai cu uºurinþã. Ai
putea. Sau sã mã duci acasã. Altfel de gând,

Sãgeþile ei minuscule
produc ochi dungaþi.
Sus rapizi
fulgi cenuºii.
Neliniºtitor, nu
poate afla albeaþã.

lichid în spatele vorbãriei, sângereazã cu totul.
Mi-am spãlat fiul în laptele dimineþii.
Tãiat în felii în lumina de acum, o mânã pe lamã.
O ranã, rãdãcinã pivotantã la vremea ei, bobocul ei roºun lumina.
Cearºafurile vântului pãlmuiesc marea în câmpuri de grâu
tulburate.
Înger, peste, paradis, ploaie de cireºe.

Trilioane de suflete
Violet cenuºii.

Cântec de nuntã cu vers
memorat
Potârnichea este stãpânitã de þãrna pe care aleargã
Precum norii de un albastru cenuºiu profund
Stãpânesc marea.
Ploaia catastroficã.
ªi tot mereu cad încet împreunã.

Biata zapada
Violeta
lumina a zãpezii ce cade.

Prezentare ºi traducere de MARIANA ZA
VATI GARDNER
ZAV

Christine de Rivoyre*
„Un livre, pour quelqu’un qui aime sa terre, ça
s’écrit avec la terre de son pays “
Christine de Rivoyre

Abia am ajuns pe peluza din curte cã iapa a ºi pornit-o
spre mine. La trap. Vioi, cu nãrile fremãtând. În faþa barierei
ce ne despãrþea, a scuturat capul, ºi-a plecat grumazul,

a râcâit pãmântul cu piciorul drept de dinainte, pe urmã
cu stângul. Am pus tot jocul ãsta pe seama apetitului
sãu de invidiat. Mi-e foame, când o sã-mi dai de mâncare?
îmi pãreau a spune ochii ei nerãbdãtori ºi visãtori totodatã,
ochii frumoºi ai rasei irlandeze. Ce-ai pãþit, Rose? ªtii
prea bine cã nu e ora când primeºti tainul, Buveur d’Air
ºtie asta, el n-a venit sã cearã nimic, hai, du-te la el,
faceþi o plimbare împreunã, lãsaþi-mã sã descarc maºina.
Mã întorceam din oraºul în care îmi fac cumpãrãturile
pentru casã de douã, trei ori pe sãptãmânã. Pe drum am

* Scriitoarea Christine de Rivoyre s-a nãscut la Tarbes (în sudvestul Franþei) pe 29 noiembrie 1921 într-o familie ataºatã de tradiþii ºi
educaþia pe care o primeºte la cãlugãriþele din Sacré-Cœur în Bordeaux
ºi Poitiers nu anunþã nicidecum o fire dornicã de a se elibera de
interdicþiile clasei sociale din care face parte. Este nepoatã de explorator
ºi fiica unui ofiþer de carierã. Obþine o licenþã în literatura englezã la
Sorbona, studiazã la Universitatea Syracuza din New York dar problemele de sãnãtate o determinã sã-ºi întrerupã studiile. Cei doi ani ºi
jumãtate petrecuþi în America vor fi evocaþi în romanul „La Glace à
l’ananas” publicat în 1962. În 1950 se întoarce la Paris ºi colaboreazã
la ziarul „Le Monde” realizând interviuri cu scriitori ºi oameni de teatru
din spaþiul anglo-saxon. Între 1955-1966 este director literar la revista
„Marie-Claire” dupã care se dedicã exclusiv creaþiei literare. Primul
roman publicat în 1955, „L’Alouette au miroir “, obþine premiul Quatre-

Jurys. „Le Petit matin”(1968) considerat ca fiind „singurul roman care
a rezistat evenimentelor din mai 1968" va primi premiul Interallié. E
povestea unei adolescente care se maturizeazã trãind în atmosfera
opresivã a ocupaþiei germane. Un roman scris la persoana I, într-un stil
derutant ce îmbinã situaþii din prezent ºi din trecut în acelaºi paragraf.
Romanul a fost ecranizat în 1971 de cãtre regizorul Jean-Gabriel
Albicocco având ca protagoniºti pe actorii Mathieu Carrière, Catherine
Jourdan ºi Jean Vilar. Dragostea pentru regiunea natalã, pentru ocean
ºi sentimentul de afecþiune faþã de animalele pe care le îngrijeºte (caii ºi
câinii în special), joacã un rol important în romanul „Crépuscule, taille
unique” publicat în 1989 la Editura Grasset. Christine de Rivoyre se
declarã discipolul scriitoarei Colette în pasiunea cu care descrie natura
ºi recunoaºte admiraþia pentru Montherlant al cãrui stil, combinând
armonios neologismele ºi expresiile familiare, o inspirã. La rândul ei

PRO

Niciun roman al acestei scriitoare nu a fost încã tradus în
limba românã. Încercãm un exerciþiu de traducere, mãrturisind
în felul acesta un sentiment de gratitudine faþã de un autor
care ne-a fãcut sã redescoperim plãcerea lecturii. Iatã deci
primele pagini ale romanului „Crépuscule, taille unique“ /
„Splendid apus”.
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scriitoarea foloseºte argoul sau regionalismele în romanele care au
drept cadru sud-vestul Franþei, regiunea sa natalã Landes.
Alte romane: „La Mandarine”, publicat la Paris în 1957 (Editura
Plon) ºi ecranizat în 1972 de regizorul Edouard Molinaro; „Les Sultans“, publicat la Paris în 1964 (Editura Grasset) ºi ecranizat în 1966 de
regizorul Jean Delannoy; „Le Seigneur des chevaux”, Paris, 1969
(Editura Julliard), roman scris în colaborare cu scriitorul Alexandre
Kalda; „Boy”, Paris 1973, Editura Grasset „Le Voyage à l’envers“, Paris
1977, Editura Grasset „Racontez-moi les flamboyants”, Paris 1995,
Editura Grasset „Archaka”, Paris 2007, Editura Grasset.
Premii literare
literare: 1968 – Premiul Interallié; 1973 – Premiul literar
oferit de oraºul Bordeaux; 1982 – Premiul Prince Albert de Monaco;
1984 – Premiul Paul Morand. Christine de Rivoyre este membru al
juriului ce acordã anual Premiul Médicis încã de la înfiinþarea sa în
1958 de cãtre Jean-Pierre Giraudoux.
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fie acolo, poate era o grãmadã de nisip adusã din
întâmplare sau niºte hârtii printre crengile purtate de vânt
din stradã pânã la padoc. Iluzia ultimei tresãriri de
speranþã, dorinþa mea necugetatã de a refuza realitatea.
Din moment ce bãnuiam deja. Fiindcã într-o clipã am
ºtiut cã el este, calul meu arab, prietenul meu timp de 27
de ani, care fãcuse acum 31, pentru cã forma cenuºie,
imobilã, era crupa lui Buveur d’Air. Pentru prima datã, se
culcase afarã, în mijlocul teritoriului sãu din faþa casei.
Rose nu-mi ceruse nimic, ea venise sã mã anunþe: vino
repede, se întâmplã ceva grav. Fãrã sã pierd din vedere
masa inertã, am deschis alergând poarta ce separã curtea
de padoc, am strãbãtut drumul format printre tufiºurile de
lauri, pâna la cai. În faþa mea drumul îngust pe care paºii
lor l-au desenat o datã pentru totdeauna pe sub crengile
copacilor ºi pe care nu l-ar fi schimbat cu niciun alt drum.
De o parte ºi de cealaltã ca niºte scobituri adânci, cele
douã urme pe care corpurile lor rostogolindu-se zi de zi
le-au sãpat în nisip. De fiecare datã mã încânta
spectacolul celor douã pântece, întinse pe jos, expuse
vederii, cu picioarele îndoite dedesubt, copitele care parcã
dansau în aer ºi, la celãlalt capãt al acestor trupuri de
uriaºi puternici, minunaþi, grumazurile se rãsturnau, se
lungeau, coamele se desfãceau ca niºte plete lungi, ochii
se dilatau de plãcere, fãlcile se miºcau uºor cu nãrile
reci fremãtând. Mai târziu, când îl pansam pe Buveur
d’Air, când îi þesãlam ºi îi periam coastele pânã la ºold,
spinarea ºi crupa, tunam ºi fulgeram din cauza nisipului
lipit de trupul lui învelit pentru iarnã care-l fãcea sã parã
un om de zãpadã ori din cauza crenguþelor agãþate în
coama lui cenuºie de cal arab. ªi iatã cum coama aceea
se scutura, forma aceea tresãrea, crupa, care ceva mai
devreme aducea a epavã, se clãtina. Îndoind picioarele
de dinaite, apoi întinzându-le, Buveur d’Air s-a ridicat
brusc. Am strigat: trãieºti, trãieºti. Da, era în picioare ºi
teafãr dar în ce hal, Doamne. Grumazul îi atârna, cu capul
murdar de pãmânt, pãrul îi era lipit de corp, picioarele
abia îl susþineau gata sã cedeze sub povara trupului; a
venit spre mine când îl strigam Buveur, Buveur, apoi fãrã
sã se opreascã, legãnându-se, buimac, bolnav, a
traversat gardul viu, a trecut de arþarul înalt ºi s-a dus sã
se prãbuºeascã în boxa lui Rose. Ea a alergat dupã el,
tot la trap ºi fãrã sã renunþe la grohãitul agitat. Am
îngenuncheat lângã el. L-am rugat: nu, nu pleca, nu ai
voie sã pleci, nu acum, mai avem multe zile frumoase
de petrecut împreunã, eºti prietenul meu, am nevoie de
tine, rãmâi lângã mine, Buveur d’Air, te implor. Avea ochii
închiºi. M-am dus sã sun veterinarul. Calul meu moare,
veniþi repede. ªi vocea din telefon: voi fi acolo în 20 de
minute.
Minutele mi s-au pãrut ore întregi, o veºnicie. Le-am
petrecut lângã calul meu, cu o mânã pe pântecele lui, cu
cealaltã pe grumaz, mângâindu-i coama. Alãturi stãtea
Rose, aºteptând, în liniºte. Dincolo de barierã, rezistând
tentaþiei oferite de poarta deschisã, cei trei câini nu
pãrãsiserã curtea. Sans-Pareil cu botul sãu delicat în aer,
adulmecând mirosul suferinþei, trãind-o ca ºi mine iar
Flambeau seterul, ghemuit ca ºi când ar fi pândit vreo
pasãre în tufiº. În ochii lui Luciole se oglindeau toate
stelele de pe cer. Cu demnitate, în tãcere, îmi spunea:
curaj, îþi împãrtãºesc durerea, chinul acestei clipe
nesfârºite.

Prezentare ºi traducere de Claudia Lepãdatu
PRO

trecut pe la Gaby. Dar n-am stat prea mult ca sã nu ratez
întâlnirea cu cavaleria mea, sunt o îngrijitoare de cai
obsedatã de punctualitate, ºtiu cã un cal hrãnit la
întâmplare devine îndãrãtnic, îºi pierde voioºia. Hai, Rose
des Sables, Rose des Vents, fii cuminte, am adus morcovi
ºi-ai sã gãseºti în jgheabul tãu bucãþi mari de morcov
amestecate cu ovãz. Promisiunea mea n-a mulþumit-o,
nici n-a liniºtit-o pe Rose care a continuat sã meargã la
trap de-a lungul barierei ce marcheazã padocul. Într-un
sens, înapoi, dus întors ºi de la capãt. Nu necheza ci
grohãia a nemulþumire. Pãstrând ritmul, cu înverºunare.
ªi trebuie sã recunosc astãzi, spre ruºinea mea, goana
ei încãpãþânatã, grohãitul ei ritmic, le-am luat drept un
moft, am ignorat-o pe Rose ºi ceea ce eu numeam
fandoselile ei. Regret, frumoaso, va trebui sã mai aºtepþi.
M-am îndreptat apoi spre maºina din care se auzea
furtuna, o simfonie de urlete ºi lãtrãturi îmi spãrgea
timpanele. Gata, ºtrengarilor, o sã mã cert cu vecinii din
cauza voastrã. De îndatã ce am deschis portiera, cei trei
câini au sãrit pe iarbã. Chiar ºi Sans-Pareil care-i orb,
foarte bãtrân ºi cu spatele plãpând. Cu vocea ei stridentã
ºi pãtimaºã Luciole a lãtrat la Rose ca de obicei: „Ce tot
faci acolo? De ce vrei sã acaparezi atenþia stãpânei ?
Îmi aparþine doar mie, nu þi-ai dat seama pânã acum?“
Mi-am cules din iarbã câinele orb ºi-am intrat în casã.
Eram obositã, cu sufletul parcã întinat, poate din cauza
cerului de noiembrie, atât de încãrcat, de un alb murdar,
cremos, ameninþãtor, apãsãtor. Mã gândeam la focul pe
care-l voi aprinde dupã ce-mi voi fi hrãnit caii, în faþa
cãruia ne-am fi consolat sau mai degrabã ne-am fi
rãzbunat pe vremea urâtã, eu ºi câinii mei. Aº fi citit din
romanul voluminos al lui Iris Murdoch pe care-l
începusem noaptea trecutã. Ei ar fi adormit ori s-ar fi
prefãcut cã dorm stând cu capul pe labe lângã stingãtorul
de incendiu. Întrerupând lectura, aº fi privit flãcãrile
dansând în privirea lui Luciole, cãþeluºa mea cu alurã de
pisicã. Noiembrie cu cerul sãu urât ar fi pierit la voia
întâmplãrii. Pe urmã, dupã ce am lãsat cele douã coºuri
cu provizii în bucãtãrie ºi am pus carnea pentru
patrupedele mele în frigider, m-am dus fãrã sã vreau spre
fereastrã. Cred cã Rose s-a potolit – mi-am spus. Ba nu,
ea continua sã alerge, sã-ºi legene grumazul, sã grohãie,
sã cheme. Abia atunci am zãrit în mijlocul priveliºtii pe
care fereastra o descoperea, lângã zidul înalt desenat de
trunchiurile pinilor tineri, o formã cenuºie, neclintitã,
ameninþãtoare. Imposibil. Forma aceea n-avea cum sã
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Olavo Bilac

PANTUMURI* PORTUGHEZE
Pantum
Când ai trecut pe înserat
Arpegia în zare vântul;
Soarele palid, întristat,
Îmbrãþiºa cu drag pãmântul.
Arpegia în zare vântul;
În jur o pasãre cânta;
Îmbrãþiºa cu drag pãmântul
Lumina care sucomba.
In jur o pasãre cânta
ªi cântul se pierdea-n eter;
Lumina care sucomba
Trezea suave adieri.
ªi cântul se pierdea-n eter;
Mã lua pacea-n stãpânire;
Trezea suave adieri
Tristeþea mai presus de fire.
Mã lua pacea-n stãpânire;
Te adunam în orice gând
Tristeþe mai presus de fire
Pânã ce te-am vãzut trecând.
Te adunam în orice gând
ªi te asemuiam c-o floare
Pânã ce te-am vãzut trecând
Distratã ºi nepãsãtoare.

ªi te asemuiam c-o floare
Mã fascina frumosul chip;
Distratã ºi nepãsãtoare
Lãsându-þi paºii pe nisip.
Mã fascina frumosul chip
La cap de cale strãbãtutã
Lãsându-þi paºii pe nisip
Sta sã coboare noaptea mutã.
La cap de cale strãbãtutã,
O stea firavã m-a privit;
Sta sã coboare noaptea mutã
ªi alte stele s-au ivit.
O stea firavã m-a privit
ªi-a devenit mai sclipitoare
ªi alte stele s-au ivit –
Mici licurici pe bolta mare.
ªi-a devenit mai sclipitoare
Spuza de stele din tãrii,
Mici licurici pe bolta mare
Ca niºte ochi de fosfor vii.
Spuza de stele din tãrii
Pãlea când luna rãsãrea;
Ca niºte ochi de fosfor vii
Te absorbea fiinþa mea.
Pãlea când luna rãsãrea
Pãmântu-n visuri cufundat;
Te absorbea fiinþa mea
Când ai trecut pe înserat!

Sonia Nogueira
Primãvara
– pantum –
Albina dansând matinal
Adunã polenul din floare.
Cu uimire observ cum ,floral,
Primãvara se-mbatã de soare.

PRO

* Pantum - poezie cu formã fixã, formatã din catrene. Al doilea vers al fiecãrei
strofe devine primul vers al strofei urmãtoare, iar al patrulea vers al fiecãrei
strofe devine versul al treilea al strofei urmãtoare, în timp ce primul vers este
identic cu ultimul vers. De origine malaezã, pantumul a fost semnalat prima
datã de V. Hugo ºi a fost cultivat de poeþii parnasieni.
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Adunã polenul din floare,
Iubirea-i un rai vegetal;
Primãvara se-mbatã de soare,
În grãdinã mã vindec total.
Iubirea-i un rai vegetal.
Lumina de-a pururi nu moare.
În grãdinã mã vindec total,
În clipã mã-mplânt cu ardoare.
Lumina de-a pururi nu moare
ªi viaþa-i nectar roural
Pe care îl pune-n valoare
Albina dansând matinal!
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Fãrã urmã

La revederea anului trecut

- pantum-

- pantum-

Urma þi-am pierdut-o ,nu mai ºtiu cãrarea
Suferã în mine veºnicul hoinar;
Unde-i oare drumul ce transcende zarea?
Mi te furã zilnic un destin avar.

Un nou an fericit ,cum urarea grãieºte.
Totu-i mai vechi cu oriºice minut.
Natura din jur osârdind rostuieºte
Viitorul, cu bun e ºi rele, vãrsat în trecut.

Suferã în mine veºnicul hoinar;
Gura mea rosteºte numai vorbe mute;
Mi te furã zilnic un destin avar;
Te disputã crâncen locuri neºtiute.

Totu-i mai vechi cu oriºice minut.
Nemaivãzutul cade în rutinã;
Viitorul, cu bune ºi rele, vãrsat în trecut
Numai astfel spre noi o sã revinã.

Gura mea rosteºte numai vorbe mute.
Pânã ºi privirea mi s-a tâlhãrit;
Te disputã crâncen locuri neºtiute
Mult prea obosite-n palidu-asfinþit.

Nemaivãzutul cade în rutinã;
Sã mai facem un pas înþelept.
Numai astfel spre noi o sã revinã
Cu de la el putere drumul drept.

Pânã ºi privirea mi s-a tâlhãrit
ªi în mare tainã totu-n mine plânge;
Mult prea obosite-n palidu-asfinþit
Dorurile mele triste se vor frânge.

Sã mai facem un pas înþelept.
Iubire sãdind ,vom culege iubire.
Cu de la el putere drumul drept
Ne va conduce cãtre împlinire.

ªi în mare tainã totu-n mine plânge.
Poezia-i ºterge lumii supãrarea.
Dorurile mele triste se vor frânge:
Urma þi-am pierdut-o, nu mai ºtiu cãrarea!

Iubire sãdind, vom culege iubire,
Iar mâna cu daruri întinsã frãþeºte
Ne va conduce cãtre împlinire:
Un nou an fericit, cum urarea grãieºte!

Miriam Panighel Carvahlo

- pantum Ursitã-þi sunt de când mã ºtiu, iubire.
De tine-s cu totul legatã
ªi mai presus de legi ºi fire
Pe veci o sã-þi fiu devotatã.
De tine-s cu totul legatã,
Iar dacã ºi tu dãinuieºti
Pe veci o sã-þi fiu devotatã
ªi-o sã trãim ca în poveºti.
Iar dacã ºi tu dãinuieºti,
Focul acesta va rãmâne treaz
ªi-o sã trãim ca în poveºti
Sub zodia eternului extaz.
Focul acesta va rãmâne treaz
ªi-n jur va fi atâta strãlucire
Sub zodia eternului extaz
ªi într-o veºnic sfântã contopire.
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Iar noi vom arde-n oriºice moment
Pe rugul jurãmintelor fidele
Cum nimeni n-a dorit-o mai ardent,
Gustând din mierea dorurilor mele.
Pe rugul jurãmintelor fidele
Fiinþa mea o sã te simtã toatã ,
Gustând din mierea dorurilor mele
Mã voi lãsa de tine captivatã.
Fiinþa mea o sã te simtã toatã
ªi-þi voi fi veghe binecuvântatã.
Mã voi lãsa de tine captivatã ,
Iar printre stele clopote-au sã batã.
Îþi voi fi veghe binecuvântatã
Pe culmile care-n zenit se pierd,
Iar printre stele clopote-au sã batã
Sã nu mai prididesc sã te dezmierd .
PRO

Ursiþi

ªi-n jur va fi atâta strãlucire,
Iar noi vom arde-n oriºice moment
ªi într-o veºnic sfântã contopire
Cum nimeni n-a dorit-o mai ardent.
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Pe culmile care-n zenit se pierd
Sub astrele-n perfectã conjuncturã
Sã nu mai prididesc sã te dezmierd
Înveºnicind iubirea noastrã purã.

meridiane
Sub astrele-n perfectã conjuncturã,
Acceptã sã-mi iei lumea-n stãpânire,
Înveºnicind iubirea noastrã purã:
Ursitã-þi sunt de când mã ºtiu, iubire!

Angela Lara

Pantum
Scriu versuri insignifiante
Vorbind doar despre bucurie:
Durerile-s mai importante.
In trista lor contumacie.

Vorbind doar despre bucurie
Emoþiile îmi lipesc;
În trista lor contumacie,
Mai toate patimile cresc.

Emoþiile îmi lipsesc
ªi mierea vieþii-i diluatã.
Pânã ºi patimile cresc
Când despãrþirea se aratã.

ªi mierea vieþii se dilatã;
Clipele dulci din noi se duc,
Când despãrþirea se aratã
ªi lasã sufletul nãuc.

Clipele dulci din noi se duc
Puternice sau dureroase
ªi lasã sufletul nãuc
ªi simþurile secetoase.

Puternice sau dureroase,
C-un glas abia înfiripat
ªi simþurile secetoase
Ca în poemul disperat,

C-un glas abia înfiripat
ªi formulãri arhaizante
Ca în poemul disperat
Scriu versuri insignifiante.

In româneºte de Luiza Pãvãlucã ºi Ion Roºioru

Gislaine Canales
Pantum sau versuri de
dragoste
Plânsul se strãduieºte sã-mi aline
Durerea ,uitãrii fãcându-i-o dar ;
Cu cât sufãr mai mult ,cânt mai bine:
Iubirea meritã versuri cu har.
Francisco Garcia

Durerea, uitãrii fãcându-i-o dar,
Viaþa mi se pare-ntru totul ferice;
Iubirea meritã versuri cu har,
Þine enorm în ea sã mã implice.

Viaþa mi se pare-ntru totul ferice;
Trãiesc cu-ardoare toatã poezia;
Þine enorm în ea sã mã implice
Cu razele-i frumoase bucuria.
Trãiesc cu-ardoare toatã poezia;
Mã-ncearcã emoþia dulce ºi purã.
Cu razele-i frumoase bucuria
Pãtrunde-n suflet fãrã de mãsurã.
Mã-ncearcã emoþia dulce ºi purã;
Ating apogeu-ncântãrii depline;
Pãtrunde-n suflet fãrã de mãsurã,
Plânsul durerea vrea sã mi-o aline!

PRO

Traducere de Ion Roºioru
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Manuel Gonzales Prada (1848-1918)

PANTUMURI SPANIOLE
Pantum
Vieþii-nãlþându-i imnul triumfal,
Torentu-n fertila câmpie mugeºte;
Entuziasmu-n suflet pãtrunde total,
Frumosul lan de grâu se pârguieºte.

Alinã pãmântul profund însetat;
Torentul îºi poartã vâltoarea spre mare.
Slãvit sã fie cel ce-a semãnat!
Mã poatã nãdejdea spre-o dragoste mare.

Torentu-n câmpia fertilã mugeºte,
Alinã pãmântul profund însetat;
Frumosul lan de grâu se pârguieºte:
Slãvit sã fie cel ce-a semãnat!

Torentul îºi poartã vâltoarea spre mare
ªi parcã-ºi ia adio cu fiecare val.
Mã poartã speranþa spre-o dragoste mare
Vieþii-nãlþându-i imnul triumfal!

Luis David

Am socotit plãcerea ceva delicios
Încet-încet, cu ritm, fãrã cenzurã,
Mulþumit, cu putere, uneori pãcãtos
Rãbdãtor, nefãcând tevaturã.

Încet-încet, cu ritm, fãrã cenzurã,
În vorbe ºi-n fapte mã simt bucuros,
Rãbdãtor, nefãcând tevaturã,
Îmi domin plãcerea ºi sunt virtuos.

În vorbe ºi-n fapte mã simt bucuros,
Arunc tot ce-a ajuns vechiturã,
În gesturi mã simt bucuros,
Dezaprob oriºice anvergurã.

Arunc tot ce-a ajuns vechiturã,
Zorii renasc surâzând luminos,
Dezaprob oriºice anvergurã,
Strâng steagul cu pumnul vânjos.

Zorii renasc surâzând luminos,
Magie lascivã ce curã ºi curã
Strâng steagul cu pumnul vânjos,
Viaþa-ºi pãstreazã curata-i alurã.
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Magie lascivã ce curã ºi curã,
Mã topesc întru totul voios,
Viaþa-ºi pãstreazã curata-i alurã,
Ce-i omenesc e ºi maiestuos.
Mã topesc întru totul voios,
De-i mare ruºinea-i ºi durã,
Ce-i omenesc e ºi maiestuos,
Lume de miere, vorbe ºi cãldurã.

De-i mare ruºinea-i ºi durã,
Monument pentru bunul Hristos,
Lume de miere, vorbe ºi cãldurã.
Extazu-i licurici prodigios.

Monument pentru bunul Hristos
Mã poartã spre slavã ºi urã;
Extazu-i licurici prodigios
Cu logosu-n directã legãturã.

Mã fereºte de slavã ºi urã,
Mulþumit, cu putere, uneori pãcãtos,
Cu logosu-n directã legãturã,
Plãcerea-i ceva delicios!

Traducere din spaniolã de Ion Roºioru

PRO

Pantum
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prozã

Viorica Rãduþã

A CAPPELLA
(fragment)

PRO

XVII. Cel mai bine e când sunt în locuri cunoscute.
Altfel mã rãtãcesc, totdeauna. Fiindcã întoarcerea este
ºi una de coºmar, momentul când devii conºtient ºi nu
mai ºtii unde eºti.
Coºmar e ºi când visul se repetã, cu mici schimbãri.
Mai ales cã alege el timpul în care vine.
În Valea Sãlciei cel mai des am avut unul cu ºerpii
din Ceair, lotul de peste râu, unde petreceam vara mai
mult de jumãtate din zi. Acolo este ºi azi un lac plin de
crãpãturi ºi de papurã, care se leagãnã de frica lor. Pavel
nu vrea sã simtã la fel, el e cu gândul la scãldat. Sub
salcie, peste drum de taurii lui Nicolae, mã uit la Platonarul
mort. E rãcoare.
Poate din cauza sãlciei visez colcãiala de ºerpi, care
îºi întind gâturile dintre mãciuliile de papurã ºi mã apucã
de glezne. Alerg ºi acum, în vis, numai cã rãceala intratã
în cãlcâi se duce în sus ºi asta mã zãpãceºte. Se
leagãnã un cap deasupra noastrã ºi Pavel nu vrea sã-l
vadã.
De la un timp veneau mereu ºerpi, se învãþaserã. Dacã
fug la pãdure, alunii se uitã la mine. Mã vindecã, îi spun
lui Pavel, dar el nu mai este în vis, Mai du-te dracului! îi
spun iar.
ªi e timp destul.
În Bagdad ºerpii au venit peste podul de fier, au intrat
pe Fundãtura Cernei, în curtea comunã Ionescu, ºi s-au
vãrsat peste caldarâm. Mama a pus o pãturã mai groasã
pe mine sã nu rãcesc, Te suceºti mereu!
Curtea a rãmas cu bãieþii Ionescu ºi mama lor pe
scãri. Scãrile au putrezit mai repede. Dar alunii mamei
Calliopa au mers cu noi pe Elena Cuza. Mama avea grijã
de ei. Capetele lor s-au lungit ºi acolo. Numai cã noi
trecem pe strada plinã de castani spre parc odatã cu
pãunii. Nuþi nu-i poate visa aºa cã o fac eu, în spital. Îi
visez de parcã ar creºte în altã parte. Nuþi se duce dupã
ei, mamã. Nu poþi sã dormi ºi tu liniºtit? spune mama din
camera ei.
În spital e rãu noaptea. Vezi ºerpii, la fel de întãriþi ca
în Valea Sãlciei, pe culoar. Nu vreau sã-i spun mamei ce
se întâmplã. Nopþile ascult pãunii ºi ei o ºtiu. Când simþi
rãcoarea trebuie cã e trupul unui bãiat Ionescu. L-am visat
pe cel mic într-o dupã-amiazã, Cicã nu pleacã el din
pãrinþi. De unde o fi scos-o! Bãieþii au plecat, pur ºi simplu,
din oraº, dincolo de câmpie, dar dimineaþa s-au întors cu
doi pãuni, foarte supãraþi cã au penele smulse. Eu le
auzisem glasul. ªi azi îl aud, dar e moartea care umblã
pe Fundãtura Ionescu. Aºa mi-a spus Nuþi care a venit
sã mã vadã la pat, cu douã mere în buzunar.
Cineva acoperã liniile de cale feratã. Sunt ascunse în
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grãdina spitalului. Îl recunosc pe M. Topor cum fuge pe
ele. Ce se întâmplã?
Liniile se duc fãrã tren. Marin Topor se întoarce, dar
nu are faþã. E Ceauºu, spun. Dormi, strigã mama din
camera ei, Dormi odatã!
Visul mã þine în el.
XVIII. M-am trezit în alt vis. Nu mai eram în clasa a
VII-a. Începuse ºi filmul. Rula ceva mai regulat decât la
cinematograful improvizat într-o magazie de la Confecþii.
Era, acum, în centru.
Stafia lui Porumb zice, nu ºtiu dacã în film: Au vrut ei
sã mã omoare da’ tot eu le-am mâncat coliva. Preotul se
uitã la proasta satului: Are o filozofie a ei! spune. Eu am
mai stat de vorbã cu ea, zice. Bine, da’ ãsta e vis!? Ce
cãuta nevasta lui Porumb? Ei, omul o þinuse nemâncatã,
îþi dai seama!? spune mama. Împreunã cu maicã-sa. Cã
le e ruºine cu ea! Când am visat-o ºi pe femeia lui ªtefan,
unchiul nostru, Asta ce-a mai zis? zice mama, da’ parcã
ar glumi. A zis cã are sã alunece ºi cimitirul. Mama se
încruntã. Aºa, mã face sã nu mai vorbesc.
Acum pot sã citesc Bãtrânul ºi marea. Pescarul e
numai cu gândurile lui, mamã. Ce carte e asta!? O carte!
ªi mã duc în camera micã sã pun coperte de istorie la ea
ca sã nu-mi mai spunã mereu cã nu învãþ la materii de
ºcoalã. Hã, hã! Eu citesc ºi în somn. ªtie numai tata.
Dar el nu mai vine de ceva timp.
Noaptea e timp ºi e liniºte, citeºti mai repede, nu ai
de învãþat la anatomie. Iar sunt în clasa a VII-a. La secþia
bibliotecii de copii e unul, Ghilgameº, m-au pus sã-l duc
înapoi la raft. Îl gãsesc, pe urmã, la biblioteca mare, pentru
adulþi. Dumnezeul ãsta are un prieten mort. Ca ºi tata,
dar el nu vrea sã povesteascã. De când a murit nu mai
povesteºte. Te visez o sãptãmânã la rând, ºi degeaba?
îl întreb. El mã trimite la librãria lui Matei, mama, dupã
cumpãrãturi. Cum nu mai sunt cãni!? zice mama, da’ ieri
erau!? Mi-a venit sã râd, apãruse filmul ºi ea nu ºtia.
Atâta cã nu este de ajuns sã-l vezi o singurã datã. Trebuia
sã-l vezi de mai multe ori. Pânã la urmã, cel mai bine era
în somn. Abia aºteptam sã-l mai vãd acolo. Pânza de pe
ecran aratã cât dealurile din Valea Sãlciei. Ce vorbeºti!?
Vorbesc ºi io. Mama nu m-ar crede nici moartã. Vine
peste mine mãrul domnesc, ºi fântâna cu apã sãlcie, ºi
morile, ºi vasul de pãmânt din bisericã! Hai, spune mama.
Nu-i mulþumitã, nu învãþ la fel de bine ca fraþii mei,
Petre ºi Pavel. Mãnâncã! aºa îmi spune. Mere ne
trimitea în fiecare toamnã o sorã de-a ei. Nu întreba
cum învãþãm. Uram visul cu mãrul din care muºcam la
fiecare 15 septembrie. Mama se uitã la mine ºi numai
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XIX. Deºi nu l-am vãzut niciodatã, visez locul din care
izvorãºte Câlnãul. Din cauza Aurei Beºliu din Bisoca,
cea mai mare dintre surori. E vorba de grãdina lor, a
Beºliilor. Nu aveai cum sã nu vezi dacã povestea ea.
Se uitã cumva pânã acolo, departe. Mã uit ºi eu, odatã
cu ea.
Voia sã-ºi ia de lucru în Bagdad, la Confecþii. Îi plãcea
sã coasã, de parcã ar fi fost a noastrã. A stat multe luni
cu degetele în gherghef pentru cã la fabricã nu se fãceau
angajãri. Aura nu mai ºtia sã plece. Mama îl mustra pe
tata cã nu-i în stare sã o ajute, mãcar la sala lui de croit.
Când ne spunea despre Câlnãul din grãdinã, se vedeau
munþii din Valea Sãlciei pânã la Furu. Nu ne mai era aºa
dor de fântânã ºi de pãdure. Uite cum ajunge de mare
Câlnãul! spunea Aura. ªi ne uitam, se vedea.
Mama are cea mai lungã privire dintre noi. Cu privirea
asta aproape cã te omoarã. Fata Beºliu începuse sã ridice
capul din gherghef ºi sã ofteze. A plecat în Buzãu, unde
gãsise, pânã la urmã, de lucru. Am visat-o cum se
întoarce sã mai vedem Câlnãul împreunã cu ea. Doar cã
nu mai este fata din cele douã luni de stat la gherghef.
Mâinile i s-au uscat.
Deºi Câlnãul se aratã nopþile, întors la grãdina lui,
tata nu-l mai cunoaºte. E mort, spune. E un mort!
XX. Vãd casa Beºliilor cu lemnul pe dinafarã ºi pe
dinãuntru. Atârnatã pe douã pietre mari, se împuþineazã
aºa cum face mama Beºliu. Dupã bãrbatul ei beþiv, a
rãmas singurã ºi trebuie sã þinã casa. Îmi face semne sã
urc.
Pânã acolo merg mai întâi pe drumul spre Hârja, unde
este locul cu mama, dar ea e altã femeie. Seamãnã, din
cauza celor 7 ani petrecuþi la socri dupã moartea soþului
ei în rãzboi, chiar cu mama asta. De fapt, aºa începe
visul, cu femeia care este înainte de noi. Atât de
frumoasã, cum stã pe dealul Hârjei ºi se uitã în vale!
Râsul începe cu ea. E ca al fetelor Beºliu, e nou. Dar nu
þine pânã în Bagdad.
Cred cã din cauza dealurilor nu mã pot despãrþi de
mirosul Aurei. Mama Beºliu mã duce sã beau direct din
izvor, în grãdinã. Iau apa în pumn ºi mã rãcoresc. E ºi
Pavel acolo, îmi aratã liniile din palmã. O sã aibã sãlciile
Platonarului pe cine îngropa, spune. Taci din gurã!
Nu apuc sã mã întorc, mai jos de Hârja Câlnãul creºte
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aºa de mare cã ia dealul cu casã cu tot. Trece podul din
Valea Sãlciei, pe la casa Învãþãtoarei, dincolo de tauri.
Învãþãtoarea se uitã la ploaie, dar aºa este ea, spune cã
apa nu e mare. În grãdina cu merii gutui o vãd cum cautã
dupã tatãl ei, soldatul. Pumnul meu e de copil.
Aura Beºliu îl ia sã-l coasã la gherghef. Asta numai
pentru un timp.
XXI. Pavel e lemn tãcut. Aºa mi se pare mie cã spune
mama. Mai ales cã el are ºi vârsta tatãlui nostru. Tace ºi
tace pânã când Nici mãcar nu eºti mort! spun. Al naibii!
Tata urcã pe scarã. Strigãtul îi cade în picior ºi e jos.
Lat, zice mama. De data asta nu scapã! A venit el din
rãzboi, mamã. A venit alb, zice.
Mã uit cu Pavel cum i se desface coapsa. E greu!? îl
întreb, Nu, spune acum tata. ªi visez cum îi termin eu
strigãtul de pe scarã. Dar o aud pe mama cã vorbesc iar
în somn ca proasta satului.
Ce bine! Pavel merge un timp pe zãpadã sã se vindece.
Apoi face ce face prin curte ºi tata îl priveºte. Nu vrea sã
vadã cum fratele ãsta le ia pe toate cu el. Tata zice cã nu
se pricepe la nimic, dar el a murit ºi se uitã cu alþi ochi la
noi. Nu-i vine bine moartea, se uitã la casã ºi rugãciunea
mamei nu mai ajunge. ªi nu vreau ca fratele meu sã
ajungã sfânt. Asta ar mai lipsi, sã nu am amintiri. E ca ºi
cum l-ai omorî pe tata încã odatã, îi spun. ªi nu mai poþi
tu spune prostii! zice.
Tata e în fotografia pusã în colþul tabloului, spre mama,
ºi nu vrea sã se miºte din ea. Când dau sã-l strig, glasul
nu-mi iese. Îmi iese unul gros, de pãun. ªi þiganii se reped,
poartã pãlãrii cu pene colorate, ºi se reped. Pãunii au
dispãrut.
Terasa cu 9 plopi intrã în oraº. Pe podul mare din fier
se aude muzicã. Atunci, mâinile tatãlui din fotografii nu
mai sunt. El mã acoperã.
De ce nu reparaþi scara? întreabã, ºi cade din nou.
Nu ºtiu cum s-o strig pe mama pânã mã scol mâine
dimineaþã.
XXII. Mã uit la casã pe dinafarã. Înãuntru e bãrbatul
care-mi urcã în trup ºi-mi taie sânii ºi-mi taie respiraþia.
Poate din cauza frigului. Dau de nisip. ªi nisipul nu-mi
place. Dau de un hãu, mã întorc, mâinile bãrbatului nu se
opresc. Mã omoarã. Mamã! strig.
Ea se apropiase de fereastrã, fãrã un gând anume.
Se uitã cum stau întinsã pe patul tare. Vorbeºti ºi în
somnul de dupã-amiazã!!!
Aud ceasul din perete, bãrbatul cade în trupul de
dedesubt, fãrã vlagã. Îl dau la o parte. Urcã din nou în
mine, trebuie cã e corpul meu. Cred cã spune ceva. Apoi,
îmi îndepãrteazã sânii. Ce faci? întreb ºi îl privesc în
ochi, Iar dau de nisip!? spune.
Muºc din carne, bãrbatul începe sã sape. Cu pãmânt
galben în pumn, Te vindecã! spune. Dacã-i intrã poftele?
Intrã în pulpe ºi mã vede mama? Omul se scuturã dincolo,
pe iarbã. Apoi alunecã în douã oglinzi, Pizda mã-sii, aud.
E mai rãu decât dacã ar fi înãuntru.
Mã reped în oglindã. Din spate vin cei 9 plopi de la
terasa Bagdadului. Bãrbatul moare în mâlul cu stuf,
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mãrul e vinovat.
Aºa, cu filmul de vineri dupã-amiazã fãceai ce voiai.
De la cinematograful din centru visele nu au mai fost
doar vise. ªi nici filmul. Vinerea era în fiecare zi alta. În
somn nu ai o singurãtate pe care s-o ascunzi. Filmele au
fost ca vii pânã am plecat din Bagdad ºi movul a intrat
cu moartea tatãlui meu în tot ce îmbrãcam. Dar n-o sã-þi
spun cum se întãrea, de fiecare datã.
Când vãd, odatã, cã visele astea sunt rare, fântâna
trecutã în curtea bunicii sunt bãtrânã. Pânã atunci nu.
Nu ºi în visul cu tata la poartã. Atât cã nu mai poate sãºi aprindã þigara.
Sunt pãmânt, zice mama. Morþii noºtri!
Visul nu poate sã facã mai mult?
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aproape de râu, cu scula mâncatã de broaºte ºi fetele
râd de pe margini. Terasa e spãlatã de curând. Luceºte.
Fetele Apostol fug de aici la poligon ºi iubiþii lor ajung iar
la ciorapii traºi peste genunchi. Acum, ºi plopii intrã în
ele deºi sunt moarte. La marginea oraºului e liniºte pânã
le gãsesc trupurile.
Plâng când mã trezesc.
XXIII. Când am visat-o stafie, sfânta satului plecase
în pelerinaj. Fiul ei ajunsese preot în Bagdad, ºi încã
unul bun. Oficiazã la biserica dinspre dig ºi porumbul
creºte în fiecare an pe lotul din faþa capelei.
Când dorm, aud muzica ºi în serile fãrã slujbã. Preotul
Andrei are un dar al lui. Puþini ºtiu, nici eu n-aº fi vãzut
dacã nu visam, cã asta-i vine de la mamã. Dumneaei ºia alungat soþul sã nu-i mai aducã dracii în casa din deal.
ªi i-a spus nu când pãdurarul a încercat s-o ducã înapoi,
Ia-þi altã femeie dacã-þi trebuie, omule. S-a uitat peste
umãr cum ai vedea pe cineva în gând.
Stafia a venit la mine cã asta a fost. Eu nu-l vedeam
cu ochi buni pe bãrbatul ei în dimie verde când ne
deschidea poarta. Abia aºteptam sã plece ca sã nu mai
stea mirosul lui pe scaun. Miros de mistreþ! Ea se uita la
icoana de deasupra uºii. E dracul! Omul a râs. Ãsta?
întreb, ºi mã uit mai bine. Dracul sã fie!? În dimie!!! Omul
verde începea sã sforãie repede, avea somn bun cu toate
cã diavolul te gâdilã pânã mori.
Stafia a stat mult la icoane. Nu am îndrãznit s-o întreb
dacã dracii se vãd. Acum, visez sfânta în bisericã. Ãla o
fi ºtiind? Ce sã mai zic!? Icoana e tot deasupra uºii.
Mama pune ºtergarul sub ea.
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XIV. La marginea satului, pe drumul spre Hârja, e
gropniþa, dar se aude chiar de la pod. Oricine va fi trecut
pe acolo rãmâne cu oasele în gând. E simplu sã le visezi.
Fie ºi în Bagdad.
Numai cã ceea ce vedeam eu era fântâna. Pe scripete
se legãnau oasele, aºa cum atârnau aici, pe la case.
Brr!!!
Metalul se înfigea în aer, dar, faþã de cum fusese
vârtelniþa Georgescului, ºi ciorile ar fi plecat. Niºte
mortãciuni, agãþate deasupra, asta erau. Mai bine cã
sosea din spatele grãdinii câinele nostru Laika, cel de pe
vremea cãrãmidarilor. Chiar aºa, pe jumãtate lup, mã
pãzea, cum fãcuse ºi cu fundaþia la casã. Nu m-am mirat
când am auzit într-o noapte cu lunã plinã lupii cu boturile
calde în zãpadã. ªtiam cã o cheamã pe mama la ei, dar
urletul rãmãsese pe lanþ. Ha! Îmi era sete ºi am bãut din
apa sãlcie, cu noduri. Mamã, toatã apa e aºa!? Þi se
pare, mi-a spus la fântâna Mamei Tinca, Dar de ce s-a
mutat ºi apa? am întrebat.
Ne uitãm sus, pe drumul Hârjei, mã vãd ºi pe mine
trãgând oaia de funie.
Seara, pe grindã, în fânãrie, curge sângele din ea. Miam tras rochia nouã peste sângele ãsta. Cineva se
ºtergea pe ea ºi m-am dus în spatele casei, la pârâu.
Apa stãtea dreaptã. Aºa stãtea.
Gura fântânii se astupase, nici vitele nu mai puteau
sã bea. Numai cã fântâna era acum în lotul de sus al
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Mamei Tinca ºi tocmai ea începuse sã-l sape. De ce nu
mori? o întreb. Ea pune oalele de pãmânt la colþurile casei
ºi ascultã acolo. Ascult ºi eu.
Dimineaþa, pe cuvertura verde cu raþele de lânã se
aºazã mama. Sapa îmi despicase degetul mare de la
picior ºi ea mã pansa. Am vãzut sângele ºi am trecut în
cealaltã camerã.
XXV. Dupã vreun deceniu de când nu mai fusesem în
Valea Sãlciei, a venit locul dintre dealuri la mine. Tot în
Bagdad. Valea era mai împãduritã decât o ºtiam, dar la
case fuseserã tencuite oglinzi ºi mi s-a pãrut cam micã.
ªi cãpiþele se schimbaserã, prea þuguiate ºi aproape de
drum, acum. Nu mai fusesem în sat de atâta timp ºi
poate cã visul minþea.
Din oglinzi, vecinul Busuioc se uitã fix, E bolnav? am
întrebat. Stã pe podiºcã, în faþa casei, ºi clipeºte des.
Da’ a cui eºti? E sora mea, nea Busuioc, spune
Învãþãtoarea, Aha, semeni cu mã-ta, Mama nu vrea sã
semãn cu ea!
Acum, ºi sãlciile, ºi uscãciunea urcã spre casa
Sinetei, care o sã ia foc pentru cã are clãdirea sfatului
vechi înãuntru ºi asta se rãzbunã. Blestemul e totdeauna
dedesubt, spune mama, adesea. Pânã ºi Isuºii din crucile
de la drum se uitã în oglinzi. Drumul e plin de praf. Ei,
numai asta nu mai era!
Sigur cã nu toþi puneau la case cioburi de oglinzi. Unii
spun cã le ia ceva dacã o fac. Ce? întreb, dar oamenii nu
mã vãd cu ochi buni fiindcã am plecat ºi vin rar.
Încerc sã mã scol, sunt deodatã conºtientã cã oglinda
din camerã se uitã la mine. O aud pe mama. ªi Gheorghe
Alexe, Fânaru, Rãduþã, Fetic, Zota, Porumb, Platon,
Muºat, Dinu, Mihalache, Jalbã, toþi au murit! Fina Stana
trãieºte, mamã. S-o întrebi, spun…
Ce vis mai e ºi ãsta!?
Mama aºteaptã ploile de toamnã. Nu mai sunt dealuri!
zice. Sunt numai cãpiþe.
Am sã mã trezesc.

Zaiþ Marga-Doina - Peisaj
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Florinel Agafiþei

ULTIMA SIRENÃ
(fragment de roman)

Era trecut bine de orele prânzului; scriitorul deschise
un ochi, apoi pe celãlalt, cu dificultate. Îi simþea grei, iar
pleoapele ºi mai grele. Aºa i se întâmpla dupã o noapte
nedormitã sau mai rãu, dupã o noapte zbuciumatã. Iar el
avusese parte de ambele situaþii. Îºi dãdu cu mâna pe
frunte, alungându-ºi câteva ºuviþe de pãr, apoi se ridicã
în capul oaselor. Privi aºa, din pat, marea, prin ferestrele
cât peretele. Statornicã, aºa cum o cunoºtea, însã mai
albastrã ca niciodatã.
Nu-i venea sã se ridice din pat ºi sã facã absolut
nimic. Prea puþin îi pãsa pentru ce fusese trimis, practic,
aici, prea puþin se temea, cã nu va duce la bun sfârºit
câteva sute de foi manuscrise. Ce avea sã i se întâmple,
la urma urmei? Va fi obligat sã plãteascã din banii lui
toatã perioada cât a stat ºi s-a odihnit pe litoral ºi cu asta
basta. În fapt, chestia cu plecatul în staþiune pentru a
scrie ºi a demonstra altora, cã ai scris ceva care sã mai
ºi reziste, la o adicã, i se pãrea o absurditate, un nonsens, cel puþin lui, cãruia nu-i plãcea sã scrie la comandã
ºi sã-i vinã inspiraþia, aºijderea. Nu e mai puþin adevãrat,
însã, cã inspiraþia nu-i mai venise cam demultiºor, aºa
cã degeaba se îmbãþoºa acum ºi-ºi cãuta singur
argumente cât mai plauzibile, credibile, pentru a le
prezenta mai marilor Uniunii Scriitorilor de la Bucureºti.
Oricum, trebuia gãsit ceva care sã-i justifice sterilitatea
de scriitor, ce dura de ani buni, ceva care sã-i determine
pe cei din capitalã sã-i dea crezare, iar pentru asta trebuia
descoperitã o minciunã. Dar una sãnãtoasã, fãrã fisuri,
fãrã aþã albã.
Se spune, cã atunci când coci o minciunã, jumãtate
din ea trebuie s-o crezi tu, altfel n-ai nici o ºansã; dar nici
la minciuni nu era priceput, cãci se ºtia foarte bine. Ba,
se poate afirma cã era chiar un diletant, un amator de
duzinã, care prin intruziunea lui strica lumea marilor artiºti
mincinoºi.
O sâcâitoare obosealã îi mãcina trupul ºi se simþea
de parcã l-ar fi bãtut toatã ziua cineva cu parul; avea
oasele grele ºi de-abia îºi þinea capul; se prãbuºi înapoi
pe pernã, cu faþa spre mare. Era încã prizonierul întâlnirii
cu Sirena, trãia sub imperiul sentimentelor nãvalnice care-l
fãcuserã praf în câteva miliardimi de secundã; era
devastat ºi se simþea ca un naufragiat pe o insulã din
afara traseului oricãrei nave salvatoare. Astã-noapte n-a
fost singur nicio clipã, pânã la plecarea ei; nu s-a putut
desprinde de ea ºi nici nu a vrut asta; alteori, se rupea de
femei, încercând în solitudine sã-ºi reechilibreze sufletul,
remontându-ºi luciditatea. Acum, însã, n-a mai apucat
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s-o facã ºi simþea, cã încã mai este sub imperiul farmecelor nopþii precedente; o plasã finã de pãianjen se þesuse
în jurul inimii sale, iar biata de ea nu mai avea nicio ºansã
de supravieþuire.Raþiunea o rupsese la fugã, se pierduse
undeva, cine ºtie pe unde, lãsându-l pradã sentimentelor,
care mai de care mai contradictorii.
În patetismul lui avea, nu impresia, ci certitudinea cã
se petrecuse o schimbare fundamentalã în viaþa sa, o
schimbare pe care era convins cã n-o va încerca
niciodatã, fiind, totuºi, la urma urmei un ins destul de
echilibrat ºi care, pe deasupra, îºi spusese cã la 42-43
de ani, atunci când toþi afirmã cã vine vârsta criticã, nu
va întâmpina niciun fel de probleme legate de corason,
traversând senin etapa ºi alte chestii de genul acesta.
Aºa îºi spunea, cu doar câteva luni înainte de a ajunge
la mare ºi acum, poftim, iatã ce i s-a întâmplat. Se
adeverea vorba aceea, conform cãreia niciodatã sã nu
spui niciodatã, never say never, man! Deºi multe sunt
vorbele înþelepte, credeþi cã a fost mãcar o singurã fiinþã
pe pãmânt, de la Facerea Lumii, care sã þinã cont de ele
ºi sã se conformeze acestora ad literam, negreºind cu
absolut nimic în tot ceea ce a fãcut, gândit, simþit? ªi
dacã va fi fost, oricum s-a ridicat repede la Ceruri,
transformându-se instantaneu în sfântã existenþã
metafizicã, rupându-se definitiv din carnal, din lumesc,
din pãcat. Pentru cã, aici, pe pãmânt, de asta am fost
trimiºi: pentru a pãcãtui ºi apoi a ne cãi, încercând sã ne
salvãm sufletele, sã ne mântuim.
Avea în minte, foarte bine întipãritã, imaginea ei
plângând; întotdeauna l-au înduioºat femeile care
plângeau, însã acum cea care plângea, o fãcea pentru
el. Chestia asta îi revenea obsesiv în minte ºi-l cutremura
de fiecare datã. Se încurajã sau avu aceastã tentativã,
cã va putea pleca chiar cãtre searã; ce era mare lucru?
Lua trenul ºi se întorcea acasã, departe de mare, undeva,
într-un orãºel situat în vecinãtatea Carpaþilor. Acolo ºi-ar
fi revenit, probabil, în sânul familiei, ºi-ar fi cicatrizat,
cum ar fi putut mai bine, rãnile sufleteºti, s-ar fi cufundat
în treburi diverse, ar fi uitat de ea, cu siguranþã. În
momentele de respiraþie ar fi bãtut terasele cu amicii,
atâþi câþi avea, apoi ar fi revenit în bârlogul lui ºi ar fi
încercat sã scrie. De un lucru se temea, însã, foarte mult;
în oraºul lui, pe o strãduþã anume, pe unde-i plãcea sã
se plimbe, cãci avea case vechi, oarecum însingurate ºi
asediate de grãdini sãlbatice, lãsate în pãrãsire, exista
un spaþiu unde crescuserã sau fuseserã plantaþi, nu-ºi
putea da seama, niºte plopi; ºi, culmea, tot fãrã soþ. Cu
siguranþã, cã dacã ar fi trecut prin zonã, toate amintirile
legate de mare, Sirenã ºi plopii mãrii s-ar fi reaprins
PRO

Ziua a III-a

SAECULUM 8/2008

prozã

PRO

instantaneu, fãrã putinþa de a interveni, în vreun fel. De
fapt, de fiecare datã când trecea pe acolo, cu mult înainte
de a ajunge la mare, simþea, în freamãtul frunzelor de
plop, neliniºtea descoperitã de el, în anii tinereþii, pe þãrmul
mãrii. ªi cum în prejma vilei unde era cazat sau a
campingului, alteori, creºteau aceiaºi plopi sensibili,
amintirile îi erau indubitabil legate de prezenþa lor; atunci,
un parfum melancolic, de praf stelar coborât în crengile
cu frunze aurii, ce vesteau aprioric sosirea unei toamne
premature, îl asedia în toate celulele fiinþei, trezind orgolii,
iluzii, gânduri, amintiri pe care nu i le mai stârnea nimic
ºi nimeni, de altfel. Se simþea legat de plopii mãrii, cum
era acum, cu desãvârºire încãtuºat de mare ºi, mai
presus de toate, de ea. Era conºtient cã nu fãcuse nici
cel mai mic efort în a se desprinde din iluzia unei iubiri pe
care o trãia, deocamdatã numai el, la o intensitate
nebãnuitã, dar nu avea nici cel mai mic regret, doar se
minuna cã, pânã mai ieri, trecând peste toate ale vieþii,
era încredinþat cã nu i se mai putea întâmpla aºa ceva,
cã lucrurile oarecum calme ºi aranjate din viaþa sa vor fi
fost suficiente pentru a-i asigura confortul sentimental
într-un cãmin cu o familie liniºtitã. Ba chiar avea curajul(
degajat) de a lua în derâdere pe toþi aceia care se iubeau,
socotind dragostea pãtimaºã ºi mai ales pe aceea din
cuplurile unde cei doi se gãseau la o distanþã temporalã,
enormã. Enormã în opinia lui, care nu vãzuse fireascã o
alãturare între un bãrbat de patruzeci ºi o tânãrã de
ºaptesprezece ani sau între o bãtrânã de ºaptezeci ºi un
bãrbat de treizeci!
Toate astea i se pãreau ieºite din normal, din firescul
cotidian, demonstrându-i cã este ºi el un om, ca toþi
oamenii, care se conduce dupã aceleaºi criterii
conservatoare, tradiþionaliste, care se lãsa încorsetat de
societate cu toate invenþiile ei stupide. Pe de altã parte,
nu pricepea cum un om mai în vârstã poate confisca
libertatea ºi frumuseþea neprihãnitã a unei tinere; cum
nu-i lasã spaþiu de miºcare, acaparându-i viaþa, ca un
cãpcãun, în vreme ce ea nu se poate apãra asediului
bine întocmit. Dar acum, acum, în ce situaþie se gãsea
el însuºi? Nu cumva, într-una similarã?
Nici pe departe, nici pe departe, striga o voce în
urechile sale, asurzindu-l; cu Sirena n-a fost nimic
premeditat, nimic pregãtit ºi nici nu a existat o dorinþã
nebunã de a avea o adolescentã în braþele-i vlãguite de
aºteptare; în plus, nici nu mai ºtia pe ce lume trãieºte,
dacã e captivul unei suprarealitãþi, metarealitãþi sau orice
altceva de genul acesta ori cã, încã, nu s-a trezit dintr-un
lung somn ºi atunci, toate, ar putea fi explicate prin
intermediul visului. Apoi, mai era un lucru, care nu trebuia
pierdut din vedere; dacã socotea în anii mãrii vârsta
Sirenei, trecea biniºor de un mileniu ºi jumãtate, din anii
pãmânteºti. Astfel, ea era nu doar în vârstã, ci de o etate
matusalemicã. Problema era, cã doar el ºtia asta... .
Gândea la toate ºi se ciupi uºor de braþ, ca sã fie
convins cã e treaz ºi încã viu. Simþi piºcãtura ºi zâmbi;
nici nu era nevoie de o asemenea demonstraþie, pentru
cã mai avea pânã s-o ia azna, ºtia cã este treaz, dar
aflase cã aºa fac unii, atunci când simt nevoia sã mai
verifice încã o datã, evidenþele.
Reflectând astfel, auzi un fâºâit scurt, repezit, dinspre
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uºã; privi ºi observã o bucatã de hârtie strecuratã pe sub
uºa care nu avea prag ºi lãsa, astfel, sã pãtrundã, nu
numai curentul ºi palida luminã de pe hall-ul vilei, ci ºi
alte obiecte mai plate, dacã acestea ar fi fost strecurate
cu intenþie ºi cu o anumitã dexteritate.
Se dãdu jos din pat lipãind picioarele goale pe gresia
rece, simþind sub tãlpi plãcuta rãcoare a pardoselii. Se
aplecã; hârtia era scrisã cu caractere chirilice, apropiate
cumva de vechea slavonã pe care o studiase în facultate.
Faptul îl intrigã, atunci când realizã cã era scris chiar în
slavonã ºi nu doar cu chirilice, dar în limba românã, cum
se obiºnuia în multe din textele citite de el, cu zeci de
ani în urmã, pe când tocea bãncile facultãþii.
Pe atunci, profesorul lui de slavonã, care predase
ani buni, chiar sub comuniºti, la London University ºi
apoi în Boston, îi presa pe studenþi cu ºtiinþa slavei vechi;
aducea texte litografiate, filmate, care reproduceau, fie
introduceri ale unor cãrþi bisericeºti, fie pietre de mormânt
ale marilor domnitori ai Moldovei ºi îi punea sã traducã,
în draci, din ele. Textul scris în piatrã era mai greu de
tradus, pentru cã presupunea prescurtãri din partea
sculptorului, care nu-ºi permitea sã utilizeze roca durã ºi
îngustã ca pe foaia de hârtie ºi atunci întrebuinþa tot soiul
de subterfugii, pe care, adeseori le ºtia numai el. Aici
intervenea mãiestria traducãtorului de mai târziu; sã ºtie
cine a sculptat piatra, sã cunoascã stilul de lucru al
meºterului respectiv ºi sã poatã uºor descifra abrevierile
suis generis ale acestuia. Dupã patru ani de slavonã,
prinsese câte ceva din metoda descifrãrii celor mai ciudate
scrieri, însã ruptura produsã dupã terminarea facultãþii
de mediul universitar ºi catedra de istorie medievalã au
fãcut ca toatã ºtiinþa acumulatã ºi nerepetatã sã se
dilueze treptat. Îºi amintea, acum, cu nostalgie, cum din
trei semne, între care douã consoane, putea descifra
cuvinte lungi, fãrã efort suplimentar.
Hârtia din mâinile sale, paradoxal, era scrisã, nu ca
una pe care redactezi, lejer, gândurile, ci înfrigurat,
precipitat, tremurat ºi cu prescurtãri, foarte multe
prescurtãri, ca ºi cum autorul celor scrise s-ar fi temut
ca nu cumva cineva, posibil un cunoscãtor adevãrat al
limbilor apuse, sã nu-i priceapã mesajul. Recunoscu ºi
câteva cuvinte noi, mai apropiate de zilele începutului
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studiase cu seriozitate, din perspectiva miturilor, existenþa
acestor fiinþe; nu lecturase cãrþi, nu discutase cu alþii, nu
vizionase emisiuni despre sirene niciun reportaj serios,
deºi auzise cã, pe la antipozi, mai ales dupã declanºarea
acelor tsunami de acum câþiva ani în urmã, ar fi apãrut la
suprafaþa oceanului, numeroase asemenea vietãþi stranii.
Nu dãduse importanþã fenomenului, considerându-l,
ca ºi în cazul elfilor sau lepriconilor doar poveºti superbe
pentru bucuria copiilor ºi nu a oricãror copii, ci a acelora
foarte mici, care mai pot fi duºi de nas cu asemenea
chestii. Tocmai de aceea, ce i se întâmpla lui acum, i se
pãrea de domeniul fantasticului, irealului, inexplicabilului,
iraþionalului ºi, în ultimã instanþã, râsu’-plânsului, vorba
unui mare poet român, trecut demult în altã dimensiune.
Scuturã din umeri, ca ºi cum ar fi vrut sã se lepede
de toate gândurile, de visul în care se simþea mai mult
decât captiv ºi ieºi din camerã. Pe drum, câteva frunze
aurii, din plopii mãrii, se zbãteau în lumina de amiazã,
agãþându-se în gardurile vii ale staþiunii, cu o ultimã
speranþã înainte de a atinge solul ºi a deveni, peste câteva
luni, din nou, pãmânt.
În naturã, dupã cum bine s-a observat, lucrurile se
deruleazã ciclic, repetabil, spiralat ºi cãtre empireul
universului, întotdeauna, cãutând un capãt, un anume
final, pentru a se depãºi starea cu pricina ºi a se relua,
implacabil mersul acesta, pânã nu se ºtie unde, nu se
ºtie când. Iar în aceastã misterioasã ciclicitate, omul,
prins cu ale lui mii de gânduri, speranþe, iluzii îºi face
impresii... .
ªi totuºi, reveni scriitorul, în prezent, cum se explicã
oare metamorfozarea sirenelor, atunci când se apropie
de þãrm ºi se aventureazã alãturi de oameni, fie ºi pentru
câteva ceasuri. Cãci, dacã înþeleg starea de fiinþã amfibie,
având la îndemânã ºi alte exemple, n-o pot pricepe pe
aceea de sirenã, care-ºi lasã pielea ºi, brusc, din senin
se deplaseazã biped, ca orice om.
Evident, un om a cãrui existenþã se sprijinã pe raþiune,
nu poate accepta, sub nici o formã, o astfel de stare a
lucrurilor; totuºi, în faþa evidenþei, orice argument ºtiinþific
moare subit. Ceea ce este inexplicabil, este trecut în
rândul misterului; iatã un termen care mulþumeºte toate
explicaþiile ºi întrebãrile, un cuvânt care se aflã cel mai
aproape de Dumnezeu, acolo, la picioarele lui, pentru cã,
învãluitor cum este, adâncitor, emanând perpetuã tãcere,
nu se poate afla în altã parte, decât în vecinãtatea
divinitãþii, a infinitului, cu plus sau minus, nu mai
conteazã, în zona abisalã a perceperii ºi simþirii, în
transcendentul lipsit de atribute umane, intangibil, imuabil.
ªi atunci, dacã sirena este parte a misterului, intangibilului
uman, neînþelesului pãmântean, atunci, de ce am încerca
sã aflãm o explicaþie lãmuritor-mulþumitoare pentru o
asemenea prezenþã tulburãtoare? Pentru cã, trebuie sã
recunoaºteþi, dacã v-ar ieºi în faþã o sirenã, atunci când
faceþi scufundãri în mare sau ocean, aþi fi foarte ºocaþi,
dacã nu cumva speriaþi de aºa ceva, nu?
În fierberea universalã, în care ne gãsim cu toþii, cei
vii, implicaþi la un moment dat, ni se pot întâmpla lucruri
inexplicabile, pe care le trecem generic ºi oarecum comod
sub numele de „miracole”. Ei, e un miracol, domnule ºi
cu asta basta; trecem mai departe, mirându-ne aparent
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epocii moderne, faptul uºurându-i sarcina de traducãtor
ad-hoc. Începu cu semnãtura, ca sã ºtie dacã epistola
are ºi un expeditor, dar detectarea ei nu era o sarcinã
prea uºoarã, pentru cã nimic nu indica prezenþa vreunei
amprente personale; totuºi, dupã oarecare vreme, realizã
cã numele misteriosului cunoscãtor al slavonei era
reprodus prin intermediul fiecãrei litere scrise la începutul
celor ºapte propoziþii, concepute unele sub altele.
Luã câte o literã ºi aºezând-o, ca într-un puzzle,
reconstituia cu grijã numele; nu-i trebui mult sã-ºi dea
seama, cã este cel al bãtrânului pescar, Pavel, care
semnase simplu, „Moº Pavel”. Apoi, ca în piatrã, semnul
de avertisment, anume cã mesajul este mai mult decât
important pentru a fi lecturat de îndatã. Deºi semnele
fãcute de bãtrân erau destul de neclare pe alocuri, din
cauza creionului întrebuinþat, unul destul de rudimentar,
dupã cum pãrea a fi fost, scriitorul descifrã cele ºapte
rânduri. Toate priveau o miticã legendã, conform cãreia,
oamenii aflaserã cã printre sirene, o datã la câteva mii
de ani, apare întotdeauna una care nu respectã intervalul
de timp prin care i se impune sã nu atingã þãrmul
niciodatã, anume cel de 18 ani.
Coincidenþa era uimitoare, pentru cã ºi pãmântenii
îºi responsabilizeazã odraslele, tot la aceeaºi vârstã;
oricum, fiinþele mãrii, sirenele, nu aveau voie sã iasã pe
mal, necum sã intre în contact cu muritorii bipezi cu
unghiile late ºi dotaþi cu pãr, decât, eventual, dupã
depãºirea acestui prag temporal. Era, aºadar, o limitã, o
poartã prin care ar fi putut pãtrunde, numai dacã erau
pregãtite. Or, cineva, cândva, probabil o instanþã divinã,
hotãrâse aprioric acest fapt, care dincolo de a fi respectat
de toatã lumea, se transformase în lege de foc, iar cei
care ar fi încãlcat-o ar fi putut plãti chiar cu propria lor
viaþã.
Excepþii de la regulã existã întotdeauna ºi oriunde,
probabil ºi în cazul prea tinerei sirene, gândi scriitorul
avertizat de Moº Pavel, care-i dezvãluise vârsta realã a
straniei fãpturi; totuºi, mai rãmâne un singur lucru de
explicat; de unde ºtie bãtrânul care e vârsta sirenei? ªi
lecturã, în continuare cele douã rânduri rãmase
nedescifrate, din care reieºi cã Moºul îl invita de urgenþã
în acea searã, la el acasã, în marginea satului de pescari
pentru a-i spune ºi alte amãnunte, pânã a nu fi prea târziu.
ªi acest lucru, cu „prea târziu” era subliniat ºi pus sub
semnul imperativului. Totuºi, nu se impacientã. Gândi
cã are suficient timp sã ajungã ºi la bãtrân; numai
cunoaºterea perfectã a limbii slavone de cãtre acesta îl
intriga, mai ales cã recunoscuse în redactarea textului
unele subterfugii pe care numai adevãraþii maeºtri ai
aceste limbi apuse le cunoºteau. Bãtrânul pãrea fi cu
totul ºi cu totul altcineva, decât pãrea la prima vedere.
ªtiind cã este prins într-un fenomen pe care nu ºi-l
poate explica prin argumentele logicii stãpânite, nu încercã
mai mult, cãci probabil ºi pescarul octogenar putea face
parte dintr-o lume la fel de misterioasã ca a sirenelor. ªi
pentru cã nu avea absolut nici un chef pentru a aºterne
pe hârtie vreun rând, se hotãrî sã plece în staþiunea
vecinã, ca sã se elibereze de gândurile ciudate pe care
le bãnuia cã se vor revãrsa asupra lui.
Îmbrãcându-se, pe îndelete, realiza cã niciodatã nu
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profund, minute, ore în ºir sau câteva zile, dupã care
intervine uitarea; invariabil, aposteriori uitãrii, din când în
când, îþi mai aminteºti de miracolul întâlnit, dupã care
totul se scufundã în negura altor amintiri, se alege praful
ºi pulberea, neantul cerându-ºi obolul necesar propriei
perpetuãri; se recade în odioasa banalitate, în cotidianul
sordid, comun, în care aceleaºi lucruri se petrec ciclic,
parcã la nesfârºit.
Nefecunda agitaþie dialecticã a unora ºi altora se
consumã ºters, tern, fãrã tresãriri metafizice, fãrã doruri
cerute etern, fãrã impulsul de a porni în cãlãtorii ºi a trãi
aventuri neºtiute; pustii sunt sufletele celor care nu mai
cred în miracol. Gândesc: o lume creatã din miracol, nu
poate avea cuprinsã în ea miracolul manifest sub diferite
forme ºi apariþii de neînþeles?
Eu însumi sunt un miracol trist, lovit de unul absolut
încântãtor, luminos, cald, fecund, matern, blând; în faþa
lui mã simt ca navigatorul care a traversat mãri ºi oceane
pentru a-ºi gãsi, finalmente, portul liniºtit menit corãbiei
sale încercate de furtuni ºi uragane. În sufletul meu este
atâta singurãtate, încât credeam cã nimeni nu mai poate
pãtrunde, sub nici o formã în hãþiºurile ciudate, personale.
Îmi dau seama cã, pânã acum, n-am trãit real, cã n-am
cunoscut trepidarea voioasã a vieþii, ci doar m-am lãsat
mãcinat de tristeþi proprii, depãrtându-mã de cãldura
momentelor frumoase pe care orice existenþã normalã le
poate scoate în faþa omului.
Pânã la întâlnirea cu Sirena locuiam în sinele meu
ca într-o muzicã neauzitã de nimeni, dar vibrantã, ºi în
acelaºi timp extrem de sensibilã: credeam cã aceasta
este starea fireascã în care-mi voi purta existenþa pe
pãmânt, nebãnuind nici o secundã cã lumea poate fi
privitã ºi altfel, poate avea alte lumini ºi alte culori pe
care un ochi comun nu le poate sesiza în veci; privisem,
aºadar, pânã atunci, lumea cu un ochi comun, iar acum
posedam unul transfigurat, superior, capabil de a detecta
subtilele nuanþe ale curcubeului diafan nãscut din
împreunarea luminii cu apa suspendatã în eter. ªi se mai
petrece ceva ciudat cu mine, mai gândi scriitorul; de când
Sirena m-a învãluit, ca într-o pânzã miraculoasã, cu
parfumul ei de ambrã, dulce-amãrui, ca al migdalei în
apusul existenþei sale vegetale, s-a declanºat în mine o
energie ce mã îndeamnã la aiureli verbale aproape
permanente, în care mã regãsesc pe mine însumi ºi
discut pânã la epuizare, de parcã acum mi-ar fi o groazã
imensã faþã de tãcere; discut cu mine însumi ºi tot nu
mã satur, nu mã pot opri din aceastã lungã conversaþie,
în care încerc sã-mi explic, încã o mai fac îndãrãtnic,
ºtiinþific, miracolul. Mã electrizeazã propriul meu cuvânt,
propria mea trãire ºi simt cum ceva mã transfigureazã
subtil, extrem de subtil ºi cum o bucurie celestã îmi
invadeazã inima precum un râu de aur în apus curge
spre o mare sfâºiatã de luminile a miliarde de sori, veniþi
din alte universuri, pentru a-ºi înfige sticlos lumina în
gându-mi tandru ºi rãvãºit, deopotrivã. Dar, totodatã, nu
am intenþia sã devin aidoma unui circar bine instruit, care
uzitându-ºi propria raþiune se dovedeºte doar un simplu
meseriaº în în cãutãrile lui netemãtoare, învârtind pe toate
feþele miracolul ºi strivindu-l prin intermediul teascului
gândirii; chiar de-aº depune un efort titanic, de înþelegere
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a ceea ce mi se întâmplã, n-aº face decât sã mai
împlinesc, probabil, un alt fel de performanþã intelectualã,
deºi punctul terminus al demonstraþiei nu-l pot întrezãri
nici defel. Ceea ce s-ar impune acum, imperios, ar fi
echilibrul ºi înþelepciunea, dublate de conºtiinþa faptului,
cã sunt supus anumitor limite imposibil de trecut prin
intermediul bãrcii numite raþiune.
ªi apoi, dincolo de toate astea, de micimea vieþii
personale, de conºtiinþa finitudinii caraghioase în raport
cu universul nemãrginit, ar trebui sã-mi asum totul ºi sã
trãiesc în consecinþã, lãsând timpul sã rezolve ce este
de rezolvat. Apoi, un alt gând nu-mi dã pace: de ce oare,
Moº Pavel mi-a scris în slavonã? Cum de a ºtiut, cã nu
sunt strãin de aceastã limbã? Sã aibã ºi Moºul ceva
miraculos în el? Sã fiu prizonierul unui timp special, tip
buclã, în care au loc fapte imposibile raþiunii comune ºi
care se mai ºi repetã? Dar mie nu mi se repetã nimic; tot
din ceea ce am trãit la venirea în staþiune a fost unic;
nimic n-a fost repetat, nici o faptã, un fenomen, un gest;
nici mãcar vremea nu s-a dovedit a fi identicã, de la o zi
la alta. Atunci, oare ce trãiesc? Unde mã aflu? Cine sunt?
Cine este Sirena? Voi mai putea scrie, vreodatã, ceea ce
voi dori? Voi mai fi capabil sã-mi aºez pe hârtie
sentimentele? ªi dacã aº face-o, cu ce preþ ar fi aceasta?
M-ar înþelege Sirena? Ea, care pare sã fie atât de ruptã
de realitãþile lumii mele? ªi dacã aº mai scrie, aº face-o
pentru ea sau pentru mine? Nu ºtiu, al naibii sã fiu dacã
am cea mai micã idee în acest sens, doar atât pot afirma
cã numai gândindu-mã la ea mã simt viu, lipsa ei
trimiþându-mã direct în moarte. E suficient ca o imagine,
un zâmbet sã-mi treacã prin memorie ºi sã pricep cã ea
reprezintã catalizatorul, centrul universului lumii mele
limitate. Neliniºtit de atâtea enigme ce-o înconjoarã pe
fiinþa care pare a fi sortitã sufletului meu pe vecie, îmi
dau seama, cã timpul mã surprinde, când vesel, când
agitat, când împãcat cu destinul, când rãzvrãtit împotriva
lui, a lumii, a lui Dumnezeu însuºi, într-o existenþã pe cât
de minunatã, pe atât de insondabilã ºi de nepriceputã
pânã la capãt.
În timpul acesta, scriitorul cãuta sã-ºi afle câteva
lucruri mai acãtãrii pentru a pleca în staþiunea vecinã, de
unde plãnuia sã revinã târziu, în noapte, cât mai târziu,
pentru ca oboseala sã-l doboare ºi sã doarmã profund,
uitând cã se mai aflã pe lume. Cãci aiurelile sale,
încercarea de a depãºi etapele incomode pe care le
conºtientiza a-i fi fost întinse înainte de o mânã ce-i trasa
un traiect existenþial pe care nu ºi-l putea înþelege ca
fiind al lui personal, îl epuizau totalmente; i se pãrea cã
este un personaj comic dintr-o piesã bufã, care joacã
precum o marionetã trasã de aþe, fãrã a se putea împotrivi
pãpuºarului, pentru cã acela avea în mâinile lui sforile
ce-l miºcau din inerþia în care-l aruncase întreaga lui viaþã
de pânã atunci. ªi acum, deodatã, pãpuºarul îl trãgea
spre viaþã; marele pãpuºar se îndurase de existenþa lui
anostã ºi-i oferise înainte de marea ºi decisiva trecere,
un moment miraculos, scoþându-i în faþã o fiinþã care-i
devastase existenþa. ªi nu putea apela la nimeni din afara
lui capabil sã-i ofere un punct de sprijin în universul care
se rotea odatã cu toate întrebãrile sale, zãpãcindu-l
definitiv. Poate numai Moº Pavel sã mai priceapã ce i se
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din cauza durerii ce-l mãcina interior, atât de violent,
instantaneu.
ªtiu, atunci, cã nu-ºi luase obiºnuitul medicament,
pentru tensiune, recomandat de medic, în fiecare
dimineaþã. Dar el nu mai avusese dimineaþã, ºi nici
amiazã nu mai avusese, cãci se trezise târziu, istovit;
apoi, rãpus de gânduri ce nu-i mai dãdeau pace, uitã cu
desãvârºire de pastila atât de necesarã. Chemã chelnerul
ºi-l plãti cu greu; se ridicã forþat, încercând sã facã doar
câþiva paºi. Aceeaºi ghearã se înfigea ºi mai adânc,
scobindu-i parcã pieptul cu o furie pe care nu mai putea
s-o priceapã. Trebuia sã ia pastila izbãvitoare, în cel mai
scurt timp cu putinþã. Formã cu greu numãrul de mobil al
taximetristului. Din fericire, acesta se afla la doar douã
minute distanþã. Veni în trombã ºi-l transportã înapoi în
staþiune, cu viteza permisã de o aglomeraþie enervantã.
Coborî greu, dar fãrã sã dea ºoferul de înþeles, cã ar
avea vreo suferinþã anume; porni pe aleile însingurate,
parþial întunecate, cãci seara venise demult ºi cerul
înstelat se zãrea printre plopii care-ºi tremurau crengile
peste caldarâmul acoperit parþial de frunze rãtãcite.Venea,
cumva, toamna. Gheara din piept se încastrase bine ºi
nu-i mai dãdea drumul. Mergea cu eforturi supraomeneºti;
deodatã, în spatele lui simþi niºte paºi ca de pâslã, moi,
gingaºi, aproape imperceptibili. Întoarse capul, dar în
întuneric nu desluºi nimic; se mai deplasã câþiva metri ºi
se aºezã pe o piatrã, ca sã rãsufle, aºa cum putea,
chinuit. Îºi zise, cã nu va mai uita niciodatã sã-ºi ia
blestemata de pastilã; cum se va trezi, dacã va mai
apuca, de aici încolo, asta va face: va lua pastila, într-o
agãþare teribilã de viaþã, cãci inexplicabil, sinele lui tânjea
dupã nemurire, tot aºa cum vroia sã se consume,
împãcat, într-o iubire ce nu s-ar fi putut niciodatã supune
vreunei îndoieli sau nelãmuriri.
ªtia cã în iubire va afla sensul vieþii, iubire pe care napucase s-o trãiascã, dar pe care o simþea crescând în
el, ca pe un nufãr ce se dezvoltã în apele aurii-verzui ale
unui lac dintr-o þarã exoticã, îndepãrtatã ºi dorea sã poatã
supravieþui acestei nefaste dureri ce-i acaparase trupul
nevolnic. Din nou, auzi aceiaºi paºi mãrunþi, precauþi,
parcã ºi o creangã micã, uscatã, cãlcatã neatent. Privi
iar în ceaþa întunericului amestecat cu umbre nedesluºite
de arbori, care se lungeau pe caldarâm în lumina unor
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întâmplã întrucât, aºa cum susþinuse, fusese salvat de
aceeaºi Sirenã cu mulþi, foarte mulþi ani în urmã, deºi,
sincer sã fie, întrezãrise în spusele bãtrânului ºi o anumitã
dozã de tristeþe ºi o circumspecþie pe care nu o putea
avea decât o fiinþã lovitã de experienþe înfricoºãtoare.
La el va trebui sã ajungã, dar nu azi, ci mâine, mai
gândi scriitorul. Avea credinþa, ºi nu ºtia de ce, cã din
înþelepciunea ºi experienþa lui Moº Pavel va þâºni la
suprafaþã acea vorbã, acel gând care sã-i aline durerea
cuibãritã organic în centrul cordului obosit de atâtea
întrebãri, dar mai ales de un dor neþãrmurit faþã de fiinþa
care trãia în adâncurile mãrii. Poate bãtrânul va gãsi acel
cuvânt lecuitor, menit a-l mai liniºti sau a-i dezvãlui
adevãruri pe care le vroia, pe care le dorea auzite. Evident, leacul universal ar fi suprimarea gândului; sã nu
mai gândeºti, sã nu mai simþi, atunci ai avea o existenþã
platã, liniarã, oarecum larvarã. Dar poþi renunþa la a nu
mai gândi? Poþi emite pretenþii de yoghin în meditaþie
absolutã, când tu eºti un om oarecare, ros interior de
cele mai ciudate întrebãri, nãscute din cea mai nefireascã
situaþie care þi se putea înfãþiºa vreodatã?
Taxiul era în faþa porþii mari, care delimita staþiunea
de restul omenirii. Urcã. Muzica liniºtitã îl acompanie în
drumul rapid al maºinii pânã în staþiunea învecinatã. Acolo
coborî ºi se afundã, repede, în mulþime. Avea aceeaºi
senzaþie a anonimatului desãvârºit din marile aglomerãri
urbane, când se pierdea cu o infinitã plãcere, colindând
pe strãzi necunoscute cu imobile vechi, asediate de
grãdini lãsate în paraginã, sãlbatice, îngrijite parþial de
bãtrâni neputincioºi, incapabili de a mai alunga din raiul
verde buruiana luxuriantã, vibraþia iederei ce asediazã
zidul mucegãit al casei prãbuºite în neantul smaraldului
rece, al plantelor ahtiate dupã un punct de sprijin.
Aºa era el acum, în plinã mulþime forfotitoare,
gãlãgioasã; aidoma plantei în cãutarea unui centru de sprijin
miraculos. Peregrinãrile ºi pitorescul istovit al unor peisaje
de demult îi invadarã memoria, inexplicabil. Se aºezã la
una din terasele cu umbreluþe verzi ºi comandã o cinã
uºoarã. În jur, parfum de mare sãratã ºi adiere de vânt
calm, supus unor legi pe care mintea sa refuza sã le mai
proceseze. Mânca ºi fiecare înghiþiturã îi provoca o plãcere
aparte, întrucât, ca niciodatã avea timp sã mestece
îndelung ºi sã simtã gustul în toate profunzimile sale.
Deºi mânca, gândul la Sirenã nu-i dãdea pace; simþea,
cã ºi în somn, aceasta se va instala cât de curând,
acaparându-i, sufocându-i existenþa; nãluca nu-i dãdea
pace. Dar dacã era doar o plãsmuire a minþii lui, o proiecþie
exterioarã a ceea ce ar fi vrut el sã i se întâmple, un cerc
anume creat de el însuºi, în care singur s-a lãsat captiv,
pentru ca existenþa sã nu i se mai parã atât de banalã? O
nãlucã ce se insinua sub forma unui mister, care nu se
lãsa nicidecum dezvãluit, un mister ce pãrea sã rãmânã
fãrã rãspuns, mister insondabil, acaparator deopotrivã.
Se trezi, deodatã, agãþat imponderal, deasupra unui gol
imens, pe care nu-l putea controla în nici un fel ºi simþi
atunci cum o ghearã seacã, rece, i se înfige în piept,
adânc, tot mai adânc, provocându-i o durere fizicã de
nesuportat.Era ca o tãieturã orizontalã ce-i reteza
respiraþia subit ºi care-l determina sã se þinã cu mâna de
scaunul pe care stãtea, de teamã sã nu se prãbuºeascã
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stâlpi de electricitate ce aveau atârnate în capãt câte un
glob de sticlã asediat de praf ºi o gãlbenealã specificã
scurgerii timpului. Nimic! Fãcu un efort, apoi un altul,
care-i mai consumã ºi bruma de energie pãstratã precaut
pentru asemenea momente de disperare biologicã ºi se
îndreptã spre vila al cãrei contur începea a se desluºi. O
licãrire de speranþã îi traversã trupul; încã puþin ºi va
putea sã-ºi ia pastila salvatoare. Spera sã fie salvatoare!
Trecea printr-un fel de purgatoriu, probabil, gândi atunci,
ca sã se lecuiascã de poftele lui ascunse, de gândurile
lui contradictorii sau de þelurile confuze, sã i se dea peste
nas pentru micile lui voluptãþi pe care ºi le permisese a
le avea; i se oferea prilejul purificãrii prin durere concretã,
fizicã, aici, acum, pe pãmânt, pentru propriul lui bine
metafizic...În sfârºit, treptele vilei; una, douã, douãzeci
ºi nouã. Uºa camerei, cheia, întrerupãtorul. Lumina lustrei
invadã interiorul, desluºind mãsuþa pe care-l aºteptau
medicamentele. Se îndreptã, epuizat, cãtre ele; întinse
o mânã ºi desfãcu în sunet surd cutia cu pastile. Când
se aplecã sã ia sticla cu apã, observã cã este goalã.
Atunci, gheara din piept intrã ºi mai adânc,
prãbuºindu-l pe scaunul improvizatului birou. Deci, cam
aºa aratã sfârºitul; penibil ºi enervant, deopotrivã. Este
ºi moartea un mister, unul din cele multe din care e
formatã viaþa. Toatã agitaþia noastrã, verbalismul de doi
bani, teoriile, nu rezolvã nimic atunci când gheara morþii
se înfige în sufletul celui care nu mai are puterea de a i
se împotrivi. Într-un fel, ea este reala noastrã izbãvire,
pentru cã ne elibereazã de toate futilitãþile cu care ne-am
condus destinul pânã la întâlnirea cu ea, cea care-þi oferã
marea ºi definitiva libertate.
Curioasã rãmâne luciditatea mea de acum în faþa ei;
o caut din priviri ºi n-o vãd, simt doar imensa durere
care-mi marcheazã sfârºitul... mai gândi scriitorul, înainte
de a scãpa sticla goalã din mânã. Atunci, uºa camerei
se dãdu la o parte ºi în pãtrunse Sirena; era, realmente,
o apariþie. Avea privirea înlãcrimatã ºi derutatã. Se repezi
cãtre el, apucându-l de mâini ºi privindu-l înfricoºatã. La
rândul lui, o privi înceþoºat, simþind aripa morþii cum
încearcã sã-i închidã definitiv pleoapele obosite. Sirena
se repezi cãtre sticla goalã ºi porni cu ea la parterul clãdirii,
pentru puþinã apã. O speranþã ultimã licãri în sufletul lui,
aºteptând picãtura de apã, care-i va face mai uºoarã
lunecarea medicamentului pe gâtul foarte uscat de groaza
morþii ºi de aºteptarea prea lungã. Trecurã minute bune
ºi Sirena nu dãdea semne cã ar veni. Cu toatã durerea
pe are o resimþea din ce în ce mai mult, se îngrijorã pentru
ea. Dacã nu se descurca? Dacã i se întâmplase ceva?
Orice!
Se ridicã, fãrã sã-ºi dea seama cu ce resurse, ºi
coborî treptele neluminate. În hall, pe caldarâmul rece,
plângând înfundat, zãcea întinsã Sirena, având un picior
într-o poziþie nefireascã. Se aplecã asupra ei, transpirat,
traversat de ape reci. Constatarea îl uimi; avea piciorul
cel puþin fracturat ºi o umflãturã teribilã creºtea în dreptul
gleznei contorsionate. În clipe formidabile, Dumnezeu îþi
dã puteri pe mãsurã. O luã în braþe ºi urcã treptele cu ea,
nemaisimþind nimic în pieptul sãu chinuit. Cu fiecare
treaptã pe care o trecea, apropierea sufleteascã de ea
creºtea în proporþii geometrice.
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ªtia cã iubirile nemãrturisite dor, dar nu credea cã
durerile pot fi atât de chinuitoare, încât sã te poarte pânã
în pragul infarctului. Se mai consola, palid, cu gândul, cã
durerea lui era una rezultatã din nerespectarea
tratamentului zilnic, dar pe de altã parte, nu putea ignora
ceea ce se petrecea cu firea lui când doar se gândea la
ea, dar când se gãsea cu ea în braþe?
Îºi dãdu seama, cã secãtuirea lui biologicã se datora
ºi faptului cã întreaga-i viaþã nu fãcuse altceva decât
sã despice firul în patru zeci ºi patru de alte fire, sã-ºi
punã un milion de întrebãri analizând excesiv diversele
situaþii în care fusese implicat, sã contabilizeze trãiri ºi
sentimente ca un computer de înaltã performanþã, fãrã
a diseca gândul asupra repercusiunilor acestora, a
propriei sale fiinþe, decât în ultimul ceas, când arareori
mai putea sã facã ceva, sã intervinã, sã schimbe întrun fel sau altul cursul prestabilit prin destin de o stare
anterioarã lui.
Nu i se pãrea ridicol niciodatã sã se zbatã ºi sã transpire ca un om prins de o nebunie sacrã, atunci când se
trezea analizând lucruri care, în realitate, erau de o
simplitate uimitoare. Trebuia, pur ºi simplu, sã fie trãite,
iar el uitase tocmai acest aspect: al trãirii. Uitase sã
trãiascã, mulþumindu-se cu supravieþuirea, având acum
regretul cã nu ºtiuse cum sã atingã fericirea, în scurtul
rãgaz oferit, aici, pe pãmânt, printr-o întâmplare
inexplicabilã.
O aºezã pe patul uriaº ºi plecã el însuºi dupã apã.
Coborî la parterul vilei, acolo unde apa rece continua sã
curgã ºi dupã anumite ore din noapte. Înghiþi pastila ºi un
pahar imens de apã îl rãcori instantaneu. Se sprijini de
zidul rece, cât timp apa umplu sticla de doi litri. Apoi se
odihni, ca dupã un lung periplu prin deºert. Privi în oglinda
ciobitã, a toaletei. Îºi vãzu chipul stors de vlagã, îmbãtrânit prematur. Firele albe ale pãrului stãteau rebele în
creºtetul capului, de parcã ar fi fost un al doilea Einstein
dupã descoperirea teoriei relativitãþii; arãta, mai degrabã,
a personaj de comedie, decât de tragedie ºi aproape cã-l
pãli râsul. Îºi reveni repede din starea ciudatã ce-l
cuprinsese ºi porni spre camerã. Acolo îl aºtepta Sirena.
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care erau triºti. Chiar când renunþase la ideea de a gãsi un om
fericit, cercetãtorul ajunse într-un sat... Oamenii îl îndrumarã
spre marginea satului, unde, spuneau ei, va gãsi cel mai fericit
om din lume...
Cercetãtorul urmã drumul noroios ºi descoperi o casã de
chirpici, îngropatã în pãmânt. Înãuntru, sãrãcia era lucie, nici
mãcar o pãturã nu acoperea glodul bãtãtorit. Un blid spart era
singurul obiect din bordei. Pe miriºtea din spatele casei, un
bãtrân plivea buruienile, cu mâinile goale, mângâind puþinele
legume pe care le îngrijea... Zâmbetul de pe faþa sa era pur,
permanent... Scãldat de razele soarelui, pãrea cel mai fericit om
din lume... Nevenindu-i sã creadã, cercetãtorul se apropie:
- Incredibil, am cãutat în toatã lumea omul perfect ºi, printre
toþi învãþaþii ºi erudiþii, nu am gãsit un singur individ care sã fie
fericit. Totuºi, tu pari a fi lipsit de griji, deºi trãieºti într-o sãrãcie
lucie ºi nu ai parte de nimic... Care este secretul tãu...?
- Greºeala ta, rãspunse blând bãtrânul, este cã ai cãutat
motive pentru a explica fericirea, ai cãutat senzaþia aceea
trecãtoare pe care oamenii o numesc în general fericire. Mã
întrebi de ce sunt fericit... Nu ºtiu. Nu am niciun motiv sã fiu
aºa ºi totuºi, simt cum fiecare fibrã din mine strigã de fericire...
Nu am cum sã înþeleg aceastã senzaþie... Fericirea adevãratã nu
are niciun motiv ºi niciun scop... Ea este, sau nu este, pur ºi
simplu!
Cercetãtorul a înþeles cã bãtrânul era un maestru zen ºi s-a
retras...
...
Un tânãr aspirant la spiritualitate a ajuns, dupã luni de
aºteptare, în faþa unui bãtrân maestru zen...
- Te rog, am aºteptat atâta timp pentru a îþi auzi vocea,
spune-mi ceva care sã-mi schimbe viaþa, învaþã-mã ce trebuie
sã fac pentru a trãi mai bine!?
- Fii…
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Un foarte bãtrân maestru zen cãlãtorea prin lume, vizitând
fiecare þarã. Faima sa îl precedase ºi toþi liderii politici îl invitau
la dineuri, bucurându-se de câteva momente în preajma unui
om considerat atât de sfânt.
Un conducãtor vestit pentru erudiþia sa nu avea încredere
în acest aºa-zis sfânt ºi s-a hotãrât sã îl umileascã în public. Ia trimis o invitaþie cu panaº, pe care ermitul s-a hotãrât sã o
onoreze.
La palatul unde avea loc recepþia, totul fusese îmbrãcat în
aur. Împãratul îl aºtepta pe înþelept cu un copil pe genunchi,
pentru a demonstra cã respectã cu desãvârºire riturile. Se
pregãtise atent ºi, îndatã de bãtrânul se aºezã, începu sã
vorbeascã tunãtor...
Cu un gest scurt al mâinii, maestrul zen îi arãtã copilul de
pe genunchi ºi îl reduse la tãcere:
- Sã ascultãm... Micuþul a gângurit ceva...
...
Un tânãr a hotãrât cã trebuie sã atingã iluminarea cât mai
repede. Citise foarte multã filosofie orientalã ºi se hotãrâse sã
urmeze calea marilor iluminaþi, ca Guatama sau Mahatma...
A cãlãtorit în India cu avionul ºi apoi a urcat pe un munte
foarte înalt. Maestrul zen care locuia acolo în perfectã izolare a
acceptat sã îl înveþe calea spiritului. Însã, dupã câteva zile în
care nimic special nu s-a întâmplat, tânãrul a început sã devinã
neliniºtit...
- Maestre, sunt deja de mult timp aici ºi nu am senzaþia cã
am învãþat ceva despre spirit. Tot ceea ce facem este sã ne
plimbãm în jurul templului... Nu se aude niciodatã nimic, nu
apare nimic nou...
- Nu apare nimic nou pentru cã tu nu ºti sã vezi cu adevãrat.
Nu se aude nimic nou pentru cã nu ºti sã asculþi liniºtea, în
infinitele ei nuanþe.
- Bine maestre, dar vreau sã fac ceva practic, vreau sã fac
primul pas pe drumul spre iluminare, vreau sã învãþ mai multe
despre spirit...
- O vei face...
În ziua urmãtoare, tânãrul a fost trimis sã aducã apã de la
un izvor aflat într-o râpã abruptã. Din cauza pietrelor colþuroase,
el a vãrsat tot conþinutul butoiului, ajungând la templu cu doar
câteva firiºoare rãzleþe de apã...
- Vezi, a conchis maestrul împãcat, trebuie sã înþelegi cã
drumul spre iluminare este chiar în faþa ta. El începe aici, acum,
prin coacerea unei pâini sau prin scoaterea unei gãleþi de apã
dintr-o fântânã...
...
Cãutând sã gãseascã sensurile ascunse ale înþelepciunii,
un mare om de ºtiinþã cãlãtorea prin lume. Întâlnise oameni de
culturã, erudiþi, însã nu gãsise niciodatã un om care sã se
declare fericit. Chiar ºi cei mai bogaþi, cei mai înþelepþi, cei
adulaþi de oameni, toþi aveau probleme, toþi aveau momente în
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Odinioarã, într-un tãrâm de cumpãnã, putea fi vãzut,
apropiindu-se cãlare, de-a lungul potecii care se pierdea în
desiºurile Codrului Fermecat, un viteaz ca în poveste, strãin de
acele meleaguri, ar fi spus un necunoscãtor al Lumii Poveºtilor.
Însã noi vom spune, de îndatã ce cãlãreþul strãin se va fi
apropiat îndeajuns, cã nu era nimeni altul decât Mugurel,
galopând grãbit în spinarea poneiului negru cu o stea în frunte,
cãci întâmplãri neprevãzute ameninþau graniþele îndepãrtate
ale Comitatului de Câmpie.
Strãjerii înaripaþi aflaserã privind în zare semne neliniºtitoare
ce anunþau o tainicã primejdie fãrã seamãn. Pe calea care separa
Comitatul de Þinutul Apelor nu mai sosise vreo solie din vremuri
pierdute în negura uitãrii. Iar Râul fãrã Nume nu se putea ºti
dacã îºi mai afla curs cãtre Marea cea Mare. Orice încercare de
a trimite pe firul sãu câte o plutã în iscodire rãmãsese fãrã sorþi
de izbândã. Una câte una întrebãrile se îndepãrtau plutind înspre
necunoscut, fãrã a se primi nici un rãspuns...
- Conte Urechilã, cer permisiunea sã purced în zbor pânã
dincolo de orizont, zise bravul cãpitan al Gãrzii Comitatului,
Vulturul Pleºuv, fâlfâind maiestuos din aripile sale uriaºe.
Contele Urechilã fremãtã îndelung din boticul sãu catifelat,
îºi ciuli urechile, doar-doar va fi aflând un sunet în liniºtea
nefireascã din depãrtãri; ba chiar þopãi zile ºi nopþi pânã unde
îºi amintea cã se întinde Comitatul, dar nimic din toate acestea
nu îi fu de ajutor. Orizontul parcã încremenise în tãcere ºi
depãrtare ºi rãmânea mut la frãmântãrile iepuraºului ºi mereu
de neatins. Fiecare apus aducea cu sine ºi mai multã povarã în
sufletele vieþuitoarelor din Comitat, care urmãreau cu respiraþia
întretãiatã cum dispare dincolo de zare lumina plãpândpurpurie. Noapte de noapte somnul le era curmat de gânduri
temãtoare: „Va mai rãsãri ºi mâine Lumina dinspre Þinutul
Muntos, ori Marea cea Mare o va înghiþi în depãrtare?”. În cele
din urmã iepuraºul nu avu încotro ºi îl trimise în recunoaºtere
pe Vulturul Pleºuv.
- Cãpitane, nimeni din Lumea Poveºtilor nu a rãzbãtut
dincolo de orizont. Zvonuri vechi ºi, poate, înþelepte, spun cã
aºa ceva nici nu este cu putinþã. Dar dacã asta îþi este dorinþa
ºi astfel þi-e dorul... Sã-þi fie zborul lin ºi zarea aproape, mai
adãugã iepuraºul, care era un mare cititor al cãrþilor din
vremurile de odinioarã, pe când Lumea Poveºtilor se spune a fi
fãcut parte dintr-o altã lume...
Cu toþii îºi purtarã sufletul în bãtaia aripilor Vulturului Pleºuv,
tot mai departe ºi mai departe, pânã ce temerarul înaripat
dispãru, aureolat de lumina plãpând-purpurie, dincolo de
orizont. În zadar îl aºteptarã însã a se mai întoarce de acolo.
Dus a fost ºi luã cu sine ºi sufletele tuturora, rãmase captive
dincolo de zarea îndepãrtatã.
În curând viteazul Mugurel plecã în galop cãtre Þinutul
Muntos. Lumea Poveºtilor pornea într-o nouã aventurã. Dar
pentru asta era nevoie sã fie anume înºtiinþate câteva dintre
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vieþuitoarele ei, care mai cãlãtoriserã, cândva, cãtre necunoscut.
- Eu spun asa: sã tlimitem în iscodile pisicusele sãlbatice si
bufnisele spelioase. Ele vol pulcede noaptea si se vol opli din
cãlãtolie în zolii zilei, ial astfel nimeni nu le va da de ulmã de-a
lungul Lâului fãlã Nume, pânã hãt depalte, dincolo de olizont.
Odatã ce vol afla ce se întâmplã în afala tãlâmului povestilol, se
vor întoalce pe negândite si ne vol înstiinsa si pe noi. La ulma
ulmei, au fost cei mai tainici si cei mai tãcusi osteni în aventula
de la Tlecãtoale. Cled cã sunt iscoadele pelfecte. Plopun ca
pisicusele sãlbatice si bufnisele spelioase sã fie numite iscoade
de tainã ale Lumii Povestilol dincolo de olizont.
În poiana piticilor din Codrul Fermecat glasul nostim al
ursuleþului Moº Martin era ascultat cu mare atenþie de întreaga
adunare. Cu toþii erau aºezaþi în jurul pajului Prinþesei Sânziana
la un sfat care nu suferea amânare. Se aflau acolo piticii din
poveste, cu bãrbi albe ºi scufii roºii, care nu mai pridideau sã
aþâþe vâlvãtaia unui foc straºnic ce ardea în mijlocul adunãrii
înãlþându-ºi flacãra cãtre noaptea înstelatã a bolþii cereºti. Mai
la margine, abãtuþi ºi îngânduraþi, cu aripile lor frumoase acum
pleoºtite ºi neputincioase, puteau fi zãriþi vulturii pleºuvi, care
se temeau amarnic de ceea ce i s-o fi întâmplat temerarului lor
cãpitan, dispãrut dincolo de zãrile îndepãrtate. Contele Urechilã
cu întreaga sa suitã de iepuraºi ai Comitatului de Câmpie se
grãbise de asemenea sã participe la sfatul de tainã. Veniserã
pânã ºi locuitorii Stejarului Poznaº, Veveriþa, Sobolul, ºoriceii
neastâmpãraþi, dupã ce cu greu renunþaserã la pregãtirile pentru
un ceai dansant prin cotloanele ascunse ale arborelui. Pânã ºi
broasca þestoasã se scoborâse din Þinutul Muntos ºi îºi iþea
capul somnoros de sub carapace. Ce mai, întreaga suflare a
Lumii Poveºtilor încerca sã afle cam ce anume ar trebui sã facã
pentru a strãbate dincolo de zãrile necunoscute ale tãrâmului
de poveste.
De prin desiºuri, pisicuþele sãlbatice ºi bufniþele sperioase
rãspunserã pe diferite glasuri propunerii ursuleþului, astfel încât
nimeni nu putu sã înþeleagã dacã erau încântate sau dimpotrivã
de îndeletnicirea ce li se orânduia. Însã niciuna nu îºi arãtã
fãptura printre cei de faþã, aºa cã fiecare în parte încerca a se
convinge cã deja o armatã de pisicuþe ºi de bufniþe va fi ºi
purces acolo unde cu toþii se codeau sã plece. Dar nimeni nu
se osteni sã verifice dacã într-adevãr fãpturile din hãþiº îºi vor
fi luat în serios rolul. Mai pe scurt, cu toþii trãiau o mare
nelãmurire ºi deznãdejde ºi nu se puteau nicicum hotãrî pe
cine sã mai trimitã pe urmele Vulturului Pleºuv. Parcã niciunii
nu ar fi dorit sã pãrãseascã Lumea Poveºtilor. Þi se fãcea ºi
milã sã îi vezi posomorâþi ºi cuprinºi de o tristeþe neþãrmuritã,
cãreia nici mãcar nu puteau sã îi dea glas, de teamã sã nu se
descurajeze întrutotul.
Deodatã se auzirã nechezat vesel ºi tropote grãbite în
desiºurile Codrului Fermecat. Deîndatã piticuþii rãspunserã cu
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un nou nechezat ce se auzi departe în noapte, urmat
îndeaproape de galopul unor copite grãbite zor nevoie. Cu toþii
sãrirã de pe locurile lor ºi strigarã într-un glas:
- E Mugurel, viteazul din poveste, cãlare pe Poneiul Negru
cu o stea albã în frunte!
Parcã cea mai fericitã dintre toþi fu, totuºi, Sânziana...
Voinicul, nu mai mare decât un bãieþel din lumea cea de
toate zilele, ridicã poneiul în douã picioare, trãgând straºnic de
cãpãstru, ºi strigã înspre întreaga adunare:
- Vrãjitorul Alb ne îndeamnã sã purcedem fãrã zãbavã într-o
nouã cãlãtorie. Vom urma firul Râului fãrã Nume pânã dincolo
de zare, pe urmele Vulturului Pleºuv, despre care nu se mai ºtie
nimic, ºi e mirare. Piticii vor alcãtui degrabã o corabie mãiastrã.
Ne aºteaptã Marea cea Mare.
Sânzianei începu sã îi batã inima ceva mai repede, dacã
stãm bine sã ne gândim, ea bãtea chiar tare-tare. O corabie?
Marea cea Mare? Dincolo de zare? Licurici se zbãtea de zor, în
uralele vieþuitoarelor, strãbãtând agitat distanþa dintre voinic
ºi prinþesã, pânã se cuibãri între cârlionþii fetiþei. El unul era
gata de cãlãtorie.
Înainte, înainte, tot mai departe ºi mai departe, pe Râul fãrã
Nume, eroii din poveste pãrãseau, la bordul Corãbiei Mãiastre,
Lumea atât de dragã lor a Poveºtilor. Strãbãturã Codrul
Fermecat, prin desiºuri ºi poiene ce pãreau nesfârºite, încât
uneori aveau impresia cã, de fapt, se întorc mereu de unde au
plecat. Niciodatã nu li se pãruse mai fermecat Codrul, care
parcã le fãcea mereu pozne ºi nu dorea sã le dea drumul dincolo
de frunziºul sãu fremãtãtor. Nu de puþine ori vitejii noºtri
credeau cã aud cum Codrul Fermecat râde pe înfundate de ei,
iar ursuleþul Moº Martin, care nu putea fi urnit de la provã (el îi
spune „plovã”, sau, mai simplu, „în fasã”) se jurã cã o salcie îi
zâmbise pur ºi simplu la un cot al râului, dupã care îºi ascunsese
zâmbetul în spatele unei ploi înmiresmate. Era o Salcie
Plângãtoare, dar chiar plânsul ei pãrea o nãzdrãvãnie ca sã îi
necãjeascã. Încet, încet, dar sigur, dupã zile ºi nopþi plutitoare,
Corabia Mãiastrã lãsã în urmã Codrul Fermecat, moment în
care cu toþii puturã jura cã auziserã un îndelung oftat din partea
arborilor, pe când ramurile acestora parcã le fãceau, tot mai în
urmã ºi mai în urmã, semne de bun rãmas. Puþin fâstâciþi ºi
tare emoþionaþi, nu se puturã abþine sã nu se repeadã cu toþii la
pupa (aici ursuleþul nu mai avea probleme ºi nu spunea
niciodatã „în spate”) ºi, cu ochii în lacrimi, sã îºi fluture mâinile
îndelung a bun rãmas. Nu ºtiu cum se face, dar niciunul nu
cutezã sã spunã „la bunã revedere, Codrule drag!”. Sã se fi
cuibãrit în inimile lor presimþirea cã urmau sã plece într-o
cãlãtorie fãrã putinþã de întoarcere? Mugurel fu primul care
reveni la prova ºi scrutã întinderea ce li se aºternea în faþã.
Erau, cum s-ar zice, imaºurile înflorite ale Comitatului de Câmpie.
Printre malurile nãpãdite de flori înmiresmate ºi arbuºti
pitici, iepuraºul Urechilã, conte al Comitatului, fremãta îndelung
din boticul sãu catifelat ºi îºi tot lungea urechile peste poate,
doar-doar va afla în zare Castelul sãu atât de drag pe care, iatã,
îl pãrãsea încã o datã pentru cine ºtie câtã vreme. Cel mai mult
îi pãrea rãu dupã atâtea cãrþi pe care le lãsase necitite în urma
sa, dar spera ca vremea ºi vremurile sã nu aºtearnã prea mult
praf pe ele, pânã când se va întoarce. Vai, de ar fi ºtiut iepuraºul
cum uitarea se va pogorî asupra Comitatului pânã când doar
praful va rãmâne din amintirea cãrþilor de odinioarã... Cãci îi era
dat sã purceadã într-o cãlãtorie mult, mult mai îndelungatã, în
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sunete prelungi de cornuri ºi urale de bun venit, iar toate scufiile
furã aruncate cu voioºie înspre bolta înstelatã, de unde câteva
poposirã direct în mijlocul focului, dând mare bãtaie de cap
tuturora: cine sã îºi fi pierdut preþioasele scufii? se întrebau
neliniºtiþi piticuþii, uitându-se cu pãrere de rãu la flacãrã
poznaºã ce le fãcea încântatã diferite semne, parcã invitândui sã mai încerce odatã nesãbuitul salut adresat noilor sosiþi.
Pãi cum, cine sã îºi fi pierdut scufia? se arãtau nedumeriþi
piticuþii. Eu nu, eu iar nu, pânã cãzurã de acord cã nimeni nu îºi
pierduse cãciuliþa, asta ar fi fost o mare ruºine, doar cã nu ºtiu
cum se face cã scufiile nu ieºeau la numãrãtoare ºi câþiva
rãmaserã cu capetele descoperite. Dar asta numai aºa, o vreme,
spuneau ei, pânã îºi vor aduce de acasã preþioasa scufie, pe
care nu se ºtie cum, iatã, o uitaserã, se scuzau câþiva piticuþi cu
feþele cam pleoºtite, scãrpinându-se stingheriþi în creºtetul
capului, parcã temãtori sã nu cumva sã îºi fi rãtãcit cu totul
podoaba roºie, pe acasã, desigur, nu aici, mai adãugau
uitându-se, aºa, într-o doarã, cam încruntaþi cãtre flacãrã ce
ardea cu multã, multã voioºie... Ce mai, se crease o asemenea
harababurã cã uitaserã cu toþii de nechezat ºi de tropote, pânã
când Moº Martin se trezi cu Licurici poposindu-i pe botic ºi
licurind zor nevoie pentru a fi bãgat în seamã.
- Hap.... hap... hap-ciu! izbucni ursuleþul, dupã care strigã
pe cât putu de tare din adâncul fiinþei sale deodatã
preschimbate de fericire: - Sânziana! Sânziana! Ai venit! apoi
adãugã deîndatã, luând o figurã serioasã, cum se cuvenea din
partea unui paj al unei prinþese: - Stimasi iepulasi, piticusi,
vultuli, pisicuse, bufnise, vevelisã, solicei si dlagã bloascã
sestoasã, totul va fi bine: Plinsesa Sânziana a sosit pentlu a ne
ajuta si de data aceasta sã salvãm Lumea Povestilol.
ªi, fãcând o plecãciune, se repezi, fãrã a mai pierde vremea
cu prea multe cuvinte, direct cãtre Ducele Cãluþ, care tocmai se
apropia ca o patã de culoarea laptelui dinspre noaptea Codrului
Fermecat. Din prea mult entuziasm ursuleþul îºi pierduse însã
ochelarii, poate chiar când strãnutase, aºa cã acum trecu în
vitezã alãturi de poneiul prinþesei, stârnind hohotele întregii
adunãri ºi zâmbetul plin de dragoste al fetiþei. Ce sã-i faci, aºa
era el, un ursuleþ tare zãpãcit, dar un slujitor de mare nãdejde.
În curând se adunarã în jurul focului, în care piticuþii,
îndeosebi cei fãrã scufii, aruncarã zor nevoie cât mai multe
lemne uscate, poate prea multe, ar fi spus piticuþii care aveau
capul acoperit, mângâindu-ºi cu satisfacþie barba... Voia bunã
domnea pretutindeni, parcã pânã ºi vulturii se arãtau mai puþin
pleºuvi, bãtând agitaþi din aripi, iar, dinspre desiºurile din
marginea poienii, se auzirã câteva mieunaturi, ceea ce însemna,
se gândirã cei din jurul focului, cã nu chiar toate pisicuþele
sãlbatice vor fi plecat cãtre orizont... Împãrþindu-ºi unii altora
ceºti cu vin sau cu ceai, dupã preferinþe, una dintre ele, desigur,
având multã, multã miere, aºteptau cu toþii sã vadã ce anume
le va spune Prinþesa Sânziana. Fetiþa, de atunci, de odinioarã,
de la povestea cu Trecãtoarea, li se arãta în fiecare noapte – ºi
doar noaptea, aºa, la vremea când copiii dorm liniºtiþi în
pãtucurile lor – pentru a petrece împreunã în Lumea Poveºtilor.
Prinþesa Sânziana însã habar nu avea ce anume sã le spunã.
De fapt, nici nu ºtia cã ei aºteptau o povaþã la grea cumpãnã
din partea ei. Aºa se face cã, o vreme, rãmaserã cu toþii privind
unii la alþii în tãcere, pânã când situaþia devenise tare
caraghioasã. Nimeni nu observã cum Spiriduº apãru o clipitã
deasupra poienii, agitându-ºi aripioarele sale strãvezii ºi râzând
pe înfundate de nedumerirea lor. Mare noroc avurã atunci cu
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þinuturi pe care nici în cãrþi nu le aflase pomenite, necum în
gândurile sale.
Ursuleþul Moº Martin, agitându-se neîncetat între babord
ºi tribord (sau, cum zicea el, stânga ºi dleapta navei), încerca
sã îºi aminteascã pe unde va fi fiind acea rãscruce ºugubeaþã
unde se întâlnise, odinioarã, cu Sânziana, dar parcã acele
întâmplãri se petrecuserã atât de demult, cã nici nu ar fi fost,
de nu s-ar fi povestit despre ele într-o carte... Ce mai, eroii
noºtri lãsau în urmã o lume nespus de dragã lor ºi, pe mãsurã
ce înaintau în necunoscut, se simþeau tot mai pierduþi ºi mai
singuri, fãrã de rost ºi fãrã încurajare. Ce vor face ei în Lumea
cea Mare?
Mugurel, atent la cârma corãbiei, observa cum Râul fãrã
Nume devine tot mai larg ºi malurile tot mai îndepãrtate, pe
mãsurã ce coteau printre meandre tot mai ameninþãtoare ºi
mai puþin înflorite. Acesta va fi fost Þinutul Sãlbatic, despre
care doar în basme se vorbea ºi unde nimeni nu cutezase sã se
aventureze. Decât temerarul Vultur Pleºuv, pierdut în cãutarea
cãtre mare. Se vor pierde ºi ei asemenea bravului cãpitan
înaripat? Ori îl vor regãsi teafãr ºi nevãtãmat, aºteptându-i cu
nerãbdare? Acestea nu se puteau încã ºti, iar jur-împrejurul
corãbiei plutea, la prova, la pupa, la babord ºi la tribord, aceeaºi
întrebare. Cum va fi, oare?
Odatã cu înserarea, vulturii pleºuvi se înãlþarã puþin în zbor
– dar nu prea mult, fãrã cãpitanul lor le era teamã sã mai cutreiere
înãlþimile cerului – ºi revenirã cu o veste îmbucurãtoare: dupã
urmãtorul cot al Râului fãrã Nume se întrezãrea o insuliþã. Cu
ultimile sclipiri ale soarelui printre arborii deja întunecaþi,
piticuþii se strãduirã sã acosteze corabia la marginea insuliþei,
pregãtindu-se pentru prima noapte petrecutã pe meleagurile
Þinutului Sãlbatic. Bufniþele sperioase ºi Pisicuþele sãlbatice
se încurajarã unele pe celelalte ºi plecarã în recunoaºtere. Cum
insula nu era din cale afarã de întinsã, nu le trebui multã vreme
pânã la a da de ºtire cã nu se zãrea nici urmã de vieþuitoare în
preajmã, aºa cã se hotãrârã, cu toþii, sã pãºeascã pe mal, pentru
a pregãti cele necesare înnoptãrii. Adunaþi în jurul unui foc de
tabãrã, eroii din poveste se codeau sã dea glas temerilor ce le
strãbãteau sufletele. Se uitau, cu coada ochiului, la voinicul
Mugurel ºi la Prinþesa Sânziana, doar-doar le vor spune aceºtia
câteva vorbe de încurajare. Fetiþa ºi bãiatul priveau însã cam la
fel unul la altul, cãutând fâstâciþi sã nu arate cã nu prea au
habar la ce urmeazã ei sã se încumete odatã plecaþi în Lumea
cea Mare.
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În pãtucul ei de la etajul casei, Sânziana deschide ochii
cãtre o nouã zi. Primul lucru pe care îl vede este peretele gol
deasupra ºemineului, iar fetiþa se întreabã – pentru a câta oarã?
– pe unde o fi hãlãduind vulturul pleºuv. A dispãrut de ceva
vreme, iar bunicul o tot amãgeºte cum cã a plecat în zbor întro misiune secretã, dar cã se va întoarce cât de curând. ªi zilele
trec, dar vulturul pleºuv niciunde. În fiecare searã fetiþa adoarme
încercând sã îºi imagineze ce o face vulturul pleºuv ºi pe unde
o fi fiind el acuma, sãrmanul. ªi în fiecare dimineaþã se trezeºte
cu speranþa cã îl va regãsi deasupra ºemineului, veghind-o
statornic. Dezamãgitã, Sânziana se încruntã uºor ºi o zbugheºte
direct la fereastrã. Piticuþii se aflã la locul lor, în faþa casei,
supuºi de nãdejde, aºteptând-o sã coboare pentru a porni
într-o nouã cãlãtorie primprejur. Rotindu-ºi privirea, fetiþa
zãreºte departe, departe, cele douã piscuri de la Trecãtoare.
Zâmbind a aducere aminte, Sânziana se gândeºte cu drag la
SAECULUM 8/2008

ce-i fusese ei dat sã trãiascã odatã, demult, într-o cãlãtorie
teribil de aventuroasã cãtre Trecãtoare. De atunci povesteºte
mai ales bunicului despre Vrãjitorul Alb, despre Luminã ºi
poneiul alb, despre ursuleþul Moº Martin ºi Licurici, ce mai,
despre cum devenise ea, peste noapte, Prinþesã a Lumii
Poveºtilor. Bunicul o ascultã atent de fiecare datã ºi îi pune
câte o întrebare care de obicei o încurcã tare-tare, de genul „ªi
cum fu, draga moºului, cu liliacul înþelept?”, sau „ªi ce ai vãzut
prinþeso când te-ai uitat printr-o uºiþã, în labirint?”. Dupã care
o mângâie pe creºtet, o suie pe cãluþul alb-alb ca laptele ºi
pornesc, ea cãlare, el alãturi pe jos, într-o nouã aventurã prin
codru. Vrând-nevrând ajungeau mai mere pe firul pârâului care
nu are nume, despre care bunicul spune cã undeva, departe,
departe, se varsã în marea cea mare. Aceasta fetiþa nu o prea
înþelege, nu a vãzut niciodatã Marea cea Mare. În ultima vreme
rãmâne tot mai des pe gânduri, privind neîncetat în zare ºi
încercând sã îºi închipuie drumul pârâului în lumea cea mare.
Într-o bunã zi învaþã un nou cuvânt: „Olizont”. ªi din acea zi
totul se schimbã pentru Sânziana.
Cum stãteau ei aºa încurcaþi ºi nedumeriþi pe insuliþa de pe
Râul fãrã Nume, numai ce simþirã cum creºtetul le este
împodobit de câteva picãturi. Nedumeriþi, privirã unul cãtre
celãlalt, dupã care mai puserã câteva lemne pe foc. Noaptea
de-abia începuse ºi pânã la rãsãritul zorilor era cale lungã.
Piticul Gnom îºi aprinse din nou pipa ºi tocmai ce se pregãtea
sã ia cuvântul – toatã lumea era teribil de curioasã ce va fi
având de spus piticul Gnom – când un nou picur îi poposi
direct în pipa aprinsã, zãdãrnicindu-i îndeletnicirea. Râzând pe
înfundate, cu toþii se fãceau cã nu observaserã pocinogul
bietului piticuþ. Însã nimãnui nu îi mai veni sã râdã atunci când
auzirã un oftat ºi deodatã simþirã cã li se miºcã pãmântul sub
picioare. Eroii din poveste încremenirã fãrã sã înþeleagã nimic.
Apoi auzirã zgomotul apei ca ºi cum s-ar fi aflat pe corabie ºi ar
fi cârmit cãtre mal. Mugurel þâºni în spatele poneiului negrunegru cu o stea în frunte ºi porni în galop cãtre Corabia Mãiastrã.
Cu toþii se repezirã pe urmele sale. Îl aflarã imediat, aºa, cam
cât þi-ar lua sã bei jumãtatea de canã de cafea cu lapte
dimineaþa, cãci insuliþa nu avea cine ºtie ce întindere mare.
Ajunºi la mal, rãmaserã cu gura cãscatã, nevenindu-le sã le
creadã ochilor ceea ce vedeau.
- Poate cã visãm? îndrãzni ursuleþul Moº Martin.
Imediat Licurici i se aºezã pe botic, iar ursuleþul strãnutã
straºnic. Nu, nu pãrea cã viseazã. Ca sã fie totuºi sigur, trase de
coadã o pisicuþã sãlbaticã ºi imediat simþi gheruþele supãrate
ale acesteia poposindu-i pe lãbuþã. Era clar, nu visa. Insuliþa o
pornise la drum, înapoi, cãtre Lumea Poveºtilor, ducând în
spinare pisicuþe, iepuraºi, vulturi, bufniþe, un ursuleþ tare
zãpãcit, ce mai, un echipaj complet. Iar alãturi, urmându-i
cuminte, plutea Corabia Mãiastrã. Toþi piticuþii îºi scoaserã
scufiile ºi se scãrpinau nedumeriþi în creºtetul capului. Dupã
care le puserã la loc ºi îºi mângâiarã îndelung bãrbile. Dupã
care îºi aprinserã pipele ºi pufnirã care mai de care, înãlþând un
nor de fum, iar, dacã ar fi fost zi, ai fi zis cã insuliþa este un
vapor cu aburi. În cele din urmã se hotãrârã sã dea ocol, încã o
datã, insuliþei nãzdrãvane, ºi stabilirã ca punct de întâlnire focul
de tabãrã.
Urmã un iureº plin de neastâmpãr în noapte, cu toþii
chemându-se ºi agitându-se necontenit de prin cotloanele
insuliþei, de multe ori dând nas în nas, cãci nu aveau mare
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Vorbele rãsunarã de pretutindeni ºi de nicãieri. Eroii din
poveste, treziþi devreme dintr-un somn adânc ºi zbuciumat,
priveau nedumeriþi în jur, în zorii dimineþii, ºi nu vedeau printre
copaci decât malurile Râului fãrã Nume, Corabia Mãiastrã ºi pe
ei înºiºi rãsfiraþi în jurul a ceea ce va fi fost un foc de tabãrã.
Primul care îi lãmuri fu ursuleþul Moº Martin cãþãrat pe
carapacea Þestoasei, care mai dormita încã.
- Pssssstttt! le zise el prietenilor, ducându-ºi lãbuþa la botic.
A volbit Insula Plutitoale.
- Hmmmmm, se auzi din nou acelaºi glas misterios. Cine
mã numeºte Insulã Plutitoale?
Acum eroii noºtri nu mai îndrãzneau sã spunã nimic.
Niciunuia nu îi veni sã îºi creadã urechilor ºi mulþi se frecau la
ochi ºi se ciupeau de vârful nasului – sau al boticului – pentru
a vedea dacã nu cumva viseazã încã. O Insulã Plutitoare, treacã
meargã, dar ºi vorbitoare pe deasupra, era prea de tot. Aºa
ceva întâlneai doar în basme.
- Foarte ciudat tãrâmul ãsta sãlbatic, continuã glasul
necunoscut, ºi tuturor le pãru cã le vorbeºte un bãtrân
cumsecade. Le mai veni inima la loc, dar tãceau mâlc.
- Toatã lumea se mirã cã sunt o Insulã Plutitoare. Ce
vieþuitoare fãrã minte. Parcã nu ar mai fi vãzut în viaþa lor aºa
ceva. Era foarte bine la Marea cea Mare.
ªi Insula încheie cu acelaºi oftat pe care eroii îl auziserã cu
o searã înainte. Imediat dupã aceea simþirã câþiva picuri pe
obraji, picuri ce se transformarã în curând în picãturi dese,
deºi pe cer nu era nici un nor de ploaie. Pisicuþele sãlbatice
începurã sã îºi lingã blana ºi pleoscãirã nedumerite din limbile
lor micuþe. Luminat de un gând, iepuraºul Urechilã culese un
picur, îl gustã cu atenþie, dupã care zise:
- Sunt lacrimi. Insula Plutitoare plânge.
Lacrimile încetarã sã mai cadã din coroana arborilor
împrãºtiaþi pe insulã. Se uitau unii la alþii ºi nu ºtiau ce sã mai
spunã. Ursuleþul Moº Martin se hotãrî atunci sã mai încerce o
datã.
- Te salut, fãptulã dlagã. Ivilea ta mã feliceste. De unde vii
tu, jucãlie, Insulã Plutitoale, oale esti o viesuitoale de la Malea
cea Male?
Tãcere. Apoi, acelaºi glas, parcã puþin bãnuitor:
- Mda, mda, ursuleþule, ai rostit bine cuvintele. Aproape
perfect. Tu trebuie sã fii. Te cãutam de foarte multã vreme. De
când anume, nu mai ºtiu, am tot plutit pânã am uitat de ce
plutesc. Între timp vãd cã am ajuns în acest Þinut Sãlbatic ºi
tare mi-e teamã sã nu mã fi abãtut din cãutarea mea. Nu mai
cunosc foarte bine drumul ºi mi-e teamã cã nu mai ºtiu unde
sã ajung ºi nici de unde am plecat. Mi-e tare dor de casã, de
Marea cea Mare, mai zise Insula Plutitoare, dupã care începu
iar sã lãcrimeze.
Eroilor noºtri li se fãcu atunci tare milã de sãrmanã insulã
ºi se cãutarã care mai de care de batiste ºi batistuþe, pe care nu
ºtiau cum sã i le ofere straniei fãpturi, aºa cã se ºterserã ei de
apa sãratã ce le uda necontenit feþele. Nu se putea ºti dacã nu
cumva printre lacrimile insulei nu se strecuraserã ceva lacrimi
de-ale lor... Sânziana, amintindu-ºi de cum se pierduse ea
odinioarã în Lumea Poveºtilor, fãrã sã mai ºtie drumul cãtre
casã, se hotãrî sã intervinã, ºtergându-ºi propriile lacrimi.
- Nu mai plânge, Insulã Plutitoare! Te înþeleg foarte bine.
Suntem ºi noi pierduþi ºi rãtãciþi în drumul spre Marea cea
Mare. Poate vom merge împreunã acolo de unde nu îþi aminteºti
sã fi plecat, dar unde te poartã dorul neîncetat.
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lucru de cercetat, pânã când, obosiþi, se regãsirã în jurul focului
din care mai pâlpâiau doar câteva flãcãrui rãzleþe. Nu micã le fu
mirarea sã o audã glãsuind pe Þestoasã. Vorbea foarte rar. Se
pare cã îi aºteptase cuminte, în tot acest timp, fãrã sã se fi
miºcat un singur pas. Încet-încet, alene, de parcã s-ar fi trezit
din somn – pãrea cã doarme mai tot timpul – Þestoasa zise,
iþindu-ºi capul de sub carapace:
- Mda...mda... Am ajuns pe Insula Plutitoare. E bine, e foarte
bine. Îmi aduc aminte. Aºa trebuie sã fie. Acum vom ajunge cu
siguranþã la Marea cea Mare.
- Dar nu se poate, Þestoasã dragã! strigã Sânziana. Noi ne
îndepãrtãm de Marea cea Mare!
Þestoasa o privi atent, se gândi o clipã ce pãru o veºnicie,
dupã care se hotãrî.
- Ai dreptate, Prinþeso. Insula sãrmana nu ºtie. Poate ar fi
bine sã o lãmuriþi.
ªi cu acestea Þestoasa îºi ascunse capul sub carapace ºi
cu nici un chip nu reuºirã sã mai scoatã ceva de la ea. Era o
Þestoasã foarte misterioasã, pãrea tot timpul cã ºtie mai multe
decât ceilalþi ºi cã spune mai puþin decât ºtie. Tare zgârcitã la
vorbã.
- Cum sã o lãmurim? se întrebã iepuraºul Urechilã.
- ªi de unde ºtia Þestoasa cã insuliþa ne va duce la Marea
cea Mare? adãugã poneiul alb, nechezând nedumerit ºi bãtând
din copitã.
- ªi de ce plutim înapoi, cãtre Lumea Poveºtilor? interveni
Mugurel, privind încruntat în noapte.
Se aflau într-o teribilã încurcãturã. Brusc ursuleþul Moº
Martin îºi aminti de aventura de odinioarã, când se trezise el
însuºi pe carapacea umblãtoare a Þestoasei. Cu jumãtate de
gurã, ursuleþul îndrãzni a se adresa prietenilor sãi:
- Poate tlebuie sã spunem câteva volbe anume, pentlu ca
insula sã ne lecunoascã?
Cu toþii îl privirã miraþi. Nu prea înþelegeau de unde îi venise
ursuleþului o asemenea idee nãzdrãvanã. În cele din urmã
Sânziana, încruntându-se uºor a aducere aminte – parcã citise
ea ceva într-o carte – se luminã, îl mângâie pe Moº Martin pe
botic ºi îl întrebã cu dragoste:
- ªi cine ar trebui sã spunã acele vorbe, ursuleþule drag?
Care sunt vorbele, îþi aminteºti?
Ursuleþul era tare încurcat. Îngândurat, se îndreptã spre
carapacea Þestoasei, se cãþãrã cu chiu cu vai – îl ajutã ºi poneiul
alb, împingându-l uºor de la spate – dupã care pãru cã adoarme
adânc. Toþi eroii din poveste se adunarã jur împrejur, spre a-i
veghea somnul, sau, dupã cum sperau ei, aducerea aminte.
Orele treceau, noaptea se adâncea, pânã ce furã cu toþii furaþi
de obosealã, genele li se îngreunarã ºi adormirã visând despre
insule plutitoare, Râul fãrã Nume ºi Marea cea Mare. În zorii
zilei Moº Martin se trezi primul, cãscã îndelung ºi, nici el nu
ºtia de ce, se trezi vorbind de unul singur, dupã cum urmeazã:
- Te salut, fãptulã dlagã. Ivilea ta mã feliceste. De unde vii
tu, jucãlie, insulã plutitoale, oale esti o viesuitoale de la Malea
cea Male?
Insula se opri imediat din mersul ei de neînþeles pe apã.
Acum, fie vorba între noi, nimeni nu avea de unde ºti cã, peste
noapte, Spiriduº se arãtase o clipitã în jurul focului de tabãrã
ºi, agitându-ºi poznaº aripioarele, îi ºoptise ursuleþului câteva
vorbe anume în ureche, aºa, de aducere aminte...
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- Cine sã fie oare, cine sã fie? se auzi glasul molcom al
insulei.
- Sunt eu, Sânziana, Prinþesã a Lumii Poveºtilor, aflatã întro cãlãtorie dincolo de orizont, cãtre Marea cea Mare! izbucni
fetiþa cu toatã fiinþa ei.
- Hmmm. Da, aºa este, Sânziana, pe tine te cãutam, acum
parcã îmi amintesc. Dar te aflu numai cu un ursuleþ, ºi trebuia
sã fiþi mai mulþi, mult mai mulþi temerari... Aºa mi s-a spus.
Atunci eroii noºtri izbucnirã toþi deodatã, uºuraþi ºi fericiþi,
de nu se mai înþelegea nimic:
- Suntem ºi noi, suntem ºi noi, Insulã Plutitoare!
- Cine þi-a spus?
- Când þi-a spus?
- L-ai vãzut pe Vulturul Pleºuv, pe bravul nostru cãpitan?
- De când ne cauþi, tare demult ne cauþi?
- Cum este la Marea cea Mare, cum e dincolo de orizont, e
cale lungã ºi e primejdie mare?
Insula începu atunci sã râdã încetiºor, se roti jur împrejur,
de îi ameþi pe toþi prietenii ei, ºi rosti cu multã, multã veselie:
- Dragii mei, ce bine îmi pare sã vã întâlnesc! Foarte
îndelungatã cãutare! La drum, cãci e primejdie mare!
ªi, în uralele nesfârºite ale eroilor din poveste, printre bãtãi
din aripi, scufii aruncate în aer, nechezat ºi mieunat, insula
porni deîndatã într-o nouã cãlãtorie, cãtre Marea cea Mare...
Înainte, ºi noi înainte în poveste, cãci pânã departe mult mai
este!
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Pe Râul fãrã Nume se zãrea Insula Plutitoare, ducând cu ea
cãtre necunoscut o armatã de pisicuþe sãlbatice, vulturi pleºuvi,
bufniþe sperioase, piticuþi poznaºi, iepuraºi drãgãlaºi, ce mai,
întreaga Lume a Poveºtilor. Era veselie mare, se cântau cântece
piticeºti, de ai fi zis cã eroii noºtri plecaserã în vacanþã, cãtre
marea cea mare. Numai Mugurel, viteazul din poveste, cãlare
pe poneiul negru-negru cu o stea în frunte, privea încruntat ºi
îngândurat malurile tot mai ameninþãtoare ale Þinutului
Sãlbatic. Nu se putea ºti ce se ascunde dincolo de ele ºi ce
primejdii neprevãzute se puteau abate oricând asupra straniului
petec de pãmânt de pe firul apei. Degeaba încerca voinicul sã
afle ceva de la Insula Plutitoare. Aceasta pãrea cã nu îºi mai
aminteºte nimic din cãlãtoria ei dinspre marea cea mare. Era
bucuroasã nespus cã îºi aflase prietenii ºi cu asta misiunea ei
ajunsese, cum s-ar zice, la bun sfârºit. Tare uitucã insulã, ºi nu
e de mirare cã se înþelegea de minune cu ursuleþul Moº Martin.
Doar câþiva dintre temerari împãrtãºeau temerile voinicului
Mugurel: piticul Gnom, contele Urechilã ºi ducele Cãluþ, toþi
oºteni de nãdejde odinioarã, în cãlãtoria cãtre Trecãtoare, în
cãutarea Luminii. Reuniþi la sfat de tainã, departe de zarva
celorlalþi, aceºtia îºi spuneau vorbe îngrijorãtoare.
- Ceva nu este în regulã cu Insula Plutitoare, începu Mugurel.
- Nu cred cã ne ascunde ceva, dar are mintea cam
zdruncinatã. Plânge din te miri ce ºi nici nu mai ºtie când, de
unde ºi cum a ajuns pânã aproape de Lumea Poveºtilor,
continuã contele Urechilã, care, fiind mare cititor de cãrþi
felurite, chiar ºi medicale, se grãbi sã adauge: Îi recomand o
curã de bãi naturale la marea.
Piticul Gnom se opri din pufãit, îl privi cam lung pe iepuraºul
Urechilã, ºi adãugã într-o doarã.
- Mda, conte, ai glãsuit cum nu se poate mai bine. Ca sã
vezi întâmplare, noi mergem tocmai cãtre marea cea mare, dacã
nu ai uitat, cumva.
SAECULUM 8/2008

Eroii pufnirã în râs, pe înfundate, gândind cã prea multe
cãrþi citite îl cam încurcau uneori pe urechiosul învãþat.
Iepuraºul îºi agitã urechile, dupã care se declarã de acord.
- Aºa este, prietene. Asta vroiam sã spun ºi eu. Tocmai ce
mi-ai luat vorba din gurã. Ce minunatã întâmplare ºi potrivealã,
cu marea cea mare. Când vom ajunge acolo, de bunã seamã cã
insula îºi va aminti totul.
- Mi-e sã nu fie prea târziu, interveni, cu un nechezat nervos,
ducele Cãluþ. Poneiul negru-negru îl aprobã imediat, nechezând
ºi el scurt.
- Eu nu sunt aºa de sigur cã vom ajunge acolo prea curând,
reveni Mugurel.
Eroii îl privirã nedumeriþi. Voinicul, privind în zare, adãugã
serios:
- Voi nu aþi vãzut cã nu e cu putinþã sã ne apropiem de
Orizont? În fiecare dimineaþã acesta se îndepãrteazã de noi, de
parcã ne-ar face în ciudã.
Cãzurã cu toþii pe gânduri. Aºa era, Orizontul pãrea foarte
misterios, orice ar fi fãcut drumeþii, nu era cu putinþã sã stai de
vorbã cu el aºa, despre una, despre alta, cum ar fi despre
Vulturul Pleºuv, îºi ziserã toþi în gând, cu capetele în pãmânt.
Piticul Gnom rupse primul tãcerea, dupã un pufãit sãnãtos din
pipã:
- Propun ca, împreunã cu toþi piticuþii mei, sã reluãm în
stãpânire Corabia Mãiastrã ºi sã pornim înainte, în recunoaºtere.
Mi-e ca insula sã nu se îndrepte, neºtiutoare ºi uitucã, înspre
cine ºtie ce capcanã neprevãzutã.
- Ideea ta e strãlucitã, prietene, se grãbirã sã fie întrutotul
de acord ceilalþi. Fii numai cu bãgare de seamã!
- N-aveþi grijã. Nu s-a nãscut ea încã întâmplare sã îmi
scufunde corabia! se fãli, mândru, piticul Gnom.
Iepuraºul Urechilã se opri, în ultimul moment, sã îi
aminteascã prietenului sãu cã mãiastra lui corabie plutea doar
de câteva zile, rãstimp în care nu prea dãduserã piept cu cine
ºtie ce primejdii... Zis ºi fãcut, piticuþii trecurã la bord, înãlþarã
ºi câteva pânze, dupã care pornirã înainte în urale, dispãrând
în curând dupã un cot al râului. În acel moment Mugurel se
încruntã din nou. Planul pãrea prea uºor. ªi dacã piticuþii se
vor rãtãci în Þinutul Sãlbatic?
Nici nu ºtia Mugurel câtã dreptate avea ºi cât de mult se
înºela, totodatã. Cineva urma a se rãtãci de cursul Râului fãrã
Nume, în hãþiºurile Þinutului Sãlbatic, dar nu despre piticuþi
avea sã fie vorba... Iar noi, dacã vrem sã aflãm cine se va pierde
de calea cãtre marea cea mare, sã nu mai stãm cu ochii la
soare; povestea nu ne aºteaptã, ea merge înainte, nu are
rãbdare!
În înserare, Mugurel, ducele Cãluþ ºi contele Urechilã priveau
îndelung ºi tot mai neliniºtiþi înspre zare. De când plecaserã
piticuþii, nici un semn, nici o chemare, nici o solie dinspre
Corabia Mãiastrã, nimic, parcã i-ar fi înghiþit împreunã ºi zarea
ºi marea cea mare. Cu chiu, cu vai, cu greu furã convinºi câþiva
vulturi pleºuvi sã se înalþe în zbor, nu prea înalt însã, ºi sã
purceadã în recunoaºtere. Nu se mai auzi nimic dinspre ei, ºi
gândurile tuturor se înnegurarã tare, pânã când, în dupã-amiaza
târzie, toþi ceilalþi vulturi pleºuvi luarã o hotãrâre: sã plece în
zbor în cãutarea cãpitanului lor ºi a celorlalte zburãtoare ce se
pierduserã dincolo de zare. În zadar se rugarã de ei eroii din
poveste sã nu se încumete în depãrtãri, cã e primejdie. Vulturii
plecarã tare pleºuvi fâlfâind din aripile lor maiestuoase,
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din înãlþimi. Dar nu pentru multã vreme. Cu o ultimã zguduire,
Insula Plutitoare dispãru sub apã, chiar înainte ca balaurul
fioros sã arunce o palã de foc peste ea. Mugurel ºi poneiul
negru-negru cu o stea în frunte rãmaserã singuri în mijlocul
Râului fãrã Nume, pentru a înfrunta duºmanul ce se arãta imens
deasupra lor. Balaurul se oprise deasupra bãieþelului ºi îl privea
curios cum îºi agitã sãbiuþa cãtre el. Monstrul zburãtor îºi întinse
gâtul lung ºi apucã tacticos în colþi sãbiuþa, cãreia Mugurel nu
vru nicicum sã îi dea drumul. Aºa se face cã voinicul fu înãlþat
în aer ºi se pierdu în înãlþimi agitându-ºi mâna liberã cãtre
botul imens al fãpturii înfricoºãtoare. Era o luptã foarte inegalã,
trebuie sã se fi gândit poneiul negru-negru, în timp ce necheza
îndelung în mijlocul apelor învolburate, pentru prima datã
temându-se cu adevãrat de soarta ce îl aºtepta pe Mugurel,
voinicul strãin de aceste meleaguri, dar care se ivise, odinioarã,
din senin, pentru a apãra Lumea Poveºtilor.
ªi în inima tuturor se cuibãri aceeaºi întrebare: ne vom mai
reîntâlni curând, oare?
Bufniþele sperioase zburarã ce zburarã prin Þinutul Sãlbatic,
pânã ce oboseala fu mai mare decât teama de balaur, aºa cã
poposirã printre copacii ameninþãtori. Pisicuþele sãlbatice, ce
mieunaserã nevoie mare, acum tãceau mâlc, îºi lingeau blãniþa
ºi iscodeau atente în jur. Se înnoptase de-a binelea, aºa cã
deopotrivã pisicuþe ºi bufniþe se simþeau, mãcar astfel, în largul
lor: nimeni nu vedea ca ele prin întunericul de nepãtruns. Se
vor fi gândit cã, pânã la urmã, nu scãpaserã de soarta pe care
le-o hãrãzise ursuleþul Moº Martin: iscoade de nãdejde prin
Þinutul Sãlbatic. Dar cui sã raporteze ele ceea ce vedeau? Unde
erau toþi prietenii lor, eroii din poveste? Rãtãciþi, asemenea lor,
prin cotloanele Þinutului Sãlbatic. Atente, pisicuþele purceserã
la drum. Nu era vreme de pierdut. Trebuia sã iasã cumva la
liman, deºi habar nu aveau încotro era indicat sã îºi îndrepte
paºii. Toate erau însã de acord cã în preajma Râului fãrã Nume
era primejdie mare. Nu cã le-ar fi folosit mare lucru, întrucât
habar nu mai aveau încotro va fi fost firul apei.
Pisicuþele ciuleau urechile, mijeau ochii sclipitori în noapte,
atingeau cu mare ferealã pãmântul cu lãbuþele, îºi zburleau
blãniþa, îºi fremãtau neîncetat boticul ºi mustãþile, dar nu
simþeau nimic. Parcã nu era nici þipenie de vieþuitoare în Þinutul
Sãlbatic. De la o vreme începurã sã se întrebe de ce i se spunea
Þinutul Sãlbatic. Dupã alt rãstimp cãzurã de acord cã, la urma
urmei, puteau fi la fel de bine în Codrul Fermecat; ba chiar
acolo mãcar aveau ceva de furcã printre atâtea pozne ºi pãcãleli
pe care le pregãtea Codrul, pe când aici, nimic. În scurt timp,
pisicuþele ºi bufniþele nici nu mai erau atât de sãlbatice ºi de
sperioase. Adevãrul e cã începuserã sã se plictiseascã
înfruntând tãcerea ºi nemiºcarea Þinutului încremenit. Se
gândeau cu nostalgie pânã ºi la balaur, mãcar pe Râul fãrã
Nume se mai întâmpla câte ceva de care sã te sperii. Pe când
aici, doar luna putea fi zãritã printre coroanele copacilor. Dar
luna nu era o primejdie cine ºtie ce, ba chiar dimpotrivã. În
fiecare dimineaþã, pisicuþe ºi bufniþe o priveau cu jind ºi cu
mare pãrere de rãu cum dispare de pe cer ºi odatã cu ea ºi
noaptea. Luna ºi noaptea erau dintotdeauna cei mai buni
prieteni ai pisicuþelor ºi ai bufniþelor.
Tocmai se gândeau dacã nu ar fi mai bine sã se adune ºi sã
depene poveºti ºi amintiri din vremurile de odinioarã, când se
auzi un sunet tare straniu, departe, în noapte. Pãrea cã cineva
plânge într-un fel tare ciudat, cum nu mai cunoscuserã
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petrecuþi de lacrimile celor rãmaºi pe Insula Plutitoare. Se vor
mai întoarce ei, oare?
Deodatã, în lumina asfinþitului, un punct negru putu fi zãrit
în zare. Se auzirã, pierdute în mari depãrtãri, ºi câteva sunete
de corn, dar nu se putea ºti dacã erau semnale de veselie sau
de avertizare. Sânziana, ursuleþul Moº Martin, iepuraºii,
pisicuþele ºi bufniþele se bucurarã totuºi tare-tare. Mugurel,
contele Urechilã ºi ducele Cãluþ se încruntarã într-o temere
mare. Þestoasa scoase o clipã capul de sub carapace, dupã
care ºi-l ascunse degrabã la loc. Insula Plutitoare începu sã
tremure ºi sã se frãmânte, cuprinsã de o agitaþie de neînþeles.
Primii care abandonarã insula furã ºoriceii, despre care uitaserã
cu toþii de când plecaserã din Codrul Fermecat. Chiþãitoarele
se ascunseserã dibace pânã în acel moment, de frica pisicuþelor
sãlbatice. Iepuraºul, care citise foarte multe cãrþi, îºi pleoºti
imediat urechile ºi zise temãtor, privind ºoriceii grãbiþi sã ajungã
înot la mal:
- Prieteni, nu e semn bun. Ne aºteaptã o încercare cum nici
cu gândul nu gândim. Eu spun sã ne pregãtim de luptã. ªi mai
ales de înot cãtre malurile Þinutului Sãlbatic.
Insula Plutitoare începu sã se agite ºi mai mult. Pãrea cã e
pe punctul sã se rupã în bucãþi. Pata necunoscutã din zare se
apropia vertiginos în zbor. Imediat, gândurile tuturor se
întoarserã în trecut, cãtre liliecii uriaºi ºi bãtãlia de odinioarã,
de pe Râul fãrã Nume. Pisicuþele îºi ascuþirã gheruþele, îºi
zburlirã blana ºi mieunarã mai degrabã înfricoºate. Bufniþele
fâlfâirã scurt din aripi ºi o ºi þâºnirã cãtre malurile Þinutului
Sãlbatic, purtându-ºi în zbor prietenele pisicuþe, fãrã a mai
aºtepta pe nimeni ºi nimic. Þestoasa se furiºã, tãcutã, în apã.
Licurici se ascunse bine-bine între cârlionþii fetiþei. Iepuraºii
fremãtau din boticuri ºi îºi tot lungeau urechile în depãrtare,
privind nehotãrâþi cãtre contele Urechilã. Aºteptau un semn
din partea lui. Ducele Cãluþ se apropie repede cu Sânziana ºi cu
ursuleþul Moº Martin în spinare, nechezând puternic. Mugurel
îºi scoase sãbiuþa micuþã-micuþã, de ai fi spus cã e de jucãrie,
ºi o îndreptã cãtre fãptura ce înainta dinspre asfinþit, dinspre
marea cea mare, de dincolo de zare. Aceasta împrãºtie atunci,
pentru prima datã, o luminã orbitoare. Brusc se auzi glasul
tremurat al Insulei Plutitoare:
- Dragii mei, mi-am amintit câte ceva din drumul meu dinspre
marea cea mare. Se apropie o primejdie foarte, foarte
înfricoºãtoare. E o zburãtoare cu corp de ºopârlã ºi cu gheare,
ce scoate foc pe nãri ºi e fioroasã tare. Nu mai ºtiu cum îi
spune pe nume...
- E un balaur, Insulã Plutitoare, rosti scurt iepuraºul Urechilã,
dupã care înghiþi în sec.
- Aºa e, aºa e, fu de acord Insula Plutitoare. Vã sfãtuiesc sã
vã adãpostiþi din calea lui, nu îl puteþi înfrunta.
- Dal cum, dal cum? întrebã tremurând ursuleþul Moº Martin, pitit în spatele Sânzianei, de unde se gândea cã o putea
apãra mai bine pe prinþesa inimii sale...
- Hm.... se gândi Insula Plutitoare. Prieteni dragi, nu aveþi
altã ºansã decât Þinutul Sãlbatic. Am sã vã las la mal.
Dar insula nu mai avu vreme sã îºi ducã prietenii la mal.
Balaurul era foarte aproape ºi arunca valuri de foc pe nãri,
pârjolind totul în cale. Fiecare se aruncã în apã ºi înotã din
rãsputeri înspre ce direcþie îi veni la îndemânã. Iepuraºii o luarã
la dreapta, despãrþindu-se astfel de pisicuþe ºi de bufniþe;
ducele Cãluþ se avântã curajos pe urmele iepuraºilor, doar
Mugurel rãmase cu sãbiuþa îndreptatã cãtre duºmanul fioros
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vreodatã. Þi se rupea inima când auzeai sunetul acela prelung
ºi trist. Atât le trebui pisicuþelor ºi bufniþelor. Uitând cã ar trebui
sã se teamã, o ºi pornirã glonþ printre copaci ºi tufe, bucuroase
cã aveau ce iscodi. Poate cã, pânã la urmã, ºi Þinutul ãsta
Sãlbatic ºtia ceva pozne. Nu s-ar fi mirat sã îl afle pe Spiriduº
râzându-ºi de ele ºi suflând prin vreun corn de curând inventat.
Adevãrul e cã uitaserã complet de balaur. Parcã nici nu ar fi
fost.
Dar nu era Spiriduº. Pisicuþe ºi bufniþe priveau mirate cãtre
o fãpturã cum nu mai întâlniserã vreodatã. Tare caraghioasã,
îþi venea sã ºi râzi, dar þi se ºi fãcea milã de ea. Urechile clãpãuge,
nu avea mustãþi, botul prea mare, blana prea lungã ºi prea
aurie, coada prea scurtã ºi, pe deasupra, fiinþa era prea greoaie
sã se poatã cãþãra, la nevoie, în copaci. Hotãrât, era cel mai
neajutorat animal pe care pisicuþele îl vãzuserã vreodatã. Ce sã
te faci cu el? Þi se rupea inima numai când îl vedeai cum le
privea speriat ºi dezorientat, scurmând cu ghearele în pãmânt.
Mãcar avea gheare. Pisicuþele hotãrârã pe loc sã îl salveze pe
bietul animal care s-ar fi prãpãdit fãrã ajutorul lor, nu încape
îndoialã. Îl înconjurarã din toate pãrþile mirosindu-l curioase,
pânã când, bietul de el, îºi luã inima în dinþi, se încordã pe cele
patru picioare ºi scoase un sunet scurt din botul prea mare ºi
fãrã mustãþi. Pisicuþele se uitarã unele la altele ºi se prãpãdirã
de râs. Ce caraghios animal, se pare cã nici sã miaune nu ºtia.
Prãpãditul. ªi uitã-te numai la el cum le privea tare-tare uimit
cum se tãvãlesc pe jos de râs. La ce s-o fi aºteptat? Sã sarã în
tufiºuri speriate? Dintr-atât? Mare aiurit auriul ãsta. Acum,
punându-ºi botul pe picioarele din faþã, îºi pleoºti ºi mai mult
urechile clãpãuge ºi începu sã scânceascã. Mai avea puþin ºi
plângea, ce mai. Una dintre pisicuþe, cea mai fâºneaþã din toate
– odatã prinsese un ºoricel de coadã, dar îi dãduse drumul,
cãscata – hotãrî sã îi vorbeascã ghemotocului auriu.
- Miau, miau, auriule, noi suntem pisicuþele sãlbatice,
iscoade din Lumea Poveºtilor. Nu îþi fie teamã, te vom salva
deîndatã, numai sã ne spui cine eºti ºi de unde vii.
Ghemotocul auriu le privi printre urechile clãpãuge, mai
scânci de câteva ori, dupã care îºi luã inima în dinþi ºi zise:
- Ham, ham, eu sunt un cãþeluº fioros ºi nu mi-e teamã de
nimeni, pisicuþe zãpãcite ce sunteþi voi.
Pisicuþele se privirã nedumerite. Cãþeluº? Ce o fi aia? ªi de
ce sunt ele zãpãcite? Nu era prea politicos auriul. Sã îl mai
salveze oare? se gândirã ele ca, supãrate. Sã vedem, ce mai
zice, apoi hotãrâm.
- ªi mã rog de unde vii tu, cãþeluº fioros, ºi ce faci aici, în
Þinutul Sãlbatic?
Auriul ridicã botul, acum parcã ceva mai sigur pe el ºi,
deloc fioros, rãspunse deîndatã:
- M-am rãtãcit în pãdure ºi caut drumul spre casã. Dar voi
ce faceþi aici?
Pisicuþele se privirã uimite. De unde apãruse ghemotocul
ãsta neajutorat, dacã Þinutul Sãlbatic nu era casa lui? Mare
mister.
- Noi fugeam din calea balaurului ºi ne-am pierdut de
prietenii noºtri. Trebuia sã ajungem la marea cea mare, dincolo
de orizont.
Cãþeluºul, tot mai sigur pe el, le cerceta atent. Hotãrât,
pisicuþele astea erau cam într-o ureche.
- Nu existã balauri fioroºi ºi nu poþi sã ajungi dincolo de
orizont, decât în poveste, asta o ºtie oricine. Sunteþi niºte
pisicuþe foarte zãpãcite, v-am spus eu.
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- Zãpãcit eºti tu, auriule, se supãrã fâºneaþa, nu vezi cã nici
sã miauni nu ºtii?
- Dar mãcar ºtiu sã latru. Am învãþat acum o sãptãmânã.
Încã mai exersez.
Pisicuþele furã complet dezorientate de rãspunsul auriului.
Deodatã înþeleserã. Era un pui, sãrmanul. Pe loc îl iertarã pentru
cã nu era pisicã ºi hotãrârã sã îl înveþe, cu rãbdare, cum sã se
descurce în viaþã.
- Auriule, te vom învãþa noi cum sã miauni. Lasã lãtratul, cã
nu te ajutã la nimic, cu el nu ajungi departe. Vrei sã vii cu noi?
Cãþeluºul se uitã cu milã la pisicuþele astea aiurite, care
credeau cã în lumea asta mare existã balauri, cã poþi sã ajungi
dincolo de orizont ºi cã dulãii ar trebui sã miaune. Ia sã se fi
întâlnit ele cu un doberman sau un saint-bernard, alta era
povestea. Pânã una alta, însã, se hotãrî sã le accepte aºa cum
erau, cam într-o ureche. Cel puþin avea cu cine vorbi, cãci se
plictisise de unul singur prin pãdurea fãrã de sfârºit. Dar o
poznã tot le va juca el, ca sã se rãzbune.
- Vin cu voi, cu o condiþie.
Pisicuþele ciulirã urechiuºele. Auriul mai punea ºi condiþii,
ia auzi! Curioase, aºteptarã.
- Sã vã învãþ sã lãtraþi. Nu e aºa de greu, sã ºtiþi.
ªi pornirã împreunã prin Þinutul Sãlbatic, lãtrând ºi
mieunând într-o mare veselie. Dacã iepuraºul Urechilã, mare
cititor de cãrþi, s-ar fi aflat printre ei, le-ar fi spus pisicuþelor cã
se întâlniserã cu un cocker spaniol, specie dispãrutã tare de
demult din Lumea Poveºtilor, a cãrei principalã îndeletnicire
era sã alerge toatã ziua dupã pisicuþe sãlbatice. Poate era mai
bine cã iepuraºul lipsea. Pisicuþele nu l-ar fi crezut.
Adânc ºi mai adânc, în Þinutul Sãlbatic, iepuraºii þopãiau
dezordonat, înfricoºaþi de balaurul înfiorãtor, speriindu-se de
propria umbrã, temãtori de liniºtea ºi întunericul din jur, îngroziþi
cã nu mai ºtiau încotro se îndreaptã, unde se aflã ºi când se
vor reîntâlni cu prietenii lor. Ce mai, în cele din urmã ajunserã
într-atât de panicaþi încât se adunarã cu toþii grãmadã, îºi
ascunserã ochii dupã urechile clãpãuge ºi stãteau aºa,
nemiºcaþi în noapte, cu inima bãtându-le tare-tare, repederepede, visând la imaºurile lor înflorite din Comitat, la un
morman de morcovi dulci ºi la cel puþin o varzã mare ºi verde,
numai bunã de ronþãit. Ca sã fim corecþi, unul poftea o varzã
roºie.
Dupã o vreme numai ce auzirã urechile clãpãuge ºi pleoºtite
peste ochi zgomote înfundate în depãrtare, aºa, ca ºi cum
cineva sau ceva ar fi bãtut mãrunt, neîncetat, pãmântul. Pe
mãsurã ce zgomotele astea supãrãtoare ºi de neînþeles sunau
tot mai aproape ºi mai aproape, inima iepuraºilor bãtea tot mai
repede ºi mai repede, aºa cã la un moment dat sãrmanilor
urecheaþi nici nu le mai sunã nimic altceva în minte decât
hãrmãlaia propriilor inimioare. Dar nu ar fi îndrãznit sã se miºte
nici un deget. Ce mai, când poneiul alb se opri din galop,
purtându-i în spate pe prinþesa Sânziana ºi pe zãpãcitul de
Moº Martin, fetiþa ºi ursuleþul se gândirã foarte încurcaþi dacã
nu cumva întâlniserã o ciudatã statuie iepureascã înãlþatã în
mijlocul Þinutului Sãlbatic. Lipseau doar straturile de morcovi.
Ducele Cãluþ fu primul care se hotãrî sã lãmureascã situaþia,
aºa cã nechezã puternic ºi bãtu din copite. În acest moment
sãrmanii iepuraºi numai cã nu leºinarã de fricã, lor li se pãrea
cã balaurul fioros i-a aflat ºi urmeazã sã îi pape repede-repede,
pe nerãsuflate, aºa, cam cum ai ronþãi o varzã roºie vara pe
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Mi-a zisss sssã vã ssspun o poezie, care sssunã cam aºººa:
„Iepuraººº, drãgãlaººº, ai fugit pessste imaººº, ºººi te-ai dusss,
colo susss, între tufe te-ai assscunsss, dar Codãu, câine rãu,
te-a gonit din cuibul tãu, ºººi-ai plecat, sssupãrat, în cel Codrundepãrtat.”.
Urecheaþii þopãirã fericiþi auzind parola, dar Sânziana se
încruntã deîndatã. Oare de când pândea prin tufiºuri
necunoscutul? Apucase sã audã de la ea cântecelul? Puteau
avea încredere în el?
- Dar ce eºti tu, la urma urmei? întrebã îngrijoratã fetiþa.
- Eu sssunt un vulpoi prietenosss, sssingurul din neamul
meu de acessst fel. Am fugit de la Grãdina Zoologicã ºººi acum
aººº vrea sssã ajung înapoi. Nu îmi place în sssãlbãticie. Mã
primiþi cu voi?
Iepuraºii nu înþelegeau mare lucru: Grãdina Zoologicã,
vulpoi, ce sã fie toate astea? Nu existau în Comitat ºi chiar în
tot cuprinsul Lumii Poveºtilor. Dar bietul animal pãrea tare
speriat ºi amãrât acolo în tufiº, aºa cã urecheaþii furã de acord
sã aibã grijã de un vulpoi aºa de singur. Doar Sânzianei ceva nu
i se pãrea tocmai cum trebuie. Îºi aducea ea aminte câte ceva
despre Grãdina Zoologicã, dar parcã acolo vulpea ºi iepuraºii
nu locuiau împreunã. Pânã una alta însã nu aveau încotro, aºa
cã pornirã prin Þinutul Sãlbatic, împreunã, cãtre soare-apune,
orientându-se dupã muºchiul de pe copaci. Ursuleþul fu foarte
fericit când vulpoiul prietenos îi întinse ochelarii pierduþi. Se
pare cã era într-adevãr un vulpoi tare de treabã, nu ca acel
misterios Codãu câine rãu.
Poneiul negru-negru cu o stea în frunte galopa tare
înverºunat prin Þinutul Sãlbatic, în cãutarea voinicului Mugurel,
furat din mijlocul râului de cãtre ºopârla zburãtoare ºi
înfiorãtoare. Poneiul era ultimul care îi vãzuse pe cei doi, bãieþel
viteaz ºi balaur fioros, pierzându-se departe, în înãlþimi, cãtre
necunoscuta zare, cãtre marea cea mare, acolo, unde apune
luminosul soare. Nechezând deznãdãjduit în mijlocul vâltorii,
poneiul se jurã cã nu se va opri din drumul sãu pânã ce nu îl va
afla pe Mugurel; cãluþul era foarte încrezãtor cã bãieþelul va
rãpune sãlbãticiunea înaripatã. Dar unde sã fie aceºtia, oare?
Iar poneiul negru-negru fornãia ºi necheza ºi îºi scutura coama
ºi gonea neostenit în noapte, cãtre nicãieri, cãtre oriunde, cãtre
undeva unde nici cu gândul nu gândea.
La un moment dat numai ce îi rãsãri în cale o arãtanie
foarte stranie. În primul moment poneiul vru sã necheze de
bucurie, crezând cã întâlnise unul dintre pitici. Apoi nechezatul
i se opri pe nãri, cãci bãgã de seamã cum cã fãptura, deºi
micuþã asemenea piticilor din Lumea Poveºtilor, nu semãna
întru totul cu aceºtia. Mai pe scurt, nu avea scufie roºie, ci
verde. În rest, stãtea liniºtit pe o buturugã, sprijinindu-ºi faþa
în palmã ºi cotul pe genunchi, pufãind îngândurat dintr-o pipã,
întocmai dupã cum fãcea adeseori piticul Gnom. Fãrã sã parã
deloc surprinsã de apariþia poneiului, fãptura se întrerupse din
pufãit ºi zise dupã cum urmeazã, de parcã l-ar fi cunoscut pe
cãluþul cu o stea în frunte de când era doar un mânz:
- Seara bunã, poneiule cãlãtor. Pofteºte de te odihneºte. Te
aºteaptã o mânã de ovãz proaspãt ºi o gurã de apã cristalinã.
Þi-am pregãtit de toate.
Dupã care pufãi din nou, liniºtit, din pipã. Poneiului negrunegru cu stea în frunte nu îi veni sã-ºi creadã urechilor. Era
prea de tot. Pãºind încet, se apropie de piticuþ ºi nechezã uºor,
scuturã din coamã, dupã care vorbi cu un glas hotãrât.
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înserate. ªi la desert, un morcovior dulce, treacã-meargã. Cum
nu era de glumã cu bietele fãpturi, Sânziana se hotãrî sã le
vorbeascã pe îndelete. Aºa cã spuse o poezie pe care o învãþase
ea odatã, demult, nu se mai ºtie când.
- Iepuraº, drãgãlaº, ai fugit peste imaº, ºi te-ai dus, colo
sus, între tufe te-ai ascuns, dar Codãu, câine rãu, te-a gonit din
cuibul tãu, ºi-ai plecat, supãrat, în cel Codru-ndepãrtat.
Atunci urecheaþii se liniºtirã ca prin farmec. Era cântecelul
lor anume, pe care contele Urechilã îl citise într-o carte ºi pe
care îl exersau în fiecare noapte cu lunã plinã, pe câmpiile
înflorite ale Comitatului, doar atât cã nu prea înþelegeau ce o fi
cu acel Codãu, câine rãu. Dar pânã una alta, ce mai veselie ºi
bucurie când vãzurã cã s-au reîntâlnit cu Sânziana. Începurã
sã þopãie iepureºte printre picioarele ducelui Cãluþ, pânã ce
zãpãcitul de ursuleþ cãzu în mijlocul blãniþelor catifelate ºi
neastâmpãrate ºi fu aruncat în aer neîncetat, iar ºi iar, pânã nu
mai ºtiu unde e cerul înstelat ºi unde e pãmântul întunecat.
Licurici se zbenguia pretutindeni, printre urecheaþi ºi cârlionþi,
iar întreaga lume se învârtea în capul lui Moº Martin, îi vâjâiau
urechile ºi, ce fu mai grav, îºi pierdu ochelarii.
- Oplisi, stasi, nu mai pot, iepulasi dlãgãlasi, plinsesã,
salveazã-mã, ajutoooool!!!
Dar Sânziana se prãpãdea de râs în mijlocul hãrmãlaiei ºi se
pãrea cã uitaserã cu toþii de balaur ºi de Þinutul Sãlbatic ºi nu
vãzurã cum dintr-un tufiº îi priveau doi ochi strãlucitori. În cele
din urmã fãptura necunoscutã ºi nevãzutã îºi drese glasul ºi
spuse tare, cã sã se facã auzitã de cãtre toþi:
- Hm, hm, hm-hm, dessstul cu joaca, trebuie sssã pornim
la drum.
Deîndatã iepuraºii se întoarserã pe lãbuþele dinapoi, îºi
înãlþarã urechile lungi-lungi ºi începurã sã freamete din boticuri
cãtre tufiºul vorbitor. Inimile le bãturã iar mai repede, dar, fiind
alãturi de Sânziana, nãdãjduiau cã nimic rãu nu li se va întâmpla.
Fetiþa nu era însã la fel de sigurã. Ba chiar se întrebã dacã nu
cumva balaurul are darul vorbirii. În cele din urmã ursuleþul
Moº Martin, care nu vedea mai nimic fãrã ochelari, cu atât mai
mult noaptea, se îndreptã curajos cãtre tufiº.
- Cine esti tu, viesuitoare fãlã nume, cale ne întlelupi nouã
joaca, ºi cu ce dlept? Volbeste, altfel fulia mea se va abate
asupla ta, stlãine!
Acum e drept cã iepuraºii, Sânziana ºi ducele Cãluþ mai
degrabã furã cât pe-aci sã pufneascã în râs auzind cum îl
înfruntã ursuleþul pe necunoscutul din tufiº, dar imediat le
veni inima la loc ºi pãºirã alãturi de bravul lor prieten, cãtre cele
douã luminiþe strãlucitoare din noapte.
- Da, da, vorbeºte, spune cine eºti ºi ce doreºti de la noi,
voce fãrã de nume! ziserã ei într-un glas.
Cele douã luminiþe strãlucirã parcã ºi mai tare, dupã care
vocea zise, puþin temãtoare:
- Mã ssscuzaþi, dar sssunt un messsager de la contele
Urechilã. Urmaþi-mã, ca sssã îl reîntâlniþi cât mai curând. Vã
aºººteaptã cãtre ssssoare-apune.
Eroilor noºtri deîndatã le tresãltã inima de bucurie. Aºadar
contele nu se pierduse de ei! Dar imediat ducele Cãluþ nechezã,
bãtu din copitã ºi se rãsti la necunoscut:
- ªi de ce nu vin el ºi te trimite pe tine? Cum putem avea
încredere în doi ochi strãlucitori ce apar aºa, pe neaºteptate, în
noapte, în mijlocul Þinutului Sãlbatic?
- Contele ssse grãbeºººte cãtre bârlogul unuia de-i ssspune
balaurul fiorosss, eu nu-l cunosssc. Dar nu e vreme de pierdut.
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- Nu e chiar aºa de bunã seara, strãinule. Eu sunt poneiul
negru-negru cu stea în frunte ºi îmi caut stãpânul, viteazul
Mugurel, rãpit de balaurul fioros. Dar tu cine ºi ce sã fii, oare?
- ªtiu totul despre tine, cãluþule. Mi-a spus deunãzi Spiriduº.
Eu sunt un elf, spirit al focului, al apei sau al vântului, încã nu
m-am decis sigur, iar pe nume mi se spune Statu-Palmã-BarbãCot. Nu aº putea spune de ce mi se zice aºa.
Dupã care elful îºi aºezã iar barba în palmã ºi cotul pe
genunchi ºi stãtu aºa, pufãind îngândurat. Poneiului îi veni sã
râdã de elful cam zãpãcit ºi hotãrî cã era o fãptura simpaticã.
Dar avea alte gânduri mai importante. Va sã zicã Spiriduº?
Ciudatã poveste ºi asta, cu plecarea dincolo de zare. Pãrea tot
mai mult cã nu pãrãsiserã Lumea Poveºtilor.
- Statu-Palmã-Barbã-Cot, dar cum îl cunoºti pe Spiriduº?
- Ah, asta nici nu se mai poate ºti. Dintotdeauna. Tot apare
ºi mã întreabã dacã m-am decis ce vreau sã fiu, spirit al focului,
al apei sau al vântului, dupã care dispare repede-repede, spune
cã îl aºteaptã treburi urgente în Codrul Fermecat. Pe unde o fi
asta, nu ºtiu, dar de, Lumea Poveºtilor e fãrã de sfârºit.
Poneiul negru-negru cu o stea în frunte rãmase mut de
uimire. Va sã zicã elful ºtia de Lumea Poveºtilor, nu doar de
Spiriduº? Tare straniu Þinutul Sãlbatic. Curios, cãluþul îºi plecã
botul, culese o gurã de ovãz, ºi zise încet, cu ceva pãreri de rãu
ºi aduceri aminte.
- Statu-Palmã-Barbã-Cot, dacã ai ºti tu cã eu vin din Lumea
Poveºtilor, ºi mi-e tare dor de casã, dar trebuie sã îl aflu pe
viteazul Mugurel ºi pe toþi ceilalþi rãtãciþi în acest Þinut Sãlbatic
ºi apoi sã ajungem la marea cea mare... Parcã aventura nu se
mai sfârºeºte niciodatã, e cale atât de lungã pânã dincolo de
zare....
Elful mai pufãi odatã, dupã care îi aruncã o privire
neîncrezãtoare poneiului ºi zise:
- Poneiule cãlãtor, îmi eºti simpatic, dar spui ºi vorbe
cugetate ºi vorbe necugetate. Dincolo de zare, se poate, nu se
poate sã ajungi, nu ºtiu, nu m-am gândit niciodatã sã purced,
om vedea. Pânã acum am fost prea ocupat cu alte gânduri, ºtii
tu, trebuie sã aleg: spirit al focului, al apei sau al vântului? Grea
alegere. Cât despre Þinutul Sãlbatic, baþi câmpii. S-or fi rãtãcit
prietenii tãi, se mai întâmplã dacã eºti neatent, dar Pãdurea
Vrãjitã ni-i va reda ea cât de curând. Nimeni nu se pierde fãrã de
urmã în Lumea Poveºtilor.
Poneiul rãmase încremenit. Nu ºtia ce sã mai creadã. Cu
jumãtatea de voce, îndrãzni.
- Statu-Palmã-Barbã-Cot, tu vrei sã spui cã acum nu ne
aflãm în Þinutul Sãlbatic, ci în Pãdurea Vrãjitã? ªi cã aceasta
face parte din Lumea Poveºtilor?
- Sigur cã da, cãluþule cãlãtor. Se vede cã eºti strãin de
aceste meleaguri. Þinutul Sãlbatic nu e aici, e mai cãtre soarerãsare, dacã o apuci pe firul Râului fãrã Nume, cãtre izvoare.
Dar nimeni nu pleacã într-acolo, nu se ºtie exact ce te aºteaptã
prin acele pãrþi necunoscute, e mai cuminte sã nu pãrãseºti
Pãdurea Vrãjitã. E cel mai încântãtor loc din Lumea Poveºtilor.
Dupã care Statu-Palmã-Barbã-Cot mai pufãi odatã, hotãrât,
din pipã. Poneiul se ridicã imediat în douã picioare, nechezã
vesel ºi începu sã tropãie din copite în jurul elfului.
- Suntem tot în Lumea Poveºtilor? De necrezut! Ce veste
bunã îmi dai. Asta înseamnã cã ne vom reîntâlni cu toþi prietenii
mei?
- Poneiule cãlãtor, dacã ai terminat cu ovãzul, eu spun sã
plecãm. Dragonul ne aºteaptã de ceva vreme în peºtera sa. ªi
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Mugurel la fel. Nu e vreme de pierdut. Vom pleca, se pare, cu
toþii dincolo de zare, cãtre marea cea mare.
Poneiul negru-negru cu o stea în frunte rãmase încremenit
în mijlocul Pãdurii Vrãjite. Cum adicã Dragonul îi aºteaptã? Pãi
nu era un balaur fioros? Pufãind pentru ultima oarã, StatuPalmã-Barbã-Cot mai spuse gânditor:
- ªtii, sãrmanul Dragon are obiceiurile lui, e o fãpturã tare
aºezatã ºi cuminte. Doar astã searã ce a trebuit sã se înalþe în
zbor într-o misiune aparte. Spunea cã trebuie sã îi întâmpine
cum se cuvine pe niºte cãlãtori nou-sosiþi pe firul Râului fãrã
Nume dinspre Þinutul Sãlbatic. Nu era sigur cã mai ºtie sã
arunce foc pe nãri, dar se gândea cã se va strãdui sã facã totul
cum se cuvine. Mã uit la tine ºi bag seamã cã ceva nu a ieºit
tocmai cum era planificat, o fi împroºcat prea multe flãcãri, îi e
greu sã îºi regleze tirul. Sã mergem, poneiule cãlãtor, sã mergem.
Se apropie zorii. De acum se vor fi trezit deopotrivã Dragonul ºi
Mugurel. Ne aºteaptã sã bem un ceai, sau o cafea, sau o canã
cu lapte, fiecare cum doreºte. Dragonul e foarte ospitalier, e
întotdeauna bucuros de oaspeþi.
Poneiului negru-negru cu o stea în frunte îi pieri suflarea
de uimire. Apoi porni numaidecât în galop, purtându-l pe elf în
spate, cãtre sãlaºul balaurului fioros. Pardon, cãtre peºtera
Dragonului ospitalier.
Vã mai amintiþi desigur cum piticuþii cu scufii roºii, unii
fãrã scufii, plecaserã înainte pe Râul fãrã Nume, la bordul
Corãbiei Mãiastre, cu gândul sã înfrunte primejdii de negândit.
Înaintau cu multã atenþie, cârmind încet la fiecare cot, încruntaþi
ºi pregãtiþi sã dea pieptul cu cele mai înfiorãtoare fãpturi. Cu
toþii pufãiau neîncetat, astfel cã, din depãrtare, deasupra râului
ºi al þinutului se înãlþa un nor gros de fum miºcãtor care dãdea
de ºtire cam pe unde se aflau marinarii bãrboºi. ªi se miºcã
norul de fum ba mai încoace, ba mai încolo, pânã ce se opri în
loc. Ce sã fie oare, ce sã fie? La un moment dat numai ce
vãzurã piticuþii un steag sau cam aºa ceva (contele Urechilã ar
fi spus „blazon”), agãþat de o ramurã mai joasã a unui copac,
cum fâlfâia mândru deasupra Râului fãrã Nume. Apropiinduse încet, puturã admira o stemã desenatã în mijlocul steagului,
iar desenul nu arãta nimic altceva decât pe balaurul fioros, cu
aripile desfãcute, cu coada îmbârligatã pe dupã aripi, cu focul
ieºindu-i nãpraznic dintr-o singurã narã, cu o cãciulã de noapte
pleoºtitã peste cap, cu ochii mari ºi miraþi ce pãreau mai degrabã
tocmai treziþi din somn decât înfiorãtori. Piticuþii nu se puturã
opri sã nu zâmbeascã vãzând aºa desen, parcã l-ar fi fãcut
cineva în joacã, vrând sã bage groaza în cei care l-ar fi privit,
dar, de fapt, stârnind doar voie bunã. Ce mai, se vedea de la o
poºtã cã balaurul din imagine era tare cumsecade ºi doar îºi
dãdea aºa, puþinã importanþã. Dar ce îi distrã peste mãsurã pe
piticuþi furã cuvintele scrise dedesubt: „Bine aþi venit pe
domeniul Dragonului ospitalier. Cazare, masã ºi conversaþie
asigurate. Tot înainte ºi prima la dreapta. Acostaþi cu încredere
ºi strigaþi tare, poate dorm.”.
Deîndatã piticuþii hotãrârã în sinea lor cã Þinutul Sãlbatic
se poate sã fi fost, la urma urmei, nu chiar aºa de fioros dupã
cum îi era renumele. Aºa cã purceserã tot înainte ºi în curând o
cotirã prima la dreapta, cãtre un debarcader ce se putea zãri la
picioarele unei stânci rãzleþe. Cum am spune, ajunseserã la
destinaþie. Se uitarã ei împrejur, dar liniºte ºi nici þipenie de
Dragon. Soarele ardea sus pe cer, râul curgea alene alãturi de
Corabia Mãiastrã ºi piticuþii se gândirã cã probabil Dragonul
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Poveºtilor. Eu spun sã ne apropiem vitejeºte, poate îl inducem
în eroare. Om fi noi micuþi, dar suntem mulþi, iar unde-s mulþi,
piticimea creºte, spune o vorbã din bãtrâni. Înainte pe douã
coloane. Cei cu scufii la dreapta, cei fãrã scufii, la stânga. ªi
încercaþi sã pãreþi cât mai fioroºi. Nu disperaþi, gândiþi-vã cum
odinioarã am strãbãtut cotloanele unei alte peºteri ºi tot am
rãzbit la luminã.
Zis ºi fãcut, doar cã dacã i-ai fi întrebat pe fiecare în parte,
cu toþii þi-ar fi rãspuns cã ar fi preferat oricând o reîntâlnire cu
liliecii decât o confruntare cu Dragonul, fie el fioros sau
ospitalier.
Sânziana se trezi în pãtucul ei ºi imediat privi cãtre ºemineu.
Vulturul Pleºuv era tot plecat, iar fetiþa se încruntã deîndatã. Ce
sã i se fi întâmplat? De prea multã vreme nici urmã de cãpitanul
înaripat, acesta îºi purta zborul departe, iar acum nu mai avea
cine sã îi supravegheze fetiþei somnul lin. Sânziana se repezi
cãtre camera pãrinþilor, dar acolo era liniºte ºi pustiu. Fetiþa se
uitã îndelung la ecranul stins al computerului ºi, în cele din
urmã, îndrãzni sã întrebe, fâstâcitã:
- Computel mistelios, nu stii tu pe unde o fi hãlãduind
Vultulul Plesuv?
Dar fetiþa nu primi nici un rãspuns. Doar tãticul se înþelegea
cu ecranul pãtrãþos, tot þãcãnind litere pe tastaturã. Sânziana
reuºise sã înveþe câteva dintre semnele misterioase, dar se
poticnise la atunci când trebui sã scrie „Ana are mere”. Oricum
ar fi fãcut, îi ieºea mereu „Ana ale mele”. Tãticul îi spusese cã
atunci când va scrie corect, îl va putea întreba pe computer
unde este Vulturul Pleºuv, iar computerul îi va rãspunde
numaidecât. Pânã atunci fetiþa tot privea nedumeritã ºi curioasã
la ecranul buclucaº, care pentru ea era ca o fereastrã cãtre o
altã lume. Fetiþa se gândea tot mai serios cã Vulturul Pleºuv
dispãruse în zbor fâlfâind din aripi prin aceastã fereastrã, atunci
când se întrezãrea un minunat peisaj cu o mare tare-tare mare.
E drept, o problemã tot nu putea fi lãmuritã: cum de încãpuse
uriaºul înaripat pe o fereastrã atât de micuþã? Mare mister.
Acum ecranul dormea, cãci computerul se odihnea dupã un
program foarte neregulat, iar fetiþa îºi fãcea griji serioase pentru
sãnãtatea lui. Oftând îndelung, Sânziana închise încet uºa ºi
plecã în vârful picioarelor din camerã, sã nu deranjeze somnul
computerului. Când se va întoarce tãticul de bunã seamã cã îi
va spune ce a mai visat pãtrãþosul ºi poate astfel va afla pe
unde s-o fi rãtãcit bravul cãpitan înaripat.
Ajunsã la parterul casei, Sânziana se îndreptã cãtre
bucãtãrie, unde ºtia ea cã trebuie sã afle ceva cacao cu lapte.
Aici o aºtepta bunicul, pufãind din pipã ºi citind ca de obicei
foarte amuzat într-o carte mare ºi lucioasã. Fetiþa se apropie
pâº-pâº ºi urmãri cu mare atenþie literele de pe copertã, pânã
ce îndrãzni sã silabiseascã încet-încet:
- Car-tea zme-i-lor.
Bunicul încremeni cu pipa între dinþi, apoi lãsã în jos coperta
ºi îi zâmbi Sânzianei.
- Bravo, prinþeso! Ai reuºit pânã la urmã. De te-ar auzi ºi
tãticul. Pânã atunci hai la moºul sã te îmbrãþiºeze. Ca rãsplatã
vei afla un musafir aºteptându-te de ceva vreme la uºã. Dacã
nu l-or fi speriat cu totul pisicuþele alea neastâmpãrate.
Sânziana se desprinse repede-repede din braþele bunicului
ºi ajunse într-o suflare la uºã. Aici stãtu preþ de o clipã, închise
ochii, trase aer în piept, apãsã pe clanþã ºi strigã din toatã
inima:
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trage un pui de somn aºa, de dupã-amiazã.
- Eu spun sã îl lãsãm sã doarmã, sã nu cumva sã îl deranjãm,
zise un piticuþ. La urma urmei mãcar pe o narã tot poate sã
scoatã foc ºi, dacã se supãrã, vai de scufiile noastre.
- Ba eu zic sã îndrãznim, pe stemã scria sã strigãm tare dacã
doarme. Prea vã temeþi pentru scufii, prieteni, mai adaugã al
doilea piticuþ care, trebuie sã recunoaºtem, nu avea de ce sã îi
fie teamã, îºi pierduse cãciuliþa în focul de pe Insula Plutitoare.
- Ce-ar fi dacã am porni pâº-pâº înainte, pe tãcute ºi pe
nesimþite, sã îl surprindem în somn ºi sã îl capturãm pradã de
rãzboi? interveni un al treilea piticuþ. Aºa scãpãm de orice
necazuri ºi ne pãstrãm ºi scufiile, mergem la sigur. Apoi odatã
Dragonul legat fedeleº, punem condiþii, culegem informaþii ºi
ne întoarcem învingãtori la Insula Plutitoare.
Toþi piticuþii furã de acord cu planul celui de-al treilea.
Erau puºi pe fapte vitejeºti sau piticeºti, cum le mai zice în
graiul lor. Aºa cã pornirã pâº-pâº înainte, urcarã ce urcarã pe
brânci panta abruptã, ajunserã în faþa unei peºteri imense ºi
hotãrârã pe loc o strategie de luptã bine pusã la punct: se vor
împãrþi în douã tabere. Cei cu scufii, la dreapta, cei fãrã scufii,
la stânga, îl împresoarã pe Dragonul adormit ºi îl fac prizonier
pe nepusã masã. Planul era clar, simplu, uºor de pus în aplicare,
victoria garantatã. Zis ºi fãcut. Doar cã imediat ce pãºirã în
peºterã furã nevoiþi sã abandoneze orice tacticã ºi strategie
piticeascã. Ceea ce îi aºtepta înãuntru îi lãsã cu gura cãscatã
deopotrivã pe vitejii cu sau fãrã scufii.
Chiar din capãtul peºterii era întinsã o masã lungã, lungã,
pregãtitã cu ceºcuþe ºi farfurioare micuþe-micuþe, cu ulcioare
ºi ulcele pline cu bãuturi felurite, cu scãunele care aveau fiecare
pe speteazã un cui sub care scria: „agãþãtoare pentru scufie”.
Pe pereþi erau rafturi întregi cu cãrþi nenumãrate, legate în piele,
cu litere aurite pe cotor, aºezate în ordine desãvârºitã, cam aºa,
cât ai fi putut sã citeºti într-o viaþã întreagã, dacã nu ai fi fost
prea ocupat cu aventurile în Lumea Poveºtilor. De undeva se
auzea o melodie nostimã ºi veselã, ceva de genul „Hai-hi, haiho, suntem pitici miºto” ºi aºa mai departe, iar din capãtul
îndepãrtat al peºterii îi priveau, de la o înãlþime ameþitoare, doi
ochi mari ºi miraþi, deasupra cãrora se iþea o scufie de noapte.
Deîndatã piticuþilor le pieri cheful de a-l mai împresura pe
Dragon ºi a-l lega fedeleº. Era o oarecare diferenþã de înãlþime,
doar dacã nu vroiau sã se urce unii pe umerii altora, iar la final
cel mai de sus sã îl roage frumos pe Dragon sã îºi petreacã
sfoara pe dupã aripi. Ce sã mai lungim povestea, piticuþilor le
cam pierise pofta de fapte vitejeºti ºi ar fi dorit din toatã inima
sã se afle din nou pe Corabia Mãiastrã navigând cu toate pânzele
sus înapoi cãtre Insula Plutitoare ºi de acolo direct acasã, în
Codrul Fermecat. Dinþii tuturor începurã sã tremure necontrolat,
desigur de frig ºi nu de fricã, era cam rece în peºterã, furã de
acord într-un gând. Cel de-al treilea piticuþ, care avusese ideea
ingenioasã a tacticii de luptã, zise:
- Dragilor, voi credeþi cã Dragonul a pregãtit aceastã masã
ca sã ne serveascã pe noi ca aperitiv?
- Poate vrea sã ne aºeze pe scãunele ºi apoi sã ne prãjeascã
dintr-o singurã suflare, adãugã un alt glas tremurat.
- ªi sã ne stropeascã pe fiecare cu vin sau alte licori de prin
ulcele, ca sã fim mai apetisanþi? îºi dãdu cu pãrerea primul
pitic.
Piticul Gnom îºi luã atunci inima în dinþi ºi ordonã întregii
armate:
- Fraþilor, nu putem da înapoi, am fi de râsul întregii Lumi a
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- Bine ai revenit acasã, Vulture Pleºuv, de dincolo de zare!
Dar nimeni nu îi rãspunse fetiþei ºi nici fâlfâit de aripi nu se
auzi la intrare. Doar un scâncet urmat de un lãtrat vesel ºi de o
blãniþã ce i se încurcã printre picioruºe. În timp ce ghemotocul
îi lingea degetele tremurând tot, Sânziana îl luã în braþe, îl purtã
cãtre piticuþi ºi îi zise dupã cum urmeazã:
- Codisã, sã nu îsi fie teamã. Pisicusele nu au sã îsi facã
nimic. De fapt, astãzi vom pleca întl-o cãlãtolie plin Pãdulea
Vlãjitã, vom afla bâlogul Dlagonului Ospitaliel si, cu ajutolul
acestui zmeu cumsecade, vom ajunge noi cumva si dincolo de
olizont.
În pragul casei bunicul asculta nedumerit la vorbele
nepoatei sale. Nu înþelegea cum de fetiþa nu se arãtase miratã
de apariþia cãþeluºului, de ce acesta trebuia sã se numeascã
numaidecât Codiþã ºi mai ales încerca sã îºi aminteascã de
unde rãsãrise acest Dragon Ospitalier, despre care nu se spunea
nimic în Cartea zmeilor. În cele din urmã închise uºa dând din
umeri ºi se pregãti sufleteºte pentru o nouã zi plinã de aventuri
în Lumea Poveºtilor.

PRO

În peºtera Dragonului se aflau adunaþi toþi eroii din Lumea
Poveºtilor, ajunºi aici fiecare separat, dar urmãrind anumite
semne sau fiind îndrumaþi de noi cunoºtinþe ale Pãdurii Vrãjite.
Prinþesa Sânziana, ursuleþul Moº Martin, ducele Cãluþ ºi
iepuraºii furã însoþiþi de Vulpea prietenoasã. Contele Urechilã
sosise de unul singur, cãlãuzindu-se cãtre soare-apune dupã
muºchiul copacilor. Poneiul negru-negru cu o stea în frunte îl
purtase în spate pe elful indecis, spirit al focului, al apei sau al
vântului. Pisicuþele sãlbatice ºi bufniþele sperioase colindarã
ce colindarã prin Pãdurea Vrãjitã pânã ce ajunserã la Râul fãrã
Nume, unde se întâlniserã cu Insula Plutitoare, care plutea
foarte dezorientatã ºi lãcrima neîncetat, convinsã cã toþi prietenii
ei fuseserã mistuiþi de balaurul fioros. Împreunã o luaserã pe
firul râului, hotãrâþi sã ajungã de unii singuri la Marea cea
Mare, pânã ce aflarã, plini de uimire, de bucurie ºi de tremere,
Corabia Mãiastrã ºi bârlogul balaurului fioros. Care balaur, iatã,
era de fapt un Dragon ospitalier ºi tare cumsecade, chiar dacã
puþin cam caraghios, cu cãciuliþa aia de noapte pe cap. Vulturii
Pleºuvi zburarã ce zburarã în cercuri largi, pânã ce ameþirã de
atâta rotit fãrã rost ºi hotãrârã sã poposeascã pe o stâncã ce se
zãrea prin împrejurimi. Era chiar stânca Dragonului. ªoriceii nu
se ºtie ce ºi cum fãcurã, dar acum aºteptau cuminþi, cãþãraþi pe
rafturile pline cãrþi, atenþi cu un ochi la pisicuþe ºi cu altul
privind cu poftã cãtre coperþile de piele care miroseau tare
bine... Cât despre înþeleapta broascã þestoasã, ea pluti ce pluti
în carapace, pânã ce se izbi de Corabia Mãiastrã. De-abia atunci
îºi ivi capul, se uitã atentã în jur, cãscã somnoroasã ºi îºi zise:
„Bun, am ajuns.”. Într-adevãr, toate drumurile duceau cãtre
Dragon. Care se dovedi o gazdã desãvârºitã. Aºteptându-i pe
toþi ceilalþi, discutã pe îndelete cu bunul sãu prieten, voinicul
Mugurel, despre una, despre alta, treburi vitejeºti. Îndeosebi
Mugurel se strãduise sã îl consoleze pe Dragonul tare
cumsecade, spunându-i cã nu e un capãt de þarã dacã a uitat
cum sã împroaºte foc ºi pe cealaltã narã. La urma urmei, oricum
se pare cã nu prea aveau cu cine sã se lupte, iar ca impresie de
prim moment era suficientã o singurã flacãrã, toatã lumea se
îngrozea când vedea apãrând din depãrate aºa zburãtoare
înfiorãtoare. Dragonul se scuzã zor nevoie mare, spunând cã
intenþia lui nu era sã înfricoºeze pe nimeni, ci doar sã ureze
bun sosit cu tot fastul potrivit, doar cã l-a cam luat flacãra pe
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dinainte ºi iatã, îi speriase pe toþi. Acum priveau cu toþii unii la
alþii, fãrã a îndrãzni sã spunã fiecare ce avea pe inimã. Mai mult
chiar, se pare cã Dragonul aºtepta de la noii sosiþi o lãmurire,
iar eroii noºtri nu ºtiau cum sã îi spunã cã ei de fapt habar nu
aveau pe ce lume se aflã. În cele din urmã începu sã vorbeascã
Dragonul, cu un glas tare liniºtit, ai fi zis cã asculþi vorbind pe
îndelete un om bãtrân cu darul povestitului, aºa, ca un bunic
sfãtos ºi tare cumsecade.
- Nu ºtiu de unde sunt, dar nu îmi amintesc sã mã fi nãscut
pe aceste meleaguri. ªtiu doar cã atunci când eram un pui
neastâmpãrat am pornit hai-hui într-o cãlãtorie cãtre Orizont,
peste Marea cea Mare, cu gândul sã strãbat dincolo de zare ºi
depãrtare. Am vrut sã merg ceva mai departe, apoi încã mai
departe... pânã când m-am trezit atât de departe, cã nu ºtiu
cum o sã mã mai întorc vreodatã înapoi.
Sânziana se încruntã uºor, îºi agitã creþele pânã ce Licurici
îºi luã zborul spre un cotlon nevãzut al peºterii, dupã care
fetiþa îi rãspunse Dragonului dupã cum urmeazã:
- Dragonule drag, nici nu ºtii cât de bine te înþeleg. ªi eu
credeam cã nu sunt de pe meleagurile Lumii Poveºtilor, dar
pânã la urmã toþi prietenii mei m-au convins cã mã înºelam.
Aºa cã nu fi trist: chiar dacã nu ai ajuns dincolo de Orizont, se
pare cã totuºi ai poposit, asemeni mie, unde îþi era locul.
Dragonul se aplecã mult cãtre fetiþã, pânã ce scufia de
noapte ameninþã sã îi cadã de pe cap, dar bine cã rãmase
cocoþatã pe scãfârlia uriaºului, cãci altfel ar fi acoperit aºa,
cam jumãtate dintre piticuþii prezenþi, desigur, acea jumãtate
dintre pitici care îºi pierduserã scufiile odinioarã... Mare mirare
însã, Dragonul lãcrima.
- Prinþesã Sânziana, prieteni dragi, nici nu ºtiþi ce fericire
mi-aþi adus. Am ºi uitat de când vã aºtept, dar trebuie sã fie tare
de demult, cãci am citit ºi recitit toate aceste cãrþi de le pot
povesti pe nerãsuflate.
În acest moment broasca þestoasã scoase capul de sub
carapace, îºi fãcu loc printre cei de faþã ºi se apropie tacticos
de uriaºul plângãcios.
- Bãtrâne Dragon, se poate ca un vechi oºtean al Lumii
Poveºtilor sã verse atâtea ºiroaie de lacrimi? Ori tu nu vezi cã în
sfârºit ne-am regãsit ºi putem purcede înapoi cãtre Marea cea
Mare? Mai bine aduþi aminte cam pe unde vine întinderea de
ape, cãci e târziu înspre înserare.
Toþi cei de faþã furã foarte miraþi de felul în care micuþa
broascã þestoasã îi vorbea uriaºului Dragon, aºa cã se lãsã o
liniºte atât de adâncã încât se putea auzi cum troznesc lemnele
în ºemineu. Doar cã Dragonul nu pãru deloc supãrat. Se uitã
cu atenþie la broscuþa testoasã, ba scoase la ivealã chiar ºi o
pereche de ochelari, dupã care numai ce zâmbi tare caraghios,
aºa cum doar dragonii ospitalieri pot sã zâmbescã, se întoarse
cãtre ºemineu unde slobozi repede o flacãrã din nara staângã
ºi zise cu mare bucurie:
- Þestoaso, nu credeam sã te mai revãd vreodatã. Vãd cã teai fãcut mare, dar tot tu eºti, prâslea de altãdatã! Care va sã zicã
ai ajuns dincolo de Orizont pânã la urmã! Phii, cine s-ar fi
gândit cã dintre noi doi, tu pe apã, eu prin aer, tu vei rãzbi
dincolo de zare!
- Tare mi-e teamã cã dincolo de zare e înapoi cãtre casã, cãtre
Marea cea Mare, bãtrâne Dragon, mai zise þestoasa, în timp ce în
peºterã începeau sã se audã ºuºoteli ºi exclamaþii de mirare. De
abia acum pricepurã cu toþii cã, de fapt, þestoasa ºi dragonul se
cunoºteau de mult ºi cã nu se mai vãzuserã de ceva vreme.
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În seara aceea fu petrecere ºi hãrmãlaie multã în peºtera
Dragonului ospitalier din Pãdurea Vrãjitã. Cãtre dimineaþã se
hotãrârã cu toþii sã purceadã deîndatã pe Râul fãrã Nume care,
mai devreme sau mai târziu nu avea unde sã sfârºeascã
altundeva decât într-o apã mare, dincolo de zare, erau de acord
contele Urechilã ºi Dragonul ospitalier. Aºa citiserã ei în toate
cãrþile scrise demult, de cãtre scriitori învãþaþi, care nu se puteau
înºela cu una cu douã. ªi iatã-i dispãrând în lumina plãpândã a
dimineþii, cãtre soare-apune, când, în spatele lor, soarele rãsare.
Cum nu se uita niciunul înapoi, cãtre Pãdurea Vrãjitã, ºi cum
niciunul nu se întrebase de ce era Pãdurea, la urma urmelor,
Vrãjitã, nimeni nu putu sã vadã cum, pe mãsurã ce Corabia
Mãiastrã ºi Insula Plutitoare se pierdeau în depãrtare, totul în
urma lor dispare. Dispare stânca ºi peºtera cu toatele cãrþile

sale, Râul fãrã Nume cu toate þinuturile dinspre izvoare, copacii
tãcuþi ºi mai ales firava luminã dispare. O clipã doar ursuleþul
Moº Martin tresãri când, pe neºtiute, o picãturã amarã îi poposi
pe botic. Întoarse privirea ºi vãzu cum deasupra sa lãcrima nu
Insula Plutitoare, ºi nici o salcie plângãtoare, ci o privire uriaºã,
mare, mare, mare. ªi atunci pe ursuleþ îl apucã o temere
cutremurãtoare, dãdu sã strige ceva cãtre ceilalþi dar nu mai
apucã sã spunã decât „Sânzianaaaaa!!!!” ºi toþi se pierdurã cu
totul într-o negurã adâncã, fãrã cale de întoarcere, care nici
mãcar nume nu are.
..............................................................................................
vara 2006,
Mûhlbach, Transilvania
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- Nu putem scãdea din preþ? am întrebat.
- Domnule, mie nu îmi plac oamenii care vin sã cumpere
ceva ºi cer sã li se scadã din preþ.
- Dar eu nu cumpãr...
- Ba da, cumperi, cum sã nu.
- Închiriez.
- Tot un fel de a cumpãra.
- Mã rog, dar totuºi, vã puteþi gândi la un preþ mai mic, sunt
student, ºtiþi, nu am foarte mulþi bani.
- Cum spuneam, apartamentul e ultracentral.
- Care apartament? E doar o camerã.
- Eu îi spun apartament.
- Înþeleg. ªi preþul e aºadar fix.
- Nu e. Pot scãdea ceva. Dar foarte puþin.
- Cât?
- Vrei sã-l închiriezi?
- Vreau.
- Cât ai la tine?
- O sutã cincizeci de mii.
- Dã-i încoace ºi mai vii cu cincizeci ºi batem palma.
- Bine. Bucãtãria unde e? întreb eu, numãrând banii.
- Nu e, zice el.
- Dar baia?
- Te speli în oraº.
- Un WC mãcar?
- Ceri prea mult, se rãsti omul, întinzând mâna dupã bani.
- Dar e normal, mã gândeam cã e ceva în clãdirea asta,
mãcar o baie comunã, zic eu, punând banii la loc în buzunar.
- Dacã nu vrei sã închiriezi, de ce ai mai venit? se rãsti
omul.
M-am apropiat cu spatele de uºã, privindu-l atent, ºi am
sãrit în holul minuscul ce dãdea pe trotuar.
PRO

Era cam pe vremea începutului anului doi de facultate.
Poposisem în Sibiu la un prieten ºi mã gândeam cã banii pe
care mi-i dãduse tata pentru cazare nu-mi vor permite cine ºtie
ce confort în anul universitar care stãtea sã înceapã. Cãminele,
dintre care vizitasem douã, nu mã atrãgeau prea tare, camerele
arãtau jalnic ºi erau locuite de câte opt studenþi. Nu erau de
nici unele pe acolo. Baia era dezolantã, cu chiuvete metalice
ruginite, din care abia dacã una sau douã rezistau eroic pe un
perete care, la rândul lui, pãrea sã iasã dintr-un rãzboi de lungã
duratã. Apa era plinã de ruginã ºi arareori era încãlzitã, iar
toaletele fãrã uºi te îmbiau sã admiri mormanele de rahat aºezate
metodic de o parte ºi de alta a gãurii turceºti care ar fi trebuit sã
le înghitã. Holul era nezugrãvit de ani mulþi, astfel cã varul
începuse sã coboare de bunã voie de pe pereþi, lãsând în urmã
o culoare imposibil de distins. Pentru toate aceste minunãþii
administratorul îmi ceruse o ºpagã care echivala cu vreo douã
luni de cazare într-un apartament onorabil. Aºa cã am zis nu.
Voi gãsi ceva mai bun, cu atâþia bani cât am în buzunare.
Am început sã caut. Mai întâi am nimerit la un moº, undeva
în apropierea facultãþii. O clãdire veche, dar solidã, din care
omul deþinea doar o camerã. A venit sã mi-o prezinte ºi pãrea
foarte bucuros de întâlnire.
- E ieftinã, mi-a zis. ªi trebuie sã þii cont cã e în zona centralã.
- Da, spun eu.
- Chiar ultracentralã, adaugã omul.
- Da, adaug eu.
Zidurile erau foarte înalte, vreo cinci-ºase metri, cel puþin.
Preþul nu era mic deloc ºi îmi cam depãºea posibilitãþile, dar
cãutam cu mintea soluþii. Voi lucra, voi avea bursã, voi cere
mai mult de la pãrinþi, mã voi împrumuta pentru început de la
unchiul meu ºi alte câteva soluþii temporare sau definitive îmi
treceau prin minte.
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- De fapt, de la bun început nu ai vrut, continuã omul.
- Ba am vrut, am zis eu.
- Nu ai vrut. Nu eºti serios, mi-am pierdut vremea cu tine.
ªtii de unde am venit eu ca sã-þi arãt camera asta?
- Apartamentul? am întrebat, imediat ce am pus piciorul pe
trotuar.
- Nesimþitule, a urlat el, trântind uºa.
Am plecat, uºor debusolat, urmând sã mã reîntâlnesc cu
prietenul care se oferise sã mã ajute cu cãutãrile.
- Eºti un nesimþit! am auzit din nou ºi m-am întors. Omul
era aplecat pe fereastrã ºi gesticula ameninþãtor înspre mine,
în timp ce lumea de pe trotuar mã privea oarecum bãnuitor. Am
grãbit pasul.

PRO

A doua zi locuiam deja la o babã. Un capãt de stradã, o
casã fãrã gust, cu acoperiº metalic. Poartã, tot metalicã, vopsitã
în roºu. Metal verde ºi metal roºu. Babã grasã, cu mers apãsat
ºi cu bube pe faþã. Ajunsesem acolo pentru cã nu aveam bani
ºi pentru cã eram convins cã, indiferent ce voi face ºi ce mi se
va întâmpla, la un moment dat va fi bine. ªi, într-un fel, aveam
impresia asta în fiecare zi. Sunasem la poartã ºi mã privise
îndelung, cu ochii aproape închiºi, fãrã sã rãspundã la salut ºi
fãrã sã mã întrebe nimic. Apoi se dãduse la o parte ºi mã lãsase
sã intru.
- Am vãzut anunþul în ziar, am încercat sã schiþez o
conversaþie.
- ªtiu, a rãspuns ea. Mi-ai spus la telefon.
Am privit-o, surprins, cu un început de surâs.
- Trebuie sã fi fost altcineva. Eu n-am sunat. Am venit direct...
O uºã metalicã. Am coborât la un demisol rece ºi umed.
Scãri, hol, douã camere, de-o parte ºi de alta. În faþã, o salã de
baie cu wc ºi chiuvetã.
- Este apã caldã? Am întrebat.
- Aici nu. Toþi merg la baia comunalã, a rãspuns baba.
- Care toþi?
- Toþi ca tine, a continuat ea.
- A, aþi mai primit deja pe cineva? Zic eu.
- Nu, tu eºti primul. Ai banii?
O sutã cincizeci de mii. Era foarte ieftin. Mi se pãrea cã fac
o afacere. Stau la baba asta, economisesc niºte bani, n-o sã fie
greu. Sunt rezistent. Baba nu poate fi aºa de rea. La urma
urmei, bãtrânii sunt buni.
- Ai buletinul? m-a întrebat apoi.
I l-am dat. A plecat, cu bani ºi buletin, în imperiul ei de
deasupra demisolului. Am auzit uºa de metal de jos, apoi pe
cea de sus. Mult metal la baba asta, mi-am spus. O singurã
fereastrã, în camera dinspre stradã. Voi sta acolo, mi-am zis.
Cealaltã camerã era luminatã de un bec chior. Baia, la fel. În
miezul zilei, umbrele se plimbau nestingherite pe pereþi. Baba
mi-a înapoiat buletinul.
- Gata. Asta e tot. Stai unde vrei, eºti singur. Cheia de la
poartã o þin eu. Suni când vii, nu plec niciodatã de acasã. Ai
grijã sã nu faci prea multã mizerie... ªi ceva important: la mine
caprele nu au voie sã vinã.
- Caprele? Am întrebat.
- Da, caprele. Nu au voie la mine.
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Regretam deja cã-i dãdusem banii ºi mã gândeam sã-i cer
înapoi. Am plecat sã mã plimb ºi spre searã mi-am adus valiza
cu cele câteva lucruri care-mi aparþineau. Era liniºte. Nu aveam
televizor ºi nu mã gândisem sã-mi aduc nici mãcar un aparat
de radio. Dar voi aduce, mi-am zis. Am citit la lumina aceea
chioarã, apoi m-am culcat. Era frig. Toamna era foarte rece, iar
demisolul ãla sporea de sute de ori impresia de frig. Îmi
clãnþãneau dinþii. Mâine îi voi spune sã dea cãldurã, mi-am zis.
Am adormit.
Pe la miezul nopþii m-a trezit un zgomot. Cineva deschisese
uºa metalicã. Paºii apãsaþi mi-au spus cã era ea. A coborât
treptele ºi s-a apropiat de camerã. Am auzit uºa deschizânduse ºi mi s-a pãrut cã-i disting silueta în prag.
- Ce doriþi? Am întrebat.
Nici un rãspuns. Baba stãtea nemiºcatã în prag. A rãmas
acolo câteva zeci de secunde, dupã care s-a dus.
N-am mai dormit deloc. Dimineaþa aveam ochii umflaþi ºi
începusem sã strãnut. Totuºi, nu poate fi chiar aºa frig, îmi
spuneam, nu e decât toamnã. M-am apucat sã gãtesc, locuisem
singur pe toatã perioada liceului. Aragazul cu douã ochiuri,
cocoþat pe o masã verde, era destul de murdar. Dar focul lui ma fãcut sã fiu ceva mai optimist. A coborât când ciorba era
aproape gata.
- Ce gãteºti acolo? A întrebat.
- Ciorbã.
- ªi aia din farfurie ce e? A continuat ea.
- E grãsimea de deasupra.
- Vrei s-o arunci?
- Da.
- Dã-mi-o mie!
- Luaþi-o, i-am zis, sperând cã va pleca mai repede.
S-a apropiat de aragaz, s-a uitat cu atenþie la farfurie,
dupã care, spre stupoarea mea, a apucat o lingurã de lemn ºi a
gustat.
- Nu e bunã, mi-a zis.
- Mie îmi place, am strigat eu.
- Nu urla aºa. Nu e bunã. Îi lipseºte ardeiul. Îþi aduc eu
unul.
- Nu-mi trebuie, îi zic, ciorba e aproape gata.
- O mai fierbi o datã, zice ea.
Mã hotãrâsem sã-i fac mai multe reproºuri ºi sã o ameninþ
cã plec, dar eram atât de uimit încât nu fusesem în stare sã-i
spun nimic. A coborât cu ardeiul ºi mi l-a pus pe masã, apoi a
luat farfuria cu grãsime ºi a plecat.
Am aruncat imediat ciorba în closet ºi am plecat si eu.
Strada era perpendicularã pe calea feratã, de care o despãrþea
un mal abrupt. L-am urcat ºi m-am plimbat pe marginea ºinelor,
încercând sã evaluez cu maximã luciditate situaþia în care mã
aflam. La întoarcere, baba mi-a deschis poarta ºi mi-a zis:
- A mai venit unul. E bãiat serios.
Dupã care s-a dus.
Mircea era student la geografie. L-am gãsit aºezat pe
marginea patului, în camera întunecatã.
- Mi-a spus cã tu stai în cealaltã camerã, mi-a zis el.
- Aºa e, am rãspuns.
Am povestit ore în ºir. Mircea voia sã ºtie totul despre
babã.
- Nici eu nu ºtiu prea multe, i-am zis.
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- Te-ai întors?
- Da, tanti Ana, m-am întors.
- Þi-am spus sã nu mai vii...
- Aºa este.
- Dar degeaba vorbesc, a zis ea. Vãd bine cã toþi vã întoarceþi.
La început, Dan nu a vrut sã ne spunã nimic. Îºi ascundea
mâncarea cu grijã ºi îºi drãmuia fiecare bãnuþ. Aveam sã
descoperim cã de fapt era destul de bogat. Peste câteva zile
l-am convins totuºi sã ne spunã câte ceva. Am aflat cã baba
avea un registru în care erau notaþi toþi cei care-i fuseserã
clienþi de-a lungul timpului. Putem merge sã vedem meciul,
ne-a spus el. Baba are un televizor sus. Îi cer eu voie.
În camerele de sus mirosea îngrozitor. Probabil cã baba nu
aerisea niciodatã. Pe masã trona registrul despre care ne vorbise
Dan. În fiecare zi îl deschide, a spus el. Reciteºte numele, îºi
aduce aminte de toþi. Are ºi câte o poveste a fiecãruia, mie mi-a
mai spus câteva. Îmi propusese la un moment dat sã mã înfieze
ºi am refuzat. De-asta a spus cã nu mã mai primeºte în gazdã.
Dar nu e femeie rea.
Podeaua era acoperitã cu covoare, peste care erau aºternute
nailoane. Zugrãveala era ºtearsã, ca ºi jos, iar perdelele aveau
un strat de praf care te împiedica sã spui cu exactitate ce culoare
aveau. Juca echipa naþionalã. Baba ne privea pe rând, cu ochii
mici, fãrã sã întrebe nimic. Tãceam ºi noi, privindu-ne cu
subînþeles.
La facultate, un coleg mi-a spus cã mã cãutase deunazi la
adresa gazdei. Baba îi spusese cã eram plecat în oraº, cu niºte
capre. L-am întrebat pe Dan ce avea cu fetele. Nici el nu ºtia,
dar vãzuse mai demult, cã prima parte a registrului era
completatã cu nume de fete. Niciodatã nu erau nume de fete ºi
de bãieþi în acelaºi timp.
Seara spuneam glume. Cel mai frecvent râdeam pe seama
lui Dan, pe care-l numeam fiu al babei. Uneori îl puneam pe
Tarzan sã cânte manele ºi sã dea din buric. Costicã tot se mai
întorcea nervos de la poartã, cu mâna murdarã de rahat.
Am plãnuit sã plecãm toþi odatã. Noi, studenþii, aveam sã
închiriem un apartament împreunã. Muncitorii se gândeau sã
plece ºi ei. Baba continua sã ne taie curentul ºi sã facã inspecþiile
nocturne. Într-o searã, unul dintre noi s-a prefãcut cã sforãie.
- Nu te mai preface, mã, cã-þi dau un ºut de nu te vezi, a
ameninþat baba. Am început sã râdem în hohote ºi baba a
plecat.
Cu câteva zile înainte de sfârºitul lunii, a început sã ne dea
cãldurã. Ne-a amintit cã la întâi trebuia sã plãtim pe luna viitoare.
Era zâmbitoare ºi, în felul ei, amabilã. Ultima noapte a fost cea
mai cãlduroasã. Calorifele scoteau un ºuierat ciudat. Pe la
miezul nopþii, am avut vizita babei. Tarzan a început sã cânte.
- Nu dormiþi? A întrebat ea. La ora asta e bine sã dormiþi.
Am pufnit toþi într-un râs nebun. Baba a ieºit, mormãind
ceva. Dan a început sã loveascã peretele cu piciorul, sacadat,
iar Tarzan sã imite cântecul huhurezului. Costicã o înjura pe
babã, ºi pe toþi vecinii de pe stradã. Baba a revenit de câteva
ori, ameninþând cã va chema poliþia ºi cã ne va da afarã. Mai
târziu a început sã ne roage sã ne oprim. Nu am dormit deloc în
noaptea aceea. Ne-am fãcut bagajele pe întuneric, care cum a
putut. Dimineaþa am chemat douã taxiuri ºi ne-am dus. În
spatele nostru, o vedeam pe babã azvârlind un lighean cu
cenuºã.
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- Bine, vom afla, zice el.
În noaptea aceea, baba a deschis, pe rând, ambele uºi,
oprindu-se în prag, dupã care a plecat. Ne-am hotãrât ca în
noaptea urmãtoare sã lãsãm becurile aprinse. În plus, vom
cumpãra unele mai puternice.
Mã bucuram cã aveam un tovarãº. Mircea era mai mereu
bine dispus. O întrebase pe babã dacã avea sã mai vinã cineva
ºi primise un rãspuns negativ. Eram liniºtiþi.
A doua zi am schimbat becurile. Acum se vedea foarte bine
împrejur. Am lãsat lumina aprinsã ºi uºile dintre camere
deschise. Stãteam de veghe, aºteptând vizita babei, curioºi sã
vedem cum va reacþiona. Pe la miezul nopþii, becurile s-au
stins singure, iar baba ºi-a refãcut rondul obiºnuit.
Zilele urmãtoare am început sã frecventãm cursurile
facultãþii. Fãceam în aºa fel încât sã fim plecaþi cât mai mult
timp de acasã. Baba a schimbat pe ascuns becurile puternice
cu cele slabe. Am cumpãrat altele ºi s-a repetat aceeaºi poveste
în fiecare zi. Ne-am hotãrât sã þinem niºte becuri la îndemânã ºi
sã facem schimbul seara, însã ni se oprea curentul tot mai
devreme. Baba ne-a zis cã sunt lucrãri pe stradã, cã erau
frecvente penele de curent. I-am spus cã nu credem asta.
Sunteþi nebuni, ne-a zis ea. O lunã, am zis noi, o lunã ºi atât.
Vom pleca de la baba asta.
Urmãtorul venit a fost un muncitor. Mai fusese client.
Apoi a venit ºi fratele sãu. Erau murdari ºi miroseau urât. Mircea
s-a mutat în camera dinspre drum, care era mai mare ºi avea
douã paturi.
- Mai vin ºi alþii? Am întrebat-o pe babã, fãrã sã ne sinchisim
de cei doi muncitori.
- Nimeni, ne-a zis ea. Nu mai vine nimeni.
Muncitorii vorbeau mult ºi se adresau în permanenþã unul
altuia cu ”fra”. Ai fãcut asta, fra? Ai vãzut aia, fra? Ne-au spus
cã vor mai veni ºi alþii, cã baba minte. ªi unde vor dormi? Am
întrebat noi. Aveþi douã paturi, nu? Ne-au întrebat, la rândul
lor.
Au venit aºadar Costicã ºi Tarzan. Primul susþinea cã e
impresar. Al doilea era student la istorie, o namilã înaltã ºi
grasã, care urla de câte ori îi ceream sã o facã. Asculta manele
ºi se freca cu mâna pe burtã a satisfacþie. ªi Costicã mai locuise
la babã. Am plecat pentru cã m-am certat cu niºte vecini, ne-a
explicat el. Îi plãcea la babã, avea cu cine sã stea de vorbã. Nu
puteam nega, avea dreptate. Ne-a arãtat poze fãcute la mare. În
toate apãrea între câte douã fete, de fiecare datã altele. Unele
dintre ele aveau sânii goi. Sunt fetele mele, ne-a zis.
Costicã se trezea de fiecare datã primul, în jurul orei cinci.
În prima dimineaþã s-a întors de la poartã înjurând. M-au vãzut.
Ai dracului. Iar au mânjit poarta de rahat. Ne-am dat seama cã
bietul Costicã avea într-adevãr duºmani pe strada aceea. Poate
va pleca din nou, mi-am zis. Mircea nu-l putea suporta pe Trazan.
E prost, îmi spunea el. Dormeam cum apucam în camera aia ºi
fãceam o grãmadã de glume pe tema asta. Baba îºi fãcea rondul
noapte de noapte, fãrã sã spunã nimic. Pe la ora zece ne oprea
curentul ºi îl repornea spre dimineaþã. Deºi gãsea poarta la fel
în fiecare dimineaþã, Costicã tot o mai pãþea uneori. Era
somnoros ºi se grãbea sã ajungã la serviciul lui de impresar.
Ultimul a venit Dan. Era un tip slab, cu ochelari, cu o faþã
care parcã râdea fãrã voia lui. Era un fel de ironie adresatã
tuturor celor care îl priveau. Baba l-a privit chiorâº.
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George Cornilã

ÎN PÂNTECUL PÃMÂNTULUI
Zgomotul metalic al ascensorului rãsunã cu ecou în grotele
ºi tunelurile întunecate ale minei. Opt bãrbaþi, îmbrãcaþi în
salopete maronii, groase ºi murdare, fiecare cu un sac în spate,
coboarã cu chipurile luminate de raze calde, ultimele raze pe
care le vor vedea în urmãtoarele ºapte zile.
Sãrãcia ºi instinctul de supravieþuire îi împing de la spate,
fãcându-i sã-ºi riºte viaþa pentru a avea o ºansã de a trãi. Mina
fusese închisã deoarece poate sã se prãbuºeascã la orice mic
seism. Aceºti oameni locuiesc prea departe pentru a parcurge
zilnic drumul ºi nu îºi permit sã îºi stabileascã tabãra afarã, de
fricã sã nu fie vãzuþi ºi amendaþi. Astfel, se riscã sã rãmânã în
caverne timp de ºapte zile, timp considerat suficient pentru a
umple câþiva saci cu cãrbune pentru a-i putea vinde ulterior
pentru a-ºi cumpãra pâine ºi cartofi.
Dupã o zi istovitoare de lovit în piatra tare, toþi se strâng în
încãperea pe care o vor folosi ca dormitor. Nimeni nu ºtie exact
dacã este noapte. Ei doar îºi ascultã corpul. Fiecare târãºte
câte un sac aproape gol, puþin dezamãgiþi, dar încã plini de
speranþã. Gherasim, un bãrbat cam de patruzeci de ani, stã pe
salteaua lui ºi se uitã la o pozã cu soþia ºi cei doi fii. Îl apucã un
sentiment de deznãdejde, se teme ca nu cumva bãieþii lui sã
aibã aceeaºi soartã ca ºi el. Se chinuie sã îi þinã la ºcoalã, cu
toate cã încã douã perechi de mâini i-ar fi fost de mare folos.
Soþia lui pare încã tânãrã ºi se forþeazã mereu sã zâmbeascã,
mereu sã parã plinã de energie, dar numai ea ºtie ce se ascunde
în sufletul ei plin de amãrãciune. Îºi ºterge o lacrimã cu mâinile
murdare, pline de bãºici ºi de crãpãturi, lãsând o dârã neagrã
pe obraz. Se înveleºte cu o pãturã prãfuitã ºi încearcã sã
adoarmã.
Peste ceva timp aude un þiuit îndepãrtat. Se ridicã în coate
ºi i se pare cã aerul din jurul lui se miºcã. Parcã trece un val,
fãrã însã sã-i clinteascã nicio ºuviþã de pãr. Se aºazã la loc.
Toatã viaþa a trãit în caverne ºi tuneluri ºi ºtie prea bine ce îi pot
face unui om care se lasã pradã temerilor.
A doua noapte, acelaºi zgomot îl trezeºte. Se ridicã, se uitã
la toþi cum dorm. Oare chiar nimeni nu aude nimic în afarã de
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el? Îºi pune casca cu lanternã pe cap ºi iese din încãpere,
urmãrind zgomotul. Nu venea din cavernele unde sãpau ei ci
dinspre capãtul celãlalt al tunelului principal. Îl strãbate, intrã
într-o grotã, pãºeºte cu grijã printre stalagmitele ca niºte oase
de dragon, galbene, maro, albe, nu se lasã impresionat de
spectacolul culorilor atât de vii, parcã luminoase într-o lume
stãpânitã de întuneric. Paºii lui se aud cu ecou ºi de fiecare
datã se opreºte sã verifice dacã nu cumva mai este cineva în
urma lui. Ajunge la un perete, merge de-a lungul lui ºi vede un
tunel îngust, ceva mai mare decât propria talie. Se apleacã sã
se uite înãuntru ºi parcã vede o luminã slabã care pâlpâie. Intrã
pe burtã în tunel, se târãºte, se zgârâie în pietrele ascuþite, la
început ca niºte mãrãcini, apoi ca niºte pumnale ºi ajunge
îndurerat, cu hainele rupte în capãtul celãlalt. O încãpere imensã
se întinde în faþa lui. Undeva în întuneric ceva pâlpâie, ca o
respiraþie luminoasã. Se apropie ºi vede o piatrã cam de mãrimea
unei pâini rotunde, ale cãrei culori se amestecã în valuri, într-o
permanentã schimbare hipnotizantã. Se aºazã în genunchi
lângã ea, întinde mâna temãtor ºi când o atinge, sare în spate
ca electrocutat. Respirã uºor pentru a se liniºti, îºi pune
mãnuºile pe care le þinea atârnate de curea ºi ridicã piatra. Un
zâmbet ciudat i se întipãreºte pe chip. Se duce înapoi în
încãperea de dormit, ascunde piatra într-un rucsac printre
lucrurile lui ºi adoarme.
În a treia zi, se trezeºte foarte obosit, se ridicã greu când îi
aude pe cei din jurul lui vorbind.
- Mi-e dor de soare. În pãmânt e mereu noapte, spune
Dorel, un tânãr neobiºnuit încã cu viaþa de miner.
- Poþi sã o priveºti ca pe o pregãtire pentru noaptea cea
veºnicã pe care o vom petrece în pãmânt cand soarele vieþii va
apune, îi rãspunde Bartolomeu, cel mai bãtrân dintre ei.
Fusese preot într-un sat de necredincioºi ºi renunþase la a
mai încerca sã schimbe mica lui lume într-una mai bunã.
- Mie îmi place aici, îi simt respiraþia pãmântului, mã simt
mai aproape de locul de unde venim toþi, rãspunde într-un
târziu Brãduþ, un vlãjgan de vreo doi metri, cu puterea unui
taur.
- Mai aproape de locul de unde venim ºi mai aproape de
locul unde ne ducem, continuã Bartolomeu.
Gherasim îi ignorã, îºi ia târnacopul ºi sacul ºi pleacã singur.
Munceºte în silã, abia ridicã târnacopul, abia îl înfige în
stâncã. Se gândeºte doar la piatrã. Se teme ca nu cumva ceilalþi
sã o gãseascã. Este a lui, doar a lui. Fuge înapoi ºi cautã speriat
printre lucruri. Se liniºteºte când vede strãlucirea ei ºtearsã.
Ceilalþi devin bãnuitori ºi se întreabã dacã nu cumva Gherasim
a gãsit aur.
Noaptea ia piatra, iese din încãpere, trece iar prin tunelul
îngust pentru a fi sigur cã nu îl va gãsi nimeni ºi cã poate fi
singur cu ea. Îºi dã mãnuºile jos ºi o mângâie. Strânge din
dinþi ºi geme încercând sã reziste cât mai mult ºocului. Imagini
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în iad. Simte cã leºinã ºi se forþeazã sã urce. Ajuns sus, speriat,
îl cautã pe Bartolomeu, îi ia târnacopul din mânã ºi îl cheamã
deoparte.
- Pãrinte, mi-e fricã.
- Nu-mi mai spune aºa, nu mai sunt preot de prea mulþi ani.
Care þi-e temerea?
Îi povesteºte de zgomote, de groapã, de vise, de penele
însângerate, dar nu ºi de piatrã. Preotul nu rãspunde nimic.
- Mã tem cã mã pedepseºte Dumnezeu. Nu m-am mai uitat
de mult spre cer pãrinte.
- Sunt oameni acolo sus, afarã care nu se uitã spre cer, tu
mãcar eºti miner, ai o scuzã.
Zicând acestea pleacã. Lui Gherasim i se pare ceva nelalocul
lui. Poate cã ºi preotul urmãrea sã-i ia piatra.
Noaptea, trezit de vise zbuciumate, pune mâna pe piatrã.
Vede un cutremur, vede cum tavanul se prãbuºeºte, îi vede pe
toþi murind zdrobiþi. Îi trezeºte, strigând cã va fi un cutremur.
Toþi supãraþi, îi spun sã tacã din gurã ºi îl înjurã. El, disperat, le
aratã piatra.
- Ea mi-a arãtat tot. O sã murim aici dacã nu ieºim.
- Piatra þi-a arãtat? Întreabã Brãduþ, nemaiºtiind ce sã creadã.
- Da, vorbeºte cu mine.
- Eºti nebun, aia e doar o piatrã, îi strigã Dorel, înainte sã-ºi
punã pãtura în cap.
- ªi tu eºti doar þãrânã! Îl contreazã Bartolomeu.
- Uite, o sã vã arat, puneþi mâna pe ea.
Unii se ridicã, ating piatra, nu simt nimic ºi se culcã la loc
convinºi de nebunia lui Gherasim.
În a cincea zi, Bartolomeu îl cheamã deoparte.
- Lumea în care trãim este în schimbare, îi zice cu glas grav.
Trãim vremuri târzii, lumea e obositã, nu mai crede. Cerul îºi
pierde puterea. Am citit într-o carte veche a unui cãlugãr nebun
cã atunci când oamenii îºi pierd credinþa ºi speranþa, pe îngeri
îi doare, aripile le cad ºi corpul le moare, dar spiritul lor rãmâne
într-o piatrã pânã când lumea va fi din nou demnã de ei. Dacã
în ceruri mai este nevoie de un înger, atunci piatra îºi alege un
om ºi îngerul va renaºte prin el.
Bulversat puternic de tot ceea ce i-a zis fostul preot,
Gherasim se aºazã ºi se gândeºte pentru prim oarã în ultimele
zile la familia lui. Nu ºtie ce sã mai creadã, nu ºtie ce ar trebui sã
facã.
Spre sfârºitul nopþii, are vise cu îngeri loviþi cu sabia de
cãtre oameni, se trezeºte îndurerat ºi pune mâna pe piatrã.
Vede cum o formã înaripatã se înalþã dintr-o groapã, înconjuratã
de luminã. Nu-l mai doare deloc atingerea pietrei. Pãmântul
începe sã se miºte, bucãþi de stâncã se desprind din tavan.
Totul se zdruncinã din ce în ce mai tare, minerii se trezesc
speriaþi ºi fug spre ascensor. Gherasim ia piatra ºi este singurul
care fuge în direcþia opusã. Se uitã pentru ultima oarã în spate
ºi vede tavanul prãbuºindu-se peste toþi, cum stalactitele îi
strãpung ºi cum pietrele îi zdrobesc, trece prin tunel fãrã sã
simtã durere ºi fuge cât de repede poate ºi se aruncã în groapã,
înainte ca pereþii sã se prãbuºeascã.
Întunericul pare nesfârºit, pietre cad pe lângã el, aerul este
tot mai greu ºi el leºinã. Din spatele îi ies aripi mari, albe, încã
murdare de sângele lui. Deschide ochii, care acum au culoarea
pietrei ºi se înalþã. Cutremurul fãcuse o deschizãturã în tavan,
afarã se luminase, primele raze de soare.
În a ºasea zi, s-a înãlþat la cer, murdar de praf ºi de tãciune,
un înger nãscut în pântecul pãmântului.
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nedesluºite i se amestecã prin faþa ochilor, umbre ºi zgomote.
Îºi desprinde mâna tremurând, cu spume la gurã ºi se aºazã pe
spate gâfâind. Aude un zgomot, ca ºi cum ceva s-ar fi lovit de
perete ºi sare, ia piatra ºi o ascunde în spatele unei formaþiuni
de calcar. Se gândeºte cã ar putea fi o colonie de lilieci. Se mai
aude o datã. Îi pare rãu cã nu ºi-a luat târnacopul cu el. Zgomotul
se spãrsese în imensa cavernã, încât el nu-ºi putea da seama
de unde venea. Îi este fricã, dar ceva parcã îl împinge înspre
capãtul celãlalt. Merge de ceva vreme ºi începe sã se contureze
un zgomot cunoscut. Înainteazã, vede o licãrire în faþã ºi tresare,
dar se liniºteºte vãzând un pârâu, care ºerpuia lin printre pietre.
Lumina lanternei lui se juca prin apã. Se apleacã, ia apa rece în
palme ºi o dã peste faþã. Când îºi ia mâinile de la ochi, vede un
chip ca de copil privindu-l din apã. Tresare, apoi zâmbeºte.
Este un proteu. Mic, roz, aproape nemuritor, aproape uman, ca
un fetus, se holbeazã la el cu ochi mici, negri ºi orbi. Îi simte
prezenþa, dar nu este speriat. Gulerul lui roºu se umflã regulat.
Gherasim întinde mâna ºi când atinge suprafaþa apei se aude
din nou zgomotul. Proteul se sperie ºi ºerpuieºte spre
ungherele întunecate ale lumii lui. Merge în direcþia zgomotului
ºi ajunge pe marginea unei gropi uriaºe, rotunde ºi se apleacã
pentru a privi înãuntru. Lumina lanternei se pierde în densitatea
întunericului. Aruncã o piatrã ºi ascultã, dar nu aude zgomotul
de lovire a fundului gropii. Se simte ciudat, ameþeºte ºi plin de
sudoare rece se întoarce spre încãperea de dormit. Ajuns în
siguranþã, fãrã ca nimeni sã fi observat absenþa sa, se aºazã pe
saltea. Se gândeºte ca piatra lui ar putea fi dintr-o altã lume, de
pe o altã planetã. Îºi aminteºte cã, în antichitate, scandinavii
îºi fãureau sãbii din metale cãzute din cer. Groapa imensã ar
putea fi fãcutã de un alt corp celest, sau de o navã spaþialã.
Poate cã zgomotele sunt fãcute de o fiinþã extraterestrã.
În a patra zi, dupã vise nedesluºite dar chinuitoare, se
trezeºte acoperit de mici ciuperci verzi. Neliniºtit, fuge pânã la
pârâu sã se spele. Se gândeºte cã poate s-or fi lipit de el în
noaptea trecutã când se târa prin tunel. Aude iar acel zgomot ºi
se apropie iar de groapã. Pe marginea ei vede multe pene albe,
mari, amestecate cu sânge. Speriat, fuge cât de repede poate
spre dormitor. Îl trezeºte pe Brãduþ.
- Vino repede, ia-þi târnacopul ºi vino repede!
Acesta, þipând, se ridicã ºi vine încã pe jumãtate adormit.
Abia reuºeºte sã-ºi strecoare corpul lui uriaº prin tunelul strâmt
ºi când ajunge la groapã nu vede nimic. Gherasim, gâfâind,
punându-ºi mâinile în cap, îi spune cã nu înþelege ce s-a
întâmplat, cã jurã cã era aici sânge înainte. Brãduþ se uitã cu
dezgust la el ºi pleacã bombãnind. Când se întoarce ºi
Gherasim, acestuia i se pare cã toþi se uitã ciudat le el, cã toþi îl
vorbesc pe la spate. Aºteaptã sã plece ºi îºi verificã piatra. Îi era
dor de ea. Nu se mai duce sã munceascã, parcã uitase pentru
ce coborâse în minã. Nu se mai gândise la soþie ºi la copii.
Nimic nu mai exista pentru el decât piatra. O mângâie, îl doare
tot mai puþin ºi imaginile îi apar tot mai clare. Vede oameni în
genunchi rugându-se în faþa unei icoane, apoi oameni
luptându-se cu sãbii ºi topoare, apoi oameni în genunchi în
faþa unui rege. I se pare cã vede o groapã, apoi imaginile devin
iar neclare ºi ochii încep sã-l doarã. Orice ar fi, rãspunsul trebuie
sã fie în groapã. Îºi ia frânghii, colþari ºi pioleþi, hotãrât sã
coboare. Îºi leagã o frânghie de brâu, o alta de curea ºi apoi o
leagã de o stalagmitã. Coboarã uºor, tot mai jos, tot mai jos,
pânã simte cã nu mai are aer. Un puternic miros de sulf îi umflã
nãrile. Se întreabã dacã nu cumva groapa este calea de intrare
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Turtureanu

DE LA MUNTE... LA MARE*
(Între douã lumi)

Începând de prin anii ’70 (secolul trecut!) mergeam în
concediu, aproape varã de varã, la Casa Scriitorilor de la Valea
Vinului, cãtunul minier din Munþii Rodnei. Locul – o fântânã
sãpatã în munþi de mâna lui Dumnezeu. Coline dulci, pline de
zmeurã, se prelungeau spre Inãu sau spre Cãlimani. Zilele
însorite, cãlduroase, erau stropite brusc de ploi cotropitoare,
binefãcãtoare. Câteodatã, însã, ploua douã-trei zile, iar umezeala
ºi frigul îþi pãtrundeau în oase. Atunci apelam la „lemnele
domnului Cîmpeanu, starostele Casei. Negricios, sfrijit ºi taciturn, îmbrãcat mai mereu în negru, domnul Cîmpeanu pãrea
mai nimerit sã conducã un stabiliment de maici, decât o casã
cu scriitori – simandicoºi, arþãgoºi, mofturoºi. Dar se descurca
ºi aici admirabil. La el gãseai, la nevoie, o cafea adevãratã (aþi
uitat de nechezol?), un coniac 5 stele sau o votcã ruseascã (ori
polonezã), o sticlã de vin bun. Mâncare era din abundenþã,
chiar se revãrsa. Se revãrsau, îndeosebi, imensele porþii de
paste fãinoase („melciºori“) ce însoþeau, aproape invariabil, ca
garniturã, fripturile sau cârnaþii à la Cluj, ºi aceºtia greu de
digerat. „Iar ni s-a fãcut mâncare pentru porci“, ricana doamna
(cu adevãrat!) Ada Orleanu, împingând farfuria într-o parte…
Melciºorii, strânºi de pe la mese în hârdaie, luau calea porcilor
ºi a purceluºilor, crescuþi undeva în fundul curþii, în niºte coteþe
bine mascate. Legal ºi igienic, domnul Cîmpeanu n-avea voie
sã þinã porci… la Casa Scriitorilor, dar ºi Sanepidul ºi
conducerea Uniunii se fãceau cã nu vãd. Poate cã erau, cumva,
„unºi“?
La bucãtãrie, trona soþia domnului Cîmpeanu, o femeie ce
nu depãºea cu mult 120 de kilograme. S-ar pãrea cã, dupã
principiul vaselor comunicante, pe mãsurã ce soþul pierdea în
greutate, soþia asimila tot, ºi ceva pe deasupra. Dar ºi cele mai
pretenþioase doamne nu puteau sã nu-i recunoascã
supraponderalei bucãtãrese arta prãjiturilor, îndeosebi a
budincilor – niºte calupuri uriaºe, care þi se topeau în gurã...
Frecventau Valea Vinului mai ales scriitorii care nu aveau
prea mulþi bani – costurile, acolo, fiind permisibile – ºi/sau
care cãutau un loc liniºtit, unde sã-ºi desãvârºeascã opera…
Era o lume pitorescã, amestecatã, un fel de han intelectual al
Ancuþei. De la an la an ne-am fãcut un cerc de prieteni ºi ºtiu cã
aºteptam cu nerãbdare momentul revederii. Bucureºtenii ºi
clujenii dominau „scena“. Ada Orleanu – o doamnã care emana
indicibilul parfum de civilitate interbelicã; Elena Iordache (soþia
lui Vladimir Streinu), autoarea unui roman-fluviu, imposibil de
citit: Frida Papadache, matusalemicã, înfãºuratã în rochii
suprapuse, ca o ceapã (rãutãcioºi, o alintam, între noi, „soacra
lui Moº Crãciun“); Stela Covaci, bovaricã, tânjindã; Gabriela
Adameºteanu, singuraticã, mereu scriindã; Adi Cusin, cu ul-
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* Din volumul Trafic de influenþã, în curs de apariþie.
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tima soþie; Ion Covaci, cu Rodica Toth („Tot Rodica e de vinã!“);
Mihai Cantuniari (despre care va mai fi vorba); Cezar Ivãnescu,
fãrã bastonul cu care umbla prin Bucureºti; Ion Drãgãnoiu,
„Drãgã“, topit dupã o votcã; Ulici, regele ludens-ului; Pucã sau
Pîcã? – imposibil de identificat; Pavel Aioanei, fãrã bani, fãrã
bagaje, fãrã haine (îi dãdea fiecare cât, ce putea); Teohar
Mihadaº (îi rezervãm un capitol aparte), Petre Bucºa, bucºit de
umor… ardelenesc; Negoiþã Irimie, „Nego“, „mut ca o lebãdã“,
victimã a pocheriºtilor de sezon; Marian Papahagi, proaspãt
întors de la Academia di Romania, doldora de povestiri
mediteraneene; cei doi Ioni ai criticii literare clujene, Lungu/
Oarcãsu; Nae Prelipceanu, la fel de nesfârºit (când i-a apãrut
volumul Degetul de gheaþã, i-am fãcut cadou acest catren: „La
postul de prim ajutor/ s-a prezentat un autor / înalt ºi slab ºi
pal la faþã,/ tãiat la… degetul de gheaþã“); Titus Vîjeu, plin
mereu de umor, imitator vocal al lui Pãunescu ºi-al
lui...Ceauºescu; ºi alþii. De la Iaºi eram mereu în aceeaºi „serie“,
Cãtãlin ºi Carmen Ciolca, Sandu ºi Cici Cãlinescu, cu frumoºii
lor copii, Roxana ºi Andrei; uneori ne intersectam cu Mircea
Radu Iacoban, victima mea sigurã, dar nu singurã, la ºah… În
vacanþã fiind, M.R.I. îºi dãdea jos masca (în plus!) pe care o
purta prin Iaºi (în împrejurãri oficiale), fiind sociabil, ludic, sãritor
la nevoie. Odatã, în plinã crizã de benzinã, ne-a dus cu maºina,
pe mine ºi pe soþia mea, de la Valea Vinului pînã la Ilva Micã, de
unde luam trenul spre Iaºi. Amicii clujeni, pe care îi solicitasem,
s-au de… robat, au ridicat din umeri, cã n-au benzinã, deºi unii
dintre ei se descurcau la fel de bine ca M.R.I.

Mineriade…
Cei mai mulþi scriitori veneau împreunã cu familia. Se
formaserã adevãrate clanuri: fii ºi fiice, nurori ºi gineri, nepoþi,
bunici, unchi ºi mãtuºi „conlucrau“ la o atmosferã despre care
n-aº spune cã era chiar favorabilã creaþiei, ci mai degrabã
procreaþiei. Divulg faptul – pe care el însuºi îl reitereazã cu
bãrbãteascã mândrie – cã aici ºi-a conceput Lucian Vasiliu
copilul Cezar, „Cezar cel mic“ – faþã de naºul sãu, „Cezar cel
mare“, Ivãnescul.
Cezar, Ion Covaci, Adi Cusin erau în „bucuria copiilor“: îi
luau cu ei în excursie, pe Inãu, le fãceau focuri de tabãrã, le
spuneau tot felul de „poveºti“ ºi mai ales le organizau niºte
meciuri de fotbal cu bãieþii din sat, de mai mare dragul. ªi
ambiþia. Aceste meciuri între „Scriitori“ ºi „Sãteni“ erau
întotdeauna aprige, gãlãgioase ºi jucate pânã la epuizarea
ambelor tabere. Se punea mult suflet ºi multã încrâncenare,
mai ales din partea localnicilor – copii, tineri –, care nu vroiau
sã se dea bãtuþi de niºte orãºeni veniþi de-aiurea, sã fie „umiliþi“
pânã ºi la fotbal. O rezervã, un rictus, un rãspãr plutea în aer,
aici, faþã de „pensionarii“ vilei, care trândãveau la soare sau
85
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Ziua, minerii nu erau de vãzut prin sat: dacã nu se aflau în
minã, sau în cine ºtie ce sanatoriu, îi întâlneai prin cârciumile
din Rodna, bine aprovizionate ºi, mai ales, bine „populate“.
Când toatã þara era cartelatã ºi austerizatã, la Rodna – probabil
ºi în alte localitãþi miniere – mai gãseai bere (româneascã dar ºi
strãinã!), votcã, þigãri ºi rom „Havana“, ba chiar ºi câte-o sticlã
de „Johnnie Walker“, prãfuitã, uitatã într-un raft. Pâinea, zahãrul,
uleiul, carnea, ouãle puteau fi cumpãrate „la liber“, fãrã cartelã;
dar, desigur, în cantitãþi „rezonabile“. Unii bucureºteni ºi clujeni,
mai „încartelaþi“ decât ieºenii, îºi fãceau provizii, umpleau
frigiderele de la Vilã cu produse consumabile, pe care, la
încheierea sejurului, le cãrau la reºedinþele lor de toamnã-iarnã.
Dar în ’88-’89 Ceauºesc a înþãrcat bãlaia, nu se mai „bãga“
nimic la liber, dispãruserã ºi bãuturile ºi þigãrile strãine; trebuia
sã fii „pe fazã“ ca sã bei pânã ºi o bere autohtonã, cãlâie, cã
setea era mare, nu mai aºteptai sã se rãceascã.
Stam uneori, cu unii mineri, la un pahar de vorbã. La
cârciumã, diferenþele, de orice fel, se „armonizeazã“. Se arãtau
ortacii „oameni dintr-o bucatã“, dintr-o bucatã pe cât de –
vorba cronicarului – iute la mânie, pe atât de friabilã. Exasperaþi
sau doar turmentaþi, puteau sã te ironizeze, chiar sã te jigneascã.
Dar îi iertai, când vedeai cum vor arãta mai târziu, peste 5-1086

15 ani, sau doar peste un an-doi. Cãci imaginea lor din viitor,
„devenirea“ lor þi-o dãdeau umbrele care se puteau zãri prin
ferestrele larg deschise ale Spitalului din Rodna. Acolo, de
fapt, cu un astfel de miner am vorbit, la cea dintâi venire a mea
la Valea Vinului. Spitalul – o clãdire tip „vagon“ - era situat
(oare mai este?) chiar la rãscruce de drumuri, în locul de unde
trebuia sã luãm cursa spre Vilã. Avea în faþã un stejar generos
ºi, sub el, o bancã. Pe bancã stãtea, în acea zi, un bãrbat cam
de 60-65 de ani (am apreciat eu), îmbrãcat într-o pijama mult
mai largã decât alcãtuirea lui. Era o cãldurã ucigãtoare ºi naveai unde sã te adumbreºti. Bãrbatul a vãzut cã eram toropiþi
de caniculã ºi ne-a îmbiat sã stãm pe bancã, el dându-se mai
spre margine. Ne codeam. „Nu-i contagios, ne-a spus, deºi noi
habar n-aveam despre ce spital ºi despre ce fel de bolnavi e
vorba. Asta nu-i boalã care se ia. Fiecare ºi-o duce singur, pânã
la capãt. ªi capãtul e întotdeauna aproape“, a adãugat, arãtând
cu mâna spre siluetele care „pluteau“ prin camerele spitalului.
„Îi vedeþi? Ei sânt aproape gata. Eu – mai am…“ Vorbea calm,
fãrã nici o schimbare de ton, ca un reporter care relateazã o
procesiune funebrã: „E boalã grea, mineritul. ªi se terminã
într-un singur fel. Dar noi, aici, sântem obiºnuiþi. Aºa ne-am
nãscut, mineri din tatã-n fiu, aºa o sã murim”.
N-avem comentariu. Ce-am fi putut spune? „Mie ce vârstãmi daþi?“ ne-a tatonat, mai mult cu privirea decât cu vorba.
„ªtiu eu? Vreo 60-65“, am spus vârsta pe care i-o pusesem în
gând. „Am 48 de ani, domnule dragã, sau tovarãºe, sã nu te
superi dumneata. Vezi? – ºi-ºi scuturã bluza pijamalei, în care
putea sã mai încapã unul ca el. Asta face mina din om…“.
L-am mai întâlnit în vara urmãtoare, în acelaºi loc. Ne-am
salutat ºi am stat de vorbã, ca niºte vechi cunoºtinþe. „Ce mai
face Iaºul?“ ne-a întrebat – ºi ochii îi luceau ca niºte particule
de uraniu. Apoi, în anii ce au urmat, nu l-am mai vãzut.
În fiecare an, în prima duminicã din august, se sãrbãtorea
Ziua Minerului. Sãrbãtoarea ar fi trebuit sã aibã loc la început
de decembrie, de Sfânta Varvara, ocrotitoarea minerilor, dar
nici nu se putea visa la aºa ceva într-un stat ateist. În acea zi,
PRIMUL MINER AL ÞÃRII – îºi însuºise ºi aceastã întâietate! –
le ardea ortacilor un discurs radio-televizat, îi ridica la rangul
de eroi, îi îndemna (ca, de altfel, pe toþi „oamenii munci“) „sã
ducã þara pe noi culmi de progres ºi civilizaþie“, iar pe la orele
amiezii, le dãdea liber la mâncare ºi la bãuturã. Scãpase cel
puþin o datã din mâna minerilor din Valea Jiului, care îl
sechestraserã, iar de atunci era prevenitor, nu prea se mai ducea
în mijlocul lor, îi momea de la distanþã cu mici ºi bere. ªi mai era
sticla de lapte, pe care o primeau zilnic. Dacã-i invidiam pentru
ceva pe mineri – ºi pe tipografi, cu care mã întâlneam
sãptãmânal, ca redactor de revistã – era acea sticlã de lapte.
Înghiþeam în sec, la tipografie, când muncitorii îºi beau lãpticul.
Pentru mine era o adevãratã performanþã – primeam felicitãri
în familie! – când reuºeam sã vin acasã cu o sticlã-douã de
lapte. De obicei, când ajungeam eu, pe la 5-6 dimineaþa, la
(F)alimentara, coada era de mult constituitã, sacoºele – chiar
fãrã proprietari alãturi – orânduite în ºir indian ºi-atât îþi trebuia:
sã încalci regulamentul de ordine exterioarã, sã te bagi peste
rând, cã intrai în moara minunaþilor noºtri bãtrâni strângãtori,
a bunicuþelor fãrã somn, a femeilor „din casã“, a þaþelor de
mahala care – nu ºtiu cum se fãcea – locuiau chiar în centrul
oraºului. Sau aþi uitat? Ei sânt din aceeaºi tagmã cu cei care, în
’90, când cu „Piaþa Universitãþii“, au strigat „Moarte
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hãlãduiau pe coclauri, în timp ce ei, „oamenii muncii“, munceau
cu adevãrat, îºi câºtigau cu sudoare pâinea cea de toate zilele,
nu ca niºte scârþa-scârþa pe hârtie... Buna-cuviinþã îi oprea sãºi reverse nãduful, dar incompatibilitatea, inadecvarea între
„noi“ ºi „ei“ erau perceptibile.
Odatã, în cursa minierã fiind (singurul mijloc de transport
de la Rodna la Valea Vinului), un ortac s-a luat de noi. Eram, ca
de obicei, cu Cãtãlin ºi Carmen, plecasem de la 5 dimineaþa din
Iaºi, schimbasem, la Ilva Micã, trenul cu un autobuz, autobuzul
cu o cursã minierã. Plini de bagaje, lichefiaþi de cãldurã ºi de
obosealã, aveam, totuºi, un deranjant aer vilegiaturist: noi
intram în concediu, iar minerii-n ºut. Ortacul, la început, nu ni
se adresa direct, vorbea aºa, aluziv, despre unii oameni
„aranjaþi“, spilcuiþi, cãrora – ce le pasã? îºi pun mâna-n fund ºi
pleacã la odihnã, nu-i de ajuns cã s-au odihnit tot anul… Vãzând
cã nu reacþionãm, se ambala, îºi sporea provocãrile ºi acuzele,
nevrând altceva decât sã ne umileascã. Eram ca niºte ºoricei
prinºi în cursã, în cursa minierã. Ceilalþi ortaci nu ziceau nimic,
asistau tãcuþi – ºi satisfãcuþi? – la rechizitoriu. Pânã când unul
dintre ei – poate le era ºef – a intervenit: „Da’ mai lasã oamenii
în pace! Ce te iei de oameni? Ce-s vinovaþi ei? Fiecare cu ale
lui”. ªi nimic mai mult, nimeni n-a mai scos nici o vorbã, pânã
am fost deversaþi în faþa Vilei.
Acest incident a fost însã unicul. Altminteri, ne întâlneam
aproape zilnic cu oamenii locului, ne dãdeau sau le dãdeam
bineþe, stãteam de vorbã ºi mai fãceam ºi un mic comerþ „de
graniþã“: femeile ºi copiii ne aduceau, cui dorea, lapte, brânzã
de vaci, ouã, afine, mure, dar mai ales zmeurã, colinele din jur
gemeau de zmeurã. Ne povãþuiau, când mergeam la zmeurã,
cum sã nu dea ursul peste noi sau noi peste el: „La zmeurã
trebuie sã vorbiþi tot timpul, sã cântaþi, sã fie gãlãgie, altfel daþi
nas în nas cu ursu’ ”... Era sã ºi dãm odatã, i-am ºi vãzut,
ursoaicei, spinarea ondulându-se prin zmeuriº, ºi-am coborât
muntele cu o vitezã de care, eu unul, nu mã credeam în stare.
Ursoaica, acompaniatã de ursuleþii ei, a fost, cred, foarte
mulþumitã cã a scãpat de concurenþã…
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intelectualilor!“ ºi le-au dat o mânã de ajutor minerilor – „dar
parcã aceia erau mineri?“, s-ar fi întrebat ortacul meu de la
Rodna – întru eliberarea Capitalei de „elementele legionare,
fasciste“, cum îi numea „comunistul de omenie“ Ion Iliescu pe
tinerii care n-au apucat sã moarã la Revoluþie ºi nici sã afle
„cine-a tras în noi/ dupã douã’º doi“. Ei sânt nostalgicii
„iepocii“, votanþii nesmintiþi ai trandafirilor iliescieni, trandafiri
ce, acum – vorba cântecului – „s-au ofilit în glastrã“.
Deosebirea între cele douã „iepoci“ este cã, pe atunci, aveam
(cât de cât) bani, dar n-aveam ce cumpãra; acum avem ce
cumpãra, gârlã! dar n-avem cu ce. E o schimbare!
În august ’89, ziua Minerului, pentru ortacii din Bazinul
Rodnelor, s-a sãrbãtorit pe un tãpºan de lângã Valea Vinului.
Aproape toatã suflarea locului, inclusiv cea scriitoriceascã, s-a
dus la petrecere. La Vilã am rãmas numai eu ºi, un timp, Mihai
Cantunari. Stam amândoi pe terasã, dar la mese diferite, eu îmi
sorbeam cafeaua, el – ceaiul ºi schimbam vorbe-n doi peri
despre evenimentul zilei. Era – ºi este – domnul Cantuniari un
tip de o perfectã civilitate, un homo faber care ne impresiona
(i-o spun acum) prin modul cum se abstrãgea desfãºurãrilor
ludice ºi trãncãnelii din juru-i, vãzându-ºi, imperturbabil, de
traducþiunile lui (admirabile). Când, totuºi, atmosfera se
încingea, datoritã diverselor „jocuri ºi concursuri“, stropite cu
alcooluri, iar orele erau cam prea înaintate, domnul Cantuniari
îºi lua „bagajele“ ºi se retrãgea în camerã, spunându-ne politicos-insinuant: - Noapte bunã !... Cred cã n-a avut niciodatã
vreun schimb de replici mai în rãspãr cu cineva; cu domnul
Cantuniari nu puteai sã te cerþi, pentru cã el însuºi nu certa pe
nimeni, nu ridica tonul. Tot aºa, doamna lui ºi copiii, modelaþi
– toþi – dintr-o materie fluidã, lipsitã de asperitãþi, odihnitoare.
Dupã un timp, Cantuniari a zis cã pleacã ºi el pânã în vale,
la petrecere, „sã-ºi reîntregeascã familia“. Am rãmas singur,
cum ºi dorisem, ºi m-a cuprins, nu ºtiu cum, un fel de jale,
amestecatã cu o neputincioasã revoltã. O parte din mine – cea
ludicã – ar fi vrut sã fie acolo, la tãmbãlãul de pe tãpºan
(mãrturisesc cã atunci, ca ºi mai târziu, nu duceam la ureche,
iar atmosfera literar-bahicã mã ademenea). Cealaltã parte se
opunea, refuza; chiar ºi participarea la o astfel de agapã, cu
voie de la cârmuire, mi se pãrea un compromis, o acceptare a
marasmului în care ne scufundasem, parcã, definitiv. ªi totuºi,
mãmãliga fierbea, nu dãdea încã în clocot dar începuse sã
bolboroseascã.

Curajul de-a privi
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Cu douã sãptãmâni înainte, în iulie ’89, într-o zi, la orele
amiezii, când scriitorii se întorceau de la plajã, au descoperit,
în holul vilei, o micã expoziþie ºi pe autorul lor, fantastul,
ingeniosul grafician Mihai Stãnescu. Caricaturile, de ultimã orã,
fuseserã copios „recenzate“ la „Europa Liberã“, conþinutul lor
îmi era oarecum cunoscut. Cu atât mai mare era tentaþia de a le
vedea live. Artistul – care descinsese incognito „la scriitori“ –
îºi „vernisa“ desenele cui dorea sã le vadã, trecându-le din
mânã în mânã. Caricaturile erau, bineînþeles, „subversive“. Dar
nu toþi aveau curajul de a privi, unii, când vedeau la ce fãceau
aluzie („alimentaþia raþionalã“, cozile, „raþionalizarea” benzinei
º.a.m.d.), se debarasau repede de desene, parcã ar fi fost
purtãtoare ale unui virus periculos. Împreunã cu cei câþiva
scriitori care, totuºi, ne-am permis bucuria receptãrii, pãream
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noi înºine personajele unei viitoare caricaturi: priveam,
zâmbeam, vorbeam mai mult prin semne (doar ºi desenele
erau no comment…). Suspiciunea faþã de „aproapele“ îl fãcea
pe fiecare sã se întrebe: „Dacã mã va turna cineva cã am admirat
caricaturile lui Stãnescu?“.
Într-o altã zi, dupã prânz, leneveam la balconul garsonierei,
când l-am reperat, pe terasã, pe Dan Deºliu. Poetul – care în
tinereþe, ehei!, scrisese Minerii din Maramureº ºi fusese
copleºit de lauri – se revizuise între timp, dupã decepþiile
succesive pe care i le-a oferit comunismul mult lãudat. Ba mai
mult, îi trimisese o scrisoare deschisã, în rãspãr, Tovarãºului,
îºi depusese carnetul de partid ºi devenise persona non grata.
Deºi era consemnat la domiciliu, i s-a permis, totuºi, sã vinã la
mare, dar nu la Casa Scriitorilor, ca sã nu tulbure, doamnefereºte !, minþile fragede ale acestora. Nici un pericol, aº zice,
întrucât – vorba Otiliei Cazimir – „prietenii mei, scriitorii“, cum
dãdeau cu ochii de el, se speriau ca de o nãlucã ºi o ºtergeau…
româneºte. (Nu altfel se întâmplase, cu 10 ani în urmã, în „cazul
Goma“ sau în „cazul Dorin Tudoran“. Nu altfel se întâmpla la
Iaºi, cu Dan Petrescu, sau la Cluj, cu Doina Cornea). Acum, câte
unul, surprins sã-l descopere pe Dan Deºliu acolo, pe terasã, îl
saluta în grabã, dar cei mai mulþi se fãceau cã nu-l vãd. Frica
este una din realizãrile de aur ale „iepocii“, nici nu-i de mirare
cã dizidenþii erau evitaþi. N-am atâta cenuºã câtã mi-ar trebui,
sã-mi torn în cap, pentru laºitãþile mele.
Am urmãrit vreo jumãtate de orã scena, cât amuzat, cât
intrigat. Apoi am coborât ºi m-am dus la Dan Deºliu. I-am spus
cine sânt (nu ne cunoºteam decât din scris), l-am întrebat ce
mai face, cu un anume înþeles. Mi-a rãspuns neted: „Am întâlnire
aici cu domnul Dimisianu, dar am venit mai devreme“. Probabil
cã atunci reuºise sã scape de „urmãritor“, de securistul care îl
supraveghe; dacã nu cumva chiar acesta îl învoise… ªi pânã a
veni Dimisianu, ºi dupã aceea, am bãtut câmpii, pe fel de fel de
teme literare, fãrã nicio legãturã cu realitatea imediatã,
stringentã, presantã. Bãnuiam cã pereþii terasei – un fel de
„poianã a lui Iocan“, unde stãteau la taclale scriitorii – aveau
miraculoase calitãþi de înregistrare a sunetului. Sau poate era
încã una din prudenþele paranoide care ne bântuiau. Oricum,
cât am stat acolo, dar ºi mai târziu, m-am simþit confortabil,
parcã ispãºisem un pãcat.
Cu Dan Deºliu m-am mai întâlnit în vara urmãtoare, tot la
Casa Scriitorilor de la Neptun. Pãrea acum, dupã „schimbarea
la faþã a României“, mai „încolþit“ decât cu un an în urmã. ªi tot
aºa, mulþi îl ocoleau. Intrase în polemici, se despãrþise – sau
fusese respins – de unii cu care se aflase, în ultimii ani, de
aceeaºi parte a baricadei. Era ca un lup singuratic, aº fi zis,
dacã n-ar fi avut în preajmã o tânãrã doamnã ºi un bãieþel de 67 ani, asupra cãrora îºi revãrsa, succesiv, umorile ºi tandreþile.
ªi mai era, în ’90-’91, un lup singuratic acolo, la mare: D.R.
Popescu. ªi pe el îl ocoleau toþi. Fusese debarcat de la ºefia
Uniunii, de altfel predase „cheile“ fãrã nici o opoziþie ºi, cred,
fãrã nici un regret. Sau cu regretul cã funcþia îl obligase la
compromisuri pe care, altminteri, nu le-ar fi fãcut. Mi s-a pãrut
o intrare în normalitate când – prin prin ’94-’95? – D.R.P. a
primit Premiul Uniunii Scriitorilor. A fost o probã cã – vorba lui
Manolescu – „literatura nu are culoare politicã“, valoarea
trebuie recunoscutã ºi rãsplãtitã dincolo de opþiunile sau
rãtãcirile autorului. Dar atunci, în ’90, cei ce „îi duseserã tava“
lui D.R.P. se strãduiau sã i-o ducã lui Mircea Dinescu ºi era de
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Greu abordabil, prudent ca un diplomat, plin de povara
incalculabilã a funcþiei mi s-a pãrut Eugen Uricaru, cât a deþinut
preºedinþia Uniunii. Funcþia – sau ce? – îl învãþase sã punã
distanþã între el ºi ceilalþi. La o agapã de la Casa Pogor, unde
fusesem invitat, nu mai eram „Nicu“, cel de la sejururile
petrecute la Neptun sau la Valea Vinului, mi se adresa doar cu
„domnule Turtureanu“… Ostentativ, îl apelam în continuare
„Eugen“, în timp ce ceilalþi comeseni nu pridideau cu „domnule
preºedinte“-n sus, „domnule preºedinte“-n jos… N-a trecut
multã vreme ºi a venit ºi „josul“…
Doar Laurenþiu Ulici s-a comportat ca un om normal, egal
cu el însuºi, cel dintotdeauna, fãrã gomoºenii, inducând ideea
cã a ajuns acolo, în fruntea breslei, spre a lucra întru mai binele
acesteia, nu spre a se acri sau îmbãþoºa faþã de cei care l-au
ales.
Dar sã ne întoarcem, în august ’89, la Valea Vinului. Rãmas
singur la Vilã, am scris un text, intitulat Spor de periclitate
(reportaj), pe care îl reproduc aici nu pentru valenþele lui literare,
nici pentru a arãta cât de curajos eram, ci întrucât ilustreazã o
stare de spirit, ca ºi maniera esopicã, aluzivã, pe care o foloseam
– eu ºi alþii – spre a face textele pasabile la cenzurã: De ziua
minerului / am coborât eu în abataj / mi-am luat un pix / cât un
picamer / ºi-am bãut o cafea de mare tonaj.// Voi depãºi toate
normele / mi-am spus (în surdinã) / începând cu norma de
protecþie a muncii / am sã scriu un poem / ca o floare de minã
/ pe care sã-l admire / ºi adulþii / ºi pruncii.// Pare-mi-se eram
într-o minã de aur / curând voi fi cel mai bogat poet / îmi
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spuneam / luând în coarne / muntele / ca un taur / omnipotent
/ aruncând un jet de cuvinte / ºi încã un jet.// În întunericul
strãlucitor / luna îºi arcuia picioarele / prin fustanela unui nor
/ undeva / în Þara de Foc / rãsãrea soarele / pentru decor.// Eu
foram tot mai adânc / câtã zgurã ! / cât efort / ca s-ajungi la
filon / aproape ca-n literaturã / dai totul / pentru un oximoron./
/ Pe la prânz / m-am reîntors în naturã / la iarbã verde / lumea
chefuia / mici ºi bere / respiraþie gurã la gurã / dragoste la
prima vedere.// Numai eu / – salopetã, lãmpaº / ºi un mers can hipnozã / repetându-mi (în gând) / dacã am silicozã?! // Sub
cãmaºã / pitit / un poem (24 carate) / le-am cerut / stingherit /
totuºi demn / de noi fapte / - „ Daþi-mi sporul de periclitate / ºi
o canã de lapte !”
„Reportajul“ a apãrut, în octombrie, în revista „Cronica“.
Douã aceea, n-am mai publicat nimic. M-am autosuspendat.
Aveam o rubricã, Uimiri, dar mi s-a pãrut indecent sã mai public texte fãrã nici o legãturã cu realitatea imediatã (citibile ºi
acum, de altfel), când în jurul nostru cãdeau zidurile
comunismului, iar în România continua marea neruºinare a
(in)cultului personalitãþii.

Nepoata lui Mihadaº
În ambianþa de la Valea Vinului m-am împrietenit cu Teohar
Mihadaº, mai bine zis eu (ºi ceilalþi) îi cãutam compania,
dumnealui fiind cu vreo 20 de ani mai în vîrstã ca mine. Avea o
biografie densã macedo-românul (nãscut în Munþii Pindului),
fãcuse canalul, fusese ostracizat ºi marginalizat (toatã aceastã
experienþã dramaticã se poate afla în Drumul spre Emaus,
carte apãrutã dupã ’89), dar se arãta, la cei vreo 70 de ani ai sãi,
falnic ºi viguros, emanând un umor stenic, o ironie muºcãtoare,
cînd era cazul. El a introdus în cercul nostru numele…
conspirativ (ºi atît de transparent!) Pazvante, pentru Ceauºescu.
„Ce mai face Pazvante?“ „Ce nãzbâtii a mai fãcut Pazvante ?”
erau întrebãrile cu care ne întâmpina aproape zilnic.
De la o vreme, Mihadaº a început a fi vizitat de o nepoatã
din Rodna ( cum ne-a prezentat-o el ), o „fãtucã“ de 18-19 ani,
frumoasã coz, care rãmânea la el 2-3-4 zile, uneori o sãptãmânã.
„Nepoata lui Mihadaº“ fãcea de-acum parte din peisaj. Nouã,
bãrbaþilor, ni se cam scurgeau ochii dupã ea, dar unchiul o
supraveghea cu strãºnicie. De altfel, în acele zile, cei doi apãreau
rareori, doar la masã, sau se izolau undeva, într-o poianã.
Unchiul o pregãtea pentru admitere la facultate.
Poate cã unii din tabãrã ºtiau sau bãnuiau ceva, dar pentru
mine, pentru noi, ea ar fi rãmas nepoata, dacã într-o varã nu
ne-am fi gândit sã-i facem acesteia o vizitã acasã, la Rodna.
Când plecam spre Iaºi, trebuia sã aºteptãm 3-4 ore, în Rodna,
un tren local sau o cursã minierã, ca sã ne ducã la Ilva Micã. De
obicei, stam la marginea ºoselei, sleiþi de cãldurã ºi de sete,
sperând la un „ia-mã, nene“, dar rareori aveam noroc, întrucât
începuse „criza benzinei“ (încã una din trãsnãile lui Pazvante).
Aºa cã, atunci, ne-am decis sã mergem la nepoata lui Mihadaº.
Fata nu era acasã, ne-a întâmpinat mama, o femeie de vreo 45
de ani, pe chipul cãreia se puteau citi liniile de frumuseþe ale
fiicei. I-am spus cine sântem, de unde venim ºi încotro plecãm,
iar femeia ne-a primit cu toatã bunãvoinþa. „Mai trec scriitorii
pe la noi, domni, doamne, pe care fata îi viziteazã ºi la Valea
Vinului, doar scrie ºi ea poezii. Oare o s-ajungã poetã?“ ne-a
întrebat, cu speranþã în glas. Nu-i citisem decât o singurã datã
câteva texte, pe care mi le-a arãtat într-o zi când unchiul era
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tot caraghioslâcul sã-i vezi pe funcþionarii Uniunii – de la
colonelul Traian Iancu, rechemat de la vatrã, pânã la bucãtarul
ºef, dar ºi pe unii scriitori - fãcându-se preº în faþa noului
preºedinte. Cu care, doar cu un an în urmã, se trãgeau de
ºireturi… Iar Dinescu abia dacã îi bãga în seamã. Nu mai era
homo ludens, saltimbancul simpatic, din anii precedenþi, când
improviza tot felul de jocuri ºi concursuri cu copiii, de se þineau
scai de el; devenise sobru, acru ºi inabordabil, de parcã înghiþise
un bãþ, cu sare amarã. Tot aºa, Nicolae Manolescu nu mai avea
timp ºi nici dispoziþiune sã stea seara, la politicale, pe terasã,
unde discuþiile erau confiscate, acum, de Nicolae Breban, cu
langajul lui arborescent, cuceritor ºi inepuizabil, sau de Marius
Tupan – Dumnezeu sã-l odihneascã - mereu în vervã polemicã.
Manolescu îºi depusese candidatura la preºedinþie (a þãrii, nu
a Uniunii), scria editoriale, dãdea interviuri, îºi pregãtea
campania ºi abia dacã era vãzut o datã, de douã ori pe zi. Deºi
îl simpatizam ºi l-am fi votat (aproape) toþi, nu puteam sã nu-l
ironizãm (din pãcate, în absenþa lui), pentru modul cum luase
distanþã faþã de… muritorii de rând. Într-o searã, târziu,
ambalându-ne în acest (ne?)vinovat joc, o distinsã poetã,
excedatã de faptul cã Manolescu ne/o ignora, a imaginat un
scenariu de întâmpinare a viitorului preºedinte, dupã modelul
cunoscut. Fiica poetei, stimulatã de maicã-sa, a început sã
recite, în hazul general: „Bine-aþi venit în mijlocul nostru, mult
iubite ºi stimate domnule Nicolae Manolescu…“. Din fericire,
Manolescu n-a ajuns – dupã ce s-a lãsat de politicale – decât
preºedinte al Uniunii Scriitorilor. Adicã ceea ce i se potriveºte
cel mai bine. Cât despre modul cum funcþia trage un fel de
cortinã despãrþitoare (protectoare?) între „emanat“ ºi cei din
jur, ca ºi despre efectul cãderii din demnitãþi, s-ar mai putea
glosa.
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plecat (primise un telefon „urgent“) iar fata ieºise, pe „Inãul lui
Blaga“, la plajã. („Inãul lui Blaga“ este o stâncã de vreo 4-5
metri, situatã chiar în coasta vilei, pe care poþi urca, pe o cãrãruie,
fãcând un mic ocol. „Mã duc pe Inãul meu“, zicea Blaga, în anii
senectuþii, când venea la Valea Vinului. Rãmãsese singurul
munte accesibil pentru el).
„Dar unchiul ce zice?“, i-am întors ochioasei mame
întrebarea, ca sã scap de un rãspuns direct. „Unchiul? Care
unchi?!“ s-a uitat la noi, miratã, femeia. „Cum, care? Unchiul
Teohar. Mihadaº“, am precizat eu. „Îl ºtiu pe domnu’ Mihadaº,
ne-a vizitat de vreo douã ori, o pregãteºte pe fatã pentru
facultate, o mai ajutã ºi cu poeziile. V-a spus ea cã-i este unchi?“.
„Nu ea, el. Ne-a spus cã-i e nepoatã“.
Mi-am dat seama, brusc, cã vorbisem prea mult, îmi scãpase
pãsãrica. Soþia m-a sãgetat cu o privire care parcã voia sã-mi
spunã: „Dacã nu taci din gurã…“. Am încercat sã dreg
busuiocul: „ªtiþi, doamnã, fata mai vine pe-acolo, pe la Casa de
creaþie, sânt ºedinþe de cenaclu, se discutã despre literaturã, e
un mediu prielnic pentru o începãtoare. Domnul Mihadaº a
luat-o «sub aripa sa ocrotitoare» (na, cã citam ºi-un vers dintrun cântec la modã). Ea-i tânãrã ºi lumea-i rea…“. „Aºa e, a
admis femeia. În ziua de azi…“.
ªi-am trecut la alte cele. Gazda ne-a ospãtat cu lapte acru ºi
pâine de casã, i-am vizitat acareturile, ne-am odihnit sub un
umbrar ºi, la ora plecãrii, parcã ne pãrea rãu cã trebuia sã ne
despãrþim. Dar, de!, cãlãtorului îi ºade bine cu drumul… Cum
ne-am depãrtat de poartã, doamna mea m-a ºi luat, dulce, la
refec: „Întâi, ai fãcut gafa. Pe urmã, ai încercat s-o dregi. Cum ai
putut sã scorneºti povestea aceea leºinatã, cu cenaclul ºi cu
ocrotirea?“. „Pãi, ce sã fac? Trebuia s-o reabilitez cumva, pe
fiicã ºi s-o redresez pe mamã…“.
În vara urmãtoare abia aºteptam sã mã întâlnesc cu Mihadaº.
– Servus, unchiule ! l-am salutat, în stil ardelenesc. Ce-þi
mai face nepoata? Vine la pregãtire? Cum ai putut sã ne
pãcãleºti în halul ãsta?
Bãtrânului pirat i s-au luminat toate ridurile, de pe faþa ca o
arãturã de toamnã.
- Dar ce vroiaþi sã vã spun? ªtii, dragul meu, de la o anumitã
vârstã, toate fetele îþi sânt ca niºte nepoate. O sã vezi!
Vãd.
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Alte mãºti
Colegul meu de la „Cronica“, Zaharia Sîngeorzan – Zahei,
cum îi spuneam – nu era lipsit de un anume haz dacã treceai
peste oportunismele lui literare ºi peste bolovãnoasa-i
exprimare, oralã sau scrisã, pusã (de el !) pe seama faptului cã
„aºa se vorbeºte la noi, în Ardeal…“ Într-o vreme, era mereu
„înþepat“ prin reviste pentru agramatisme ºi redundanþe, iar la
„Serile Dialog“, de la Casa Studenþilor, George Pruteanu (care
fãcea un fel de revistã a presei literare), îºi etala întreg umorul
pe seama bulimicului cronicar. (La o masã, la „Hanul Ancuþei“,
Zahei a înfulecat vreo 50-60 de sãrmãluþe – în foi de viþã, în foi
de varzã – spre uluirea lui D.R.P. ºi a celorlalþi scriitori, care nui cunoºteau apetitul). Celor care îl înþepau sau îl blamau, el le
rãspundea cu o vorbã preluatã de la Adrian Pãunescu : „Las’ sã
vorbeascã, sã mã critice cît mai mulþi. Aflã naþiunea!“ Pe atunci
nici nu mi-ar fi trecut prin cap („cap sec“, vorba lui Dincã-batebine) cã supraponderalul nostru coleg (diabetic, sãracul) este
informator al Securitãþii, pe listele cãreia l-am aflat, cu stupoare.
Dar, dacã aº fi colaþionat oportunismele lui (scria mereu despre
scriitori cu funcþii) cu faptul cã sorã-sa se cãsãtorise cu un
francez ºi emigrase, cu faptul cã nu „bârfea“ (ca noi) regimul ºi
cu plecãrile lui în Italia (la invitaþia lui Iosif Constantin Drãgan!),
poate cã nu mi-ar fi cãzut fisa…
Un clinchet ar fi trebuit sã aud de prin 1976 când, la o
reducere de personal redacþional, Zahei a sãrit din schemã, cu
acordul (tacit) al întregii redacþii. Pe atunci „Cronica“ încã mai
era o revistã bãþoasã ºi bine scrisã. Ne cam sãturasem cu toþii
sã suportãm blamul public, pentru „extravaganþele“
gramaticale, de topicã ºi de logicã din articolele lui Zahei, aºa
încât despãrþirea venea fãrã regrete. Dar Zahei nu s-a lãsat, a
pus în miºcare toate pilele (Laurenþiu Fulga, Zoe DumitrescuBuºulenga, D.R. Popescu, alte persoane invizibile) ºi a fost
reîncadrat, în locul lui fiind… licenþiatã Magda Ursache (datoritã
unei greºeli de tipar, venitã la þanc). Poate cã atunci a fãcut
Sîngeorzan pactul cu diavolul, sub presiunea disponibilizãrii.
Sau era mai vechi ºi tocmai de aceea a fost reangajat? Cine
ºtie?
Oricum, prin ’85-’86 a avut loc prima lui descindere în Italia,
unde a lãsat urme greu de ºters. De la Roma, vrând sã se
cãpãtuiascã, i-a trimis o scrisoare lui ªtefan Baciu – poet din
generaþia lui Virgil Ierunca – trãitor la Honolulu, în Hawaii,
spunându-i cã ar scrie o monografie despre el, dacã i-ar da
5000 de dolari. Baciu i-a scris lui Carandino, la Bucureºti,
întrebîndu-l ce-i cu acest Sîngeorzan, care-i cere atâþia bani,
crezându-l bogat, pentru o carte pe care el nu i-a solicitat-o…
Carandino i-a trimis scrisoarea (lanþul slãbiciunilor!) lui N. Barbu
la „Cronica“, ºi astfel am aflat ºi noi, cei din redacþie, despre
„isprãvile“ lui Zahei.
O altã ispravã mi-a povestit-o Marian Papahagi, ilustrul
italienist, unul dintre cei mai doxaþi critici ai generaþiei
„Echinox” (pare-mi-se, l-am vãzut ºi pe el pe o listã?…).
Papahagi era profesor la Academia di Romania ºi, dupã o
vacanþã, când s-a dus la pensiunea unde, prin tradiþie, „trãgeau“
românii, patroana l-a luat cu mascalzone! ºi a aruncat cu
macaroane dupã el, spunându-i (þipându-i) cã nu mai vrea sã
vadã pe acolo picior de român… Cine ne stricase imaginea ºi
trezise furia macaronarei? Nimeni altul decât tot „bietul“ Zahei,
care plecase de la pensiunea doamnei Pipersperini (sã zicem),
fãrã sã plãteascã…
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Vivat Franz Josef!
Ardelean fiind, Zahei, cum spuneam, nu era lipsit, la un
pahar de vorbã, de un anume umor. La nunta sorã-si, ne
povestea el, nuntã desfãºuratã la Feldru (comunã devenitã
celebrã prin faptul cã aici a poposit Dimitrie Gusti, împreunã
cu echipa sa de cercetãtori etno-folclorici), Michel, mirele
francez, se simþea cam stingher, cãci puþini dintre meseni o
„rupeau“ pe franþuzeºte. Bãtrînul Sângeorzan, tatã-socru, nu
schimbase nici o vorbã cu mirele, iar Zaharia-fiul s-a simþit
dator sã repare impoliteþea: „Spune-i ºi tu, tatã, ceva, lui Michel,
sã nu creadã cã eºti supãrat, cã nu-þi place de el”. „Da’ ce sã-i
spun, cã doar nu ºtiu frânceneºte?!“. „Spune-i doar atât: Vive
la France!“. Mai apoi, mirele a fost adus în faþa socrului, „care
vroia sã-i spunã ceva“. Bãtrînul, falnic urmaº al grãnicerilor
nãsãudeni (dar fudul, acum, cu urechea) s-a ridicat în picioare
ºi-a rãcnit ceea ce ºtia el mai bine de pe vremea stãpânirii
chezaro-crãieºti: „Vivat Franz Josef !“.
Vara (dar ºi cu alte ocazii), Zahei mergea „sã-mi încarc
bateriile, la ardelenii mei“, întrucât la Iaºi se simþea, ca ºi Michelfranþuzul la nuntã, cam stingher. Îndeobºte, scria despre
scriitorii din Ardeal, cu care se simþea solidar, dar de care se ºi
despãrþea, dacã interesele (proprii) o cereau. Era encomiastic
fãrã mãsurã ºi demolator, tot aºa. Trebuia doar ca cineva – o
autoritate literarã – sã dea tonul. Prin ’70, cred (dar se poate
verifica), I. Negoiþescu lansase, în revista „Argeº“, un fabulos
proiect de istorie a literaturii române, din care au ºi apãrut, dea lungul anilor, câteva fragmente. Istoria (nescrisã încã) a lui
Nego a stârnit reacþii, polemici. Revista „Cronica“ a publicat o
întreagã paginã demolatoare, semnatã de Z. Sângeorzan ºi –
ca sã aibã textul greutate ºi… gir – de Corneliu ªtefanache,
redactorul ºef. În centrul paginii trona un nud antic, întors cu
spatele spre cititor – aluzie „subtilã“ la faptul cã Nego ar fi fost
pidosnic. Era ºi acesta un mod – dirijat din culise (Partid, Secu
) - de a supune pe cineva oprobriului public, când nu aveai
argumente literare: „Nu vedeþi cã e homosexual, cum o sã scrie
o istorie a literaturii române?!“.
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Cînd Adrian Pãunescu a apãrut în B.P.T., cu o prefaþã în
rãspãr, a lui Eugen Barbu, Sângerozan l-a luat ºi el, pe Pãunescu,
la refec… Mai înainte, sau dupã aceea, a scris entuziast despre
„bardul de la Bîrca“. Dar asta n-ar fi nimic. Pentru Adrian Marino
avea un adevãrat cult, revãrsat în multe (ºi stufoase) pagini.
Explicabile, dincolo de meritele incontestabile ale
hermeneutului, ºi prin faptul cã Zahei ar fi fost (nici acum nu
ºtiu dacã e adevãrat au ba) nepot al Lidiei Bote, soþia lui Marino.
Dar Marino nu se „înghiþea“ cu Piru, sau cu Zoe DumitrescuBuºulenga, sau cu ªerban Cioculescu, la care Sângeorzan avea
oarecari interese… doctorale. Aºa cã a început, în „Cronica“,
un serial în care îºi demola idolul. Ocazie cu care Marino ºi-a
încetat definitiv colaborarea la revista unde susþinuse, încã de
la înfiinþarea acesteia, „Cronica ideilor literare“ (ce va deveni
cartea binecunoscutã).

Dupã 40 de ani...
Tot de la Zahei citire...Într-o varã, acesta cãlãtorea, cu trenul
Iaºi-Timiºoara, spre Ardealul magic. „De la Suceava – mi-a
povestit el la întoarcere – s-a urcat o doamnã, sã fi avut 55-60
de ani. La un moment dat, dupã ce am conversat despre unaalta, doamna mi-a cerut voie sã se uite ºi ea prin revista
«Cronica», pe care o aveam la vedere. A rãsfoit-o ºi apoi a citit,
o datã, de douã ori, grupajul de poezii. Erau versuri de Teohar
Mihadaº, însoþite de o fotografie. Fotografia, mai ales, o fascina.
«Eu îl cunosc pe acest domn, adicã l-am cunoscut cândva, în
tinereþe...Dumneavoastrã îl cunoaºteþi?» m-a tatonat. «A, cum
sã nu, trãieºte la Cluj, mi-e bun prieten». Doamna mi-a cerut
adresa, telefonul. I le-am dat”.
În vara urmãtoare, la Valea Vinului, amintindu-mi episodul
povestit de Zahei, l-am iscodit pe Mihadaº: „Ce-i cu doamna
aceea? Te-a cãutat?” Machedonului i s-a luminat faþa: „E o
poveste de prin ’41-’42, eram student la Filosofie, în Bucureºti.
Începuse rãzboiul ºi s-a hotãrât ca noi, cei rãmaºi acasã, sã
facem recensãmântul populaþiei. Eu ºi colegul meu Alexandru
Husar am fost repartizaþi la Podu Iloaiei, lângã Iaºi Ne-am gãsit
o gazdã ºi-am stat acolo vreo lunã, cã recenzam toatã populaþia
din zonã. Gazda avea o fatã, o fãtucã de vreo 16 ani, i-am cãzut
cu tronc. ªi ea mie. Noaptea, fãtuca se furiºa la mine-n
cãmãruþã. Credeam cã pãrinþii fetei nu observã nimic, pânã
când, într-o noapte, când ne era lumea mai dragã, au deschis
uºa ºi-au aprins lumina. Flagrant delict cu o minorã ! N-au
fãcut scandal, dar mi-au spus, ferm ºi clar, cã trebuie s-o iau de
nevastã”. „ªi?...”. „Am încercat, atunci ºi-n zilele urmãtoare, so dau cotitã. Vroiau sã mã reclame, aºa cã, la plecare, am semnat
un angajament: ne vom cãsãtori imediat ce se terminã rãzboiul.
I-am mai scris, apoi, fetei, de câteva ori, ca sã întreþin iluzia,
apoi, ºtii, valurile vieþii… M-a redescoperit acum, dupã 40 de
ani, datoritã lui Zahei”. „ªi v-aþi întâlnit?“. „Da. Mi-a telefonat
aici, la Valea Vinului. Ne-am dat întâlnire la Vatra Dornei, pe
peronul gãrii”. „ªi… cum v-aþi recunoscut?“ „Am stabilit niºte
semne particulare, ca-n filme: un fulgarin pe mânã, o eºarfã la
gât… Dupã ce am coborât din tren ºi cãlãtorii au luat-o carencotro, rãmãsesem pe peron doar eu ºi, undeva, la capãtul
peronului, o doamnã în vârstã, ce mai, o babã ! Nu poate fi ea,
îmi ziceam, pe mãsurã ce ne apropiam unul de altul. Dar ea
era“. „ªi?“ „ªi ce? Am petrecut noaptea împreunã, la un hotel”.
„ªi… a mers?“. „ªtii, dragul meu, noaptea toate pisicile sânt
negre“.
PRO

Dupã ’90 (ºi dupã ce fusese pensionat medical, datoritã
faptului cã aproape orbise) Sîngeorzan a devenit revendicativ,
publicând (în Curierul românesc din Canada) texte vehemente
împotriva altor… oportuniºti de la „Cronica“ (Andi Andrieº,
Liviu Leonte, ªtefan Oprea), care l-ar fi persecutat ºi l-ar fi
cenzurat politic... Dar a publicat ºi o admirabilã carte de dialoguri
ºi scrisori inedite cu/de la N. Steinhardt, cu care se afla în
corespondenþã de mai multã vreme ºi pe care îl vizita periodic.
Întrebãrile puse Monahului de la Rohia, comentariile ºi
cogitaþiunile proprii dovedesc un spirit neliniºtit, în rãspãr cu
încorsetãrile „iepocii“. ªi întrucât în cãrþile sale de criticã literarã
– unde nu mai umbla ca un elefant printre porþelanuri – avea
obsesia mãºtilor (ale autorului, ale personajelor) pot spune cã
Zaharia Sângeorzan însuºi a purtat mai multe mãºti, dar atât
de bine încât, cel puþin una, n-a fost descoperitã decât în
arhivele secrete.
Deºi a „nemurit“ pe mulþi, Sângeorzan a murit singur, uitat
de lumea literarã, în apartamentul lui (ticsit cu cãrþi, ziare ºi
reviste) din Piaþa Unirii. Cadavrul i-a fost descoperit de un ultim,
totuºi, prieten (Vasile Filip), la câteva zile dupã moarte. Sic
tranzit…

SAECULUM 8/2008

poesis

Lucia Cherciu

DESCENTRALIZARE
Bucuria locului unic
cum nu mai este în lume
altundva
descoperirea poveºtilor
cinstirea ºoaptelor
recunoºtinþa faþã de întrebãrile
neliniºtile înserãrilor
ca în Blaga
locul îþi defineºte fiinþa
respiraþia
pasul
ritmul cãutãrilor
îngemãnãrile din noapte
dublul din oglinzi
ºi din spiritele reverberante
fiecare ceas de meditaþie
îºi gãseºte drumul înapoi
în casa ridicatã de tata de flãcãu
pe care mai apoi a vîndut-o
care pãstreazã la temelie
sculptat în piatrã
numelui lui
ºi anul când a ridicat-o
cu mâinile lui
tot la fel
drumurile prin lume
celebreazã
recunosc busola
locului care dicteazã cine sunt
*

PRO

când lumea devine un sat
în menghina globalizãrii
cine a fost dãruit cu un loc
adevãrat
sã ºi-l caute
ºi sã-l cinstescã
cine are colinele lui acasã
sã le sfinþeascã
sã le pomeneascã
sã se ducã la tãmâiat
pe mormintele sfinte
aºa cum se încântã
de Tezaurul de la Pietroasa
cu istoria lui unicã
cu drumurile lui
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furate
pierdute
regãsite.
Geþii se îngropau
cu uneltele de piatrã
cu argintul sacru
cu coifuri de aur—
pe tata l-am îngropat
cu o pãlãrie pe cap
cã aruncasem cãciula lui de lânã þigaie
cu care se îngroapã bãrbaþii noºtri
de la munte.
Comorile noastre vin din morminte
ºi ce s-a sãpat pe piatrã
pe locul sacru
rãmâne—
unde tata ºi-a facut acum
casã nouã
ultima lui casã.
*
De pe autostradã
toatã lumea aratã la fel
maºinile mari de pe cele ºase benzi
în aceeaºi directie
de la New Jersey
ºi culmea
Douglas îmi spune
sã privesc cu atenþie
cã autostrada taie printr-un cimitir
ºi într-adevãr
vãd cu stupoare
cã pe o margine ºi pe alta
a autostrãzii indecent de late
se înalþã mormintele
cu crucile lor de piatrã—
Douglas râde când vede
cã mã închin
dar înþelege.
*
Deºi suntem într-un alt stat
toate aratã la fel:
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aceleaºi lanþuri la magazinele
cât o cetate:
Kalvin Klein
Chico’s
Gap
Eddie Bauer
mulþimile pestriþe
cãlcându-se pe picioare
ºi Douglas îmi explicã
uite
Japonezii vin aici special
ca sã cumpere
timp de ºapte zile ºi ºapte nopþi
neîntrerupte—
de când a scãzut dolarul
America a devenit
un fel de piaþã de bunuri a lumii
ca-n Obor.
Îi spun cã nu vreau
sã luãm cafeaua la Starbucks
lanþul binecunoscut
indecent
care a umplut America
dezrãdãcinând
toate cofetãriile
ºi cafenelele mici

cum în multe culturi
poveºtile rãmân
neterminate
casele nefinisate
pentru cã a le termina
e o formã de moarte.
Tata ºi-a fãcut casã nouã
la ºaizeci de ani
dar a rãmas nevãruitã
ºi de câte ori am mers la livada lui
am privit pereþii goi
am cules caisele
ºi-am ascultat vântul
lãfãindu-se în salcia din grãdinã
am cules floare de tei
m-am întrebat cât mai e
pânã se coc nucile
ºi zi de zi
noapte de noapte
mi-am numãrat
binecuvântãrile
am respectat înserãrile
am ascultat poveºtile vecinilor
am cãutat
cuvintele lui
neterminate.

nu vreau sã îmi iau cãrþi
de la Barnes & Noble
care a ras toate librãriile mici
de pe harta continentului—

ºi tocmai de aceea
întoarcerea
la satul neamului meu din Vrancea
este semnul
unei promisiuni:
când preotul i-a tras repede palãria pe ochi
tatãlui meu
ºi l-au coborât
în pãmânt
mi-am promis
sã îl iau cu mine prin lume
sã îi arat þãrile pe care nici nu le-a vãzut
sau visat
cã uite
pãduri ca la noi la Alunu
case cu acoperiºul înalt
sã cadã zãpada
nu mai sunt
poveºti ca la noi
nu mai sunt
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*
Eliade descrie
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Rodian Drãgoi
Drãgoi*

tu îmi povesteºti despre niºte plopi cãlãtori
hai mai bine sã fotografiem melancolia acestei ninsori
eu continui sã scriu biografia unei pete de sânge
tu þii încã în braþe o carte care plânge
Plânsul îºi face loc cu coatele prin lume
ªi-n pãsãrile oarbe se face tot mai frig
n-a mai venit nici mama sã mã vadã
plânsul îºi face loc cu coatele prin lume
ºi o femeie naºte pe zãpadã
Foto: Ion Cucu

De nicãieri vin pãsãri lipsite de culoare
Ies cai aprinºi din fiece perete
s-a-mbolnãvit ºi aerul de-atâta aºteptare
pe umeri cade noaptea ca o cãmaºã udã
de nicãieri vin pãsãri lipsite de culoare
ºi-ncepe vânãtoarea copacii prind sã fugã
se-nvolbureazã câinii pe valea de sub vale
cât m-a rugat mãicuþa sã nu împuºc zãpada
stau ochii mei la pândã ca douã animale
Eu continui sã scriu biografia unei pete de sânge
Iar mi-am vãrsat peste degete o clipã fierbinte
ºi aud cum în pãmânt licãresc oseminte
la abator foamea ascute cuþite
ºi iarna de afarã poate e pe sfârºite

pe sub pãmânt tu pleci la vânãtoare
ºi somnul râde când se face searã
în casã-i cald dar eu sunt trist de parcã
m-ar fi uitat cuvintele afarã

Eu ºtiu cã moartea mea a început demult
O cãruþã se opreºte la mine sub pleoapã
ºi drumeþul îmi cere o canã cu apã
tâmplarul ºi-apropie de griji rindeaua
ºi foºnetul plopilor spalã ºoseaua
acestea sunt grijile mele ia-le ºi vezi-le
azi-noapte cineva a furat ºi livezile
eu ºtiu cã moartea mea a început demult
s-a fãcut întuneric de când vã ascult

Adunasem lacrimi de mamã
Adunasem lacrimi de mamã
sudoare de pasãre ºoapte de mireasã
ºi ridicasem cu migalã o casã
în loc de uºi îi pusesem câte o carte frumoasã

PRO

* Poet, eseist, jurnalist. S-a nãscut la 1 februarie 1951 în
comuna Segarcea Vale, judeþul Teleorman. A debutat cu
poezii în revista „Ateneu”, în martie 1967. Cãrþi de poezie
publicate: Tulbure ninsoare (Caietul debutanþilor) Editura
„Albatros”, Bucureºti, 1981; Cãtre iarnã, Editura „Albatros”,
Bucureºti, 1984; Fotografia absenþei mele, Editura „Amurg
sentimental”, Bucureºti, 2001; Poeme de trecere, Editura
Deliana, Bucureºti, 2006; Luminã de mireasã , Editura
„Muzeul Literaturii Române”, Bucureºti, 2007. Membru al
Uniunii Scriitorilor din România. Au scris despre poezia sa
Constanþa Buzea, Gabriel Rusu, Dumitru Augustin Doman,
Emilian Marcu, Paul Aretzu, Alexandru Condeescu, Cezar
Ivãnescu, Dan Stanca º.a.
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ºi nu credeam totuºi cã o sã pleci
cã te vor urma ºi toþi arborii reci

Prin pãrul tãu ud se rãtãcesc corãbii
Ce luminã necuprinsã e bobul de grâu
cuvintele-n ferestre se preschimbã
drumurile aleargã nebune pe sub noi
copacii toþi vorbesc aceeaºi limbã
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prin pãrul tãu ud se rãtãcesc corãbii
miresmele în valuri se prãvãlesc pe casã

calul de sub mine mereu se-mpuþineazã
trenuri încãrcate cu lacrimi ne trec pe sub pleoape

mult prea adâncã toamna ºi înaltã
precum e mama tu eºti de duioasã

eu ca unul ce-ºi lasã razele în casa iubitelor
trec printre rãnile azvârlite la þãrm de marile ape

Cad pene de înger pe umerii mei

Mor drumuri vinovate de prea multe plecãri

În mine-acum se face searã
ºi-ncepe sã ningã sãlbatec în miei

Mor drumuri vinovate de prea multe plecãri
fãrã tihnã tu priveºti înapoi

tu iartã-mã cã am rãmas aceeaºi greºealã
cad pene de înger pe umerii mei

cineva îºi vinde somnul pe amare nimicuri
Mâine fumeazã o þigarã de foi

cu ochii respir moartea unei ape
cãmaºa mea refuzã sã-mbrace o pãrere

poveºtile au putrezit în memorie
sã mai umblu prin mine mi-e teamã

prin pãrul nimãnui ard pãsãri despletite
ºi jarul din mirese neîncetat mã cere

în piaþa veche o toamnã-ºi dã foc
dar nimeni nu bagã de seamã

luna îneacã fântânile în iarbã
încã un cuþit singurãtatea-ºi ascute

Sunt singur cu clipa înþepenitã-n perete

pe limba mea pãdurea acum o sã se culce
o piatrã fierbe-n sine ºi-mi face semne mute

Mereu e searã rãnile mele te cheamã
soarele moare printre crengi de gutui
ia aceste dovezi de iubire sã le ai pentru vamã
eºti prizoniera greºelilor ºi þi-e teamã sã-mi spui

Nu vrea sã mã primeascã otrava asta blândã
fântâni uscate umblã bezmetice prin sat

cã-ntre tine ºi mine nu mai este luminã
cã-ntre mine ºi tine a plouat un cuvânt

oglinzile mai stau încã la pândã
cântecul se-ntoarce în mine-nlãcrimat

s-a umplut dimineaþa aºteptatã de vinã
ºi e toamnã afarã ºi e toamnã-n pãmânt

dar tot însãmânþez flãcãri în cer
când geme câmpia hãituitã de grâu

ia aceste cuvinte ca sã ºtii cine sunt
ia ºi drumul acesta dacã vrei ca sã pleci

tãcerea mã sãrutã cuvintele mã cer
rãnile îºi spalã lumina în râu

pãrul tãu e-un cutremur prea râvnit de pãmânt
îþi e noaptea fierbinte ºi zilele reci

iarba creºte din pãmânt spre pãmânt
tãcerea cãrnii uitã sã mai plângã

dacã-þi scriu nu îþi scriu cã mi-e sete
de ceva nelumesc ºi strãin

maica mea respirã un lunatic mormânt
ºi noaptea doarme pe mâna ei stângã

dar sunt singur cu clipa înþepenitã-n perete
ºi sunt sfâºiat de-o mireasmã de crin

Cheamã te rog secundele în casã

Îmi tremurã fântânile în carne

Azi-noapte cineva a furat trotuarele
somnul în iarbã s-a rostogolit

Pe sub pãmânt eu am venit la tine
ºi doar veninul mierii m-a durut

lacrimile tale au înecat o fântânã
vântul se înãspreºte într-un cãlãtor obosit

poate-am strivit inele sub cãlcâie
neîndrãznind sã intru în sãrut

încercãm sã înjghebãm o dimineaþã de varã
afarã e soare în mine cad frunze ºi plouã

acum e frig în mine ºi e cald
în somnul tolãnit sub un cuvânt

cheamã te rog secundele în casã
caii pasc pe sub câmpia stãpânitã de rouã

îmi tremurã fântânile în carne
de-atâta cântec îndoit de vânt
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Tãcerea mã sãrutã cuvintele mã cer
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George L. Nimigeanu

DECEMBRIE

SEMNE DE ÎNTREBARE

Ca o desfrunzire de pãduri de-argint
ninge ... ºi în clinchet argintiu se-aude
vie legãnarea cetinilor ude
de-nstelãri mirate ... într-un Sfânt Colind

Uºã deschisã-n zidul nopþii tale
clipa când dã nãvalã sã prãvale
zãdãrnicia-n pragul peste care
te zbaþi precum speranþa în eroare

Cad din cer petale fragede de crin
peste întrebarea trecerii prin viaþã ...
Sufletu-n vecie Calea o învaþã
desluºitã-n runa semnului divin

ºtii Cine viaþã sângerã în tine
vecia-n clipã sã þi se-nlumine ?
Fereastrã-n cer te-ai vrea când sui în Munte ...
Dar le alegi pe mari dintre mãrunte ?

Raza de luminã - care încununã
între ani fereastra inimii - plutind
prin Împãrãþia Sfântului Colind
împlineºte-n rosuri Gândul-împreunã ...

Pe drum pãgân hai-hui dupã himere
ºtii ce pricinã drumului te cere
rob dându-te risipei ?... care - încã
din primul pas - din pâinea ta mãnâncã ?

Cã-n Colind de Slavã sufletul se-atinge
undeva în cele câte sfinte sunt
- ºi în cel din frunte ºi în cel mãrunt ...
ªi acea Luminã în decembre ninge ...

ªi cum Lumina prunc din flori te are ºtii cã în van pe nelumeºti cântare
te mântui în bãtaia lor ?... Deºarte
þi-s umbrele-ntre care þi se-mparte

PRAG DEªTEPTÃRII

puþinul ... Însã Cel ce-þi face semne
spre cumpãnire dreaptã sã te-ndemne
vieþii - în Adevãrul Izbãvirii
nu te alege martor al Zidirii ?

Prag deºteptãrii - gândul ... clipa lui
þine cu nesomnul tainic sfat
peste suflet arcuindu-mi cerul ...
Ca ºi cum tãcerea m-ar fi întrebat
cum îmi rostui anii ºi-n ce tâlcuri
prin ce adevãruri Muntele mi-l sui
de durerea cãrui Moº ulciorul
sufletul aminteºte ... apa lui

ªi - cu departele-nflorit în pleoape din ce izvor ceresc mijeºti pe-aproape
în clipã sã te-aduni trecut prin moarte
punct viu Luminii sã-i rãmâi în Carte ?

POVESTE
Noaptea umblam prin stele ziua de-asemenea
mã-nveºniceam cu visul pe tron de împãrat
credeam cã tot ce zboarã e bun ºi de mâncat ...
Dar lumânarea clipei în mine scãpãta

cerne aur sfânt la vadul serii
bucurând clipita gândului înalt
uºile-ntrebãrii clãtinându-mi
dintr-un tâlc anume-n Tâlcul Celãlalt

cu pâlpâiri firave ... pe când - cu gânduri ºui nu pridideam sã vãmui grãdinile-n vecini ...
Azi bântuit de smârcuri ºi-nnobilat de spini
mãsor cu umbra drumul prin þara nimãnui

Gândul treaz încuie-n pietre taina
paºii cumpãnindu-i presãraþi pe drum
memorându-i parcã ºi însingurându-i
pe cãrãri abrupte printre nori de fum

ªi cât de largã viaþa la naºtere era ! ...
Ce strâmtã pare astãzi ... cu pragul „ la soroc “
unde cântarul Noimei danseazã ... ca pe foc
precum nesãbuinþa nevârstnicã dansa ...

rar spãrgând ferestre ochiului spre vale
înapoi spre raiul visului pierdut ...
Gândul însã - prag al deºteptãrii
tâlcuie-nceputul ... de la Început ...

ªi cum n-aº vrea întoarse la început de drum
cãrãrile pierdute !? ... ºi ce n-aº da sã pot
lumea s-o iau cum este - cu ale ei cu tot în Întrebarea Vieþii - cu mintea de acum

PRO

când îmi stinge setea la amiazã
nume dându-i celui care sânt ?
Cã lumina vie care-mi ºtie
prin tãcere drumul spre cuvânt
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în foc de paie ude - ºi-acelea de-mprumut necopt ... furat de jocul stelelor de hârtie
între atâtea câte-s pustii ... ca în pustie ...
potrivnice ºi sterpe ... nicicum precum ai vrut ...
În mãrul vieþii lacom viermele morþii scurmã
pânã ºi-n vis ... corãbii cã rãtãcim pe mãri
cãzând - cu vele sparte - în vechile-ntrebãri ...
pãrelnicind ca umbra ... cu mintea de pe urmã ...

RANÃ VIE
Dându-mi ocol fantomele-ndoielii
îmi taie calea tot în doru‘ lelii
cãtre nicicând sã-mi strige-n os uitarea ...
Cã între adevãruri cu eroarea
mã-nzidui strâmb în pâclele-ntâmplãrii
cum visul în neliniºtile mãrii ...
Lumina care-mi tânguie-n artere
durere din Durere din DURERE
- din micul adevãr în care-am stat
stingher ºi cãtre iarnã aplecat cãlcând pe sorþi anapoda ºi maºteri
mã pre-vesteºte cã-n postume naºteri
- în ritmul vieþii - Noimele mã cer
nãier pe mãri astrale ºi nãier
spre punctul fix din steaua mea polarã
ce-mi joacã tãinuit pânã-mi coboarã
El - Adevãrul Lumii - viu ºi harnic
hotarnic necredinþei ºi hotarnic
de viaþã ºi de moarte clipei mele ...
vorba de nefiinþã sã se spele
sã mã ridic dintre þãrâni la viaþã
mãcar atâta cât sã-L vãd la Faþã ...
N-aº mai trudi pe zariºtea de fum
târând fantoma visului pe drum ...

PUNCT NEVRALGIC
Vine îngerul ºi-mi zice
„ s-a nãscut în cer o stea
tu în cer eºti punct nevralgic
steaua arde-n mintea ta
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Ce strã-vezi cu ochii minþii
nu-i decât impulsul prim
înflorit - în vorbã mutã pe-un galactic þintirim
Vorba rostuie pe gurã
umbra lui - prin care tu
sui în cele ale vieþii ...
Piatra morþii tale nu
nu îngroapã ci dezleagã
cele-n tine greu legate
inima ta nu în tine
ci în pieptul Lumii bate
ºi cu fiece bãtaie
naºte-n cer câte o stea ...
Tu în cer eºti punct nevralgic
steaua arde-n mintea ta ...”

PE LITERE
Nu dupã cum s-a prevestit în vis
ci dupã cum în Carte a fost scris
poemul vieþii-n care buchiseºti
- pe litere-n rãspântii nelumeºti
risipa ta în cele dimprejur te împlineºti în tâlcuit contur ...
Povara de cuvinte în tãceri
mântuie boarea unei adieri
care între „ a fi ” ºi „ a nu fi “
leagãnã Adevãrul în copii ...
copiii cresc ºi fug de-acasã ... fug
ºi ard de vii pe-al Întrebãrii rug durere strecuratã prin durere dintru al vieþii scrum fãcând avere ...
Un clopot înstelat tâlcuie-n piept
lumina þie datã ... înþelept
egal în paºii clipelor sã-mparþi
apa fântânilor ... ºi luni ºi marþi
ºi-aºiºderea ºi-n celelalte zile ...
Umblându-i Cãrþii Sfinte printre file
pe litere pãºind - în risipire
din vise coborând în amintire sã vezi s-auzi Lumina cu se-apleacã
Duminicã în tine sã se facã ...
Nu dupã cum s-a întâmplat în vis
ci-ntocmai cum în Carte este scris ...

PRO

sã rostuiesc fântâna nesomnului zidind
din chibzuinþe clipa din înþelesuri anul
în târgul întâmplãrii sã-i drãmui Vieþii Banul
cu aurul din mine ... sã nu mã mai aprind
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Mihai Cimpoi

„MARELE SINGUR”, POETUL

Purtând un nume de împãrat roman, Traianus* (Traian
Vasilcãu) îºi propune sã fie un poet al vechimii zeieºti,
invocând mitica vreme ca pe un vis albastru.
Vremile se adunã în el ca într-o cutie de rezonanþã;
trecute prin sufletul lui fraged ele apar cu ecouri prelungite,
stinse sau vii, având un nobil rãsunet. Îmbrãcat cu o
pelerinã romanticã, poleitã cu pulbere lunarã, el este un
„vagabond”, un zeu tânãr sau bãtrân, un cãlãtor în stele
ºi în ere strãvechi. Discursul îi este neoromantic ºi
neosimbolist cu inflexiuni de liricã galantã medievalã,
îmbinate cu tonalitãþi de colind, romanþã, cântec, de poem
„bolnav” sau senin. Se erijeazã uºor, cu aceste mijloace,
în posturã de Marele Singur, într-un risipitor de tristeþe,
de rege necunoscut de lume ºi, bineînþeles, de veºnic
cavaler îndrãgostit, trubadur ºi colindãtor modern.
Bun creator de atmosferã, Traianus scrie de fapt un
singur poet constituit dintr-un continuum rapsodic cu

PRO

* Traianus (Traian Vasilcãu), nãscut la 2 aprilie 1969, în
comuna Viiºoara, raionul Edineþ, Republica Moldova. Poet,
eseist, traducãtor. Studii: Universitatea Pedagogicã de Stat
„Ion Creangã” din Chiºinãu, Facultatea Istorie. Membru al
Uniunii Scriitorilor din Moldova. Autor a 27 volume de versuri,
eseuri, poezii pentru copii, traduceri ºi texte pentru cântece,
cãrþi apãrute la Chiºinãu, Bucureºti, Timiºoara, Craiova etc.
Preºedinte-fondator al Societãþii Culturale „Pasãrea Phoenix”. Directorul proiectelor: „Dicþionarul Scriitorilor Români
Contemporani de Pretutindeni” ºi „Antologia poeziei
româneºti contemporane în mileniul III” (ambele în lucru).
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variaþiuni, cu reluãri ºi butãºiri de motive ºi cu dispuneri
de momente ºi stãri afective în contrapunct. Firul poetic
se toarce dintr-un caier, ca în continuare sã se resfire el
însuºi în alte fire.
Cel ce prezideazã o astfel de poezie de stãri de târziu
autumnal sau hibernal este, bineînþeles, Bacovia, invocat
de mai multe ori ºi prezent subtextual cu motivele sale
nevrotice: „Vino cu Bacovia, dulce luminã / Spune-i cã
este ºi nu a murit”.
Discursul poetic curge torenþial, ca pâraiele umflate
de primãvarã, cu viiturã cu tot, ºi aceastã nãboire de
momente sentimentale impune la un moment dat o reþetã
contraplinului: „Doctore, sufãr de foarte mult timp / Ca
rezultat sunt bolnav de poezie / Într-adevãr, dacã-mi voieºti
binele / Prescrie-mi în iarnã zãpezi pe streºini / Cu floare
de mãr”.
Autocaracterizarea este exactã: Traianus e un bolnav
de poezie, care produce continuu stãri bolnave cu o mare
degajare ºi prospeþime, au courant de la plume, adicã
din zborul condeiului...
În torentul spumos de imagini, momente sentimentale
ºi mãrturisiri sincere (Sinceritatea ca sentinþã, zice poetul)
strãfulgerã poezii dens-sugestive: „Bate în porþi lumina
fulgerând / Biserica îmi dã cu mir pe gând / ªi plângenchis în ea un zeu flãmân”; „Floare de colþ, ºi rarã, ºi
sihastrã / Pe munþi amari creºte iubirea noastrã”; „Iubirea
cântã-n ochii tãi, / Domneºte peste tot ºi toate, / Din
visul ei la toþi împarte // Tu nu-þi mai aparþii de-un veac, /
Eºti trandafirul plâns din vãi - / ªi de-al tãu dor îngerii
zac”.
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Traianus

Poem smuls din Acum
În ochii mei e-un cimitir ce creºte,
Atâta lume se îngroapã-n el,
Paznici sunt florile de muºeþel,
Ca o grãdinã liniºtea-nfloreºte,
Culeg de jos lumina pe fãraº,
ªoapte-mi fac din tãceri de heruvim,
Gropari bãtrâni – copacii n-au sãlaº.

Rãnit ºi-nsângerat de-atâta tainã,
Alerg din mine-n mine fãrã teamã
Ca spre o þarã ce n-o voi gãsi.
***
Eu cuvânt n-am sã-mi mai fiu
Numai când n-oi mai fi viu,Da’ ºi-atunce am sã cânt
Cu al lacrimii cuvânt.

Cântec de-apocalipsã
Pentru Nicolae Fabian

***
Când te aveam pe tine umblam ca un nebun,
Ce copt era cuvântul, ce sunãtor ºi bun,
Durerea-mi da procurã, în numele-i sã cânt,
Preot mi-era tãcerea, spunându-mi: «Fii cuvânt».
Mã tot soma tristeþea, mã obliga un dor
Sã fiu în orice clipã visarea tuturor,
De-o viaþã-apus ºi încã fiu nenãscut al sorþii,
Citea în ochi-mi noaptea metaforele morþii,
ªi întreba aiurea instanþe de resort
Când va veni poºtaºul îmbãtrânit de tot.

Verdict
Sã iau paharul plin cu vin — sã-l sfarm,
S-arunc pachetul cu þigãri în vânt
ªi revolveru-n trupu-mi sã-l împlânt
Fãrã vacarm.
Spre cer sã zbor ca Phoenix ºi sã ard
În flãcãrile marelui cuvânt
ªi în pierzare fericit sã cânt
ªi-n voi sã cad.
27 iunie 2005
***
E-un râu durerea, îmi sunt Preadeparte,
Mã ning cuvintele, se face moarte,
În ea am sã trãiesc fãrã sfârºit,
Uitând cã sunt de ºapte vieþi murit.
Paºii-mi sãrutã vrednicia ierbii,
Trãiesc doar timp, spaþiu gândesc discret
ªi sunt convins: când se vâneazã cerbii,
Singurãtatea m-a nãscut poet.
ªi de atunci din mine-alerg spre mine,
Privirea mi se frânge de ruine,
Ruine de tãceri din noapte-n zi.
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Apocalipsa mi-a intrat în casã,
Asearã a venit cu primul tren
ªi m-a îmbrãþiºat sã-i fiu etern
Soþ credincios, menire dureroasã.
Potop stelar strângeam, umplând ulcioare,
Cânta neantu-n mine la viori,
Iar vântul mã-ntreba cu-nverºunare:
«Cum faci cã veºniceºti ºi nu mai mori?»
Râdeam ºi-n haine noi de disperare
Beam ceai din cântec de privighetori.
***
Mie nu-mi ajunge zeu,
Þie nu-þi ajunge moarte,
Mie nu-mi ajunge Eu,
Nici departe, nici aproape.
Mie nu-mi ajunge Nu,
Þie Da nu-þi mai ajunge,
Mie nu-mi ajunge Tu
Sã-mi am morþile prelunge
În ianuar, ce se-abãtu
Peste ochi-mi — stea învinsã
ªi-mi ajung ºi sunt de-acu
Þarã de colinde ninsã.

Cântec de copac
În pieptul meu e-o scorburã cu mierle,
Caut în mine, tace Dumnezeu,
În tine caut, lumea-ºi prinde perle
Din amintirea plopului ce-s eu.
ªtiind poetul, sã-l cunoºti nu poþi.
Degeaba-ncerci, opreºte-te ºi taci.
Freamãtã-n el tãcerea din copaci
ªi-n sufletu-i valseazã vii cu morþi.
Face ravagii ca-ntr-un lan cu maci
Epidemia raiului în toþi.
PRO

Se pot ascunde în privirea mea,
Casã-ºi pot face-n amintiri de stea,
Cât noi statui iubirii devenim.
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***
Noaptea, fumând, suspinã-n drum ºi luna
Îi ºterge ochii, tace-ntotdeauna,
Deºi în ea sunt stoluri de cuvinte.

Înot mereu, mi-i lesne ºi mi-i greu,
Da-s fericit, c-am îmblânzit durerea
ªi-acum, fiindu-mi grai, i-s Dumnezeu!

Vai, ochii nopþii parcã-ar fi morminte
Spre care-o sã venim sã ne cunune
Tãcerile din plopi – biserici bune!

***
Mã-ngân, mã tac, pe urmã mã rescriu
În cartea nopþilor ºi-n a risipei.
Gându-mi se-ncuie-n mãnãstirea clipei,
Morþii cei vii, viii cei morþi mã ºtiu.

Iubito, ce-amiroºi a primãvarã,
Noi suntem condamnaþi sã fim o þarã!

Carte de rãni
Sunt un ales al morþii. I-s poet
Blestemul drag al lutului în floare
Voi deveni-n curând ºi, desuet,
Mi-oi duce traiu-n amintirea ta,
Care la orice-atingere tresare,
Carte de rãni – s-a preschimbat ºi doare.

Cuvintelor sunt jertfã
credincioasã?
Altceva sunt. Altceva ce? Tãcerea!
Pe marea de parfum a morþii mele

Ca pe-un copac tãcerea mã citeºte,
Cinstindu-mi numele, vânat de ciori.
Pe þãrmul liniºtii aºtept sã mori,
Viaþã-a muririi mele, pãmânteºte,
ªi eu sã mã abandonez, ca prunii,
La capãtul însingurãrii lunii.

Catren mereu
Phoenix suntem. Strai de cenuºã
Purtãm, ca un stelar noroi.
Se-aude o bãtaie-n uºã.
Primiþi-l pe Iisus în voi!

Paul Spirescu

CÃTRE FRATELE MEU, PHILOKALLOS
Logos prim
Domnul Cuvânt
Mormânt de Gând
Tot scânteind
ªi fulgerând
Întemeind
ªi-adulmecând
Lumina Cerului
Plângând
Îl port cu mine
Printre ruine
ªi stânci
Adânci
ªi ape line

PRO

ªi mi-l rãsfir
Ca sã-l pot duce
Plod neascuns
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ªi cimitir
Doar cu o cruce
Domnul Cuvânt
Trist fremãtând
Mã poartã-n vane
Lumi diafane
ªi reci oceane
Domnul Cuvânt
Sfânt fremãtând
Tot fulgerând
ªi sângerând
Mormânt de Gând.

Zãpezile de altãdatã
Dar cum mai curgea
Pe atunci
Vinul roºu -n pocale
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Ce tineri mai eram pe atunci,
Dragul meu Philokallos,
ªi ce geniali,
Când, vezi bine ºi tu
Cã acum nu mai suntem
Decât înþelepþi.

Liniºtea aporiei
Drum sinuos, drum fãrã victorie,
Drum al sãgeþii
Lui Zenon,
Asprã intrare-ntr-o altã viaþã,
Într-o altã moarte,
Mercurul clepsidrei retezând beregãþile
Celor ce vin fãrã sã mai plece
Vreodatã,
Lume sufocatã, intratã-n delirul
Arterei aorte,
Ehei, fratele meu Philokallos,
Multã vreme a mai trecut peste noi
ªi cine sã ºtie câtã va mai trece
De azi înainte.

Anamnezis
Sigur cã n-am uitat. Orice lucru de-atunci
Mi-l aduc foarte bine aminte.
Cei mai mulþi dintre noi
Au murit chiar în seara aceea
Când cuvintele,
Ca niºte fulgi nestatornici de nea,
Se topeau pe asfaltul fierbinte.
Dragul meu Philokallos, ne cãdeau insistent pe retine
Lucruri dure,
De prisos,
Colþuroase.
Vânturi aprige-ntoarse din uitate siberii
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Ne dansau cu fervoare prin case,
Prin oase.
Numai noi, amãgiþii de viscol ºi ninsori,
Numai noi, oropsiþii, strãinii,
Ne purtam prin þãrâna ocrotitoare
Umbrele noastre de stârvuri
Dãruite Luminii.

Autodenunþ
Am coborât deja în adâncimile tulburi ale oceanului.
Mi-am îmbrãcat costumul de scafandru:
Firea peºtilor seamãnã al dracului
Cu firea ideilor.
Ordine inversatã în Timp,
Seminþie a Daimonului înrãdãcinãrii,
Turmã de sensuri originare.
Iatã, îmi întorc pleoapele pe dos
Numind fiecare lucru cu imaginea lui
Fosforescentã.
Ordine inversatã în Timp,
Rug dãruit arderii – de –tot ,
Mâinile mele – douã torþe aprinse.
Ardere pânã la cenuºã,
Turmã de sensuri
Originare,
Rug, Rugã, Rugare…

Imposibila întoarcere
Am fost îngenuncheat, dragul meu Philokallos.
Fruntea mea împreunatã cu þãrâna
Abia dacã-ºi mai desluºeºte
Originile ancestrale.
Adevãrul, gol-puºcã, danseazã pe masã
Stârnind pohtele sãlbatice ale
Beþivilor adormiþi.
Restul e doar vânãtoare de iele sãlbatice
ªi dragoste cu miros
De cenuºã.
PRO

De aur,
Dragul meu Philokallos,
Mag îmblânzit,
Prieten vechi,
Înfãptuit
De dinainte
De facerea-n chinuri a lumii,
Cum mai scãpãrau stele în copitele
Cailor albaºtri,
Vânduþi pe sub mânã
De þiganii liberi, liberi
La tristeþe
ªi vis,
Cum,
Pe atunci,
Când iubeam – iubeam
ªi când uram
Ni se strepezeau sufletele de venin
ªi durere,
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Daniel Lãcãtuº
Straniu
Munþii se prãbuºesc
de-a valma peste gânduri.
Soarele degajã lumini sinistre...
Vântul danseazã în ritm alert
dupã cum cântã cocoºul.
Timpul însã curge molcom.

Haiku-uri
Stãri maladivenervii de primãvarã
îºi ascut colþii
*
Cântecul nopþiiÎn tãcerea tainicã
o ciocârlie

M-ascund în vânt...
Privat de libertate

*

M-am nãscut prematur
la 7 luni.
Aveam douã kilograme
doar în braþul drept,
degetele prea murdare
de cernealã

Cãtre asfinþit
peste pustia nopþii
liliecii plâng

Pânã astãzi
am fost privat de libertate
închis într-un incubator

*
În camera mea
fotoliul cald ºi moaleîn sobã focul
*

Certat cu moartea
Nu-i prima datã
când încearcã sã mã fure.
M-a luat prin surprindere
în miezul nopþii,
de trei ori.
I-am cerut nenorocitei
sã nu mã mai caute –
cu greu m-am stãpânit
sã nu-i trag vreo douã

Se lasã seara
în mijlocul pãdurii
urlã câþiva lupi
*
Licurici în zbor
pe crestele munþilor
cea dintâi brumã

*
Lacul îngheþat
la umbra palmierilor
frunze ºi gândaci
*
Un stâlp neclintitdeasupra oraºului
o rândunicã
*
Zgomotul puºtii
în mijlocul pãdurii
pãsãri de noapte
*
Dãngãt chinuitla templul poeziei
cântecul nopþii
*
Dimineþi de mai
sub soare toropitor
cocoºul cântã
*
Parcul solitar
în sumbrul ritm al ploii
regretele curg
*

Dureri nevindecate
Toate pãsãrile
ard în bãtaia soarelui….în urma lor cenuºã
Mã caut de pãcate
ºi-mi curãþ rãnile
nevindecate.

PRO

* S-a nãscut la ianuarie 1988,la Hunedoara. În prezent,
student al Universitãþii „1 Decembrie 1918’’ din Alba Iulia,
Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Sociale. A mai publicat poezie
în „Eminescu’’ (debut), „Oglinda Litearã’’, „Argeº’’,
„Convorbiri literare’’, „Cetatea culturalã’’, „Luceafãrul’’,
,,Ateneu’’. Dublu debut editorial: „La templul poeziei’’ ºi
„Preþ de o clipã’’, apãrute la Editura Lumea, 2008.
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Aurel M. Buricea

Când lumea se naºte din cer ºi cuget
Iar Cel veºnic este pilda aleasã
Ce-mi pasã de pustia grea ºi deasã
ªi uneori aud al fiarei muget ?
Vin acele tãceri când pot fi stâncã
Rãsfrântã peste o mare secatã
Valuri de-ntuneric umbra mi-o catã
La ce folos vesteºti lumina linã
ªi-n trupul meu bat clopote de-amurg
Negre de pãcate iubirile curg
Ce singure cad merele-n gradinã
Nu-i sfânt sã frângã aceastã cãdere
Voi avea putere dupã înviere ?

EROS
Aºtept de-un timp sã gust aroma dulce
De piersicã galbenã ºi pãroasã
Sã mã desfrunzesc de orice angoasã
ªi depãrtarea-n mine sã se culce
Sã simt toamna cum plânge ºi suspinã
Cum recitã psalmi dintr-o carte sfântã
ªi spre iarna grea încet se avântã
Din mine sã bea izvor de luminã
Hai,iubito,în macii din zare sãa visezi
Sã lãsãm câmpia sã rodeascã-n noi
ªi-n nesfârºiri de rod încet sã te pierzi
Sã cauþi trup de spirit în rai pribeag
La judecata de-apoi sa fim doar noi doi
Sã-mplinim prin veac pedeapsa fãrã leac

ULTIMA HALTÃ
Se scuturã macii pe drumuri de fier
De tristeþe ºinele au ruginit
Miresme de îngeri vin din infinit
Culorile toamnei ofteazã ºi pier
Voi fi ºi eu al lumii fruct
Vise de dor stau în nescrise pagini
Pierdute în noianul de imagini
Din oglinda verii chipul meu e supt
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Peste fire dominã nepãtrunsul
În zadar vreau sã-nþeleg aceste legi
Nu-mi rãmâne-n gândire decât plânsul
Vom gãsi în vers dulce consolare
Aici,iubito,suntem prin veac întregi
ªi-om trece din sonet în altã stare

VEDERE DIN VEDERE
Privirea celor de dincolo de timp
În flacãra din candelã se stinge
Doar aripi de îngeri o pot atinge
Aºtept unda ei în orice anotimp
Mai puternicã decât viaþa vieþii
Privirea mamei mele în gândul meu
De-aud plânsul lacrimei în curcubeu
ªi-al mierlei cânt în zarea dimineþii
A explodat în mine amintirea
Miroase a moarte din altã lume
Veþi percepe cãderea în postume
De ce ,Doamne, mi-ai mãrginit privirea
De nu mai pot vedea decât prin tine
Iar cei ce-au fost dorm somn de veci în mine

AMINTIREA UNUI VIS
Port în somn visele celor ce-au vãzut
Sã te naºti stea ºi sã mori în orbire
În loc de raze sã ai doar vorbire
ªi Sfântul Duh sã doarmã în ochi de lut
De la o vreme respir numai vise
Arbore de-aº fi fost mi-e teamã de cerc
Vreau timpul sã-l opresc zadarnic încerc
Privirile toate îmi sunt închise
Dorm într-o pasãre ºi învaþ sã zbor
mi-e inima guºã plinã de cântec
stã moartea-n mine ca un prunc în pântec
cu arma la umãr în noapte cobor
sunt prin cuvinte propriul meu vânãtor
cineva trage în vis ºi-n vers eu mor
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PEDEAPSÃ DIVINÃ
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VINE TOAMNA
Vine o toamnã cu miros de moarte
Se-aude-n ulmii din câmp un plâns târziu
Bat clopote de bronz sub prundul pustiu
Cine ,Doamne, de lume mã desparte
Arde umbra grãdinii în carnea mea
Vremea putrezeºte-n merele coapte
În somn visele se lovesc de noapte
Se desfrunzesc ochii de ultima stea
De-o viaþã cãlãresc un cal albastru
Pe cãrãri zac copite ruginite
S-a stins galopul în negre ispite
Necheazã depãrtarea dintr-un astru
E-atâta veºnicie-n trup ºi mi-e frig
În zadar,iubito,te caut ºi te strig

DESPRE UIMIRE
Rodul e rod numai copt în grãdinã
Fericit Cel ce crede ºi nu vede
Când Cel de sus pe toate le prevede
Adevãrul rodeºte în luminã
Atunci omul e om doar în Dumnezeu
Nimeni nu poate din spirit sã iasã
Mi-am zidit din acest univers casã
Cum lacrima în ochiul neplâns de zeu
Moartea nu-i decât o uºã spre infern
Cobor dintr-o parte în altã parte
Stau în nefire ca litera-n carte
Când suge copilul la sânul matern
Materia nu poate naºte cuvânt
Chiar dacã uimirea putrezeºte-n mormânt

ROBIRE DE FIRE

Râu din muntele de sare la vale
ªuvoaie de-ntuneric bat în mine
Încet se rup negre maluri meschine
De ce opreºti,Doamne, stelara cale
Mai dã-mi ultima toamnã de rodire
ªi nu mã naºte-n robire de fire

CONTRAST
Un ochi plâns de zi ºi altul de noapte
Stoluri de lebede mã-nvaþã sã zbor
Dintr-o stare în alta încet cobor
Cum trece vara prin fructele coapte
Unul plânge-n zi ºi-altul râde-n noapte
Amândoi hrãniþi cu luminã sacrã
Nu-i pom c-o fructã dulce ºi-alta acrã
Cum lumea nu iese din cifra ºapte
Doar plânsul morþii nu-i poate desparte
Ninge nevãzutul cu zãpezi de stea
Cade peste pleoape depãrtarea grea
Lumineazã-mi,Doamne,ruga din carte
Sã pot citi dincolo viaþa de-apoi
Nu-mi stinge cu lacrimi ochii amândoi

ZIDIT ÎN SONET
Întru-n cuvinte ca-ntr-o mãnãstire
Ca sã mã-nchin la icoane de Duh Sfânt
Sã pot uita c-am fost fãcut din pãmânt
ªi versul din Gitta sã se inspire
ªi lumea de-apoi sã vibreze-n sonet
Sã-i fie uimirii cetate vie
Roadele toamnei sã-i dea veºnicie
Sã nu-i treacã viaþa ca un trist regret
Mi-a fost gãndirea altar stelar ºi mir
Ca-n straturi de sare stã veac peste veac
Cum doarme taina lumii în cimitir

Desfrunzit de timp ca arborii-n amurg
Miroase secunda a miresme de lãmâi
Doar în visele mele,mamã,rãmâi
ªi nu mã duce-n noaptea nopþii sã curg

Voi vorbi de dincolo prin tãcere
Am lãsat pentru neam în catrene leac
Sã-l vindece de teamã ºi durere

PRO

De-o viaþã mi-aºtept pedeapsa divinã
Stau între zi ºi zi cu faþa la zid
În lumea nevãzutã mã-nchid lucid
Voi trece dincolo fãrã luminã
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Virgil Panait

RISCUL DE-A FI MARTOR

Cel mai trist lucru de pe lumea asta nu este faptul cã
ne îmbãtrânesc pãrinþii, ci copii. Abia atunci pricepem
cât suntem de fragili, neputincioºi ºi efemeri…
***
Poetul ºi prietenul C.C. îmi reproºeazã (cu o discuþie
teatralã de invidiat ): „Ce ai domnule, cu Gâdea, Valentin
Stan ºi Ion Cristoiu, de te iei mereu de ei? Cãci nu sunt
bãieþi proºti! Eu nu am spus (ºi nu voi spune) niciodatã
aºa ceva. Dimpotrivã: sunt culþi ºi inteligenþi. Prestaþia
lor (lipsitã total de profesionalism) este jalnicã, îndoielnicã.
Se vede treaba cã banii lui Dan Voiculescu ( pre numele
sãu de turnãtor la securitate „Felix Motanul) sunt mai
importanþi decât deontologia în profesia de ziarist. Despre
Valentin Stan, aº spune mai multe, dar eu nu sunt medic.
Din pãcate…
***
Ce (mai) este credinþa? „Credinþa constã în a crede
atunci când este peste puterea raþiunii de a crede”.
(Voltaire). Eu zic aºa: credinþa este un har ce-l ai din
naºtere.
***
31 august 2008. Telefonic domnul M. C. – de altfel un
om cultivat ºi cu o educaþie aleasã - îmi mãrturiseºte cã
nu este de acord cu cele scrise de mine la adresa
actorului Dan Puric. Îi spun cã eu nu am nimic cu actorul
Dan Puric ci cu misionarul biblic, salvatorul lumii ºi al
creºtinismului care se crede Dan Puric. Pentru cã acele
cuvântãri sau conferinþe susþinute de Dan Puric nu pot fi
altceva decât o dovadã de demagogie crasã ºi
ºarlatanism, totul susþinut prin talentul actorului.
Întrebarea este: ce urmãreºte Dan Puric prin aceste
conferinþe de prost gust ºi cine se aflã (oare?) în spatele
lui? Alexandru Dumas scria cândva cã „întreaga
înþelepciune umanã se rezumã la douã cuvinte: aºteptare
ºi speranþã”. Este trist, cãci înþelepciune înseamnã, cred,
ºi teamã, ºi tristeþe ºi teama de moarte…”
***
De multe ori stau, cuget ºi-mi zic: Aº da orice sã mai
am 30 sau 40 de ani ºi sã trãiesc în vremea lui
Ceauºescu. Sã fie, oare, vorba despre sentimentul
îmbãtrânirii? Tot ce se poate…
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***
Prietenul Z.C. îmi împrumutã cartea Literatura românã
sub comunism (?!?) semnatã de criticul literar Eugen
Negrici. Nu mai spun cã acest om nu-mi place deloc, dar
titlul cãrþii este impropriu ºi ales anapoda: nu au aproape
nicio legãturã cu conþinutul, articolele fiind, articolele fiind
parcã, adresate în grabã ºi neterminate, nefinisate. Este
o carte „gâfâitã” – dupã cum bine scria ºi Mircea
Iorgulescu într-un pertinent comentariu..
***
23 iulie 2008. În ziarul „Cotidianul”, domnul Sever
Voinescu scrie despre aniversarea lui Andrei Pleºu ca
despre aniversarea lui Nicolae Ceauºescu: „Andrei Pleºu,
prin talentul sãu uriaº, prin inteligenþa sa debordantã ºi
prin irestibila-i seducþie intelectualã, simþul dezvoltat al
umorului, cultura asimilatã pânã la a deveni prima naturã,
reflexul sãnãtos al totalitãþii îi permite sã ocupe, în fruntea
simbolicã a þãrii ºi în vârful nemuritor al Olimpului, poziþia
de Mare Om”. Oare cui folosesc asemenea caracterizãri,
scrise, parcã, în grave crize diabetice? Domnului Andrei
Pleºu, în niciun caz…
***
8, 9, 10 septembrie 2008. La TV, Valentin Stan , Mihai
Gâdea ºi John Cristoiu, din ce în ce mai jalnici, mai circari,
mai… Cu toate cã, cei trei vor sã parã serioºi,
profesioniºti. Sã-i vedem când, când o sã iasã Preºedinte
al României, Dan Voiculescu! Ptiu, drace!…
***
Scrie tânãrul ºi talentatul critic Mihai Iovãnel, în
„Cultura” nr. 33, 2008: “Faþã de persoana lui Mircea Mihãieº
manifest o schizofrenie a cãrei tranºantã mã surprinde ºi
pe mine”. Aºa mã manifest ºi eu când vine vorba despre:
Vladimir Tismãneanu, Doru Buºcu, Liviu Mihaiu, Ion
Cristoiu, Valentin Stan, C.V. Tudor, Regele Mihai, Mihai
Gâdea, Radu Duda, Cãtãlin Tolontan, Melania Medeleanu,
Iosif Boda, Mãdãlin Voicu, Lupu Rednic ºi nevasta,
Cristian Popescu-Piedone, Irinel Columbeanu ºi tat-su,
Cristian Þânþãreanu, Gabriel Cotabiþã, Radu Tudor, Mihaela
Tatu, Gianina Corondan, doctorul Cristian Andrei, Vali
Vijelie, Mona Muscã, Bolcaº de la P.R.M., Teo Trandafir,
Radu Mazãre, Mugur Ciuvicã, Emil Constantinescu, Zoe
Petre, Maria Cârneci, Adrian Copilul Minune, Florin Salam,
Dan Bursuc, Anda Adam, Emil Hurezeanu, Rodica Culcer,
Cabral, Ioan Isaiu, Loredana Grozea, Lucian Avramescu,
Oana Zãvoreanu ºi bineînþeles, Mircea Mihãieº –
publicistul, nu Mircea Mihãieº – criticul literar …

PRO

Motto
Motto: „Ce mã doare? mã doare faptul cã
toþi proºtii cred cã pot sã scrie o carte?” (?)
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Încâlcitã mai este ºi Istoria asta! Aflu cã a doua soþie
a poetului Octavian Goga – Veturia a fost agent secret al
Berlinului! Ea a urcat, de fapt, toate treptele ierarhiei de
umbrã a nazismului. Ea l-a slujit cu credinþã pe Hitler,
cãtre care I-a turnat pe toþi: pe Carol al II-lea, pe mareºalul
Antonescu ºi pe… Octavian Goga. De aici, cred, vine ºi
morala dupã care femeia trebuie lãsatã (totuºi, ºi) la
cratiþã…
***
Joi, 11 sept. 2008. Cumpãr din întâmplare ziarul
„Evenimentul zilei” ºi ce vãd: scamatoarea TV Gianina
Corondan are o rubricã proprie!???! În acelaºi numãr
semneazã ºi Horia Roman Patapievici.
***
Oamenii de ºtiinþã au ajuns la concluzia cã viaþa nu a
apãrut pe Pãmânt! Din câte ºtiu eu, nu avem nici un
martor la apariþia vieþii ºi nici o dovadã cã ea, viaþa, a
avut ºi un început…
***
August-sept. 2008. Mai mult din curiozitate - flatat de
frumuseþea titlului – citesc romanul Arta de a nu scrie un
roman semnat de Jerome K. Jerome. Este un roman postmodern în toatã regula, scris în anul… 1893. Nu este un
roman excepþional, dar, din punct de vedere al Teoriei
romanului el rezistã timpului. Mai ales cã noi am
descoperit post-modernismul abia peste… o sutã de ani
de când prozatorul englez ºi publicat cartea...
***
Cã ºcoala româneascã este în impas, nu mai este un
secret pentru nimeni! Salvarea ar putea veni tot de la
marele Eminescu. Iatã ce scria acesta în „Timpul” din 12
iulie 1880: „ªcoala n-ar trebui sã fie o magazie de
cunoºtinþe strãine, ci o gimnasticã a întregii individualitãþi
a omului: elevul nu e un hamal care-ºi încarcã memoria
cu saci de coji ale unor idei strãine, sub care geme, ci un
om care esercitã toate puterile proprii ale inteligenþii
inteligenþii,
întãrindu-ºi aportul intelectual precum un gimnast îºi
împuterniceºte pânã-n gradul cel mai mare aspectul fizic,
fie-n vigoare, fie-n îndemânare. Frumos spus, dar cine
mai þine cont de ce spunea Eminescu?
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***
13 sept. 2008. Termin de citit excelenta carte de
interviuri – Pãrintele Iustin Pârvu ºi moralitatea unei vieþi
câºtigate – realizatã de poetul Adrian Alui Gheorghe cu,
se înþelege – eminentul om al lui Dumnezeu care este
pãrintele Iustin de la Schitul „0Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavril” de la Petru Vodã, jud. Neamþ. Este un volum
tulburãtor, care te poate schimba din temelii, dacã intri
pe aceeaºi lungime de undã cu credinþa ºi divinitatea.
Pãrintelui Iustin nu-i lipseºte nici umorul fin: „Preotul se
SAECULUM 8/2008

comportã ca tot românul. Vrea sã fie salariat, sã trãiascã
bine ºi sã moarã pensionar”. Multe ar mai trebui spuse
despre preoþii de azi…
***
Nu ºtiu câtã dreptate avea un fost preºedinte al S.U.A.
– Abraham Lincloln – atunci când spunea: „E mai bine sã
taci ºi sã fii luat de prost, decât sã vorbeºti ºi sã confirmi
cã eºti”. Complicat, nu-i aºa!
***
Dacã a adus ceva rãu, Revoluþia din ’89, aceasta a
fost uniformizarea claselor sociale. Dacã pânã atunci,
profesorii, scriitorii, intelectualii erau, totuºi, respectaþi,
acum nu se mai întâmplã aºa. Cunosc oameni care pânã
în ’89 nu au ieºit din sate, iar acum merg cu avionul sau
cu limuzina! În comuna mea natalã, în Consiliul local nu
este niciun intelectual ci doar ºoferi, tractoriºti ºi alþi
ºmecheri – dar niciun profesor sau inginer! Este ruºinos
ºi trist. Vã imaginaþi care ar fi fost destinul acestor
oameni, dacã nu ar fi fugit Ceauºescu?
***
La urma urmei, destin este ceea ce ni se întâmplã în
fiecare zi”. (?)
***
În vara lui 2008 am fost martori cu toþii la decoraþia
post-mortem a marelui romancier ºi disident rus Soljeniþîn,
de cãtre Preºedintele României – Traian Bãsescu. Mie
mi s-a pãrut un gest forþat, nelalocul lui. Ce legãturã are
mura cu prefectura? Nici una! Dacã aceastã decorare ar
fi avut loc înainte de 22 decembrie 1989, gestul României
chiar ar fi fost unul curajos ºi de luat în seamã…
***
Sept. 2008. Citesc mereu cu plãcere revista „Scrisul
Românesc” din Craiova, o revistã elegantã ºi serioasã.
Numai cã, dorind sã aflu adresa redacþiei – ia-o de unde
nu-i! Este prima (ºi ultima?) publicaþie care nu are adresã
ci doar telefon. Aºa minune nu se putea întâmpla decât
în Craiova!
***
În revista „Diagonale” nr. 2, 2008, un domn pre numele
sãu Marian Rãdulescu, vorbind despre poetul Dumitru
Pricop, afirmã cã acesta, la anumite ocazii, nu recita din
versurile sale, ci din alþi autori: „din Ion Panait, Paul
Spirescu, Marin Ifrim, Cezarina Adamescu, Ionel Necula,
Adrian Botez, Camelia Ciobanu”. Inexact. Regretatul poet
Dumitru Pricop recita doar din Eminescu, Esenin, Ion
Panait, Gheorghe Istrate. Cât despre criticul Ionel Necula,
regretatul poet nu avea cum sã recite din opera sa datoritã
unicului motiv cã acesta nu este poet. Iar Dumitru Pricop
nu putea ºi nu avea cum sã recite un eseu despre Cioran!
Aºa-i când te bagi unde nu-þi fierbe oala… imposturii.
105

confesiuni

George Vigdorovits

TRIPLA IDENTITATE –
ªANSÃ ªI BLESTEM

Bãtãlie câºtigatã.
Rãzboi pierdut?
Se împlinesc cinci ani de la atacul terorist de
anvergurã asupra SUA, purtând marca funestã Al Qaeda,
sub bagheta diabolicã a lui Osama Bin Laden, întruparea
pericolului absolut la adresa civilizaþiei occidentale.
Indubitabil, acest eveniment înfricoºãtor reprezintã
uvertura istoricã a secolului 21. Personal, chiar dacã risc
sã înºir banalitãþi, am tras urmãtoarele concluzii din
perspectiva timpului scurs de atunci:
- SUA ºi-a depãsit definitiv complexul Vietnam, cu
rãdãcini adânci în societatea americanã încã dinaintea
celui de-al Doilea Razboi Mondial (splendid isolation),
declanºând douã ofensive armate de anvergurã, care s-au
soldat cu rãsturnarea a douã regimuri islamice extremiste
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– cel al lui Saddam Hussein ºi cel al talibanilor. Succesul
militar relativ facil n-a fost urmat de cel politic, drept
urmare atât în Irak cât ºi în Afganistan, trupele de ocupaþie
ale SUA sunt confruntate cu un rãzboi de gherilã tot mai
intens. Deocamdatã Unchiul Sam a câºtigat rãzboiul, dar
a pierdut pacea.
- SUA constituie singura putere occidentalã capabilã
sã ia de coarne violenþa ºi expansiunea taurului extremist islamist. În aceastã privinþã puterile europene ºi-au
dovedit clar limitele militare ºi lipsa vointei politice. Se
prefigureazã o Europã slabã, cvasiimpotentã, birocraticã,
incapabilã sã joace un rol decisiv pe arena internaþionalã.
- ONU ºi-a dovedit încã o datã incapacitatea de a
rezolva conflictele regionale, autoritatea ºi prestanþa
organizaþiei mondiale frizând ridicolul. Mai mult,
intervenþia armatã a „coaliþiei” în Irak s-a produs fãrã
împuternicirea ONU, iar cea din Afganistan s-a fãcut posterior începerii ostilitãþilor.
- armata americanã a pierdut în Irak ºi Afganistan
peste 4000 de militari pânã acum, cifrã ce depãºeºte pe
cea a celor 3000 de victime din 9/11. Acest fapt amplificã
pe zi ce trece impopularitatea administraþiei Bush care a
atins niveluri negative record ºi erodeazã continuu sprijinul
opiniei publice pentru noua politicã de securitate.
- legitimitatea invadãrii Irakului este compromisã major de eºecul detectãrii ºi capturãrii faimoaselor arme de
distrugere în masã, semnalate ºi identificate de serviciile
secrete americane.
- chiar dacã noile mãsuri drastice de securitate
naþionalã aduc prejudicii grave drepturilor constituþionale
americane, în speþã drepturilor fundamentale ale
individului, care au adus renume ºi prestigiu democraþiei
liberale de peste ocean, totuºi nici cei mai înverºunaþi
critici democraþi, fini intelectuali europeni ºi antiglobaliºti
nu pot nega cã de 7 ani n-a mai avut loc nici un atac
terorist islamist pe sol american.
- la fel ca în alte ceasuri de cumpãnã ale istoriei (Pearl
Harbour de pildã), când e trezitã din somnul dulce al
prosperitãþii ºi al indiferentei faþã de restul lumii, uriaºa
superputere americanã îºi mobilizeazã admirabil
redutabila putere ºi imensele resurse interne, schimbând
în bine cursul nefavorabil al evenimentelor.
- începind cu 9/11, alianþa euroatlanticã scârþâie din
toate încheieturile, deºi se extinde triumfal cãtre estul
Europei. Diferenþele ºi diferendele în jurul intereselor ºi
prioritãþilor strategice din zona Orientului Mijlociu s-au
manifestat pregnant în cursul invaziilor din Irak ºi
Afganistan ºi mai ales, ulterior, în perioada de „pacificare
ºi stabilizare” a þãrilor respective. S-a conturat clar un
PRO

Mulþumesc lui Dumnezeu cã mi-a hãrãzit trei identitãþi:
românã, maghiarã, evreiascã. Vã asigur cã ele coexistã
natural, în armonie, fãrã ca una sã prevaleze alteia. Încerc
sã le cultiv în egalã mãsurã, sã le trãiesc cu aceeaºi
voluptate ºi sã mã raportez echidistant la ele. Viaþa trãitã
critic-afectiv în trei chei diferite, care totuºi se întregesc
sau se compenseazã în mod miraculos, savoarea
simbiozei fine a trei mentalitãþi, trei tradiþii, trei istorii, trei
sensibilitãþi ºi trei deveniri naþionale. Ce poate fi mai
fascinant decât sã fii amator sau virtuos, simultan pe
cele trei corzi ale existenþei? Unitate în diversitate,
distanþa criticã asumatã, ºansa de a fi multidimensional,
poate chiar plurivalent din punct de vedere spiritual ºi
cultural. Comparaþii la minut, asocieri la orã, metafore la
sãptãmânã, poem la lunã, inginerie financiarã la an, carte
la cincinal, o cursã absurdã cu sfârºit cert…Epitaf de
genul: s-a nãscut talentat, a murit speranþã… Cel mai
captivant spectacol al Sfintei Treimi structurale ce
sãlãºluieºte în mine este cel al transgresiunilor lingvistice,
al oralitãþii trilingve, al jocurilor mental-lexicale, al
combinaþiilor semantice, al arabescurilor neologistice.
Totuºi, în timp, mã paºte un pericol fatal: din cele cinci
limbi pe care le vorbesc ºi le scriu, una singurã îmi rezervã
ºansa minimã a performanþei, a devenirii fiinþei ( ca sã
fiu pompos), a reproducerii nuanþate a rezonanþelor
sufleteºti ºi a urmelor de gândire – dulcea limbã românã,
pe care risc sã o uit treptat, aici în pusta lingvisticã
maghiarã…Am însã o consolare fiziologicã: pe masurã
ce îmbãtrânesc, limbajul corporal îmi devine tot mai
sugestiv ºi mai plastic, astfel cã în cele din urmã voi fi
întruparea stilizatã a celei mai expresive tãceri…
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pol european – Berlin-Paris - de opoziþie faþã de iniþiativele
geostrategice americane, sprijinit cu generozitate
diplomaticã de marele urs de la Moscova.
- campania „exportului de democraþie”, care, pânã una
alta, a destabilizat biniºor bugetul american cu un minus
imens de 400 de miliarde de dolari, n-a adus nici pe
departe rezultatele scontate, ba dimpotrivã devine evident faptul cã democraþia de tip occidental n-are ce cãuta
în Orientul Mijlociu. Ar fi cazul ca politica externã
americanã, dupa atâtea amare eºecuri sã þinã seama de
înþelepciunea popularã de bazã potrivit cãreia „ ceea ce
nu merge, nu trebuie forþat”. Încãpãþânarea ideologicã a
elitei politice neoconservatoare de la Washington
compromite grav imaginea Americii, de bastion al libertãþii,
îndepãrteazã aliaþii tradiþionali ºi creeazã aversiune ºi
ostilitate internaþionalã generalizatã faþã de SUA.
- în ciuda capturãrii ºi condamnãrii tiranului Saddam,
lichidãrii unor teroriºti de marcã ai Al Qaeda, cum a fost
Al Zarkawi în Irak,neputinþa de a-l repera mãcar pe Bin
Laden, cel puþin simbolic, pune sub semnul întrebãrii
însãºi eficienþa prea mult mediatizatului rãzboi contra
terorismului. Împotriva unei gherile bine organizate ºi
instruite, americanii au fost siliþi sã pãrãseascã Vietnamul,
sovieticii s-au retras cu coada între picioare din
Afganistan, pânã ºi Israelul a ieºit deja ºifonat din Gaza
ºi, în proporþie de 70%, din Cisiordania. Superioritatea
militarã zdrobitoare pãleºte în faþa fanatismului armat.

Proamerican într-o lume
antiamericanã

PRO

De când mã þin minte am fost atras ºi fascinat de
„american dream”. N-am fost nicio-datã peste ocean ºi
regret pânã azi, cã în 1990, n-am avut flerul de a-mi înainta
cererea de emigrare în SUA. Aveam toate ºansele, în
acel context politic favorabil, dupã celebra ºi lugubra
Mineriadã din iunie 1990 ºi restauraþia neocomunistã
aflatã în toi, ca în decurs de un an sã intru în cota celor
puþini selectaþi pentru acordarea vizei de imigrare. Vârstã
perfectã, 28 de ani, profesie excelentã - inginer electro
cu experienþã de 4 ani, familist cu un copil ºi nevasta
doctoriþã, cu nivel avansat de cunoaºtere a limbii engleze
ºi, last but not least, de naþionalitate evreu. Am preferat
încãpãþânat sã particip trup ºi suflet la schimbarea
societãþii româneºti, activând în presã, participând la
mitinguri anticomuniste în Oradea, Cluj ºi în Piaþa
Universitãþii din Bucureºti, pierzând cei mai fecunzi ani
în tristeþi provincial-rebele, revoluþii de cafenea,
clandestinitãþi de chef ºi drame de alcov. În loc sã schimb
în forþã traseul existenþial, am preferat comoditatea ºi
rutina prãfuitã a intelectualului ratat central-european,
nonconformismul banal al coteriilor ieftine ºi voluptatea
interzisã a relaþiilor extraconjugale. Revenind la visul
american, mai am resurse de idealizare a acestuia,
probabil pentru cã n-am palpat nici o zi realitatea
americanã. Pentru mine de-acolo vine rock-ul, pop-ul,
jazz-ul, filmele bune, suflul dulce al libertãþii care a salvat
Europa în douã rânduri de tirani sângeroºi ºi utopii
criminale. Europa n-are cãderea moralã sã dea lecþii de
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democraþie Americii sau de comportare moralã pe arena
internaþionalã. Fãrã prezenþa militarã protectoare a SUA
– celebra umbrelã nuclearã, fãrã sprijinul economicofinanciar masiv de dupã a doua conflagraþie mondialã,
Europa ar fi de decenii un infern sovietic, în care câteva
sute de milioane de sclavi moderni ar clãdi „paradisul
Comunist” al ursului sovietic. Mai mult, fãrã Rãzboiul
Stelelor impus de „actorul scãpãtat” Ronald Reagan,
coroborat cu încercarea disperatã a providenþialului
comunist reformist Gorbaciov de a salva ºi umaniza
sistemul comunist în ceasul al 24-lea, noi, cetãþenii
Europei Central-Rãsãritene n-am fi putut trãi clipele de
sublim ale prãbuºirii comunismului ºi de revenire în
concertul naþiunilor libere. Tocmai de aceea, dupã 50 de
ani de ocupaþie sovieticã ºi dictaturã comunistã, nu pot
pricepe adversitatea majoritãþii populaþiei fostelor þãri
captive faþã de SUA. Presupun cã provine dintr-o invidie
secularã, dintr-un inconºtient colectiv permanent frustrat
ºi confruntat cu complexul inferioritãþii ºi,pe undeva, din
reminiscenþele propagandei comuniste, ce asimila
America cu marele duºman, satana care pogoarã asupra
naþiunilor iubitoare de pace, fulgerele urii ºi distrugerii.
Pânã ºi o parte dintre tineri au preluat gargara antiglobalistã, antiamericanã, fãrã ideologie sau doctrinã
politicã coerentã, în timp ce visul majoritãþii lor e dacã nu
sã trãiascã, mãcar sã lucreze câþiva ani în America,
pentru atingerea mult râvnitei prosperitãþi.
Cred cã ostilitatea tinerilor faþã de SUA, cel puþin aici
în Europa, este mai mult un protest instinctiv faþã de cel
puternic, o încercare de a crea o contrapondere localã,
regionalã, comunitarã sau chiar naþionalã faþã de
dominaþia militar-economicã americanã a mapamondului.

Frontierele însângerate
ale islamului
Fidel promisiunii de a nu vã obosi cu citate sau note
de subsol, vreau sã amintesc totuºi justeþea renumitei
lucrãri a lui Huntington, care creioneazã configuraþia unui
rãzboi între civilizaþii, explicit între cea creºtin-occidentalã
ºi cea fundamentalist-islamicã. În fapt, primul act al
acestui conflict de anvergurã care se contureazã tot mai
pregnant este conflictul arabo-israelian, devenit deja
clasic. De 30 de ani, necesitatea explozivã a creãrii unui
stat palestinian n-a fost rezolvatã nici la nivel regional ºi
nici la nivel global, în ciuda eforturilor comunitãþii internaþionale, a suferinþelor populaþiei civile palestiniene aflate
sub ocupaþie militarã ºi cedãrilor teritoriale însemnate ale
Israelului. Multitudinea ºanselor irosite ºi a câºtigului de
cauzã al forþelor confruntãrii de ambele pãrþi s-a amplificat
ºi a radicalizat întreaga lume arabã, care a fost de câteva
ori umilitã de puterea militarã deosebitã a Statului Evreu.
Lucru de neiertat pentru corifeii extremiºti ai islamului,
printre care actualmente se detaºeazã prin vehemenþã
preºedintele iranian Ahmedinedjad. ªtergerea de pe hartã
a Israelului, aruncarea israelienilor în mare sau în cel
mai bun caz alungarea lor definitivã în Alaska sau Europa
nu sunt simple exerciþii de retoricã xenofobã, ci voinþã
politico-religioasã, care deocamdatã nu poate fi pusã în
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Islamul cucereºte lumea…
Islamul este singura religie aflatã într-o expansiune
ofensivã. Numãrul credincioºilor profetului Mahomed s-a
dublat în ultimii 50 de ani, ajungând astãzi la cca 1,3
miliarde de fideli, aproximativ egal cu cel al creºtinilor.
Ultima mare religie monoteistã revelatã se întinde pe
mapamond în mod teritorial continuu, din Indonezia ºi
Filipine pânã în Maroc ºi centrul Africii. Spre deosebire
de puzderia de religii creºtine ºi de continua dezintegrare
a Bisericii Sfântului Petru, credinþa musulmanã este
relativ omogenã, principalele curente fiind reprezentate
de ºiiþi ºi suniþi, între care nu existã diferenþe de dogmã
sau doctrinã religioasã, ci doar deosebiri de rit. André
Malraux spunea cã „ secolul 21 va fi religios sau nu va fi
deloc ”. Apare tot mai evident cã va fi preponderent fundamental-religios din perspectivã islamicã, dar aproape
deloc religios din punct de vedere creºtin. În afara
bisericilor americane neoprotestante, care nu au prea
multe în comun cu dogma creºtinã ºi învãþãturile
apostolilor, aducând mai mult a reuniuni mistice, ezoterice
sau sportive, biserica creºtinã ºi în primul rând cea
catolicã se aflã într-o crizã profundã. Deºi prin pontificatul
iluminat si plin de har modernizant al rãposatului Ioan
Paul al II-lea, catolicismul a fãcut paºi importanþi spre
modernitate ºi spre problemele existenþiale cotidiene ale
credincioºilor, majoritatea catolicilor s-au îndepãrtat spiritual ºi sufleteºte de învãþãtura creºtinã. Singura lor
legãturã o constituie Crãciunul ºi Paºtele, sãrbãtorite însã
nu în esenþa lor transcendental-divinã, ci într-un mod
consumatorist, superficial, de fiesta popularã hedonistã.
În paralel, islamul reuºeºte sã fie tot mai ancorat social
ºi cultural, determinând decisiv existenþa cotidianã a
musulmanilor prin înseºi cele 5 rugãciuni zilnice
obligatorii. Plus Haddj-ul anual de la Mecca ºi Medina,
obligatoriu mãcar o datã în viaþã pentru fiecare musulman,
pelerinaj la care participã tot mai mulþi zeloºi, dupã
estimãrile oficialitãþilor saudite, peste 15 milioane de
suflete.Unitatea lumii islamice, în care se contureazã tot
mai pregnant ideea reconstituirii califatului din secolele
5-8, s-a evidenþiat clar cu prilejul a douã evenimente
aparent mãrunte din anul 2006. Primul, o caricaturã despre
profet apãrutã într-un ziar danez marginal a produs
protestul stradal vehement ºi violent a milioane de
credincioºi musulmani pe toate continentele lumii. Al
doilea, o prelegere teologicã þinutã de noul papã Benedict
al 16-lea, ocazie cu care suveranul pontif a citat un
împãrat bizantin, care l-a descris pe Mahomed ca fiind
violent ºi crud, a stârnit aceeaºi furtunã mondialã.
Principiul dominoului a acþionat grandios, mai puternic
decât în cazul invaziei americane a Irakului, a
Afganistanului sau a masivei campanii israeliene împotriva
Hezbollahului din Liban. De asemenea Al Qaeda, statele
arabe ºi islamice au reuºit sã-ºi coordoneze acþiunile,
folosind cele mai moderne mijloace de informare,
comunicare în masã, în speþã Internet-ul. Chiar dacã
volatilitatea rãbufnirilor comunitãþilor musulmane este
proverbialã, doar naivii mai pot crede cã valurile de protest simultane pot fi puse doar pe seama spontaneitãþii
ºi virulenþei. Steagul verde al Profetului bântuie ºi
umbreºte lumea! Semiluna a mutat ºah la Cruce…
PRO

practicã. Rãzboiul civilizaþiilor a început în Orientul
Mijlociu, a culminat în 9/11 cu distrugerea World Trade
Center ºi a unei pãrþi din Pentagon ºi continuã în Europa
la Madrid, Londra, ºi ce-i mai periculos, latent în rândul
minoritãþilor musulmane din statele occidentale.
Comunitate tot mai numeroasã care, conform ultimelor
statistici, numãrã 12 milioane de suflete în Europa. O
adevaratã coloanã a cincea a fundamentalismului
islamist, o pepinierã de teroriºti virtuali, educatã cu spoialã
occidentalã ºi, ce e mai ºocant, recrutatã din prima sau
chiar a doua generaþie nãscutã în Europa. Democraþia
vesticã, bazatã pe valorile umanismului creºtin nu-ºi poate
permite sã-i diferenþieze, Doamne fereºte, sã-ºi
monitorizeze cetãþenii pe criteriile originii, apartenenþei
religioase sau naþionalitãþii. Orice mãsurã restrictivã sau
coercitivã îndreptatã împotriva drepturilor individuale ale
cetãþenilor, rezidenþilor sau imigranþilor poate radicaliza
în mod exploziv comunitãþile musulmane locale,ºi
totodatã,ameninþã fundamentele sistemului politic democratic propriu. Fãrã a trage clopote de alarmã, devine tot
mai evident cã statele occidental-europene trebuie sã-ºi
asume un deficit de democraþie ºi sã purceadã de urgenþã
la integrarea realã a minoritãþilor musulmane. În paralel,
permisivitatea politicii de imigrare motivatã de raþiuni
pragmatice de atragere a forþei de muncã ieftine,
necalificate, dispusã sã efectueze cele mai grele munci
va trebui sã înceteze de urgenþã. Comasarea
musulmanilor la periferiile mizere ale marilor metropole,
n-a dus decît la crearea de ghetouri, slums-uri ºi
bidonville-uri, creuzeturi sociale ale analfabetismului,
ºomajului, delincvenþei, crimei organizate, consumului de
droguri, prostituþiei ºi, mai nou, ale extremismului religios
îndreptat împotriva ordinii de stat. Chiar dacã în decursul
ultimilor 20 de ani s-au înregistrat realizãri notabile ale
politicii sociale de integrare a imigranþilor – învãþãmânt
de bazã obligatoriu ºi gratuit, construcþii de locuinþe
modeste dar salubre, asistenþã sanitarã comunitarã,
cãmine de bãtrâni, centre de calificare profesionalã ºi
recalificare ale ºomerilor, acestea n-au schimbat statutul
de marginali toleraþi ºi veºnic exploataþi la sânge al
conglomeratelor minoritare. Revolta violentã generalizatã
din suburbiile Parisului, extinsã apoi la Berlin, Bruxelles
ºi alte oraºe europene demonstreazã gravitatea
tensiunilor dintre civilizaþii, augmentatã de lipsa pãcii
sociale sau mãcar a unui nou model de relativã echitate
economicã. ªi, ca sã fie tacâmul complet, atât tinerii
musulmani ºomeri cât ºi cei cu studii înalte la prestigioase
universitãþi europene sau angajaþi de valoare la firme cu
reputaþie, frecventeazã asiduu învãþãmântul religios
musulman, unde sunt lesne fanatizaþi ºi deturnaþi pe
„calea sfântã” a Jihad-ului, rãzboiul declarat împotriva
pãgânilor (spun ei), creºtini ºi evrei. Cei patru autori ai
sângerosului atentat de la Londra au fost toþi cetãþeni
britanici, nãscuþi ºi crescuþi în condiþii sociale bune în
Marea Britanie, cu meserii ºi loc de muncã stabil. Ne
vom intoarce în Evul Mediu, vom retrãi Poitiers-ul sau
asediul Vienei?
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Gheorghe Mitrache

VASILE ALECSANDRI
SPECTACOLUL LUMII. PROZÃ DE CÃLÃTORIE
IN MEMORIAM – GHEORGHE MITRACHE

Cea mai durabilã parte a operei lui Alecsandri, susþine
G. Ibrãileanu ºi, dupã el, ºi alþi critici, este proza sa. Ca
ºi la ceilalþi scriitori paºoptiºti, se observã în proza lui
Alecsandri o confluenþã de stiluri ºi curente literare,
evidenþiind un spirit umoristic de gust superior, cu
rafinamente comportamentale ºi lingvistice. Acesta este
când realist, când romantic, când de o sobrã observaþie,
când de un subiectivism excesiv, dupã materia pe care o
investigheazã.
Este jovial în aceastã prozã memorialisticã în care
motivul cãlãtoriei dobândeºte noi conotaþii în contextul
operei. Evocarea unei „cãlãtorii” a banilor dintr-un buzunar
într-altul (Istoria unui galbân) dã scriitorului posibilitatea
de a cerceta ºi a pune în luminã imaginea societãþii
moldoveneºti a secolului al XIX-lea cu toate moravurile
ei. Cum din umor au ieºit opere celebre, scriitorul o ºtie
ºi, în consecinþã, pe un ton de jovialitate, se descoperã
causeurul, împãtimitul dupã o conversaþie spumoasã,
care dã momentelor povestirii aspect dialogic.
Scrierile în prozã evocã „primblãri”, autorul având
astfel posibilitatea sã compunã cu ajutorul unui ochi
proaspãt, dar cultivat ºi ironic, imaginea lumii. O
primblare la munþi, Borsec, Balta-Albã, Cãlãtorie în
1844 sunt, oricum, jurnale de
Africa ºi chiar Iaºii în 1
cãlãtorie în care se întâlneºte convenþia unor structuri
literare consacrate, precum Strãinul
Strãinul, dupã tehnica lui
Montesquieu din Scrisori persane (Borsec, Balta-Albã),
povestirea în povestire
povestire, dupã modelul Halima (O
primblare la munþi), epistola (Cãlãtorie în Africa). Dând
impresia de spontaneitate, scrierile lui Alecsandri se impun
printr-o retoricã aparte ºi organizare interioarã ce probeazã
cultura în domeniu a scriitorului. Condeiul lui Alecsandri

pare spontan, precum pegas în zborul sãu nestrunit, iar
„primblãrile” sale sunt adevãrate jurnale intime de cãlãtorie,
ieºind deci din „categoria plicurilor de poºtã” pentru a intra în dimensiunea literaturii:
Adevãratul cãlãtor e acela care, când se porneºte la
drum, îºi propune sã meargã unde l-o duce fantezia lui,
astãzi spre rãsãrit, mâine spre apus, astãzi pe mare,
mâine pe uscat, iar cât pentru acela care se jertfeºte de
bunã voie unui þel întocmit dupã harta geograficã, acela
îl socot un curier însãrcinat de a sã purta pe sine-ºi ca
pe un pachet dintr-un loc într-altul. Pentru ca sã nu intru
dar în categoria plicurilor de poºtã, dã-mi voie sã urmez
dupã placul meu ºi sã mã rãtãcesc pe unde m-aduce
condeiul. La aceasta mi-i zice poate cã un bun cãlãreþ
trebuie sã ºtie a stãpâni zburdãrile calului sãu; dar oi
rãspunde ºi eu cã din toate lighioanele lumei, condeiul
este cel mai greu de cârmit, ºi cã adesea este rãsturnat
cine vrea sã-l înfrâneze. (Iaºii în 1844)
Dând impresia de spontaneitate, scriitorul are totuºi
ºtiinþa construcþiei literare, descrierile naturale implicânduse în firul narativ, comentariile autorului ieºind la ivealã
prin fineþea ºi umorul lor, povestirea în ramã asigurând
un mesaj sigur scrierilor ºi dând fluiditatea povestitului.
De altfel, naratorul artist din Buchetiera de la Florenþa,
unul cultivat, fermecãtor ºi patriot fervent, face elogiul
cãlãtoriei ca iniþiere: De o sãptãmânã mã aflu la Florenþa,
alergând în toate zilele, de dimineaþa pânã sara, prin
deosebitele pãrþi ale oraºului, spre a vedea nenumãratele
minuni cuprinse în sânul sãu; la tot pasul un nou lucru
vrednic de laudã se arãta ochilor mei ºi îmi insufla un
sfânt respect pentru maiºtrii nemuritori care au înzestrat
patria lor cu atâtea podoabe ce fac minunea cãlãtorilor.

PRO

În geroasa zi de 28 februarie 2005, în urma unui accident
de maºinã, profesorul Gheorghe Mitrache se mutã în alt þinut,
acolo unde îl aºteptau Eminescu ºi Creangã, dar, mai ales,
Vasile Alecsandri, cãruia îi promisese a-i face un portret din
corespondenþã. Întreprinderea, reprezentând studiile doctorale,
era aproape finalizatã, dar, nu am aflat niciodatã cauza,
profesorul Mitrache amâna predarea lucrãrii, spre disperarea
îndrumãtorului sãu, prof. univ. Alec Hanþã. Nedumerit de
aceastã ezitare, dorind pesemne sã vadã mai repede portretul
imaginat de domnul Mitrache, în 31 ianuarie 2008, domnul
Hanþã a plecat puþin sã-ºi întâlneascã doctorandul în acelaºi

þinut al umbrelor. Se vor fi întâlnit, vor fi discutând încã, noi nu
avem cum ºti, nici cum afla.
Când, la împlinirea a trei ani de la despãrþirea de cel care nea fost nu doar coleg, ci ºi prieten, ne-am adunat la Colegiul
„Ion Creangã” din Bucureºti sã-l evocãm, doamna prof. univ.
dr. Valentina Marin Curticeanu a adus unul dintre referatele pe
care doctorandul Mitrache le susþinuse de-a lungul demersului
sãu doctoral.
Îl redãm în cele ce urmeazã, ca un scurt memento în memoria unuia dintre dascãlii de excepþie ai învãþãmântului
românesc, nu fãrã a spera cã familia va lua într-o zi (ce o dorim
cât mai apropiatã) hotãrârea de a publica teza din care, dupã
cum susþinea prof. Mitrache, mai trebuia elaboratã doar
bibliografia. (Rodica Lãzãrescu)
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ori virtuozitate într-o perioadã de întemeiere a literaturii
autohtone? E de ajuns sã se spunã cã Alecsandri
familiarizeazã cititorul ºi spectatorul cu noi genuri ºi specii
literare, unele în premierã în literatura românã.
În prozã, acesta se apropie, în ce are mai bun, de
maniera balzacianã de a scrie, chiar dacã un anumit
parfum exotic aminteºte de jurnalul lui Chateaubriand.
Florenþa este excesiv romanticã,
Dacã Buchetiera de la Fl
fiind într-un fel o expresie a unei experienþe
netransfigurate, celelalte povestiri trãiesc prin vivacitatea
limbajelor ºi a personajelor adecvate unei perioade de
tranziþie, ea însãºi de un farmec inegalabil. Multe proze
se îndreaptã spre realism, având girul balzacianismului.
Cã sunt percepute ca memorialisticã de cãlãtorie sau ca
tablouri sociale, aceste scrieri fac deliciul unor lectori fãrã
prejudecãþi, fiindcã Alecsandri are ochi proaspãt, capabil
sã diferenþieze ºi sã insiste acolo unde este nevoie. Iatã,
de altfel, care ar fi înclinaþia prozatorului: Nu, eu nu înþeleg
ca cei mai mulþi, adicã de a se face robul unui plan ºi, în
urmare, de a alerga þinta pe linia dreaptã pânã la þelul
propus, fãrã a sã abate din cale ºi fãrã a îndrãzni de a
ieºi din rolul de maºinã drumeaþã. Numesc voiaj acela
singur care, liber de orice înrâurire strãinã, urmeazã numai
capriþiile vremelnice a închipuirei ºi care ia fiinþã fãrã
pregãtire, precum ºi fãrã scop hotãrât. (Iaºii în 1844).
Scriitorul face distincþie între cãlãtorie ºi drumeþie.
Drumeþia este plãcutã, cãlãtoria – creaþie, ºi când avem
jurnal de cãlãtorie, aceasta este un pretext pentru exerciþiul
de stil.
Cãlãtoria este o aventurã spiritualã mai ales când
autorul ei nu o înregistreazã ca fapt în sine; aceasta este
un mijloc prin care autorul bucurã ºi se bucurã, exprimã
ºi se exprimã. Ea bucurã privirea ºi spiritul, fiindcã jurnalul
este prozã de ficþiune cu virtuþi artistice de un modernism aparte.
Sub formã epistolarã, scrierile au fluenþã, ceea ce
înseamnã un fel de oralitate, fiind un dialog spiritual între
autorul aflat în diverse ipostaze ºi partenerii de discuþie
de aceeaºi facturã. Om de societate, scriitorul este spiritual, cu intenþia de a întreþine o discuþie mondenã; este
un conlocutor agreabil, dându-ºi seama de aceastã calitate
pe care ºtie sã ºi-o punã în valoare: Pentru ca sã nu intru
dar în categoria plicurilor de poºtã, dã-mi voie sã urmez
dupã placul meu ºi sã mã rãtãcesc pe unde m-a duce
condeiul. La aceasta mi-i zice poate cã un bun cãlãreþ
trebuie sã ºtie a stãpâni zburdãrile calului sãu; dar oi
rãspunde ºi eu cã din toate lighioanele lumei, condeiul
este cel mai greu de cârmit, ºi cã adesea e rãsturnat
cine vrea sã-l înfrâneze (Iaº
Iaºiiii în 1844).
Alteori, Alecsandri urmãreºte caractere, fiziologii implicate în realitãþile concrete ale þãrilor române, dupã
metoda balzacianã bine cunoscutã de scriitorul nostru.
„Realismul” acestor scrieri trece uºor în fabulaþie, aºa
încât paginile autobiografice (Un episod din anul 1848,
Dridri) sunt documente de viaþã ºi prozã memorialisticã.
Oricum ar fi interpretatã, epica lui Alecsandri, cu
multiplele-i resurse, prevesteºte pe marii scriitori de mai
târziu (I. Creangã, C. Hogaº, M. Sadoveanu). Prozã
poeticã, prevestind chiar pe Macedonski, cu suavitãþi
lingvistice ºi ingenuitãþi comportamentale ca la viitorul
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[…] Când a da Dumnezeu (ziceam în mine, în faþa unui
monument sau al unui tablou), sã avem ºi noi în Moldova
un Raphael, un Michel Ange, a cãror produceri minunate
sã poatã atrage ochii ºi laudele naþiilor asuprã noastrã!
Nu existã scriere în care povestitorul sã nu facã o
cãlãtorie, imaginarã bineînþeles, în naturã, istorie,
arheologie, folclor, fiind astfel un precursor al lui Odobescu
ºi Hogaº prin structura polifonicã a scrierilor. Închipuind
un dialog cu un interlocutor de aceeaºi speþã, tânãrul
boier al salonului moldovenesc, povestitorul are darul
oralitãþii, dând senzaþia cã oficiazã un act intelectual:
Doreºti ca sã-þi trimit o descriere a Iaºilor. Iatã dar cã,
pentru mulþumirea ta, mã hotãrãsc a-mi scutura lenea ºi
a încãleca pe condei spre a întreprinde o primblare
pitoreascã prin uliþele capitalei Moldovei.
Spre deosebire de celebrele modele, jurnalul lui
Alecsandri este evocator,nu reflexiv, mai ales cã privitul
este virtutea cãlãtorului care vede lumea ca un spectacol
magnific ce-ºi deruleazã secvenþele pe pânza mare a
vremii. Este privirea iscoditoare a strãinului care, venit
din peisajul valah, este nesãtul de perspectiva lumii
civilizate. Uimirea lui Alecsandri nu este aceeaºi cu a
boierului cu anteriu Dinicu Golescu, ci a valahului care
nu mai are complexe de inferioritate ºi care nu mai scrie
pentru folosul neamului, ci pentru plãcerea de a desfãta.
Scriitorul nu se mai lamenteazã, ci este ironic. Precum
Dinicu Golescu în însemnarea sa, Alecsandri îºi evocã
„primblãrile” cu gândul la Moldova, vocea moralã a
scriitorului auzindu-se deseori: Eu fãceam alt soi de
observãri mult mai puþin filozofice, dar totuºi întristãtoare.
Privind mãrimea pieþei [din Tuluza, n.n.] ºi regula care
prezidã la vânzarea proviziilor zilnice ale oraºului, îmi
aduceam aminte de medeanul glodos al Sântului Spiridon
din Iaºi, unde când vezi carnea zvârlitã pe tarãbi ºi
poamele ascunse într-un nor negru de muºte, îþi vine sã
te hotãrãºti a muri de foame! (Cãlãtorie în Africa).
Orice scriere în prozã, cã e amintire sau jurnal de
cãlãtorie, cã e nuvelã de facturã romanticã sau roman
memorialistic, izvorãºte dintr-o patrioticã pornire, încât
întâmplarea istorisitã dobândeºte proporþii uriaºe,
provocând în suflete o „electricã scânteie”. Astfel
programatã, proza lui Alecsandri se remarcã prin
organicitate, chiar dacã s-a spus cã scriitorul nu are „o
conºtiinþã fermã de prozator”. De aceea, O primblare la
munþi sau Românii ºi poezia lor, Cãlãtorie în Africa
sau Nicolae Bãlcescu în Moldova, Porojan sau
Protestaþie în numele Moldovei , scrieri de facturi
diferite, sunt remarcabile prin liricitatea textului, nota
eseisticã, retorica povestirii ºi tehnica povestitului. Dacã
Ion Ghica ºi-a conceput proza memorialisticã sub forma
Scrisori cãtre Vasile Alecsandri, putem admite cã forma
scrisorilor o are în grijã ºi Alecsandri care se adreseazã
unui interlocutor cult ºi patriot (Costache Negri, A.
Hurmuzachi, M. Kogãlniceanu, I. Bãlãceanu), apt sã
înþeleagã mesajul prozatorului.
Alecsandri îºi începe cariera de prozator cu nuvela
romanticã Buchetiera de la Florenþa, scrisã în urma
impresiilor de cãlãtorie din Italia. Curios, dar în aceeaºi
perioadã scrie comedie satiricã, implicându-se în
realitatea imediatã. Un scriitor total, aºa cum dã impresia,
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Hogaº, dar mai ales cu un deosebit apetit al povestirii ca
la marele Creangã.
În Istoria unui galbân , Alecsandri povesteºte
utilizând expresii paremiologice, stilul se miºcã în cadenþe
orale atunci când se dialogheazã, iar comentariile
autorului sunt pline de spirit. El nu inventeazã prin fiziologii,
ca Negruzzi ºi Kogãlniceanu, ci pune în miºcare o
întreagã construcþie epicã pe care o susþine prin digresiuni
de tot felul, de la umorul fin la lirismul descripþiilor,
evidenþiind o lume pestriþã, de feudali îngâmfaþi ºi de
burjui ridicoli, de aventurieri din toate mediile. Scriitorul
îºi pune în valoare spiritul de observaþie, simþurile îi sunt
acutizate, umorul ocupã locul principal, satirizând
moravuri ºi configurând tipologii diverse. O epocã de
tranziþie este înfãþiºatã cu un vocabular de tranziþie, în
care neologismul se împacã de minune cu arhaismul ºi
acestea douã cu expresia neaoºã. Fermecãtor acest
vocabular, pentru cã Alecsandri are darul de a aranja
cuvintele pentru a scoate efecte satirice ºi umoristice: În
adevãr nu e priveliºte mai desãvârºitã ºi mai originalã de
cât a unei cete de þigani la drum! Giudele cu barbã albã
ºi cu faþa neagrã merge pe un cal pag înainte, îmbrãcat
cu giubea roºie ºi încongiurat de vreo trii sau patru bãtrâni
ca dânsul, serioºi ºi purtând giubele albastre ºi lungi. Ei
sunt cârmacii între ceilalþi þigani. Dupã dânºii vin în rând
o mulþime de cãruþe nalte ºi pline de copii, de capre, de
foi, de strenþe º.c.l.
Trecerea galbãnului ºi a paralei dintr-un buzunar în
altul, de la un om la altul prilejuieºte scriitorului o înlãnþuire
de episoade ale cãror personaje fac parte din diverse
categorii sociale, de la protipendadã pânã la cele de
extracþie joasã. Secvenþe spectaculos-romantice,
personaje de o mare diversitate, comentarii satirice sau
joviale, investigaþii sociale – acestea sunt constantele
scrisului în Istoria unui galbân.
Este mai puþin important dacã povestirea este originalã
sau nu – s-au gãsit surse de inspiraþie ºi aici – fiindcã
meritul lui Alecsandri constã în structurarea materialului
ºi în „scenariul” pe care-l inventeazã autorul, în „retorica”
textului. Sunt fragmente care prevestesc limba-n colþuri
a lui Creangã, altele pe Mihail Sadoveanu prin savoarea
lingvisticã, prin amalgamul de lume orientalã ºi prin
„comentariile” detaºate ale scriitorului.
Autorul introduce în povestirea dialogatã vestitele
fiziologii cãrora le-au dat strãlucire în epocã Negruzzi ºi
Kogãlniceanu. Alecsandri are tot ce-i trebuie pentru a o
realiza: spirit de observaþie, vervã satiricã ºi supleþe
lingvisticã: Galbânul – (dupã un zâmbet): Tânãrul ce mã
câºtigase în cãrþi era una din acele fiinþe a cãror nume
sfârºesc în escu
escu, când se aflã la Moldova, ºi în eanu
când merg la Valahia: fiinþi problematice care trãiesc fãra avea nici un chip de vieþuire, care picã nãpaste în casele
ºi la mesele oamenilor ºi care astãzi se primblã în droºte
de Bandmaier, îmbrãcaþi în straie nouã, încãlþaþi cu botine
de glanþ ºi mâini îi vezi plãmãdind glodul uliþelor cu ciubote
rupte, cu surtucul descusut ºi cu pãlãria roasã pã cap:
trântori paraziþi ce s-au introdus de o bucatã de vreme în
societatea românilor, speculând nevinovãþia ºi încrederea
lor, ºi care au fost crescuþi la ºcoala vestitului RobertMacarie de coþcãreascã pomenire.
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ªi scriitorul improvizeazã precum în aceste versuri
pe care galbãnul le spune paralei când îºi aminteºte de
Zamfira þiganca: Tu eºti o nãlucire, / Un farmec aurit, /
Un vis de fericire, / Un înger de slãvit! / Din cer eºti o
minune, / ªi dulce-i glasul tãu / Ca sfânta rugãciune /
Când bate ceasul rãu.
Paraua îi laudã galbãnului „talentul improvizaþiei în
privirea þigãncelor”, iar galbãnul însuºi recunoaºte truda
în improvizaþie: Acele versuri pe care numai eu ºtiu cât
am asudat pânã ce le-am improvizat.
Povestea de dragoste a cãpitanului cu soþia arnãutului,
încheiatã cu întemniþarea acestuia ºi trimiterea la
mãnãstire a femeii, prevesteºte acele „iubiri interzise”
din povestirile sadoveniene; pãþania boierului ispravnic a
cãrui nevastã trãia cu veriºorul de-al doilea, profesor de
francezã ºi mare iubitor de vânãtoare, aminteºte de
subiectele pline de haz cu încornoraþi din vodevilurile ºi
comediile satirice ale lui Alecsandri; episodul în care se
evocã vânzarea tinerei þigãnci Zamfira, traiul ei la curtea
boiereascã, fuga cu Nedelcu þiganul care este prins ºi
spânzurat, ea înnebunind, priveºte o problemã arzãtoare
a epocii revolute: dezrobirea þiganilor. Aceste întâmplãri
evocate în spiritul romantismului pitoresc, dar cu tente
satirice, amintesc de realitãþi concrete ale Moldovei din
prima jumãtate a secolului al XIX-lea, de interdicþii
sentimentale, de nelegiuiri, de constrângeri sociale, aºa
încât nuvela în întregime este o frescã socialã în care
autorul însuºi este un comentator lucid al moravurilor.
Povestirea este întreruptã deseori de numeroase
digresiuni lirice, de fragmente descriptive ºi evocatoare
de un idilism de suprafaþã: Acea vreme fu pentru dânsa
[Zamfira, n.n.] o vreme fericitã, cãci îndatã când rãsãrea
soarele, ea alerga pe câmpi cu ceilalþi copii, alungând
fluturi din floare în floare, se rãtãcea prin lunci dupã cules
mure, dupã cuiburi de paseri, sau culegea lemni verzi de
fãcut fuse ºi linguri de strung. Duminicile se ducea la
horile din sat, se da în scrânciob, privea cum giuca ursul
dupã sunetul daerelii, ºi sara, când se întorcea la ºatrã,
se aduna grãmadã cu ceilalþi copii, pe lângã foc, asculta
poveºti de la moºnegi ºia dormea voioasã în cântecele
fluierilor.
O virtute a nuvelei este naturaleþea dialogurilor, a
limbajului care este un rezultat al valorificãrii cuvintelor
ºi expresiilor neaoºe, proverbelor ºi zicerilor populare pe
care autorul le introduce cu nonºalanþã în vorbirea
„personajelor”: Râde dracu de porumbele negre; Leul deºi
îmbãtrâneºte tot leu rãmâne, asemenea ºi galbãnul
galbãn; fata mare ispravã n-are etc.
O primblare la munþi (1844) prevesteºte pe Calistrat
Hogaº prin verva lingvisticã, prin livrescul imaginilor ºi
umorul hohotitor, sãnãtos, de esenþã popularã.
Grandoarea peisajului montan este înfãþiºatã prin
superlativul adjectivelor care hiperbolizeazã ºi personificã;
uneori, homerismul imaginii din care Creangã ºi, mai
târziu, Hogaº sau Geo Bogza fac o adevãratã artã de
descriere, este întâlnit la poetul clasicizant de data
aceasta: În dreapta noastrã, un lanþ de munþi printre care
Scãricica se înalþã cu mândrie; în stânga alt lanþ de
dealuri îmbrãcate cu tufari sãlbatici; în urmã-ne, cu o
strajã depãrtatã, Petricica, ce pare cã pãºeºte târgul
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Este evocat un univers pestriþ la hotarul dintre feudalism ºi civilizaþie, dintre Occidentul statornicit în tipare ºi
orientul dinamic, supus înnoirilor. Se pare cã tocmai acest
amestec de crepuscular ºi matinal în dimensiunea
socialului ºi culturalului, al civilizaþiei îl provoacã pe scriitor
în demersul sãu mai mult umoristic decât satiric, fiindcã
aceastã lume pestriþã este surprinsã în intenþiile ei de
autodepãºire. Ridicolul situaþiilor este privit de scriitor cu
bonomie, cãci tocmai acest contrast prevesteºte dinamica
la toate nivelurile existenþei ºi conºtiinþei. Cã percepem
un anume snobism, cã apare o oarecare frivolitate, totul
este privit de scriitor cu îngãduinþã din interior, cunoscând
ºi interpretând, avertizând ºi ironizând.
Investigarea societãþii moldoveneºti prin mijlocirea
ochiului proaspãt, fãrã prejudecãþi, al strãinului, tehnicã
întâlnitã în Scrisorile persane ale lui Montesquieu ºi reluatã
de Sadoveanu în Zodia cancerului, îi dã posibilitatea
autorului sã urmãreascã impactul noului în comportamentul uman, în timp ce Sadoveanu dezvãluie, prin
acelaºi procedeu, „filosofia” ºi etnopsihologia unui popor
care se simte mai aproape de Dumnezeu.
În Balta-Albã, la fel ca în alte scrieri în prozã, scriitorul
paºoptist are verva lui Creangã, bonomia lui Sadoveanu
ºi, deseori, spiritul de observaþie, în dimensiunea satiricului,
al lui I.L. Caragiale din Momente ºi schiþe. Notaþia realistã
sigurã completeazã agreabil digresiuni care fac din
Alecsandri un plãcut ºi rafinat povestitor cãruia îi place sã
stea la taifas. El dã impresia cã „se joacã”, punând în
discuþie de toate, cu umor ºi farmec, evidenþiind contrastele
sociale ca un bun cunoscãtor al realitãþii româneºti. Prin
stilul sãu colocvial, Alecsandri se dovedeºte omul de
societate care ºtie sã capteze atenþia, punându-ºi mereu
în evidenþã uºurinþa în exprimare ºi vocaþia vorbelor de
duh: Ochii damelor atât de fermecãtori, zâmbetele lor
graþioase, glasurile lor dulci, taliile lor bine fãcute ºi care
se miºca rãpide în figurile contradanþului sau trecea ca
fantasme albe în vârtejul vântului; acel amestec de flori,
de toalete scumpe, de luminã ºi de muzicã mã îmbãtaserã
atât de mult, încât uitasem de tot cã mã aflam în fundul
Evropei pe marginea Orientului. ªi când se sfârºi balul ºi
când ieºii din salã ºi mã gãsii iarãºi într-un câmp pustiu,
nu mã putui opri de a zice cu cea mai adâncã încredinþare:
în adevãr Valahia este o þarã plinã de minuni! Una din
þãrile care sunt descrise în Halima
Halima!
Este fermecãtor pasajul în care contrastele izbitoare
din atmosfera Bãlþii Albe, realitatea româneascã în
miniaturã, dau senzaþia de viermuialã omeneascã,
adevãratã stampã orientalã: Nu puteam crede cã eram
treaz ºi mã socoteam a fi faþã la vreo fantasmagorie
nepriceputã; fantasmagorie cu atât mai curioasã cã îmi
înfãþiºa tot soiul de contrasturi, precum: baloane de la
Viena cu înhãmãturi necunoscute pe la noi; pãlãrii din
Francia cu slice orientale; frace cu anterie; toalete
pariziene cu costumuri strãine ºi originale. Mai adãugaþi
la aceste pocnetele ºi rãcnitele postaºilor, miºcarea a
triizeci de trãsuri ce se întorcea pe câmp, mulþimea cailor
înhãmaþi la dânsele, clopoþeii ce suna la gâtul lor ºi în
sfârºit efectul noutãþii acestori lucruri în ochii unui strãin,
ºi-aºa vã veþi putea lesne închipui expresia comicã a
figurei mele în faþa unui spectacol atât de neaºteptat.
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Petrei, culcat la picioarele ei; în faþa noastrã, un amfiteatru
de alþi munþi acoperiþi cu brazi nalþi, care se zugrãvea ca
o armie întreagã pe ceriul înflãcãrat de razele cele mai
de pe urmã ale soarelui.
Alecsandri este la confluenþa clasicului cu romanticul;
temperament clasic, cu o privire „solarã”, acesta are însã
predilecþie pentru peisajul exotic sau autohton, întâlnit
mai târziu în Pasteluri: Cu cât lumina se ivea pe cer,
aburii de prin fundul vãilor se ridica în vãzduh ºi da lucrurilor
o privire fantasticã. Când ºi când un stejar nalt, rãzbãtând
pâcle, ni se arãta ca o nãlucã din altã lume, cu braþele
întinse, cu trupul învãluit de un giulgiu alb; ºi din vreme
în vreme câte un vultur spãriet bãtea din aripi ºi se izbea
în sus, umplând codrul de þipete furioase. Tudor Vianu
observa în descripþiile naturale ale lui Alecsandri înclinaþia
acestuia spre culoare ºi efecte de luminã – amintind de
impresionismul imaginii, iar Zoe Dumitrescu-Buºulenga
îl urmeazã pe maestru, afirmând: Ochiul scriitorului vede
natura atent ºi o reface cu prospeþime în multiple aspecte
de perspectivã, de luminã, de înãlþime. Parcã ar urmãri,
cu o curiozitate de pictor impresionist, cu o acuitate
vizualã a unui Monet, de pildã, momentele zilei cu
modificãrile pe care lumina le aduce locurilor ºi obiectelor.
Alecsandri are ochiul proaspãt, nu poate cãdea în
manierism, fiindcã vigoarea lui vine din tinereþea literaturii
noastre, atunci nepervertitã: Unul din noi, privind Ceahlãul
în minutul acela, îl asamãnã cu un urs negru purtând pe
cap un coif de aur.
Fermecãtor este scriitorul în acest memorial de
cãlãtorie unde-ºi pune în valoare toate disponibilitãþile
psihice ºi livreºti, care fac din O primblare o plãcutã
destindere intelectualã. Oralitatea stilului, plãcerea de a
înºira cuvinte ce sunã frumos la auz sunt virtuþi ale
scrisului sãu.
Ne întâmpinã „povestirea în povestire”, tehnica
narativã care îl caracterizeazã îndeosebi pe Mihail
Sadoveanu. Fragmentul urmãtor din acest jurnal intim de
cãlãtorie, în care un cãlugãr istoriseºte, are puncte
comune cu altele, frecvente, din opera sadovenianã:
Acum or fi mai douãzeci ºi doi de ani, pe vremea când
au intrat turcii în Moldova ca sã deie goanã volintirilor, eu
eram vânãtor de munte ºi pot zice fãrã falã cã în tot
ocolul Bistriþii nu se gãsea alt român mai verde ºi alt
chitaº mai sigur decât mine. Atunci sã mã fi vãzut când
mã iveam pe vârful unui munte, cu pletele-n vânt, cu
peptul gol, cu faþa rumenã ºi cu durda pe umere! Toþi
care mã cunoºtea nu mã chema altfel decât Pãunaºul
codrilor, voinicul voinicilor. Senzaþia este cã am intrat în
mijlocul personajelor povestitoare din Hanu-Ancuþei. Mai
mult decât un jurnal de cãlãtorie, O primblare la munþi
descoperã farmecul povestirii prin „relieful” cuvintelor în
propoziþii ºi al acestora în fraze, prin verva umoristicã ºi
vâna nostalgicã a sufletului moldovean.
Balta-Albã ºi Borsec sunt tot impresii de cãlãtorie,
dar se simte mai pregnant fantezia scriitorului în structura
literarã, urmãrindu-se accentele sociale prin care autorul,
deghizat într-un strãin (înaintaºul abatelui de Marenne
din Zodia cancerului) ce viziteazã aceste provincii de la
porþile Orientului, cu grotescul, dar ºi cu pitorescul lor, se
dovedeºte un observator fin, cu mult umor ºi îngãduinþã.
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Plãcerea scriitorului de a crea prin enumeraþii senzaþia
de învãlmãºealã, de bâlci oriental devine un program: Pe
marginea unei bãlþi late zãrii deodatã un soi de târg ce nu
era târg, un soi de bâlci ce nu era bâlci; o adunãturã
extraordinarã, o înºirare neregulatã de corturi, de cãsuþi
din scânduri, de viziunii fãcute în rogojini, de braºovence,
de cai, de boi, de oamini, care forma de departe una din
priveliºtile cele mai originale de pe faþa pãmântului.
Manierele occidentale ºi mania imitaþiei (veche „boalã”
localã!) se amestecã, straniu, cu apucãturile Orientului,
creându-se imaginea unui târg „hilar” în care comicul nu
se face
face, ci este
este, tranziþia relevând discrepanþa dintre
esenþã ºi aparenþã: Înspre sarã ne duserãm cãlãri iarãºi
pe malul bãlþii cu gând de a face o primblare cu vaporul!;
dar când vãzui maºina ce purta un nume atât de falnic,
începui a râde ca un nebun. Vaporul Bãlþii-Albe era o
plutã de grinzi, având un cort mare drept acoperiº ºi douã
roþi mici de moarã aninate pe laturile ei. Acele roþi care îi
meritaserã numele de vapor era învârtite în apã de patru
oamini, ºi prin miºcarea lor purta pomenita pe faþa bãlþii.
Aceleaºi intenþii ºi tehnici artistice se întâlnesc în
povestirea Borsec , în care frânturile umoristice stau
alãturi de notele descriptive ºi de fiziologii: În adevãr e
un spectacol foarte curios a privi pe toþi bolnavii viind din
toate pãrþile dimineaþa la fântânã, cu ochii încã umflaþi
de somn ºi cu paharele lor în mânã. Ei samãnã niºte
vinovaþi duºi la locul osândei. Pe faþa lor e zugrãvitã o
înfiorare comicã ce se mãreºte cu cât se apropie mai
mult de izvor: dar mai ales când se hotãrãsc a duce la
gurã cel dintâi pahar plin de burcut, tabloul ce înfãþiºeazã
este vrednic de penelul vestitului Gavarni. Muºchii
obrazului se zgârcesc, sprâncenele se încreþesc, ochii
se dau peste cap, buzele se strâng ca pentru o dulce
sãrutare ºi toatã fizionomia se preface într-o nevinovatã
ºi nepreþuitã caricaturã. Uºurinþa în exprimare este a
oamenilor volubili, care ºtiu cã sunt ascultaþi ºi, deci,
trebuie sã-ºi pregãteascã discursul. Acesta este fluent,
fãrã încrengãturi multiple, fiindcã scriitorul urmãreºte sã
fie simplu, plãcut, spiritual. Tânãrul boier cu tabieturi scrie
o prozã memorialisticã în care spiritul de observaþie se
armonizeazã cu efuziunea liricã.
Cãlãtoria este doar un motiv pentru introducerea
povestirii. Mai mult decât jurnale de cãlãtorie, scrierile în
prozã ale lui Alecsandri aparþin memorialisticii, descrierea
naturalã incitând la reflecþie: Lumea întreagã atunci era a
noastrã! Cerul era atât de limpede ºi de albastru,priveliºtea
în toate pãrþile se arãta atât de veselã ºi mãreaþã, toatã
firea ne zâmbea cu un farmec atât de dulce! Ce ne pãsa
nouã… În ceasul acela nime dintre noi nu ºi-ar fi dat
locul sãu nici mãcar pe un tron, pentru cã deºi
zdruncinãturile briºtei se înmulþea cu cât ea se înainta
pe pietriºul drumului de pe malul Bistriþii, cu atât creºtea
ºi mulþãmirea noastrã… (O primblare la munþi)
Aºa îºi scrie Alecsandri proza memorialisticã: peisaj
ºi sentiment se armonizeazã reciproc, pentru a se isca
reflecþia ce aparþine unui om subþire, cu aplecare spre
causerie.
Dar cea mai citatã operã în prozã este Cãlãtorie în
Africa pe care G. Cãlinescu o considerã scrisã dupã
„principiul Decameronului”. Zoe Dumitrescu-Buºulenga
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spune cã prin aceasta ne aduce un plus de maturitate,
atât în cromatismul stilului, cât ºi în tehnica
reportericeascã a înregistrãrii pe viu ºi a acumulãrii
detaliilor. Alecsandri intrã în „conversaþie”, dar umorul
subtil ºi plãcerea de a divaga, forþa de improvizaþie care
dã literaturii sale aspectul „jocului”, superior însã, ºi o
anumitã graþie a omului de societate care gloseazã în
jurul a orice, scot proza sa din aceste reguli de clasificare.
Cum ne apare omul Alecsandri dupã lectura Cãlãtoriei
în Africa? Un bonom cu darul de a emite „consideraþii
confortabile”, un nostalgic dupã un timp ideal pe care ºi-l
proiecteazã într-un viitor al neamului, cu nedisimulatã
simþire româneascã: De multe ori am cãlãtorit pe mare ºi
de câte ori m-am depãrtat de marginile pãmântului am
simþit inima mea deºteptându-se un dor fierbinte de familie
ºi de patrie. În cele dintâi momente ale plecãrei, mã
cuprinde o jale adâncã ce-mi aduce descurajarea în suflet
ºi o presimþire dureroasã ce mã fãcea a crede cã nu voi
mai videa þãrmurile ºi fiinþele iubite mie, dar în curând
vântul rãcoritor al mãrei, legãnarea molaticã a corabiei ºi
întinderea orizontului îmi schimba ºirul ideilor ºi îmi insufla
o mulþãmire nespusã.
Spre deosebire de alte jurnale de cãlãtorie, acesta
este remarcabil ºi prin reflecþiile autorului în jurul
întâmplãrilor pe care le relateazã sau în jurul peisajelor
pe care le descrie: Cine a gustat viaþa orientalã ºtie cã
chieful este partea cea mai importantã a vieþii; deci
aprinzându-ne þigãrile ºi aºezându-ne pe jâlþuri americane
în formã de leagãn, dãm drumul ochilor sã rãtãceascã pe
împregiurimile Tangerului ºi lãsãm închipuirea sã zboare
în lumea fanteziei.
Scriitorul are predilecþie pentru descrierea aglomerãrilor
umane, fiindcã printr-un material etnografic urmãreºte
psihologia unei naþii. Forfota bazarului oriental îl atrage
pe scriitorul care, venit din þãrile române, este obiºnuit
cu lumea pestriþã a Balcanilor: Mulþimea de arabi, de
berberi, de negri ºi de evrei se ceartã, se împung, de la
acele ticãloase merinde, ce zac într-un roi de muºte; iar
de-a lungul pieþei doi santuni aleargã sãrind ºi ameninþând
pe toþi trecãtorii cu vârful lãncilor ce poartã în mânã; un
al treilea stã la soare tremurând ºi zberând ca o caprã,
un al patrulea se dã de-a tumba, zdrobindu-ºi trupul de
petrele pavelei în onorul lui Mahomed, ºi un cincilea strigã
toatã ziua cuvintele: „Sahailic mlihi”, împreunându-ºi
glasul cu sunetul unei cobze cu douã strune, numitã
ghiumbre.
Alteori, privirea civilizatã ºi cunoºtinþele în domeniu
fac din Alecsandri un Flaubert al nostru, cum spune G.
Cãlinescu, atunci când reconstituie, prinzându-i spiritul,
arhitectura arabã: Dupã un lung repaus ºi o lungã admirare
a priveliºtei, intrãm în castel prin o poartã dãrãmatã ºi
apoi în curtea Alcazarului, înconjuratã cu ziduri nalte ºi
metereze. Palatul sultanilor din Maroc se rãdicã în stânga
curþii; trecem pe din dosul lui, apucãm prin niºte hrube
întunecoase ºi deodatã ne gãsim într-un patio, salon
mare, descoperit, pavat cu place de cãrãmizi smãlþuite
ºi ornat pe laturile lui cu coloane de marmurã albe. Aceste
coloane formeazã de giur împregiur galerii, în care se
deschid uºele mai multor camere sãpate în stil mauresc.
Tot geniul oriental se aratã în frumuseþea boltelor de
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lemn scobit ºi în fantezia arabescurilor de pe pereþii acelor
camere.
Despre aceastã prozã, G. Cãlinescu afirma cã o
considerã cea mai actualã dimensiune a creaþiei sale:
Poate cã cea mai durabilã parte a operei lui Alecsandri
este aceea în prozã. Scutit de risipa de silabe ºi de
obligaþia gravitãþii lirice, scriitorul îºi revarsã, slobod de a
divaga, toate darurile: umor, picturã, înlesnire orientalã
de povestitor. El n-are invenþie, de aceea în substanþã
toate naraþiunile sale sunt jurnale de cãlãtorie. Genul era
la modã atunci, ilustrat de Chateaubriand ºi de Lamartine.
Dar lui Alecsandri îi lipseºte sentimentul geografic, marea
evocare romanticã. Ochiul lui e al unui desenator pasionat
de detalii inedite, al unui reporter superior, care surprinde
exoticul fãrã a transfigura. Cãlãtoriile lui urmeazã spiritul
acelora ale lui Al. Dumas, foarte gustate atunci, imitate
de categoria spiritului critic, de a nota grotescul ºi pestriþul,
fãrã a strica impresia de studiu a tabloului, o pretenþie de

„umor” flegmatic.
Cititorului de astãzi îi place proza aceasta la hotarul
dintre memorialisticã ºi invenþie epicã, pentru cã,
împreunã cu opera altori scriitori ai epocii, este un document al vieþii sociale din prima jumãtate a secolului al
XIX-lea, dar ºi unul sufletesc. Toatã lumea este de acord
cã Alecsandri, cu gustul lui rafinat ºi cu o privire criticã,
cu o plãcere de a divaga ºi de a „filosofa”, creeazã o
prozã de un farmec deosebit, detaºându-se de canoanele
structurilor narative tocmai prin aspectul de jurnal literar
al acesteia. Într-un fel, Alecsandri reconsiderã povestirea,
punând accentul pe arta povestitului, pe acel dialog fictiv
ce se stabileºte între povestitor ºi ascultãtor; de aceea,
s-a observat, multe dintre prozele sale au un aspect
epistolar, tacit refãcându-se aceastã stare de intercondiþionare pe care o va duce la desãvârºire Ion Creangã
în opera sa ºi în care povestitor ºi ascultãtor se îndeamnã
sã þinã seama unul de celãlalt.

Mioara Neagu

UN MARE JURNALIST: MIRCEA
GRIGORESCU (1908-1976)
Evocare ºi documentar bibliografic la un secol de la naºtere
Motto: „Intrãm în timpul dus, ca regii Orientului de odinioarã în pustiu, spre a ne întãri
credinþa cã lumea nu trebuie judecatã pe la colþuri, cã meritã mai multã iubire ºi mai puþine
trãdãri”. (FÃNUª NEAGU: Cartea cu prieteni).
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ziarelor ºi îndrumãrii tinerelor talente care bãteau „la porþile
gândirii” scriitoriceºti. Mulþi dintre aceºtia, din anii ’30’40, s-au afirmat ori au debutat în paginile literare unde
lucra Mircea Grigorescu în postul de redactor-ºef sau
director ºi de cele mai multe ori ca secretar de redacþie
în „bucãtãria” foilor respective. Peste ani, un discipol al
râmniceanului din Carpaþii de Curburã, împãtimitul Mircea
Ichim, va scrie chiar un manual: „Secretarul de redacþie”
(1975, reeditat în 1980), curs predat la Facultatea de
ziaristicã.
Om al presei de orientare democraticã, membru din
1936 în Sindicatul Ziariºtilor, lucreazã ºi publicã la
„Adevãrul” ºi „Dimineaþa”, „Contemporanul”, „Criterion”,
„Cuvântul liber”, „Excelsior”, „Facla”, „Jurnalul de
dimineaþã”, „Flacãra”, „Rampa”, „Lumea”, „Stânga”,
„Timpul”, „România literarã”. Fondator al ziarului „Ecoul”,
mai colaboreazã la „Adevãrul literar ºi artistic”, „Albatros”,
„Fãclia”, „Teatrul”. Într-o notã din iulie 1970 cãtre Mihail
Straje, care redacta „Dicþionarul de pseudonime”, Mircea
Grigorescu se declarã „scriitor ºi ziarist”, precizând
pseudonimele folosite în dreptul unor texte ale sale: ªt.
Ionescu („Cuvântul liber” ºi „Stânga”), N. Pãtraºcu
PRO

Gazetar ºi publicist, Mircea Grigorescu s-a nãscut la
26 noiembrie 1908 în Râmnicu-Sãrat, loc renumit pentru
arta tipograficã, vestit prin realizatorii de presã scrisã ºi
prin acþiunea unor personalitãþi (Cincinat ºi Ion Pavelescu,
Octavian Moºescu, Victor Dimitriu, George ºi Alexandru
Baiculescu, Stelian Cucu º.a.), „contaminate” de spiritul
„Gazetei Sãteanului” a lui C. C. Datculescu de la sfârºitul
secolului al XIX-lea. Presa râmniceanã, peste 200 de
titluri în 140 de ani de existenþã, este prin tradiþie bine ºi
elegant fãcutã. Omagiatul nostru, fiul comerciantului Ioan
Grigorescu, urmeazã cursurile ºcolii primare în urbea
natalã cu faima de „oraº al epigramiºtilor”, continuate în
Capitalã, la Colegiul „Sf. Sava”, unde în 1927 îl gãsim
redactor al „Revistei literare” ºcolare, destul de longevivã.
Aici îºi face debutul publicistic, alãturi de viitorii scriitori
Eugen Ionescu, Octav ªuluþiu, George Macovescu,
Neagu Rãdulescu.
În Bucureºti absolvã Facultatea de Drept, dar e atras
de mirajul gazetãriei, al „fãcãtorilor de ziare”, încât nu se
va dedica profesiei pentru care se pregãtise, ºi aceasta
pânã la moarte, la 19 februarie 1976. Fãrã cãrþi publicate,
îºi închinã viaþa – caz rar – altei „opere”, presei, creãrii
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(„Lumea”), Mircea Râmniceanu („Contemporanul”), Mircea
Trestian („Adevãrul”, „Dimineaþa”, „Excelsior”, „Rampa”).
Sã detaliem ecoul prezenþei sale la cele mai importante
ziare ºi reviste ale vremii, chiar dacã nu vom reuºi sã
aducem în actualitate anvergura acestei personalitãþi de
excepþie, puþin ºtiutã încã. Conjudeþeanul sãu, Octavian
Moºescu, evoca în „Vitralii” (Vol. 1, 1971) întâlnirea de la
Râmnicu Sãrat cu „toatã” gruparea de la „Cuvântul liber”,
publicaþie social-politicã ºi literar-artisticã ce apãrea la
Bucureºti, între 1933 ºi 1936, secretar general de redacþie
fiind mult preþuitul Mircea Grigorescu. O foaie antifascistã,
de stânga, din redacþia cãreia fãceau parte Geo Bogza,
Eugen Jebeleanu, Miron Radu Paraschivescu, Al. Sahia;
aici se milita pentru rolul artei în dezvoltarea societãþii,
inaugurându-se o nouã specie în literatura românã:
reportajul literar inspirat din realitãþile sociale ale timpului.
În acei ani (1934-1935) este ºi secretar de redacþie la
„Criterion”, revistã de arte, litere ºi filozofie, din redacþie
fãcând parte Petru Comarnescu, Mircea Eliade,
Constantin Noica, H. H. Stahl, Mircea Vulcãnescu. Tot
atunci (1935-1936) publicã articole în sãptãmânalul social-economic din Galaþi „Fãclia”, unde mai colaborau Aron
Cotruº cu versuri sau Miron Radu Paraschivescu cu
articole.
În anii 1939-1944 îl gãsim redactor-ºef la „Timpul”,
cotidian de informaþii politice, sociale, economice,
culturale, sportive, cu paginã literarã ºi, în 1940, cu
„Almanah”, dar mai ales cu mari colaboratori, de la N.Iorga,
I. Simionescu, Petru Comarnescu, Gala Galaction,
C.Rãdulescu-Motru, Ion Marin Sadoveanu, la tinerii din
redacþie: Marin Presa, Geo Dumitrescu, Ion Caraion, pe
care îi stimuleazã în împlinirea destinului lor scriitoricesc.
Concomitent (1943-1944), conduce ca director cotidianul
politic ºi literar „Ecoul”, având printre colaboratori pe
ªerban Cioculescu, George Cãlinescu, Iorgu Iordan, Tudor Muºatescu, Mihail Sadoveanu. Marin Preda în „Viaþa
ca o pradã” îl va elogia pe marele jurnalist, cu sprijinul
cãruia debutase în pagina literarã a „Timpului”, cu schiþa
„Salcâmul”: „Bonom… entuziast… ce-o fi fãcând… dupã
rãzboi… exclus din presã”. ªi Ion Caraion mãrturiseºte
în prefaþa cãrþii „Versuri” a lui Tudor Arghezi (1980)
impactul pe care l-a avut asupra destinului sãu întâlnirea
cu redacþia de la „Timpul”: proaspãt absolvent de liceu,
în cãutarea unui post, reuºeºte din 64 de candidaþi sã se
angajeze corector la ziarul condus ad-interim de Mircea
Grigorescu, cum datoritã acestuia – prin Arghezi, propriul
talent ºi o întâmplare – ajunge cel mai tânãr redactor de
acolo. Iatã cum îl prezintã Ion Caraion pe Mircea
Grigorescu: „Vorbea (dar foarte respectuos ºi imperceptibil
încovoiat, în accentele, în pauzele, în inflexiunile ºi
diezele vocii) cu cineva la telefon. Printre rãspunsuri
convenþionale, care conturau parþial întrebãrile de la
celãlalt capãt al firului, astupa din când în când receptorul,
se uita la mine cu figura sa taurinã, congestionat,
mi-arunca niºte priviri de spaimã ºi niºte întrebãri jucãuºe,
însã dizolvatoare pentru halul meu de alarmã ºi-mi cerea,
aºa credeam eu, cont: <Ce-ai fãcut, mã? Cum s-a
întâmplat? Îþi dai seama în laba cui ne- ai azvârlit ? Ei,
tocmai tu…!? A! ºi buzoian… Bine cã ne-am adunat.
Cunoaºte-i pe Mac (George Macovescu), Radu Argeº,
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Rudich ºi ceilalþi>. Aºa aflãm cã Mircea Grigorescu era
din Buzãu. Iar în afarã de el, cei numiþi mai sus. Plus
alþii”. ªi directorul îi relateazã conversaþia cu Arghezi:
„M-a întrebat dacã eºti cel mai tânãr redactor literar al
nostru. Or ce era sã-i spun, când Arghezi te întreabã aºa
ceva? Cã eºti, sigur”. Revista „Orizont” (nr. 1/1944) publicã
la ultima paginã un „necrolog” fictiv: „Mort la 23 August
1944", printre decedaþii „morali” era înserat ºi numele lui
Mircea Grigorescu. Din grupul „morþilor” mai fãceau parte:
Pãstorel Teodoreanu, Radu Gyr, Mircea Vulcãnescu, Aron
Cotruº, Constantin Noica. Ziarul „Dreptatea” nr. 138, din
25 februarie 1945, lanseazã un apel la epurare ºi enumerã
demascator pe principalii funcþionari ai propagandei
antonesciene, ºi pe Mircea Grigorescu – director pentru
Presa Internã în Ministerul Propagandei antonesciene –,
cu interdicþia de a mai lucra în presã. În 1945, ca urmare
a Legii nr. 312, are loc procesul principalilor ziariºti ai
vremii (de la „Curentul”, „Gândirea”, „Universul”), declaraþi
„criminali de rãzboi”: 14 gazetari primesc condamnãri de
pânã la 20 de ani de temniþã grea, confiscarea averii, unii
la detenþie pe viaþã, mulþi excluºi din presã, cu interdicþia
sã profeseze. Ca urmare a succesiunii mai multor cenzuri
(între 1944-1949), prin Decretul 218/1949, anticipat de
„Dreptatea”, se înfiinþeazã Direcþia Generalã a Presei ºi
Tipãriturilor, subordonatã Consiliului de Miniºtri, cu rolul
de a suprima unele ziare ºi reviste la care lucrau sau
colaborau „agitatori ai dictaturii antonesciene”, printre care:
N. I. Herescu ºi Mircea Grigorescu. Revine în profesie la
„Contemporanul”, sãptãmânal de culturã unde colaborau
intelectuali din diferite generaþii (cea mai bunã perioadã:
1966-1971), lucreazã ºi la „Lumea”, apoi este chemat de
George Ivaºcu la „România literarã”. În volumul II al lucrãrii
lui Marian Popa, „Istoria literaturii române de azi pentru
mâine: 23 August 1944 – 22 decembrie 1989", sunt referiri
la „nume interzise”: entitatea Mircea Grigorescu intrã în
„eclipsã” pânã la 10 octombrie 1968, când numele lui
reapare odatã cu primul numãr al „României literare”, la
care va lucra pânã la moartea subitã, în urma unui infarct. Scriitorul Gheorghe Istrate, care l-a cunoscut personal pe Mircea Grigorescu, îl descrie astfel: „Era un tip
din tagma celor cu talie mãruntã, nu mai înalt de un metru
ºaizeciºicinci, dar bine legat. Avea un facies cutat adânc,
urmã trecutã clar prin culturã ºi nopþi de insomnie
gazetãreascã; era ºarmant ºi confesiv; ore întregi
povestind, la lumina unui zâmbet uºor reþinut, episoadele
unei biografii convulsive – nu numai a lui dar ºi a generaþiei
sale, cu nume cruciale precum Ion Caraion, Mircea
Vulcãnescu, Miron Radu Paraschivescu, Geo Dumitrescu
º.a. Cu câteva minute înainte de a se sfârºi, ne-am întâlnit
în Piaþa Amzei, am conversat despre presã puþin, dupã
care a plecat definitiv spre o cale stelarã”. (Din nota de
omagiere a gazetarului în Aula Bibliotecii Judeþene
„V.Voliculescu”, sept. 2008).
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Aºa da! Or fi stabilind însã acestea limba oficialã a statului
moldovean, dar ce te faci cã nu existã, în lume, limbile
australianã, neozeelandezã, canadianã, belgianã,
cubanezã, mexicanã, paraguaianã, ori venezuieleanã, ci
doar engleza, franceza, spaniola ºi altele, iar popoarele
din þãrile respective se simt bine.
***
Mijloacele ºi metodele lui V.S. pentru a-ºi gãsi
argumentele sunt uºor de decelat:
- modificarea subtilã, prin efectele contextului, a
conþinutului noþional a ceea ce deosebeºte graiul de dialect ºi de limbã, concepte funda-mentale, cum se ºtie, în
ºtiinþa limbii; dacã i-am explica aceste noþiuni d-lui dr.
V.S., ar fi precum i-am zice cu francheþe: „La ºcoalã,
Caliban!”, dar n-o vom face;
- saltul inconºtient (sau, mai ºtii? cu metodã) în epoca
istorici dinainte de formarea statelor naþionale, pe când
un Gr. Ureche, sau un Miron Costin ori vreun personaj
de-al lui Alecsandri exalta simþãmântul apartenenþei la
una din Þãrile Româneºti, afirmându-ºi identitatea ºi
legãtura cu pãmântul strãmoºesc în confruntãrile cu tãtarii,
turcii sau polonezii (ruºii, de pildã, uitau sã plece acasã
din România la sfârºitul Rãzboiului din 1877-1878, deºi
înþelegerea semnatã de ministrul M. Kogãlniceanu cu
guvernul rus era limpede);
PRO

Proiectul editãrii pentru a doua oarã a Dicþionarului
moldovenesc-românesc de cãtre Vasile Stati din
Chiºinãu – de care am auzit recent – m-a determinat sã
cercetez aceastã lucrare insolitã cu mai mare atenþie;
astfel m-am lovit de o grea dilemã: sã-i iau în serios
contribuþia lexicograficã, tratând-o cu mijloace ºtiinþifice,
ori s-o privesc drept o mostrã ridicolã ieºitã din marasmul
siluirii ºtiinþei lingvistice de cãtre politica de conjuncturã,
o farsã lansatã în spaþiul opiniei pu-blice. Distingând însã
morga universitarã arboratã, precum ºi gravitatea tezei
de la baza cãrþii respective - tezã deloc nouã, pur
stalinistã ºi grosolan antiºtiinþificã -, mi-am zis cã meritã
efortul de a cântãri argumentele autorului.
Ceea ce este aproape dezarmant e cã, deºi teza de
la baza dicþionaru-lui este falsã, chiar pentru un vorbitor
cu o conºtiinþã lingvisticã bazatã pe minime informaþii,
autorul lui nu pare a falsifica sensurile conceptelor
lingvistice de grai, dialect
dialect, ori limbã
limbã, ºi chiar recunoaºte
„caracterul reciproc inteligibil” al „limbilor romanice de
rãsãrit”, la care observã „unitatea de fond lexical peren,
comunitatea originii ºi a structurii gramaticale”; numai cã,
atenþie! în acelaºi Cuvânt înainte declarã cã s-a cãlãuzit
dupã „prevederile constituþionale ºi legislaþia în vigoare”.
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- în sfârºit, productivã pentru V.S. e ºi violentarea
regimului semantic al cuvintelor, nerespectarea „legii
circulaþiei cuvintelor”, formulatã ºi analizatã de B.P.
Hasdeu. Se adaugã, la acestea ºi alte modalitãþi de
escamotare a adevãrului ºtiinþific, între care una are,
involuntar, valoare expresi-vã din moment ce autorul
dicþionarului ne atrage atenþia ca personaje istorice din
proza lui Sadoveanu, ori forme lexicale din versurile unora
din primii noºtri poeþi, precum C. Conachi, C. Stamati ºi
alþii, sau forme ale limbii populare orale conþin termenii
moldovean, moldoveneºte
mân, româneºte;
moldoveneºte, ºi nu ro
român,
nu este de neglijat impulsul persistent al moldove-nilor
de peste Prut de a-ºi conserva identitatea în contact cu
coerciþia agresiva a autoritãþilor þariste ºi mai apoi a celor
staliniste, cu structurile politico-administrative sovietice,
ori cu intercondiþionãrile existenþiale ale bietului românomoldovean trãitor în mãreaþa Uniune Sovieticã.
Dar cum înþelege domnul V.S. termenii moldovan (sic),
moldoveneºte
moldoveneºte? Iatã, spre exemplu, contextele argumentative pe care le dã chiar d-sa: „În 1719 apare la Roma
Scurt vocabular italian-moldovenesc
italian-moldovenesc”; „În biblioteca
lui Petru ªchiopul (1582-1591) adusã de el din Moldova
în Tirol, se afla, conform inventarului, o carte in folio...
Psaltirea lui David
David, tradusã din limba slavonã în limba
moldoveneasca” (P. Panaitescu); „Pentru limba noastrã
moldoveneascã” (Gr. Ureche); „Aceasta limbã
moldoveneascã este foarte apropiatã de limba românã,
în aºa fel încât nu existã niciun fel de dificultate pentru
înþelegerea reciprocã” (Al. Graur). Un cititor informat ºi
de bunã credinþã ºtie cã în primele trei exemple, termenul
moldoveneascã
moldoveneascã, denumea o realitate existentã culturallingvistic înainte de Unirea Principatelor. În ce-l priveºte
pe Al. Graur, se ºtie cã l-a ridiculizat celebrul sãu coleg
de for academic, lingvistul ºi poliglotul Carlo Tagliavini,
profesor la Bologna ºi Padova, vorbitor impecabil de limba
romanã, autor al lucrãrii Originile limbilor neolatine
neolatine.
Pentru moldovan
moldovan, autorul dicþionarului dã ca argument
celebrul enunþ eminescian în care jurnalistul deplângea
ruperea din trupul þãrii a câtorva judeþe basarabene: „În
zadar moldovanul va mai privi în zilele senine din vârful
Ceahlãului în zarea depãrtatã Izmailul, Cahului, Belgradul,
þãrmii Mãrii Negre”. Pãi din Craiova sau Bihor distanþa
oricum e prea mare! Aici ce sens dã V.S. pasajului
eminescian din Ziarul Timpul? Cine cui fãcea o nedreptate
când sudul Basarabiei intra în bezna þaristã, V.S. nu
lãmureºte. Articolul Moldoveni ºi munteni al aceluiaºi
Eminescu îi pare, de asemenea, lui V.S. un argument
pentru teza cãrþii lui. O!.., Dumnezeule, Eminescu,
Creangã ºi Sadoveanu convocaþi în chip perfid ºi ig-norant
împotriva unitãþii limbii române! De cãtre cine?

PRO

***
O componentã bogatã a graiului românesc de
dincoace ºi de dincolo de Prut îl reprezintã tezaurul de
regionalisme, termeni locali ºi arhai-zanþi, structuri
locuþionale ºi sintagme care s-au pãstrat, cu toate
dramaticele sfâºieri dintre arealul romanesc ºi cel
basarabean, în inter-valul 1940- 1990 (jumãtate de veac),
precum ºl cel dintre 1812-1918, adicã un veac întreg;
cum se ºtie, zonele periferice ale unei limbi sunt cele
SAECULUM 8/2008

mai conservatoare, fenomen ce explicã multe asemãnãri
dintre limbile romanã, portughezã ºi spaniolã aflate la
graniþele de rãsãrit ºi de apus ale fostului Imperiu Roman. Marii scriitori români - Eminescu, Creangã,
Sadoveanu ºi alþii (români, d-le V.S.!) au cuprins în
þesãtura nemuritoa-re a capodoperelor lor asemenea
termeni pentru valorile lor expresiv-stilistice, iar faptul ca
ei circulã în Criºana, Dolj, Râmnic ºi Hotin nu înseamnã
decât cã în spaþiul limbii române existã mai multe graiuri,
adicã idiomuri ce se deosebesc între ele doar în plan
fonetic ºi în cel al masei vocabularului. Mustesc de o
sevã parfumatã a limbii române ase-menea termeni ce
susþin expresivitatea literaturii române ce se scrie peste
tot unde se vorbeºte româneºte, adicã la Chiºinãu,
Bucureºti, Iaºi ºi Cluj, în Israel, Voivodina ºi în Cernãuþi.
Iatã asemenea termeni pe ca-re îi gãsim chiar în
Dicþionarul moldovenesc-românesc alcãtuit de dl. V.S.
ºi colaboratorii nenumiþi: cuºmã, coþcar
coþcar,, cracanã,
cratiþã, cozoroc, crai, crainic, curechi, curmei, dubalã,
frigare, glajã, gloabã, hãbãucã, încãla, lãtúri, mas,
melesteu, merþã, mistui, nãrtos, otânji, pãrãdui, plod,
prapur
prapur,, prosob, simbrie, strai, strãjui ºi multe altele.
Cartea lui V.S. cuprinde, zice-se, vreo 19.000 de
termeni. Muncã colosalã ºi rezultat neserios - zicem, dupa
Hasdeu, care se referea, cu asemenea cu-vinte,1a un
dicþionar al lui Cihac.
E interesant de vãzut ºi cum îºi motiveazã V.S.
lucrarea de trista no-torietate.
***
Cum îºi motiveazã V.S. ideea lucrãrii?
Balada Mioriþa exprimã - zice d-sa - apariþia în istorie
a moldovenilor („unu-i moldovean”); deci ºi limba proprie,
creatorii baladei ºi-au nu-mit-o moldoveneascã
moldoveneascã; or, limba
se confundã cu naþionalitatea (Hasdeu). Este un adevãr
etnoistoric, zice V.S., care însã opune termenului
moldovan pe cel românesc
românesc, ignorând faptul, ce îl ºtiu
toþi ºcolarii, cã termenul român s-a impus dupã Unirea
Principatelor, din moment ce, pânã atunci, exista-serã
trei Þãri Româneºti cu denumiri diferite, în care însã se
vorbeau graiuri ale aceleiaºi limbi naþionale, cristalizatã
pe temeiul dialectu-lui daco-roman de la nordul Dunãrii.
Dupã ce doctorul în ºtiinþe filologice V.S. ignorã Unirea
Principatelor, pune pe acelaºi plan valaha cu dalmata
dalmata,
susþi-nând cã prima este chiar româna; îºi mai cautã
argumente ºi în „Regulamentul Organic” (1831), pe când
românii, ca popor, pregãteau înfãptuirea unitãþii naþionale
într-un stat al moldovenilor, muntenilor ºi transilvãne-nilor.
Este o evidentã elucubraþie sã susþii cã forul academic românesc duce o campanie împotriva limbii
moldoveneºti, când de fapt este o disputã în plan
ºtiinþifico-lingvistic. Adevãrata mizã este însã alta:
statalitatea moldoveneascã; cãci zice V.S. „Discriminarea lingvonimului «limbã moldove-neascã» urmãreºte
deznaþionalizarea moldovenilor, prefacerea lor în toaipã
româneascã, care mâne-poimâne ar vota orice, inclusiv
înglobarea ocinei strãmoºeºti-a Moldovei în componenþa
unei noi Românii Mari”. Apoi loveºte în acad. M. Cimpoi,
care observa sincer: „Prin promovarea noþiunii de «limbã
moldoveneascã» se urmãreºte renunþarea categoricã la
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statalitatea româneascã a Republicii Moldova”. Lingvistulpolemist V.S. se metamorfozeazã treptat în politolog,
acuzând autoritãþile române de „ºantaj ºi intimidãri” ºi
constatã, pe baza de ALE ºi ALM, cã existã forme
lexicale care circulã în arealul ce se întinde din stânga
Nistrului pânã dincolo de centrul Transilvaniei. Desigur,poþi
interpreta în douã feluri aceastã realitate lingvisticã: 1.
cã V.S. viseazã ca CSI-ul sã se extindã pânã la Carpaþii
Rãsãriteni, ºi 2. cã limba românã a rezistat, prin vitalitatea
ei, în vatra istoricã în care s-a format, generând o culturã
ºi o literaturã în care se manifestã, cu toate stângãciile,
reaua credinþã ºi lipsa de luciditate. Însuºi V.S., ce
priveºte doar prin lentilele anacronice ºi românofobe ale

lui Voronin.
Încât ce sã spunem?... Nu-l vom acuza pe doctorul
în ºtiinþe filologice din Chiºinãu cã e un lexicograf corigent;
nici nu vom rezona sentimental cu atmosfera când „limba
noastrã cea românã” se trata plenitudinar ºi festiv. Ar fi,
deocamdatã, superfluu ºi inelegant. Adevãraþii scriitori
ºi cãrturari de dincolo ºi de dincoace de Prut îl privesc
cu duioºie, credem, mângâindu-l pe creºtet pe V.S., cãci
o lucrare lexicograficã presupune un mare efort, mai ales
când e supusã unei idei deformatoare, cum se în-tâmplã
la întâlnirile dintre ªtiinþã ºi Politicã. Despre pierderi ºi
riscuri poate altãdatã.
À bon entendeur, salut!

Petre Flueraºu

UN PIX, UN BLITZ ªI O NOUÃ
CULTURÃ
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înþelegem pe ceilalþi, nu trebuie sã îi atacãm, pentru cã
asta nu înseamnã pânã la urmã decât frustrare.
Intelectualul modern trebuie sã fie capabil sã se
adapteze situaþiei, sã înþeleagã sistemul, sã se integreze
ºi sã îl transforme din interior. Asta înseamnã adevãrata
înþelepciune, pe care aproape niciun om de culturã din
România nu o aratã.
Astãzi artistul trebuie sã devinã profesionist pentru a
putea sã se impunã. Nu este o decãdere, ci o
transformare.
Sã facem poze, sã întindem mâna, sã apucãm, fãrã
teamã, fãrã prejudecãþi. Este normal sã ne placã ceea
ce este strãlucitor. Pânã la urmã, înainte de toate, suntem
oameni. Este timpul pentru o nouã culturã. Stilul noului
mileniu, o imensã fabricã de sentimente. Nu trebuie decât
sã fim fericiþi. Restul vine de la sine...

Zaiþ Marga-Doina - Peisaj
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Lumea în care trãim astãzi este bizarã. Oamenii se
împart în categorii din ce în ce mai diversificate. Este tot
mai greu pentru o publicaþie sã îºi defineascã un public
þintã clar, pentru cã utilizatorii nu se mai încadreazã în
setul redus de paradigme care caracteriza lumea secolelor
trecute. Nu e simplu, iar intelectualii români fac astãzi o
greºealã majorã, etichetând, împãrþind în grupuri sociale
ºi judecând. Este inutil sã ne ridicãm, sã lovim cu pumnul
în masã ºi sã plecãm învãluiþi într-un nor de înfumurare.
Asta nu ne face sã înþelegem mai bine.
Vedem în fiecare zi cum intelectualii condamnã
transformãrile suferite de societate, fãrã sã înþeleagã cã
acesta este viitorul. Este acuzatã goana publicaþiilor dupã
senzaþional, dar foarte puþini se gândesc la lupta pe care
acele publicaþii o duc pentru a se impune pe piaþã. Nu
este uºor sã îþi impresionezi publicul, de aceea eforturile
profesioniºtilor din industria media trebuie apreciate de
intelectuali, nu denigrate ºi considerate acte de „prostituþie
intelectualã”.
Cel mai uºor lucru pe care îl poate face un gânditor
este sã acuze societatea, sã pretindã cã aceasta este
vinovatã pentru alienarea sa.
Dacã vom analiza mai atent situaþia actualã, vom
descoperi cã apariþia culturii actuale, una a mozaicului,
este un pas firesc în dezvoltarea societãþii, un pas care
nu trebuie demonizat.
Da, trãim într-o lume în care un pix devine o obsesie
naþionalã, trãim într-o lume pentru care imaginea unui
aparat foto este mai importantã decât majoritatea zeilor.
Nu avem de ce sã condamnãm asta, pânã la urmã nu ne
obligã nimeni sã participãm. Este dreptul fiecãruia sã se
izoleze într-o niºã, dar asta nu înseamnã cã acea
persoanã trebuie sã condamne restul lumii. Dacã nu îi
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dreptul la replicã

Ionuþ Caragea

DREPT LA REPLICÃ – VIRGIL PANAIT
ªI CARTONAªUL ROªU AL UNEI POET IN TRAVESTI
Zilele trecute am fost anunþat cã o anume doamnã
Roxana Ioanid ºi-a aplecat ochiul critic asupra volumului meu
de debut, fãcându-mi o recenzie „demolatoare” soldatã
cu un cartonaº roºu, fãrã drept de recurs. Curios, am intrat pe
adresa articolului publicat în revista Pro Saeculum
(http://www.pro-saeculum.ro/arhiva/51/saeculum51.pdf) ºi
l-am citit. Nu am avut ºi nu am intenþia de a comenta pãrerea
distinsei doamne despre poeziile subsemnatului, fiecare om
are dreptul ºi libertatea sã spunã orice doreºte despre o operã
literarã. Ce m-a frapat a fost falsul grosolan pe care distinsa
doamnã îl face, modificând intenþionat cuvintele din versurile
mele, pentru a-ºi susþine afirmaþiile: „în pãmântul din care m-am
înãlþat ºi-n care mã întrec pigmeii” unde varianta corectã este
„în pãmântul din care m-am înãlþat ºi-n care mã întorc
pigmeu” ºi „soarele somnoros legãna sub sprâncene o luminã”
unde varianta corectã este „soarele somnoros legãna sub
sprâncene o lacrimã”.
Evident, la constatarea acestui act, am dorit sã îi comunic
doamnei Roxana Ioanid cã nu a respectat drepturile de intelectualitate ºi nici drepturile deontologice, falsificând versurile.
Prin urmare, am cãutat numele dumneaei pe Google ºi, din
pãcate, nu am gãsit mai nimic. Doar câteva rezultate cu paginile
revistei Pro Saeculum, unde, în fiecare numãr, doamna acordã
un cartonaº roºu unui autor contemporan.
Spre marea mea surprindere ºi la scurt timp primesc un
email în care mi se comunicã adevãrata identitate a
personajului: un poet mai puþin cunoscut, pe numele sãu real

Virgil Panait. Evident, am cãutat ºi numele Virgil Panait pe
Google ºi am gãsit câteva repere, dintre care cel mai interesant
este articolul scris de Alex ªtefãnescu în ziarul Financiar
(http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/cu-capul-sprijinit-indegetul-mare-3219724/). ªi atunci mi-am pus marea întrebare :
Virgil Panait, care declarã despre dânsul cã ,,Am visat cândva
cã în loc de penis îmi crescuse un cap de gâscan care se tot
agita, pentru a mã prinde cu ciocul de nas.”, ºi-a fãcut între
timp operaþie de schimbare de sex?
De ce aceastã întrebare? Pentru cã, la începutul articolului
despre volumul subsemnatului, Virgil Panait se declarã,
þineþi-vã bine, o femeie sensibilã! Citez: „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!”
Bineînþeles cã am contactat redacþia revistei „Pro Saeculum”
ºi am cerut ca acest domn Virgil Panait sã fie tras la rãspundere
pentru fals ºi sã mi se cearã scuze în scris, în viitorul numãr al
revistei. Mi s-a rãspuns, confirmându-se identitatea doamnei
Roxana Ioanid ºi mi s-a precizat cã redactorul ºef este în spital
ºi cã, dupã ce va ieºi, se va pune cazul în discuþie.
Pe final îi doresc poetului Virgil Panait sã dea dovadã de
mai multã seriozitate în lucrurile pe care le întreprinde, mai
multã atenþie ºi respect, altfel, încercãrile dânsului de a se
evidenþia prin falsuri sau grosolãnii nu îi vor aduce niciodatã
imaginea ºi prestigiul de care ar avea nevoie pentru a supravieþui
într-o lume a valorilor ºi caracterelor autentice.

Constantin Coroiu

SCRIITORUL ªI VINA TRAGICÃ
Apariþia volumului Decojind ceapa al lui Günter
Grass*, editat recent ºi în româneºte la POLIROM
(traducere din limba germanã – Victor Scoradeþ), a
provocat o adevãratã furtunã mai ales în Germania. Un
gazetar de la „Der Spiegel” a atacat întreaga generaþie a
marelui scriitor, ca fiind schizofrenicã ºi marcatã
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* Günter Grass, Decojind ceapa, Iaºi, Editura Polirom, 2008.
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iremediabil de ideologia ºi regimul nazist, iar, pe deasupra,
laºã, neînstare a-ºi recunoaºte ruºinea ºi vina! Mã mir
cã nu a cerut ºi condamnarea la moarte a celor din
blestemata generaþie care nu s-au învrednicit – nu-i aºa?!
– sã se spovedeascã la tribunalul de nimeni ºi nimic
legitimat al unor ziariºti justiþiari – mulþi, câtã frunzã, câtã
iarbã – de tipul celui de la „Der Spiegel”. În treacãt fie
spus, ca unul ce sunt în deplinã cunoºtinþã de cauzã,
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nu-i mai iau demult în seamã pe ziariºtii care nu reuºesc
sã-ºi stãpâneascã ura faþã de marii intelectuali ºi,
îndeosebi, faþã de scriitori ºi artiºti, propunându-ne, în
schimb, ca model „golul lor istoric”, vorba Poetului, ºi,
mai ales, moral. Îi mânã în luptã, de fapt, propriile lor
complexe de inferioritate, propria lor sterilitate ºi, înainte
de toate, propria lor imoralitate, toate potenþate de
obsedantul, profitabilul rating. De aceea, nu am ezitat
sã-i numesc, ori de câte ori a fost cazul, tarabagii. Chiar
dacã unii o fac pe sume mari...
Sunt însã atent ºi mâhnit atunci când scriitorii înºiºi,
ca sã mã refer numai la ei, îi discrimineazã pe criterii
ideologice, politice pe înaintaºii sau pe contemporanii lor.
Întâlnindu-mã într-o librãrie din Iaºi cu un cunoscut poet
ºi venind vorba chiar despre Decojind ceapa, la afirmaþia
mea cã este o capodoperã a prozei lui Günter Grass, el
mi-a replicat: „Da, dar ãsta-i de stânga, de aceea a luat
ºi Premiul Nobel!”
Cu o sinceritate ºocantã, autorul Tobei de tinichea
mãrturiseºte: „...povara, eticheta ºi stigmatul le pot furniza
eu singur. Ca membru în Tineretul Hitlerist, am fost,
desigur, un tânãr nazist. Credincios pânã la capãt”.
Parcurgând, însã, autobiografia lui Günter Grass, m-a
interesant nu atât spovedania sa (tardivã!) – care a fãcut
atâta vâlvã în lumea mare, nu doar culturalã ºi artisticã,
ci ºi politicã – cât traiectoria unui destin excepþional. E
uimitor, îndeosebi pentru un român, sã constate cã un
creator, precum Günter Grass, nu a ratat, în fond, nici o
experienþã dintre multele, nu puþine terifiante, pe care
le-a trãit, valorificându-le adicã în operã ºi în acþiunile
sale de dincolo de masa de scris. Cartea este spectacolul
complex, mai degrabã tragic, al devenirii, al convertirii
unei biografii într-un Destin (cu majusculã). Avem, în
Decojind ceapa, romanul victoriei unui învins care, pentru
a învinge la rândul sãu, a învãþat mai întâi, cum spune
undeva, sã eºueze! Inclusiv scrierea acestui volum
autobiografic, de altfel greu de definit, date fiind, între
altele, construcþia româneascã, analiza psihologicã,
procesele de conºtiinþã ºi metaforele (ceapa, chihlimbarul
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care „conservã ceea ce ar trebui sã fie demult digerat”),
ce-i conferã o originalitate de netãgãduit, a însemnat,
înainte de toate, o confruntare durã cu sine („...acum când
decojesc ceapa, tãcerea mea îmi vuieºte în urechi”).
Günter Grass pare sã împartã biografiile – poate prea
tranºant – în douã categorii: greºite ºi corecte. E limpede
cã înclinã sã o considere pe a sa mai mult greºitã, oricum
aflatã sub semnul unui start cum nu se poate mai prost
ºi mai invalidant, când, minor fiind, cu o copilãrie
fracturatã („Odatã cu începutul rãzboiului, copilãria mea
se sfârºise”), atras de uniformã ºi de deviza „Tineretul
trebuie sã fie condus de tineret” (un slogan care sunã a
tinichea, azi ca ºi ieri, dar care în anumite momente ale
istoriei s-a dovedit mai mult decât mobilizator), intrã cu
elan în organizaþia tineretului hitlerist („þâncii”, „micii
cercetaºi”), ajungând apoi tunar-tanchist al Waffen SS,
în pãdurile Boemiei. „Istoria se ascundea în spatele ei
înseºi ºi se transforma cât ai clipi în legendã ”,
rememoreazã prozatorul. ªi, e de observat, nimic nu
pãtrunde mai adânc ºi mai insidios în sufletul unui adolescent, al unui tânãr, decât legendele, miturile, din pãcate
ºi cele false, cultivate de diverºi papagali, cu precãdere
în momente-limitã ale istoriei, în „revoluþii”, în epoci de
tranziþie. Dar, dincolo de toate acestea, are dreptate
autorul ºi eroul octogenar al acestei cãrþi când scrie: „
Nimic nu ne oferã informaþii despre ceea ce se petrece
în mintea unui bãiat de cincisprezece ani care vrea de
bunãvoie sã se ducã neapãrat acolo unde se luptã ºi –
lucru pe care l-ar putea bãnui sau chiar cunoaºte din cãrþi
– unde moartea face ravagii. Bãnuielile se perindã una
dupã alta: sã fi fost asaltul unor torente afective ce dãdeau
pe dinafarã, cheful de a acþiona de capul meu, dorinþa de
a creºte mai repede, de a ajunge adult, bãrbat între
bãrbaþi?”
Tanchist, miner, prizonier într-un lagãr american,
cioplitor de pietre funerare, dar ºi sculptor-artist sau pictor
mai mult decât promiþãtor, poet, prozator, adolescentul
ºi apoi tânãrul Günter Grass traverseazã într-adevãr
„repede” multe etape, dintre care unele dramatice
îndeosebi în plan afectiv. Dintre cele decisive, în primul
rând privind opþiunea politicã, se detaºeazã perioada
mineritului („Viitorul e-n lignit” – era o devizã în faþa
dezastrului provocat de rãzboi). Asistã în acel mediu
muncitoresc la înfruntarea extremelor, cea fascistã cu
stânga radicalã. Balanþa (Günter Grass este nãscut în
Zodia Balanþei) se înclinã, în ceea ce-l priveºte, spre
stânga, spre social-democraþie, influenþat de discursul
contaminant al unui miner pe nume Schumacher:
„Dupã ani de închisoare în perioada nazistã, se
transformase într-un ascet. Un sfânt stâlpnic se fãcea
auzit. El chema la înnoirea naþiunii. Din ruine trebuia sã
se nascã, dupã viaþa lui severã, o Germanie socialã ºi
democratã. Fiecare cuvânt era o loviturã de baros de
fier. Împotriva voinþei mele – cãci, de fapt, strigãtele mã
fãceau sã iau distanþã – tovarãºul Schumacher m-a
convins”.
În fine, într-o vreme când „se celebra supravieþuirea”,
trãieºte ani de zile într-un cãmin de bãtrâni din Dusseldorf
Rath, administrat de franciscani, unde i se înfãþiºeazã
întreaga priveliºte a decrepitudinii fiinþei umane, o micã
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lume crepuscularã vegheatã de un cãlugãr, personaj
coborât parcã din veacuri demult apuse. Aici, hrãninduse cu nelipsitul terci de griº cu lapte, la care se adãugau
douã felii de pâine intermediarã, un boþ de margarinã ºi
magiunul de prune, existenþa era totuºi suportabilã faþã
de a majoritãþii germanilor în a cãror þarã „nu numai casele
erau transformate în ruine”, dar „fiecãruia îi lipsea câte
cineva”. Evocarea anilor petrecuþi în cãminul de bãtrâni
este o paginã de mare literaturã, încãlzitã de umorul, chiar
dacã trist, al unei bizare misiuni: programul de ieºire cu o
caprã, pe numele ei Genoveva, la pãscut, sub ochii curioºi
ai numeroºilor vizitatori ai cãminului ºi þintã a ironiilor
surorilor medicale ieºite ºi ele sã se plimbe în grupuri
vesele, distrându-se copios ºi umilitor pe seama
„accesoriului tragi-comic al unei capre recalcitrante cu
ugeru-n vânt”, ºi „a celei mai ridicole perechi cu putinþã...”.
Ar fi absurd sã le fi pretins cineva acelor tinere femei, la
farmecele cãrora râvnea, fãrã speranþe, tânãrul bãrbat,
de a fi avut intuiþia cã nefericitul însoþitor al nãrãvaºului,
dar utilului patruped va deveni scriitorul Nobel, atât de
celebru în întreaga lume.
Dupã multe decenii,decojind ceapa memoriei, care,
„tocatã strat cu strat, declanºeazã lacrimi ce tulburã
privirea”, achitându-ºi o datorie veche, din tinereþea sa,
autorul retrãieºte un început de drum ºi un parcurs mult
mai rãscolitor, decât mãrturisirea unei erori generate de o
iluzie: „În general, desfãºurarea cronologicã a poveºtii
mele mã strânge ca un corset. O, de-aº putea acum sã
vâslesc înapoi ºi sã acostez pe una din plajele de la
Marea Balticã pe care, copil fiind, însãilam cetãþi de nisip
ud...O, de-aº mai ºedea o datã la fereastra podului ºi
de-aº putea sã citesc, pierdut de mine însumi, ca niciodatã
dupã aceea...Sau sã mã ciucesc o datã sub pânza de
cort (în lagãr – n.mea) cu camaradul meu Joseph (actualul
Papã – n.mea) ºi sã jucãm viitorul la zaruri, atunci când
acesta pãrea încã proaspãt ºi imaculat... Joseph a avut
zarul cel mai mare...Aºa se face cã eu am ajuns, din
pãcate, doar scriitor, el, însã...”
Nu e uºor, povestindu-þi viaþa, cu atât mai mult cu
cât o faci de pe culmea celebritãþii, sã trebuiascã sã revezi
mizeria postbelicã – „haita noilor îmbogãþiþi” care „ se
umfla în pene, exhibându-ºi bogãþia”, sau sã þi se releve
încã o datã, adevãrul crud cã, de obicei, intelectualii
„eºueazã în propriul lor orgoliu”. Nu e uºor, apoi, scriind,
sã retrãieºti drama propriei tale familii care, atunci când
„au venit ruºii”, a fost, practic, strivitã (mama scriitorului,
violatã de soldaþii sovietici, dar salvându-ºi de la un astfel
de coºmar fiica). Secvenþele, numeroase, în care
octogenarul o evocã pe mama sa, moartã în 1954, cãreia
îi datoreazã tot, inclusiv cariera artisticã, literarã, („...ºi
dupã moartea ei mi se uitã peste umãr ºi zice «Taie asta,
e urât» –, dar eu nu o ascult decât rareori ºi, când o
ascult, e prea târziu...”) sunt cele mai rãscolitoare. Douã
fiinþe care s-au nemurit reciproc.
Ceea ce ridicã „Decojind ceapa” deasupra multor
scrieri de acest gen este arta naratorului. Memorialistul
povesteºte când la persoana întâi, când la persoana a
III-a,cu o detaºare ºi o mãiestrie de care numai maeºtrii
genului epic sunt capabili. Günter Grass nu condamnã ºi
nu apãrã pe nimeni, de vreme ce, cum lasã sã se
înþeleagã, de cea mai mare tragedie a omenirii, de violul
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universal care a fost Al Doilea Rãzboi Mondial, toþi sunt,
toþi suntem mai mult sau mai puþin vinovaþi. Vina tragicã,
ar spune o mare poetã ºi eseistã de azi. V-aþi dat seama:
e vorba de Ileana Mãlãncioiu. Supravieþuitorii
cataclismului nu pot încremeni însã în aceastã vinã. Viaþa
trebuie sã continue. ªi nu mergând cu spatele înainte ºi
cu faþa spre trecut. Este, în fond, lecþia mamei scriitorului,
victimã tragicã a rãzboiului, pe care i-o dã celui ce cândva
era „micul ei Peer Gynt”. Oricum, „trecutul trebuie lãsat
sã se odihneascã”, apoi poate fi scrisã ºi cartea mãrturisitoare. Cât timp trebuie lãsat sã se odihneascã? Greu
de spus. De pildã, pânã în ziua vizitei la Dachau: „A trecut
ceva timp pânã când am priceput în salturi ºi am
recunoscut ezitant cã, fãrã sã ºtiu sau, mai exact, fãrã
sã vreau sã ºtiu, luasem parte la o crimã care, cu anii,
nu a devenit mai puþin gravã, nu vrea sã se prescrie, de
care încã mai sufãr ca de o boalã”.
„Decojind coaja” cuprinde povestea vieþii lui Günter
Grass pânã în 1959, anul apariþiei romanului „Toba de
tinichea”, care i-a adus celebritatea. El se încheie cu
aceste propoziþii: „Aºa am trãit de atunci înainte, de la
paginã la paginã ºi între o carte ºi alta. Timp în care
mi-am pãstrat bogãþia de personaje dinãuntru. Dar, ca sã
vorbesc despre asta, nu e destulã ceapã ºi nici chef
destul”, dupã ce în cursul captivantei sale naraþiuni
observase: „Incomplete fiind, (poveºtile) trebuie sã fie
inventate cu ºi mai multã substanþã. Niciodatã nu sunt
terminate. Tot timpul aºteaptã prilejuri de a fi continuate
sau povestite invers”.
E de prisos a mai spune cã nu doar poveºtile
aºteaptã, ci ºi noi, cititorii, aºteptãm, mereu însetaþi de
poveºti adevãrate sau inventate, scrise de prozatori de
forþa ºi anvergura lui Günter Grass. De aceea, sperãm
cã cheful va reveni ºi povestea va continua...
Nu cred cã aceastã carte înseamnã „moartea unei
instituþii morale”, cum afirma Michael Jurgs, biograful lui
Günter Grass. Sunt cuvinte mari, cuvinte grele, nedrepte,
rostite aºa zicând în stare de ºoc. Cred mai degrabã cã
Decojind ceapa este o lecturã de profundã meditaþie care,
între altele, sfideazã, ºi bine face, aberanta „corectitudine
politicã”.

Zaiþ Marga-Doina - Peisaj
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UN EXILAT ÎN DURERILE NOASTRE

* Serafim Belicov, Elegii Contra Frigului, Chiºinãu, 2008.
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de radio pentru tineret „Luceafãrul”, condus pe atunci de
înflãcãratul patriot Nicolae Lupan… Era la anul doi filologieziaristicã. Aºa se obiºnuia pe atunci: mulþi dintre studenþi
beneficiau de angajarea la ziare, la radio ºi televiziune.
Aceastã experienþã am preluat-o ºi noi, care eram cu un
an-doi mai în urmã… Serafim avusese ceva mai mult
noroc. Poetul ºi redactorul-ºef Victor Teleucã intuise în
el nu numai un bun ziarist ºi poet, dar ºi un om pe cinste.
Îl plasase fãrã pic de ezitare în secþia literaturã, unde a
activat, pânã ºi dupã „înrolarea” a doua oarã în armatã,
scriitorul Iulian Nicuþã. Peste câþiva ani, dupã o despãrþire
„furtunoasã“ de Televiziunea Naþionalã, aveam sã
„aterizez” ºi eu în aceastã redacþie, sã împãrþim o vreme
acelaºi birou… Fireºte, am trãit împreunã la revista
„Cultura” clipe memorabile. Nu pot sã uit acele ºedinþe
de luni, când se discuta numãrul deja apãrut ºi se planifica
cel care urma. Pentru mine, dar cred cã ºi pentru Serafim,
ºi pentru alþi colegi, momentele acestea erau adevãrate
lecþii de profesionalism. Discuþiile, polemicile constituiau
expresia unei consolidãri ºi mai temeinice a colectivului.
Serafim Belicov, fire poeticã, deosebit de sensibil la orice
miºcare sufleteascã a colegilor, ºtia sã polemizeze, sã
rotunjeascã, prin spirit ºi bonomie, unghiurile… Diverse
erau temele de discuþie. De la primele semne de civilizaþie
umanã, pânã la ultimele publicaþii din „România literarã”,
„Luceafãrul”, „Contemporanul”, „Cronica”, „Tribuna”…
Tineri fiind, ne interesau multe lucruri, dar mai ales viaþa
culturalã, noile apariþii ale scriitorilor de dincolo de Prut.
Actualii „postmoderniºti” (unii dintre ei) cred, o, Doamne!
cã de la ei începe lumea ºi, implicit, literatura. Noi, însã,
studenþi fiind, apoi colaboratori în presã, radio ºi TV,
purtam în genþi ºi sacoºe cãrþi semnate de Albert Camus,
Jean Paul Sartre, Alberto Moravia, Gabriel Garcia
Marquez, Michel Butor în traducere româneascã, volume
de Stãnescu, Arghezi, Ivasiuc, Ioan Alexandru, Preda,
Pãunescu, Sorescu, atâtea alte impunãtoare volume de
prozã ºi poezie, pe care le citeam la orele de program sau
pe la redacþii, de fiecare datã, însã, când se deschidea
uºa biroului, împingeam sertarele, pentru a ascunde cartea
de ochiul „vigilent” al eventualului „binevoitor”. Mã gândesc
involuntar la studenþii de acum, ziariºtii ºi tineri scriitori.
Ei, având astãzi deplina libertate de a citi orice literaturã,
nu vor înþelege, probabil, niciodatã starea noastrã de spirit,
calvarul la care am fost supuºi, pãstrând vie în noi, dar ºi
în întreg neamul, flacãra românismului. Nu vor înþelege,
zic, de vreme ce-ºi asumã îndrãzneala de a desconsidera
arderea pe rugul invizibil a câtorva generaþii de scriitori
pentru menþinerea spiritului naþional aici, în Basarabia rãpitã
ºi crucificatã de Imperiul rãsãritean.
Dar sã revenim la ale noastre. Victor Teleucã era un
PRO

„Nu-s repetarea nimãnui / Sunt propria mea dramã…”,
scrie pe coperta a patra a volumului* de tablete ºi poeme,
intitulat Elegii contra frigului, poetul Serafim Belicov.
Urmãrind cu ochii minþii ºi ai amintirilor întregul parcurs
al poetului, îl descoperi anume în epicentrul dramei,
nerepetând pe nimeni în trãirea ei materialã, o dramã ceºi are parcã prelungirea „dintr-o viaþã anterioarã”, trãitã
poate de pãrinþi, bunei, strãbunici… Poetul îi descoperã
mereu alte faþete, dar ºi descoperindu-se. Metaforele lui
electrizeazã conºtiinþele, dar, totodatã, ºi contureazã
modele lumeºti, cu misterul lor ancorat în interiorul unei
existenþe lucide, fãrã compromis, din care rãzbate muzica
unei tãceri profunde, rãscolitoare, încât te întrebi: ce sã
însemne aceste fluxuri care-i vin mereu în audienþã,
penetrându-l, dacã nu chiar Ea, poezia – aceastã Doamnã
care-ºi reazemã mereu neliniºtea de sufletul lui?…
Bolnav de dor, de iubire de neam, de istorie – o boalã
plinã de „destoinicie”, Serafim Belicov creeazã o poezie
de substanþã, o poezie a meditaþiei existenþiale, cu o
dimensiune aparte, legatã de rãdãcinile noastre, de durerea
noastrã, fizicã ºi moralã, de eternul sentiment al nemuririi
neamului. Poetul cautã în sine, dar ºi dincolo de sine,
ceea ce n-au fãcut-o ºi nu o vor face niciodatã anumiþi
„postmoderniºti” cu pretenþii de „stâlpi ai europenizãrii”
cât mai grabnice (dar fãrã Eminescu, fãrã Blaga, fãrã
Stãnescu, fãrã Vieru...), poetul cautã urmele strãmoºilor,
acele fire invizibile care-l unesc, ne unesc, ne contopesc,
fizic ºi spiritual, cu istoria, cu izvorul, cu þãrâna, cu lacrima
ºi infinitul. Aºa l-am perceput chiar de la primele noastre
întâlniri. Iar pe parcursul unor ani am avut onoarea sã-i
fiu coleg de birou la una dintre cele mai prestigioase
reviste româneºti de pe acele timpuri – „Cultura”, condusã
cu deosebitã inteligenþã de regretatul poet Victor
Teleucã…
Þin minte, adusesem în una din vizitele mele la
redacþie câteva poezii care-mi pãreau, pe atunci, dacã
nu geniale, cel puþin excelente. În biroul secþiei literaturã
m-a întâmpinat un tânãr pe care nu-l cunoºteam. Îi
vãzusem aici pe Dumitru Matcovschi, Nicolae Batrânu,
Sergiu Nucã, pe regretaþii Dumitru Trifan ºi Iulian Nicuþã,
pe veselul ºi omniprezentul personaj, domnul Vais,
responsabil de „aprovizionare“… „Serafim Belicov!… “ se
recomandã tânãrul. Acesta-i, vasãzicã, îmi zisei, autorul
frumoasei poezii „Universitate”, tânãrul poet despre care
auzisem cuvinte de bine la redacþia din Edineþ, unde
activase pânã a pleca la studii, iar mai apoi citisem grupaje
de poezii în presã, îi ascultasem tabletele literare la postul
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redactor liberal, nu-ºi impunea punctul de vedere. Fiecare
secþie îºi planifica spaþiul rezervat conform propriei viziuni.
Eram conºtienþi cã existã cenzurã ºi cã trebuie sã
strecurãm anumite idei printre rânduri, dar în asemenea
mod, ca sã nu fie detectate. Aºa cum cele mai citite /
studiate pagini erau ale secþiei literaturã, deseori se
întâmpla cã aveau de pãtimit mai ales incomozii Iulian
Nicuþã ºi Serafim Belicov. Eram urmãriþi, fiecare numãr
de revistã fiind cercetat cu lupa de cãtre secþiile respective ale c.c.-ului, colaboratorii lor punând la îndoialã orice
nuanþã, învinuindu-ne cã „românizãm” limba. ªi numai
graþie poziþiei ferme a redactorului-ºef, precum ºi a
puternicei sale personalitãþi artistice, conflictele cu
autoritãþile erau neutralizate…
Primele noastre volume au apãrut aproape simultan,
la începutul lui 1976, dupã ce au „zãbovit”, împreunã cu
cele ale altor tineri scriitori, patru-cinci ani la editurã.
Deosebindu-se întrucâtva de versul confraþilor sãi de
generaþie, poezia lui Serafim Belicov avea, dupã mine,
unele uºoare similitudini cu cea a lui Vasile Romanciuc,
ambii venind în literaturã din acelaºi spaþiu precarpatin,
din Þara de Sus, stãpâniþi de trãiri ºi emoþii comune, cu
aceeaºi sensibilitate, cu acelaºi temperament, abordând
mai mult în surdinã tema înstrãinãrii de rãdãcini. Ambii
ºi-au umezit privirea aruncatã peste sârma ghimpatã, pe
malul drept al Prutului, care-ºi purta îndureratele ape
mai jos de grãdinile lor… Acel suflu înnoitor, acea simþire
ºi coborâre în interiorul lucrurilor, de care vorbeam mai
devreme, persistã ºi în volumele ce au urmat dupã cel
de debut, „Veghe”, – „Ev”, „Vameº”, „Procesul lui Narcis”,
„Elegii contra frigului” º.a., fiind, fireºte, amplificate,
deoarece, captiv al destinului, aspiraþia poetului a fost ºi
este mereu în cãutarea echivalentului spiritului însetat
de cunoaºtere, mereu îndreptatã spre un alt orizont, chiar
dacã acesta a fost o vreme îngrãdit de absurdul existenþial.
Poetul este convins cã adevãrata poezie vine din
frecventarea vieþii, din corespondenþa sufleteascã a
autorului cu realitatea. Nu l-au preocupat niciodatã
formele vãduvite de senzaþia frumosului, de sentiment,
de trãire fireascã. A renãscut în ciuda unor drame ce i sau aºternut în cale, cu fiece nou poem, amânând categoric moartea spiritului… Îi sunt recunoscãtor pentru
cã, redactor de secþie fiind, mi-a publicat, la sfârºitul anilor
ºaizeci, tulburãtorul Poem pentru tata, care, consider,
mi-a jalonat destinul literar, drumul spre elaborarea ciclului
de romane (patru la numãr), însoþindu-mi astfel întreaga
activitate literarã… M-am bucurat mai ales de apariþia
excelentului sãu volum de poeme Procesul lui Narcis,
pentru care i s-a decernat Premiul Uniunii Scriitorilor pe
anul 2001 ºi cel al Salonului Naþional de Carte, volum
nominalizat la Premiul Naþional. Editatã dupã o tãcere de
câþiva ani, timp în care Serafim Belicov, ca orice poet de
valoare, ºi-a fãcut ºi sie însuºi un proces, aceasta este
o revelatoare carte, plinã de durere, dar ºi de luminã, de
purificatoarea luminã dumnezeiascã. Este, dupã cum
aminteam ceva mai devreme ºi potrivit cronicilor inserate
în periodicele de toate culorile, o poezie a zguduitoarelor
metafore, cu o dimensiune aparte, legatã de rãdãcinile
noastre, o poezie care-l implicã pe cititor în dificila acþiune
a cunoaºterii de sine. Poetul nu a fost ºi nu este un
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observator. El a trãit ºi trãieºte durerile ºi suferinþele, ºia racordat sufletul ºi raþiunea la calvarul neamului nostru.
Autorul însuºi traumatizat în mai multe rânduri, fizic, dar
ºi moral (sã ne amintim doar de criticele fãcute de un
confrate mai în vârstã de la tribuna unei adunãri de partid,
când, fãrã nici un temei, au fost loviþi atât Serafim Belicov,
cât ºi regretaþii Mihail Garaz ºi Ion Gheorghiþã, poeþi de o
incontestabilã valoare), a dat dovadã de verticalitate,
inclusiv când impostorii l-au lipsit de pâine, plecându-l
din funcþia de redactor ºef-adjunct al gazetei „Învãþãmântul
public”, unde protagonistul eseului promova cu tenacitate
cultura naþionalã.
Împovãrat de dimensiunile nelimitate ale gândurilor
care-l mistuie în permanenþã ºi-l apleacã la durerea omului
simplu, suferind, Serafim Belicov este, întâi de toate, un
condamnat. Un exilat în interior, coborât înãuntrul fiinþei.
Rãzbate din poezia dumisale multã durere pentru noi,
îngenuncheaþii în faþa destinului, durere pentru acei care
nu conºtientizeazã deocamdatã cine sunt ºi de unde vin
ºi, „somnambuli“ cum se prezintã, se dedau spiritului de
conjuncturã, „dezmoºtenind” astfel neamul de nume, de
istorie, de limbã, de tradiþie. Poetul li se adreseazã aproape
retoric: „Alte naþii v-alãptarã? / Seva altor humi aþi supt, /
De puneþi pânã ºi limbii / dinamitã dedesubt? // Moscul
râde ca un gâde / Cum voi, tot mai abitir, / Parveniþi din
barbarie, / faceþi cozi la chilipir. // Alte daruri juruirãþi / la
copii ºi la nepoþi, / Din vânatul-apucatul / unor schilavi de
netoþi?… // Doamne, dã-le avuþie, / dã-le-acolo ce mai
vor, / Da-n temei sã aibã parte / din dezmoºtenirea lor…”
Ca ºi pe oricare alt creator autentic, nu-l pãrãsesc
rãbdarea, înþelepciunea, poetul înþelegând ºi acceptând
suferinþa ºi, aplecându-se, ca fiind parte din ea, „rãstignit
de cuvinte”, încearcã sã oblojeascã rãnile, deoarece, prin
vocaþia, dãruirea sa de cãtre Dumnezeu, se vede ºi se
simte „lãsat de neam pe grai de neam mai mare”, pentru
care va purta rãspundere „pânã dincolo de zile”. Astfel,
poetul se acuzã de a fi neiertãtor, totodatã, se considerã
a nu fi în drept sã respire liniºtit la gândul cã nu vom
izbuti sã trezim din „somnul de moarte”, vorba lui
Mateevici, neamul nostru uneori lipsã ºi nerecunoscãtor
pentru tot ce facem întru înãlþarea lui, pentru cã ne
asumãm, tot noi, cei huiduiþi de el, durerea lui. Zice
Serafim Belicov: „ªi-n vacarmul acest al acestui tãrâm /
Numai durerea e-o hainã ce te încape…”. De aici ºi
neaºteptat de tulburãtoarea concluzie: „… Deocamdatã
însã nici nu se mai ºtie / unde ºi când am cântat / noi am
plâns ºi, plângând, / am ºters plânsul / ca s-avem cum
plânge pe curat”.
Avea perfectã dreptate poetul Gheorghe Vodã când
releva cã poezia lui Serafim Belicov, nãscutul pentru
Cuvânt, cuprinde dimensiunile timpului trãit prin cea mai
aleasã expresie artisticã. „La modul compensativ, remarcã
distinsul critic Mihai Cimpoi, în contrabalanþã cu acest
timp bolnav ºi dezaxat, Serafim Belicov trãieºte un timp
senin – nichitastãnescian – al bunãtãþii, al puritãþii
originare. De aceea peisajului crepuscular i se opune
peisajul hyperborean imaginar; poetul cheamã zãpezile
de altãdatã, dându-le mandatul permanenþei: „Tot
înfruntând topirile ce dor, / Redându-vã colinelor alpine, /
V-am încãrcat aripile cu zbor / ªi-n zborul cela m-am
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uitat pe mine // Am râs nebun în ura de prieteni / ªi-n
bunãtatea de duºmani am plâns / Când reclãdeam
copacilor în cetini / Bucãþi de cer cu înlãuntrul nins //
Astfel încât sã fulguie spre noi, / Însemn cã iarna pe aici
mai trece. /Zãpezi, zãpezi, primiþi-mã-napoi, / Mi-e-atât
de cald în haina voastrã rece! “ Deºi acelaºi exeget va
scoate în relief ºi „drama continuã” a poetului observatã
ºi de noi: „…în plan naþional ºi social mai este marcat
adânc de sentimentul înstrãinãrii: „Basarabie prãdatã / în
noaptea întãciunatã / ºi-abuziv trasã pe roatã” (A doua
rãstignire).
Poetul rãspunde astfel întrebãrii mult regretatului Ioan
Alexandru: „Cât dai pentru refacerea spiritualã a neamului
tãu? Cât din bãnuiþii tãi, cât din inteligenþa ta ridici pentru
a-þi ridica neamul?… “ Serafim Belicov, spre deosebire
de alþii, ridicã din bãnuþii sãi sufleteºti, din inteligenþa sa
pentru a-ºi ridica neamul... Poetul e îndurerat de teiul
care a „dezertat din poeme”, pentru cã „cineva ne-a umblat
coroziv pe la datini / doar sã te zgâlþâie, ca sã mai suferi”,
pentru cã „privighetori electronice s-au cuibãrit în folclor,
sã ni-l arã”, iar „Golgota-i pe-aici, sã ne-ncarce…”
„Târziul” din poeziile sale este expresia maturizãrii,
mai mult, a inevitabilului proces de conºtiinþã ºi a unui
dialog cu sinele sãu, iniþiat sub permanenþele unei credinþe
adânci, transcendentale. Dar ºi a unei împliniri, încercând
sã recupereze echilibrul pierdut, totodatã, îndemnândune sã trecem Iordanul din noi, îndreptându-ne spre
cealaltã luminã…
Alte detalii de o semnificaþie indispensabilã unei poezii
veritabile sunt elementele care întregesc marea piramidã
a spiritului sãu alimentat mereu de aerul ºi lumina locurilor
sale de baºtinã, de sufletul oamenilor pe care-i iubeºte

cu o dragoste netrecãtoare. Desprindem mai ales din
volumul Elegii contra frigului (un titlu de o semnificaþie
uluitoare – acel „frig”, acea Siberie ce ne apasã fiinþa)
cuvinte atât de frumoase ºi necesare despre mama Maria,
despre colegi ºi prieteni, despre prospeþimea limbii
noastre, despre colþul de rai ce se cheamã baºtinã, despre
izvoarele bunãtãþii neamului nostru iertãtor (îºi iartã pânã
ºi cãlãii care l-au dus în tundrele ºi taigalele infernului…)
La fel ºi acele Elegii tardive – de o profundã ºi miºcãtoare
sensibilitate ºi armonie – niºte acuarele de o veritabilã
construcþie poeticã ºi plasticã ºi de un vibrant colorit…
Dar ºi sutele de tablete despre rapsozii populari de marcã,
apãrând ºi susþinând în felul acesta limba românã,
identitatea noastrã…
„Nu-s repetarea nimãnui / Sunt propria mea dramã…”
Dar, continuã poetul ceva mai la vale, „Acoperitã de
propriul viscol / sunt propria mea cicatrice / ce s-ar numi
ºi destin… // Din dramã nãscând alte drame, / sunt propriul
aisberg al dramei / proprii în care rãmân. “ Ce alt destin
ºi-ar mai dori un poet autentic, decât cã împarte destinul
neamului sãu?!…
Mã bucur pentru Domnia sa. ªi nu numai cã-mi este
contemporan ºi prieten. Nu numai cã a fost sã ne alãturãm
ani de zile peniþele la prestigiosul hebdomadar „Cultura”,
nu numai cã astãzi colaborãm la renãscuta revistã literarã
„Viaþa Basarabiei”. Dar mai ales pentru faptul cã poartã
în suflet aceeaºi grijã ºi durere dintotdeauna de neam,
de limbã, de strãmoºi, de istorie. Cãci nota Viorel Dinescu
în volumul de eseuri Confluenþe, apãrut la Galaþi în Editura
„Arionda” (2002): „În perspectiva patriei, Serafim Belicov
rãmâne în continuare soldat pe linia întâia, care ºtie cã
timpul vindecã toate rãnile pe care ni le face istoria”.

Mircea Dinutz

DESPRE EUTHANASIE ACTIVÃ ªI PASIVÃ, LEGE,
DEONTOLOGIE ªI MULTE ALTELE CU FLORIN PARASCHIV

*

Florin Paraschiv – „Euthanasia”, Focºani, Editura Andrew, 2007, 144 pag.
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Eseistul îºi continuã parcursul aspru, consistent ºi
incitant cu aceastã carte* pe un subiect mai mult decât
fierbinte, controversat pe mai toate meridianele globului
ºi care vine pe un orizont de aºteptare mai degrabã ostil,
într-o þarã de ortodoxie (cel puþin) declaratã, unde e foarte
greu de crezut cã va exista, în viitorul apropiat, o lege
care sã legitimeze actul euthanasic. Barbaria – ne
convinge Florin Paraschiv – poate apãrea acolo unde te
aºtepþi mai puþin, dar cã e mai puþin evidentã
evidentã, disimulatã
într-o argumentaþie de o logicã, mai degrabã, friabilã.
Lumea modernã, în forme mai rafinate, mai perfide, dar
mai puþin inflexibile, se strãduieºte sã-ºi apere valorile
de elementele sale tarate (sau considerate ca atare),
PRO

Autorul din Focºani, care ar fi meritat cu prisosinþã o
cunoaºtere ºi o re-cunoaºtere mult mai largã, a debutat
cu „Trei Europe… în rosturi ºi rostire” (1998), debut
substanþial ºi promiþãtor, dupã care au urmat alte
demersuri de o remarcabilã distincþie intelectualã:
„România în disperare temperatã” (2001) ºi „Eseuri
anabasice” (2003) întâmpinate cu o fireascã reverenþã,
concretizatã într-o analizã aplicatã ºi atentã, din partea
mai multor comentatori ai revistelor de profil cultural din
Bucureºti, Iaºi, Galaþi, Focºani.
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incluzând aici alienaþii, psihopaþii, drogaþii, infirmii –
estropiaþii, toate acele cazuri lipsite de ºansa recuperãrii
pe cale medicalã. E vorba aici nu de þãri din lumea a IIIa, ci de þãri respectate pentru nivelul lor de civilizaþie ºi
democraþie: S.U.A., Danemarca, Elveþia, Franþa. Fireºte,
demonstraþia nu se concentreazã pe aceste cazuri, din
motive uºor de înþeles.
Impresionantã, în aceastã carte, nu este neapãrat
copleºitoarea bogãþie informaþionalã (ce presupune
alcãtuirea ºi sistematizarea a mii de fiºe, o muncã
enormã), nici ºarmul scriiturii, cunoscut nouã din celelalte
opuri, ci spiritul sistemic, capacitatea de a stãpâni ºi de
a exploata eficient o asemenea solidã bancã de informaþii,
venite din varii domenii ºi surse de încredere: studii de
filozofie, sociologie, eticã, drept, medicinã, religie, istorie,
deontologie, literaturã, istoria mentalitãþilor, ºtiri din massmedia, ba chiar ºi câteva amintiri personale, organizate
într-un tot organic ºi coerent, într-o demonstraþie ce nu
se vrea – ºi nu este – ostentativã, ci limpede ºi foarte
convingãtoare.
În mod firesc, în „Introducere ” se fac necesare
delimitãri terminologice: euthanasia este o metodã de
provocare a unei morþi lipsite de o îndelungatã suferinþã
pentru aceia ce nu mai au vreo ºansã de vindecare (acea
„moarte liniºtitã” de care se vorbeºte la un moment dat),
precizându-se cã euthanasia activã presupune
intervenþia expresã a unei alte persoane pentru a provoca
moartea pacientului, în timp ce euthanasia pasivã
înseamnã, pur ºi pur, sã nu împiedici aceastã moarte. În
ambele cazuri, ea are drept scop curmarea acelor chinuri
grele, peste limitele suportabilitãþii umane, gest ce are
semnificaþia unei adevãrate izbãviri pentru cel aflat în
faþa „pragului”. Dupã ce pomeneºte pe Platon (cel din
„Republica”), pãrinte recunoscut al ideii de euthanasie, ºi
pe Francis Bacon, creatorul termenului (în „Instauratio
Magna”), autorul acestei cãrþi oferã un prim spaþiu
dilematic, observând subtil cã – în ziua de azi – e ilegal
sã produci moartea nedureroasã a unei persoane aflate
într-o dureroasã agonie, dar nu sã ºi provoci moartea
unui animal în aceeaºi situaþie. Nepãtrunse sunt cãile
civilizaþiei moderne, nu-i aºa?! Florin Paraschiv mai lasã
sã se înþeleagã – ca un avertisment – cã acest concept
poate primi conotaþii denigratoare sau laudative în funcþie
de perspectivele diferite asupra sensului dintre viaþã ºi
moarte. Deci cititorul nu se poate aºtepta la un rãspuns
tranºant la gravele întrebãri pe care le ridicã aceastã
carte, ci este invitat la o severã meditaþie asupra faptelor
ºi poziþiilor care se confruntã, pentru a-ºi forma o atitudine
proprie.
Dincolo de euthanasia primitivã practicatã de spartani
ºi romani (de exemplu) sau de sinuciderea stoicã,
fascinantã este endura catharilor care-ºi cautã mântuirea
sufletelor printr-u refuz îndãrãtnic al hranei („postul
suicidar”) pânã la… moartea eliberatoare. Autorul admirã
endura
endura, în mãsura în care persoanele angajate pe acest
drum o fac din liberã voinþã, fãrã vreo coerciþie, dar o
condamnã ferm atunci când aceasta se aplicã persoanelor
inconºtiente ºi copiilor ce nu au putere de a decide.
Interesantã este opoziþia stabilitã de Jawaharlal Nehru
între occident ce impune o intensitate a trãirilor („frenezie
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mecanicã”) ce vizeazã mântuirea, liniºtea ºi Orient
Orient, o
adevãratã „civilizaþie a sufletului”, unde omul tinde sã
consume o „iluminare”. „Omul de legãturã”, crede autorul,
ar fi Arthur Schopenhauer, în mãsura în care omul
european îºi refuzã suferinþa, urmând ca descendenþii
sã suporte consecinþele Karmei.
Capitolul al II-lea („Infernul euthanasic”) este ºi cel
mai extins (peste 40 de pagini) unde se discutã – dezbate
echilibrat ºi responsabil, nelãsând sã iasã la suprafaþã –
decât rareori – emoþiile ce-l încearcã, despre „Psihiatrie
ºi teroare”, „Euthanasia în lagãre” (evident, naziste), „Euthanasia de rãzboi” ºi, fireºte, „Euthanasia comunistã”.
La acest din urmã capitol vocea se mai inflameazã,
vocabulele devin mai drastice, autorul acuzând – de data
aceasta – perfidia, ipocrizia deºãnþatã a regimului. Dacã
e adevãrat cã principiul selecþiei rasiale, ce a dus la acea
„soluþie finalã” („Endlösung”), a fost formulat explicit de
Adolf Hitler încã din 1930, la fel de adevãrat este cã euthanasia aplicatã în sistemele totalitare (ºi nu numai) a
avut efecte devastatoare mai ales printr-un suveran ºi
definitiv dispreþ faþã de fiinþa umanã. Fascinaþia rãului,
pare sã spunã autorul, nu cunoaºte graniþe ºi nici nu þine
neapãrat de o ideologie sau alta. Florin Paraschiv supune
atenþiei noastre multe fapte, ºocante prin amoralitatea
lor monstruoasã: euthanasierea interactivã din lagãrele
naziste, contribuþia (stupefiantã) a evreilor colaboraþioniºti,
degradarea progresivã (fizicã, psihicã, moralã) a celor
mai mulþi dintre „locuitorii” lagãrelor naziste, dar ºi modul
disciplinat ºi demn în care s-au comportat, de exemplu,
deþinuþii comuniºti (germani ºi sovietici). La rându-i, autorul
acestei cãrþi a respectat câteva principii, refuzându-ºi –
în primul rând – implicarea emoþionalã, partizanatul ºi
manicheismul obositor, venite dintr-o viziune tendenþioasã
ºi distorsionatã a comentatorilor de stânga de dupã 1945
(v. pag. 47).
Dacã în cazul discutat mai sus, pe bunã dreptate
amplu exemplificat ºi saturat de cifre terifiante, Tribunalul
de la Nürenberg apreciazã cã numai în sanatorii, spitale,
ospicii au fost daþi morþii (fãrã voie ºi fãrã vreo plãcere)
peste 275.000 de bolnavi psihici, cu mijloacele barbare
proiectate de naziºti, autorul e de pãrere cã „infernul euthanasic” rãmâne o constantã moralã (?) ºi ideologicã a
regimului, mult mai greu ne vine sã acceptãm cã la
începutul mileniului al III-lea se (mai) practicã în Europa
occidentalã „eliminarea” copiilor malformaþi, adulþilor
handicapaþi, a bolnavilor psihici, astfel încât Jurnalul
medical britanic „The Lancet” apreciazã cã în Europa
euthanasia s-a practicat în secret (clinici, spitale, locuinþe
particulare) într-un procent care ar varia între 1 – 3,42%.
Sau cum putem aprecia (e adevãrat, spre sfârºitul cele
mai mari conflagraþii mondiale ºi în anii imediat urmãtori)
cererea lui Ernest Hemingway de eliminare a tuturor
naziºtilor (cel puþin) sau a lui Ilya Ehrenburg care solicitã
„euthanasierea poporului german însuºi”?! Dar Paul
Everac care propunea într-o carte a sa ca Statul (comunist,
fireºte) sã „ecariseze stârpiturile”?! Exemplele (de acest
gen) selectate de aur te lasã fãrã replicã.
Dupã ce respinge categoric euthanasierea pe criterii
rasiale, politice, economice, sociale ºi medicale (în sensul
unor handicapuri reale, genetice sau dobândite), Florin
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Paraschiv trece – la fel de scrupulos, grav ºi responsabil
– sã discute despre euthanasia (activã ºi pasivã)
înþeleasã ca o „moarte liniºtitã”, idee nutritã din dragostea
ºi respectul pentru cel condamnat la o suferinþã
îndelungatã: „De vreme ce fiecare individ are dreptul sã
trãiascã în demnitate, fiecare om are dreptul sã moarã
demn” (Revista americanã „The Humanist”, iunie 1975.
Apelul repetat la cazuri bine mediatizate în ultimele
decenii obligã la o discutare atentã a poziþiilor Bisericii ºi
a Codurilor Penale din cele mai democratice state ale
lumii. Recunoaºte – cum altfel? – cã în multe state (est
– europene, foste comuniste) se face o grosolanã confuzie
între euthanasie ºi crimã sau sinucidere
sinucidere, ce vine dintrun mintal care nu s-a eliberat (încã) de crimele
monstruoase din sistemul nazist ºi cel comunist, comise
în scopul unui „ecarisaj” eficient, deseori în numele unei
ideologii exclusiviste. Dacã Biserica ortodoxã, sprijininduse pe „Biblia” ºi pe textele patristice, rãmâne inflexibilã
în faþa euthanasiei
euthanasiei, înþeleasã ca o eliberare de o suferinþã
nemeritatã, cea catolicã se manifestã contradictoriu.
Astfel, Papa Pius al XII-lea (între 1939 – 1958) cere „sã
fie menþinutã doar viaþa cu adevãrat umanã”, Papa Ioan
Paul al II-lea (între 1978 - 2005) se pronunþã tranºant
împotriva euthanasiei, a avortului ºi a manipulãrilor
genetice, ce ar contraveni scrierilor sfinte. Forurile legislative din mai toate þãrile lumii (mai puþin musulmane) þin
prea puþin cont de Bisericã. Au fost, fireºte, situaþii în
care Biserica s-a dovedit mai permisivã decât legea, ca
în cazul tinerei Karen Ann Quinlan (21 ani). Revolta
reverendului Thomas Trapasso pare pe deplin justificatã
atunci când apreciazã cã 860.000 de avorturi / vieþi
curmate sãvârºite pe teren american în 1974 nu au revoltat
pe nimeni, în schimb un act de iubire ca acesta (eliberarea
de suferinþã a lui Karen) stârneºte valuri de revoltã.
Dezbaterile (publice) provocate de cazurile Nancy
Cruzon (1983) ºi, mai ales, Terri Schiavo din Florida, care
– dupã 15 ani de comã vegetativã ºi procese istovitoare
– este deconectatã de la aparate ºi, astfel, îºi gãseºte
sfârºitul. E semnificativ faptul cã sondajul efectuat în
mai multe þãri occidentale relevã un ataºament de 60 –
85 % din populaþie pentru ideea euthanasiei, dupã anul
2000. în tot acest timp, poziþiile se radicalizeazã, dar e
bine sã mai subliniem o datã cã se are în vedere - permanent – euthanasia nobilã, în spiritul respectului ºi iubirii
faþã de om, pe care o îmbrãþiºeazã, cu gesturi elegant –
discrete, ºi autorul acestei cãrþi. Oricum, ne lasã sã
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înþelegem acesta, cu sau fãrã acoperire legalã, euthanasia (activã sau pasivã) se practicã mai peste tot în Europa
ºi, cu atât mai mult, în S.U.A.
O incursiune în istoria lumii, mai cu seamã a
mentalitãþilor, o lecturã atentã a codurilor penale curente,
probeazã eforturile ce se fac în Elveþia, Italia, Suedia,
Belgia, Olanda, Australia pentru înþelegerea ºi aplicarea
curentã a euthanasiei prin compasiune. Spre exemplu,
în Elveþia, încã din 1942 se fãcea distincþia între euthanasia activã, pasivã ºi omorul banal, în timp ce în Italia
actantul propriei euthanasii se confundã cu sinucigaºul,
iar în legislaþia românã actantul euthanasiei active nu
poate fi încadrat decât la categoria „criminali”, ceea ce
este aberant. Pe bunã dreptate, Florin Paraschiv
apreciazã cã dupã 1980 discuþia / dezbaterea devine mult
mai nuanþatã, în unele state, de o parte sau alta. Unele
au legiferat sau mãcar au devenit mai permisive faþã de
euthanasie, fie cã fericitul ales pentru a trece Pragul
dincolo este vizitat mai întâi de Morfeu, zeul somnului,
sau de Oskar, prea bunul motan, locuitor de drept al
spitalului de geriatrie din Providence Rhode Island (S.U.A.)
Sunt prea destule lucruri de admirat în aceastã carte:
stãpânire autoritarã a unei masive informaþii, luciditatea
ºi echilibrul, probate în aprecierea faptelor „sine ira et
studio”, selectarea inteligentã ºi exploatarea ingenioasã
a unor fapte u adevãrat relevante, exprimarea elevatã,
plasticã, ce alunecã mai puþin decât altãdatã spre
oralitate, croºetarea expresivã a unor judecãþi de valoare
în plan etic ºi profund uman, ironia severã (de aceastã
datã) ºi, nu în ultimul rând, arhitectura bine cumpãnitã a
ansamblului ºi crearea unui generos spaþiu al reflecþiei,
în care cititorul este imperios implicat. Soluþia ar fi,
subliniazã autorul, ca în acest domeniu sã colaboreze
cu toatã buna-credinþã ºi competenþã medici, psihologi,
teologi, sociologi, politologi, mass – media, societatea
civilã, opinia publicã (v. pag. 1079.
Douã mici neglijenþe mi-u atras atenþia. Despre
Georges Bernanos (1888 - 1948), autorul unei cãrþi ce
oferã prilejul lui Florin Paraschiv sã facã unele observaþii
de real interes („Jurnalul unui preot de þarã”, 1931) ni se
spune cã a fost un „medic distins ºi mare scriitor de
conºtiinþã”. Cu o a doua parte nu pot sã nu fiu de acord,
dar… „medic distins”? În realitate, acesta a studiat în
mãnãstiri, deci avea o minimã pregãtire teologicã,
luându-ºi apoi licenþa în litere ºi drept, nicicum în medicinã
(v. pag. 31). Despre Al. Piru, care cu greu poate fi bãnuit
de întâietate în cãrþile sale, cu atât mai puþin în materie
de Eminescu, este suspectat/acuzat de autorul nostru
cã ar fi fost primul ce ar fi observat valorificarea unei idei
schopenhaueriene, conform cãreia timpul ºi spaþiul sunt
modalitãþi de manifestare a substanþei divine, de cãtre
M. Eminescu în nuvela fantasticã „Sãrmanul Dionis” (pag.
82). În realitate, ideea fusese explicit formulatã de cãtre
George Cãlinescu în „Opera lui M. Eminescu”, vol. IV
(1931), idee reluatã de acesta în „Istoria literaturii române
de la origini pânã în prezent” (1941, 1982). Dincolo de
aceste observaþii (puþin importante), îmi exprim admiraþia
ºi convingerea cã avem în faþã nu numai cea mai bunã
carte a lui Florin Paraschiv, dar ºi un titlu de referinþã în
eseistica româneascã.
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Constantin Coroiu

DE LA ATENEUL TÃTÃRAªI
LA CARNAVALUL DIN VENEÞIA
A patra carte a Oltiþei Cântec*, unul dintre cei mai
competenþi critici de teatru ºi teatrologi români de astãzi
cuprinde microeseuri ºi comentarii grupate în trei secþiuni:
„Caligrafii academice” (cred cã adjectivul academice
putea lipsi!), „Ortografii critice” ºi „Poligrafii”. Cartea însãºi,
apãrutã la Editura TIMPUL, se intituleazã „Teatrografii”.
Cam preþios ºi cam frivol, dar inedit ºi acroºant acest joc
cu termenul grafii!
S-a spus adesea, îndeosebi în critica literarã, cã
aceasta nu poate fi nici mai bunã, nici mai rea decât
literatura de care se ocupã. Ei bine, critica de teatru a
Oltiþei Cântec ºi cea a altor câtorva confraþi ai sãi
contrazic oarecum opinia care, exprimatã simplu, ar putea
suna astfel: la aºa teatru, aºa criticã. Sau invers: la aºa
criticã, aºa teatru (mã refer, fireºte, la fenomenul teatral
din România).
În acest domeniu existã însã, astãzi, la noi, o aºazicând
diferenþã de nivel: teoria ºi critica de teatru, nu ºi învãþãmântul, sunt sensibil superioare, valoric vorbind, obiectului
lor care, fireºte, nu poate fi, în ultimã instanþã, nimic altceva
decât spectacolul de teatru. Un domeniu în care se
experimenteazã uneori fecund, alteori steril, nu o datã
ºocant, dar care, pe ansamblu, simplului spectator ce sunt
îi apare ca fiind într-o prelungitã crizã. Nu de idei, nu de
proiecte, ci de identitate ºi de reuºite pe mãsurã.
„Teatrografiile” Oltiþei Cântec îmi oferã, implicit, încã
un argument din acest punct de vedere. Asta cu atât mai
mult cu cât – vorba lui Eugen Ionescu, citat ºi de Oltiþa
Cântec – „teatrul poate fi (subl. mea) locul unde se pare
cã ceva se întâmplã”.
Textele din aceastã carte, dincolo de rigoarea ºi
varietatea informaþiei ºi de acuitatea observaþiilor, se
resimte benefic ºi de experienþa de jurnalist cultural a
autoarei. Oltiþa Cântec scrie bine ºi are stil. Comentariile
sale se citesc nu doar cu interes, ci ºi cu plãcere. Or, ºi
în critica de teatru atât exiºti, cât (ºi cum) exprimi! Fiind
vorba, în cazul Oltiþei Cântec, altfel spus, de talent, nici
nu se putea o dedicaþie mai legitimã decât „Mamei mele”!
Mai ales în prima secþiune a cãrþii, temele abordate îi
dau prilejul Oltiþei Cântec sã priveascã lucrurile deopotrivã
sincronic ºi în dialectica lor, diacronic, fiindcã –
reaminteºte ea – „Dacã tradiþia aristotelicã, perpetuatã
secole la rând, nu accepta decât douã forme dramatice
de bazã – tragedia ºi comedia –, modernitatea a impus o
surprinzãtoare varietate”. De altfel, discursul autoarei se
articuleazã firesc ºi datoritã apelului la fapte ce þin de
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* Oltiþa Cântec, Teatrografii, Iaºi, Editura „Timpul”, 2008.
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istoria artei teatrale ºi a dramaturgiei, de evoluþia lor: „Dupã
o îndelungatã perioadã în care istoria teatrului se
suprapunea peste cea a dramaturgiei, punct de pornire ºi
scop al teatrului, de la jumãtatea secolului trecut se
opereazã o distincþie între teatrul ca literaturã ºi teatrul
ca artã scenicã. Panteonul artelor a inclus de atunci o
nouã disciplinã: arta spectacolului teatral. Cel care a fãcut
posibilã aceastã modificare structuralã atât de importantã
a fost regizorul”. Distincþia devine sau ar trebui sã fie
fãcutã tot mai net, cãci, pare-se, scrisul pentru teatru,
adicã pentru spectacol, tinde sã devinã, la rândul sãu,
un gen (sau, mã rog, o specie) aparte. De altfel, Oltiþa
Cântec se încumetã sã ofere chiar un „decalog al genului”,
destinat celui ce vrea sã scrie ,,pentru teatru”.
Secþiunea „Ortografii critice” este o suitã de cronici,
comentarii privind spectacole produse pe diverse scene
ale þãrii sau prezentate în cadrul unor festivaluri de profil.
Premiere ºi festivaluri la care este invitatã, la cele din
urmã fãcând parte adeseori din jurii. Aº remarca în cartea
la care mã refer nu numai la spiritul analitic al criticului,
dar ºi ºtiinþa situãrii unui fapt teatral, prin raportare la
diferite repere clasice ºi contemporane ºi printr-o
contextualizare absolut necesarã, cu atât mai mult cu
cât avem de a face cu o artã cvasiperisabilã. Demersul
cronicarului de teatru este menit ºi sã salveze, dacã nu
în memoria spectatorului de rând, mãcar în cea a
slujitorilor la curþile Thaliei, fie ei regizori, scenografi, actori
sau studenþi la academiile de profil, mulþi deja trecuþi prin
botezul scenei, ceea ce trebuie reþinut ca fapt de referinþã.
Oltiþa Cântec a selectat (bãnuiesc cã e vorba de o
selecþie!) ºi cronica la un spectacol extrem de controversat: „Evangheliºtii”, pe un text la fel de controversat
al Alinei Mungiu-Pippidi. Împãrtãºesc aproape în totalitate
aprecierile Oltiþei Cântec privind evenimentul teatral din
Tãtãraºi. Sunt de acord cã piesa „nu-ºi propune sã
ilustreze Scriptura. Lucrarea e una artisticã, nu una de
Dogmaticã, ºi aprecierea ei trebuie fãcutã dupã canoane
estetice”. Numai cã tocmai în aceastã proiecþie – a
canoanelor estetice – transpunerea scenicã a lui Benoit
Vitze nu prea rezistã. Dupã cum ºi piesa, ca scriiturã,
este de tot modestã, chiar dacã premiatã de UNITER.
Mã îndoiesc cã de ar fi avut valoare (esteticã) ar fi fost
atât de vestejitã – ca sã nu folosesc un cuvânt mai dur ºi
mai plastic – de doi tineri intelectuali de excepþionalã
performanþã – care cam ºtiu cum stau lucrurile cu Arta,
inclusiv cea dramaticã, cu Estetica – precum Toader
Paleologu ºi Adrian Papahagi. Am infinit mai multã
încredere în judecãþile lor decât în cele ale unor
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contestabile – ºi mereu contestate – jurii.
Important e cã cele 16 cronici ale Oltiþei Cântec oferã,
în definitiv, o imagine, aº zice în miºcare, a vieþii teatrale
româneºti actuale.
În fine, interesante ºi delectabile sunt cele mai multe
dintre „Poligrafiile” din ultima pãtrime a cãrþii. Sunt
însemnãri de teatrolog de la New york, Paris, Elsinore,
cuprinzând consideraþii despre avangardã, muzicalul
american sau despre incomparabila reprezentaþie ºi

desfãºurare de frumuseþe care este celebrul Carnaval de
la Veneþia, ilustrare unicã – între altele – a unei imaginaþii
în materie de mãºti ce „nu pare sã aibã limite”. Drumul
de la efemerii „Evangheliºti” din Tãtãraºi ºi de la hardughia
din lemn a lui Hadji-Culea pe post de Teatru Naþional la
Iaºi este atât de lung încât „se sparie gândul”, cum ar
zice bãtrânul cronicar moldovean. El nu se mãsoarã în
kilometri, ci în multe secole de istorie, civilizaþie ºi artã
nemuritoare.

Vlad Zbârciog

PARTEA NOASTRÃ
DE CULPABILITATE (SERAFIM SAKA)
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durerii, al adevãrului istoric, al dezmoºtenirii morale ºi
spirituale a neamului nostru îºi aflã expresie în operele
acestui prozator cu o „deschidere intelectualã
remarcabilã”, vorba lui Dan Mãnucã, opere importante
sub aspect filosofic, estetic ºi literar. Crezul etic ºi estetic
al scriitorului - a transpune în real ºi a radiografia pe viu,
„din interior”, vorba lui Mihai Cimpoi, starea-psihologicã
ºi moralã a individului, pornirile sale, încercând a gãsi un
echilibru existenþial între individ ºi stãrile lui, poate fi
urmãrit în întreaga creaþie. Scriitorul, fiind mereu în
„opoziþie” cu principiile rudimentare, de multe ori, de viaþã,
cu neadevãrul, uneori chiar cu propriul „eu”, nu propune
formule de viaþã, nici nu descrie caractere formate deja.
Autorul îºi trãieºte viaþa împreunã cu personajele,
polemizând, ironizând, dar ºi elucidând, pas cu pas,
dialectica devenirii lor, confruntându-le cu realitatea, cu
problemele complexe ale vieþii. Important pentru autor
este a pãtrunde esenþa comportamentului, a detecta
drama individualã, dezechilibrul dintre simþirile individului
ºi realitãþile vieþii. Scriitorul îºi ... dezbracã” eroii de
veºmintele strãine firii lor, le dezvãluie taina, punându-i
în situaþia de a alege între adevãr ºi minciunã, între nevoia
de a lupta pentru a-ºi redobândi personalitatea ºi lipsa de
rezistenþã psihicã ºi moralã. Anume sentimentul lipsei
de personalitate ºi nevoia de a o redobândi printr-o
confruntare cu sine însuºi este chintesenþa vieþii ºi
activitãþii lui Delaoancea („Vãmile”). Tocmai de aici, de la
aceastã stare de incertitudine a arhitectului, care fusese
la început un luptãtor, un vizionar, dar ajunge sã cedeze
propriilor sale vise, încep vãmile, pe care eroul este pus
în situaþia sã le treacã. Nu-i sunt de nici un folos exerciþiile
intelectuale, opoziþia cu propria-i conºtiinþã este
inevitabilã...Sesizãm aici ºi starea de spirit a autorului,
care nu s-a lãsat învins. Era firesc pe atunci, în perioada
brejnevistã, ca autorul unui roman ce dezvoltã ideea unui
impas existenþial al intelectualului, lipsei de perspectivã
PRO

A scrie despre prozatorul Serafim Saka înseamnã a
reactualiza câteva momente de esenþã ale evoluþiei prozei
basarabene pe parcursul ultimilor cincizeci de ani. De
menþionat chiar de la început cã, odatã cu intrarea în
scenã a generaþiei sale, acest gen ºi-a obþinut un statut
de literaturã modernã cu deschideri spre cele mai noi,
originale orientãri literare ale vremii, în al doilea rând ºi,
cred, cel mai esenþial, amintim cã scriitorul nu s-a lãsat
nici pentru o clipã sedus de ideologia comunistã care a
asasinat sufletele multor oameni de culturã, de artã, printre
care ºi literaþi. Mai mult decât atât, domnia sa a respins
categoric aceastã ideologie, bazatã pe neadevãr ºi
minciunã, înstrãinat ca noi toþi de limbã, istorie, tradiþie,
Serafim Saka a cãutat sã recupereze aceste pierderi,
gãsind îndreptare ºi luând ore de mãiestrie artisticã la
marile personalitãþi ale prozei româneºti ºi universale. A
insistat mereu sa-ºi cultive o sensibilitate artisticã, sã-ºi
creeze un limbaj modern, elevat, dobândind o culturã
aleasã a scrisului sãu, profund româneascã. Am spune
cã graþie scrisului domniei sale ºi încã a unor autori,
printre care Vasile Vasilache, Vladimir Beºleagã, Aureliu
Busuioc ºi alþii, proza basarabeanã s-a dezvoltat, în cea
mai mare parte, sub semnul unei orientãri spre tradiþiile
europene ºi universale, conturând o direcþie bazatã pe
concepþia filosofico-esteticã asupra lumii. Emblema
acestei orientãri, exprimate în mod individual de fiecare
autor în parte prin modalitãþi stilistice distincte, ar putea
fi numitã „Cãutarea adevãrului sau partea noastrã de
culpabilitate”. Operele sale, dintre care am numi volumul
de prozã scurtã „Era târziu”, romanele „Vãmile” ºi „Linia
de plutire”, cãrþile de publicisticã literarã „Aici ºi acum”,
„Pentru tine bat”, apreciatã cu Premiul Naþional,
„Basarabia în GULAG” ºi altele, pe lângã faptul cã au un
limbaj cult, elevat, diferit de cel al altor scrieri de la noi,
reprezintã o frescã veridicã a mediului de viaþã intelectual,
aproape deloc explorat în literatura basarabeanã. Motivul
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ºi, totodatã, corupþiei morale, sã fie blamat, trecut la index. Urmeazã doisprezece ani de interdicþie literarã ºi
exil artistic intern, când activitatea scriitorului se reduce
la a traduce dramaturgie pentru teatrele din republicã.
Trecând prin toate avatarurile vieþii - denigrat, neacceptat
de edituri, concediat de mai multe ori, Serafim Saka a
gãsit puteri morale, ca ºi eroul sãu, sã depãºeascã
situaþia-limitã, sã-ºi reînnoiascã puterile, continuând lupta.
De aici ºi publicistica domniei sale plinã de dramatismul
vieþii, de temperament ºi întrebãri. De altfel, întrebarea a
fost pentru Serafim Saka, începând cu primele articole,
apoi eseurile ºi interviurile, „un mod esenþial de existenþã:
întrebând ºi întrebându-se, eroii sãi ºi însuºi prozatorul
se transpun în miezul realului, îl strãlumineazã din interior” (M. Cimpoi).
Alþii sunt eroii lui Serafim Saka în romanul „Linia de
plutire”. Academicianul Mihai Cimpoi noteazã în a sa
„Istorie deschisã... ”: „Niºte învinºi total, înecându-se în
inerþie, stereotipie...Puterea inerþiei este irezistibilã; ea
este hãul care înghite omul; este factorul care-l
depersonalizeazã, care-l transformã într-un naufragiat,
într-un obiect plutitor în neunde”. Autorul desene straturi
sociale diferite, personaje ambigui, complexate din
cercurile intelectuale, care ºi-au pierdut încrederea în
forþele lor creatoare. Aflaþi pe „linia de plutire”, adicã a
inerþiei, a platitudinii, a lipsei de voinþã, fiindcã anume
aceasta este simbolistica titlului, aceºti eroi se lasã
purtaþi de viaþã, fãrã a fi capabili sã intervinã în
desfãºurarea ei, încât treptat spiritul lor începe sã
lâncezeascã, sã stagneze. Prin urmare, începe procesul
de depersonalizare. Individul devine un „parazit profitor”,
ins lipsit de voinþã, dar ºi de experienþã, om de prisos,
inutil sinistrat mintal. Poate unicul în literatura
basarabeanã, Serafim Saka abordeazã în acest roman
marea temã a trãdãrii ºi regenerãrii morale, imobilismul
personajelor, dar care îºi pãstreazã „raþiunea de a fi”.
Autorul încearcã un realism moral ºi critic, îºi face o
datorie din „scriitura ce provine dintr-o tradiþie a sa”. Fraza
este cuminte, aproape convenþionalã, uneori îl sufocã
parcã, discursul metaepic e redus, paginile de eseu sunt
puþine, epicul este lãsat aproape gol, e aproape numai
acþiune, chiar ºi preocuparea pentru personaj nu se face
la modul clasic; în romanul clasic se acordã o atenþie
deosebitã personajelor, caracterelor, moravurilor. La
Serafim Saka acestea sunt deductibile din acþiune. Cu
atât mai mult lipsesc aproape total portretizãrile. Este,
prin urmare, o încercare de destructurare a romanului,
moment pe care critica literarã nu l-a sesizat sau poate
cã nu a avut intenþia sã-l observe. Modelul acesta îl
apropie pe scriitorul nostru de prozatorii sudamericani,
de cei spanioli, scriitori care au abandonat „naºterea
epicului prin cezarianã” (modalitate intuitã încã în
antichitate, dar descoperitã ºi fundamentatã ºtiinþific
abia la începutul secolului XX, odatã cu apariþia lui
S.Freud). Reprezentanþii acestui model nu mai vor sã
meargã pe un drum bãtãtorit, încercând sã repunã în
discuþie cãile naturale de naºtere a epicului…
De fapt, structuralismul a apãrut în Franþa. În anii
60 s-au purtat largi discuþii pe seama teoriei rupturii,
fundamentatã de ºcoala lui Freud. Laurenþiu Ulici menþiona
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cã „teoria rupturii” a fost fundamentatã de C.G.Jung, postjungiºtii, deci, practic, pun începutul criticii psihanalitice.
„Tendinþa de a supune epicul, de a considera epicul,
naºterea epicului, ca un rezultat al rupturii e strãveche,
susþine criticul. N-a fost numitã însã ca atare. Asta este
calea de naºtere a epicului prin cezarianã, cum o numesc
eu. Cezariana este, stricto-senso, rupturã. De ce francezii
au simþit nevoia sã se revolte într-un fel, teoreticienii
francezi, dar nu numai, chiar ºi romancierii? se întreabã
Laurenþiu Ulici. ªi rãspunde: pentru cã existã o situaþie
în literatura francezã, pe care ei, teoreticienii francezi,
nu o puteau rezolva: raportul dintre Balzac ºi Proust. Nu
s-a putut nici atunci, nici pânã în ziua de astãzi rezolva
aceastã relaþie înãuntrul aceleiaºi literaturi, înãuntrul
aceleiaºi elite, sã zicem, în mãsura în care existã un
specific franþuzesc pe care teoreticienii n-au putut sã-l
rezolve, – ºi atunci, aºa a apãrut în literatura lumii
Structuralismul (…) Structuralismul a impus o rupturã,
numai cã o rupturã nu la nivelul non-fiinþei, personajului,
ci al comportamentului sãu lingvistic. Ei, structuraliºtii,
plecând de la teoria care nu era a lor, dar exista în filozofie:
cã omul este ceea ce spune, cã omul este fãcut din
cuvintele lui, cã nu existã altã posibilitate de a identifica
fiinþa umanã decât prin cuvintele pe care le spune, – asta
este o tezã care, ºtiþi bine, îºi are originea în textul biblic.
Din moment ce au descoperit asta structuraliºtii,
personajele lor, acþiunile din romanele anilor 60, ale
francezilor, repet, s-au modificat, – ºi capul de afiº poate
fi considerat Michel Butor, totuºi, pentru cã e o chestie
de vocaþie, nu numai de tehnicã; marea rupturã o s-o
gãsiþi în romanele lui Michel Butor… Ei bine, tema asta
atât de dezbãtutã în anii 60, a nãscut, dupã cum vã
spuneam, aceastã miºcare largã în proza francezã ºi
apoi în toatã Europa, pentru cã exista pe atunci, cum
existã ºi astãzi, tendinþa naturalã a europenilor de a se
sincroniza cu literatura francezã” (Laurenþiu Ulici: Colocviul
Romanului Românesc, ed. II-a, 5-8 octombrie 2000,
Sinaia).
Revenind la romanele lui Serafim Saka, trebuie sã
amintim cã metoda domniei sale vine din asimilarea
experienþei unor scriitori europeni, dar mai ales sudamericani, care au redescoperit calea naturalã a epicului
– Marquez, Llosa, Sabatto, distanþându-se de modelul
avangardistului Borges, care a nãscut epicul prin
cezarianã…
Dialogurile, cum remarcã Mihai Cimpoi, se produc între
„eu plus noi ºi persoana a treia”. Ceea ce se remarcã
evident ºi cu desãvârºire este problema culpabilitãþii
colective. Altfel nici cã se putea întâmpla, într-o lume
afectatã de „provincialism ca mentalitate ºi fenomen antisocial: închistare, inculturã, dublatã de agresivitate... ”,
vorba lui Mihai Cimpoi, „prioritãþi” pe care ni le-a adus
regimul comunist, drama intelectualului este evidentã.
Cãci anume intelectualul este dezaprobat, anume el
trãieºte pe viu durerea lipsirii neamului de coloana
trecutului... Eroi i nu gãsesc puteri pentru a rezista.
Treptat, sunt devoraþi de realitate, fiind lipsiþi atât de
formã, cât ºi de conþinut. Iatã aici talentul lui Serafim
Saka se manifestã din plin. Autorul este conºtient de
rãspunderea moralã pe care o are. Face o literaturã care
129

lector

lector

130

interesat, descoperind spaþii albe printre rânduri. Proza
radiazã, injecteazã. Se ajunge la o stare de confuzie
amarã: eroul nu are nici putere, nici premise sociale (de
aici revenim la notele de la începutul acestor pagini, în
care aminteam de starea de fapt a literaturii ºi a
intelectualului basarabean în condiþiile totalitarismului) sã
se purifice moral, cãci „tot ce înfloreºte o clipã” în sufletul
lui se scuturã sub miºcarea valurilor de mizerie ale vieþii
cotidiene. La lecturã cititorul este solicitat de gândul de a
se determina el însuºi în lumea „vânturilor ºi valurilor”,
de a înþelege esenþa menirii sale. „A scrie înseamnã a
distruge lumea ºi a o preface” spuneau vechii greci. Iar
Lev Tolstoi susþinea cã: „Sarcina primordialã a artei este
de a naºte sentimente”, în calitatea ei de remediu, proza
lui Serafim Saka are proprietatea de asanare a sufletului.
Parafrazându-l pe Dostoievski, poate contribui la
schimbarea lumii... ªi este în discreþia fiecãruia sã
accepte sau nu stilul sãu. Cât priveºte umila mea
persoanã, i-am savurat proza de la acel needitat roman „întoarcerea noastrã de-o clipã”, publicat în 1966 în revista
„Nistru”, apoi respins de editurã din simplul motiv cã era
un roman existenþialist, care încuraja noul val de literaturã
în frunte cu Jean-Paul Sartre, Albert Camus ºi alþii,
scriitori de talie universalã, pe primul autorul cunoscândul personal aici, la Chiºinãu, ºi, deci, nu era un roman
scris în albia realismului socialist... Apoi i-am savurat
povestirile din volumul „Era târziu” (ed. Lumina, 1968),
având corespondenþe cu simþirile mele, volum la care
am semnat în 1969 prima cronicã de întâmpinare... Am
citit cu pasiune romanul „Vãmile” (1972), în care autorul,
primul în literatura noastrã, a dezvãluit relaþia individpersonalitate, a încercat sã-l punã pe erou în situaþia de
a-ºi face un proces de conºtiinþã...I-am remarcat
sensibilitatea artisticã, modernitatea scriiturii, dezinvoltura
în a mânui limba, spiritul deschis spre noi orizonturi de
simþire din romanul foarte mult discutat, criticat de cãtre
adepþii „moldovenismului”, dar apreciat înalt de cãtre
pãrtaºii unei proze intelectuale, de idei – „Linia de plutire”
(1987). Aºtept noul sãu roman, la care ºtiu cã lucreazã
de mai multã vreme, investind în el tot potenþialul sãu
intelectual ºi artistic. Sper sã fie o carte pe potriva
inteligenþei ºi talentului dumisale de mare prozator...
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nu se lasã închisã în probleme minore, elucideazã efectiv
toate laturile vieþii: de la coborârea în conºtiinþa
personajelor, aprofundarea onestitãþii morale, pânã la
dezvãluirea pãrþii de trãdare pe care fiecare dintre noi o
poartã în sine. Nici un alt scriitor din spaþiul nostru nu a
explorat aceastã fugã a individului de taina sa de fond.
Scriitorul pledeazã pentru partea noastrã de zbor, adicã
pentru partea spiritualã a vieþii, acoperitã tot mai insistent de cea materialã. Dar Dumnezeu ne învaþã anume
sã pledãm pentru conservarea umanului din om, pentru o
înãlþare spiritualã continuã... În aceasta vede scriitorul,
chiar dacã nu toþi dintre noi o sesizãm, esenþa
emblematicã a scrisului sãu: întoarcerea omului cu faþa
spre adevãr, spre conºtiinþa de sine, spre propriul sãu
suflet. Pentru a-ºi reîntoarce taina, constanta gândului ºi
mentalitãþii sale... scriitorul preferã un vocabular care
respinge ºablonul, artificialul, scrisul are un caracter
eseistic, recomandându-l drept un autentic cunoscãtor
al naturii umane, al realitãþilor sociale.
Marin Preda, ba chiar ºi Camil Petrescu, criticau, la
vremea lor, proza liricã, sentimentalã, erau contra unei
proze care fuge în limbaj ºi refuzã probleme. Evident,
autorul nostru a însuºit lecþiile predecesorilor. Romanele
domniei sale nu sunt niºte exerciþii de stilisticã. Serafim
Saka face o prozã de idei, cu dezbateri de idei. Eroul sãu
este un intelectual a cãrui viaþã spiritualã a evoluat totuºi.
El încearcã „sã se desprindã” din viaþa rutinatã, din spaþiul
nerealizãrilor ºi sã evadeze într-o lume a unor lucruri
ideale. De aici, probabil, ºi discuþia intima ºi filosoficã în
aceeaºi mãsurã cu ºinele sãu ºi cu cei din jur. Eroul se
aflã într-o permanentã autoironie ºi persiflare a rutinei,
pseudoartei, pe care le respinge. Dar, pânã la urmã, se
pierde în propriul sãu oprobriu, în zbaterile pentru un drept
fundamental de a se dezvãlui ºi realiza pe deplin. Cum
spunea Jules Renard: „sã-mi scot la aer „eul” care miroase
a stãtut”. Dar în încercãrile lui de a se redresa în propriii
sãi ochi, în faþa sa, în gustul profesional îi fac imposibilã
autodepãºirea. Pare cã doar arareori subsidiarul
conºtiinþei va cãuta sã-ºi gãseascã o justificare a
existenþei prin care a fost exclusã inspiraþia, universul
artei, sensibilitatea, impostura în artã devine o expresie
a anchilozei spirituale, a raportului nou-vechi, eroii se
sincronizeazã cu modele de þipi asemãnãtori din literatura
universalã, dar tocmai aici ºi stã mãiestria lui Serafim
Saka de a le da un statut personal. Aici iese în prim-plan
capacitatea scriitorului de a observa ºi aceea de a verifica
observaþiile. Deducem din cele lecturate cã în viaþa
noastrã se cere tot mai imperios o recunoaºtere a
necesitãþii apariþiei unei noi faze de evoluþie a civilizaþiei.
Serafim Saka, artist veritabil fiind, a intuit apropierea de
starea tot mai periculoasã de degradare umanã, de
procesul de involuþie. Astãzi, ca niciodatã pânã acum,
simþim un decalaj prãpãstios între evoluþia moralã ºi
materialã, între potenþialul moral ºi cel spiritual...Romanul
„Linia de plutire” ne îndeamnã la un colocviu cu noi înºine,
cu conºtiinþa noastrã. Mai ales astãzi, în aceastã epocã
confuzã, când duºmanii noºtri aºteaptã revenirea la cele
vechi...
Actul lecturii nu este facil, fireºte, eroii se distanþeazã
de sine, sunt puºi sub inculpare de chiar faptele ºi
realitatea lor degradantã. Cititorul lectureazã activ,
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Ana Dobre

ION BARBU – PERSONALIZAREA
ªI DEPERSONALIZAREA DISCURSULUI POETIC
Undeva, Ion Barbu scria: „Iubesc creaþia ºi dificultãþile
care trebuie învinse”. Înþelegem de aici cã, pentru el,
creaþia era o provocare aruncatã ca o mãnuºã sieºi pentru
a se cãuta, pentru a se depãºi, pentru a-ºi testa forþele
creatoare ºi, poate, pentru a se regãsi în cele din urmã în
unitatea fundamentalã a fiinþei sale.
În personalitatea sa, coexistã douã fiinþe – Dan
Barbilian ºi Ion Barbu – cu (identitãþi doar aparent opuse,
pentru unii chiar diametral opuse – matematicianul
(geometrul) ºi poetul. În esenþã ºi în absolut, ei sunt
aceiaºi, ceea ce realizeazã coeziunea personalitãþii sale
fiind creaþia, în matematicã, precum ºi în poezie. El îºi
pãstreazã identitatea spiritualã fiind un creator care
mânuieºte cu aceeaºi mãiestrie ºi cuvântul ºi numãrul.
Ce-l duce pe Dan Barbilian cãtre Ion Barbu? Din biografia
lui, aproape nimic. Câtã spontaneitate ºi cât
convenþionalism existã în poezia barbianã, se întreba
Mircea Scarlat* în cartea pe care i-a dedicat-o – Ion
Barbu, poezie ºi deziderat . Rãspunsul nu poate fi nici
exhaustiv, nici ultimul. Ne propunem un rãspuns personal
într-o abordare limitativã.
Subiectivitatea ºi obiectivitatea alterneazã în orice tip
de creaþie presupunând implicarea afectivã ºi efectivã a
creatorului în toatã dimensiunea complexitãþii actului de
cunoaºtere, contemplaþia cosmicã ºi reveria transcendentã, opera fiind mãrturie participativã la miracolul
existenþei. Într-un interviu cu Felix Aderca din 1927, el
puncta în acest sens: „În contemplaþia cosmicã sau în
reveria transcendentã, întocmai ca în actul raþional al
abstragerii, spiritele se identificã” pentru a nu mai fi decât
„lumea purificatã pânã a nu mai oglindi decât figura
spiritului nostru”, adicã „act clar de narcisism”, însã „ca
tot absolutul” – „o purã direcþie, un semn al minþii”.
ªi poetul, ºi matematicianul referã despre lume,
o descoperã prin revelaþie, treapta superioarã a cunoaºterii
la care se ajunge prin inspiraþie într-un proces de
anamnezã platonicianã. Învãþãm mai uºor ceea ce ºtim
deja. Nici una, nici cealaltã nu exclud emoþia, dar o
reinventeazã, o urcã pe alte trepte ale comprehensiunii–
emoþia lucidã(emoþia de luciditate, cum îi spune Mircea
Scarlat, emoþia din cauza luciditãþii, am adãuga noi),
emoþia afectului. Dar emoþia se însoþeºte mereu de
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* Mircea Scarlat, Ion Barbu, poezie ºi deziderat, Bucureºti,
Editura Albatros, 1981.
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conºtiinþa criticã – o conºtiinþã ordonatoare venitã din
refuzul sentimentului ºi al sentimentalului ºi preferinþa
pentru voinþa de transcendere a subiectivitãþii accedând
spre puritatea expresiei matematice. El senzualizeazã
livrescul ºi intelectualizeazã emoþia, starea poeziei sale
fiind o stare de intelectualitate. Permanent se aflã între
personalizarea ºi depersonalizarea discursului. Respinge
confesiunea directã – de altfel, credea cã domeniul
poeziei este inteligenþa, nu sentimentul – accede spre
transconfesiune, într-o metafizicã ce nu exclude trãirea,
doar cã o esenþializeazã.
Unitatea personalitãþii sale aparent disjuncte se
poate explica ºi prin credinþa ºi concepþia lui privind
omogenitatea ºi echilibrul Universului. Numai aparent
lumea este diferitã, în esenþã ea este aceeaºi, sensul
este dat de trecere ºi pe-trecere, iar ideea (re-)integrãrii îi
dã sporul de eternitate, dor al fiinþei. Corespondenþe
misterioase, baudelairiene relaþioneazã în toate straturile
ºi la toate nivelele, în naturã ºi în spirit.
Aºadar, poezia ºi geometria nu sunt domenii
ireconciliabile, dacã atracþia pentru ele înseamnã efort
de integrare a relativului în absolut, redimensionând
subiectivitatea ºi obiectivitatea, în vederea spiritualizãrii
emoþiei prin abstractizarea expresiei. Aceasta duce direct în ermetism, obþinut prin efortul de integrare ºi prin
abstractizarea, depersonalizarea, discursului.
Existã, crede Ion Barbu, o „înaltã conexiune” care face
ca întregul sã fie unic ºi care sã þinã spiritul conectat la
marile temperaturi ale gândirii. Viziunea lumii ca tot
conferã coerenþã ºi logicã ºi fereºte spiritul de umilinþa
limitei.
Artistul este un contemplator care are facultatea
extraordinarã de a ordona, de a conferi sens banalului în/
prin imagini semnificative. Integrându-se el însuºi ordinii
eterne, creatorul(poetul, matematicianul…) recreeazã ca
un Demiurg ordinea ascunsã a Lumii, obiectivându-i în
imagini virtualitãþile, latenþele pentru a le releva ºi revela.
El face un efort de obiectivare pentru a da semnificaþie,
prin integrare, subiectivitãþii.
Din acest punct de vedere, poezia poate fi o cale de
iniþiere în ordinea ascunsã ºi profundã a Lumii. Pentru
aceasta, el îºi imagineazã trei faze succesive ale
cunoaºterii, tutelate fiecare de un simbol astral, care
înainteazã în spiralã într-un sens, desigur, ascendent pe
axa sugeratã de jocul secund – nadir-zenit.
Prima treaptã e datã de cunoaºterea senzorialã ºi
131

lector

lector

132

de a armoniza conºtiinþa esteticã a creatorului cu aceea
a cititorului.
Mai mult decât geometria care înseamnã esenþializarea
absolutã a limbajului prin absenþa polisemantismului, prin
literaturã (poezie, memorial, corespondenþã),
personalizarea ºi depersonalizarea sunt evidente. Dan
Barbilian trebuia sã-l întâlneascã pe Ion Barbu, cãci
împreunã au fãcut lucruri minunate.
Literatura ultimului este efortul de se obiectiva al celui
dintâi, refuzând mereu confesiunea directã, disimulânduºi temperamentul ºi tinzând spre exprimarea axiomaticã.
Apolinicul raþiunii tinde spre uniformizarea dionisiacului
trãirilor. Cunoaºterea extaticã îl face doar conºtient de
aceste demersuri ale spiritului. Se regãseºte în Nietzsche
care în Naºterea tragediei demasca prejudecata cã toþi
oamenii sensibili ar fi ºi artiºti: „…noi nu cunoaºtem
artistul subiectiv prost ºi cerem, în primul rând, oricãrei
arte, de orice fel ºi de orice nivel, înfrângerea subiectivului,
liberarea de Eu, potolirea oricãrei voinþe ºi dorinþe
individuale. Fãrã obiectivitate, fãrã percepere purã,
dezinteresatã, nu putem crede în vreo creaþie cu adevãrat
artisticã”(s.n.).
Refuzul poeziei leneºe, al confesiunii, al senzorialului
nu numai înseamnã respingerea intempestivã a acestor
tare identificate la alþii(Tudor Arghezi, cãci Ion Barbu nu
a avut organ de receptare pentru poezia acestuia, apoi
poezia sãmãnãtoristã), înseamnã, în primul rând,
anihilarea lor în propria exprimare: „…marile realizãri susþinea el în articolul din 1920, Opera de artã - iau
întotdeauna înfãþiºarea unei protestãri nelãmurite
împotriva propriei personalitãþi curente…” Negaþia e mai
profitabilã ºi mai concludentã dacã este autonegaþie.
Mircea Scarlat avea dreptate sã susþinã cã
originalitatea sa este „premeditatã”, iar „mãreþia” operei
sale poetice derivã din faptul cã „fiind la început un
fenomen izolat(îndeosebi dupã 1922), insolit pânã la
ostentaþie, a reuºit sã se integreze în evoluþia necesarã
a poeziei româneºti, influenþând-o decisiv(s.n.)”(op.cit.,
p. 42).
Evoluþia poeziei lui Ion Barbu între personalizare ºi
depersonalizare poate pãrea un paradox. Poezia sa este
expresia cea mai personalã a eului în contactul lui direct
cu trãirea, cu emoþia, dar pentru a se spiritualiza ºi a
rãspunde, astfel, imperativelor generalului ºi ale
universalului, expresia trebuie sã se depersonalizeze. Nu
în sensul pierderii unicitãþii personalitãþii creatoare, ci în
acela al transcenderii emoþiei efective în emoþie
spiritualizatã.
Ca sã folosim termenii lui Mircea Scarlat, între
dezideratul obiectivãrii totale ºi poezia ca formã de
confesiune mascatã, poetul foloseºte toate mijloacele
pentru a obþine oglindirea absolutã, adicã „actul pur de
narcisism”. E un fel de a spune cã oricât s-ar ascunde în
spatele cuvântului, al expresiei artistice, omul nu se poate
exprima decât pe sine. Iar Ion Barbu a cãutat în poezia
geometria cuvântului. Limbajul poetic tinde spre
axiomatizare. Efortul cititorului este unul de integrare în
starea liricã de intelectualitate creatã de poet.
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afectivã, intuitivã(„roata inimii”), aflatã sub semnul planetei
Venus, aºadar al afectului, al iraþionalului, care þine fiinþa
la nivelul palpabilului, al contactului direct, dar
nesemnificativ. Poetul refuzã acest tip de cunoaºtere,
preferând, ca în Din ceas dedus…, imaginea rãsfrântã
în oglindã(spiritul, ideea) a cirezilor agreste, imaginii
directe a acestora. Poezia nãscutã dintr-o astfel de
cunoaºtere este poezia leneºe, cea refuzatã de Idee.
Un nivel de abstractizare se atinge prin cel de-al doilea
stadiu al cunoaºterii – cunoaºterea intelectualã, logicoraþionalã(„roata capului”), aflatã sub semnul planetei
Mercur, „astrã inventivã, ultradisociativã”(v. Ritmuri
pentru nunþile necesare
necesare). „Nunta”spiritului nu se
realizeazã nici prin acest tip de cunoaºtere:
„O, select
Intelect,
Nuntã n-am sãrbãtorit”.
Exacerbarea intelectului atrofiazã emoþia; nu se face
nici apologia raþiunii, deci, dacã într-o poezie ca
Umanizare
Umanizare, el scria, lãsând sã i se ghiceascã, în ciuda
efortului de depersonalizare, trãirile: „Castelul tãu de
gheaþã l-am cunoscut, gândire…”.
La esenþe, la absolutul romanticilor se ajunge
printr-o cunoaºtere parasenzorialã, nici exclusiv afectivã,
nici exclusiv raþionalã, nici poeticã, religioasã sau
mitologicã, aºadar, prin revelaþie care le presupune pe
toate, integrându-le actului cognitiv. Aºezatã sub semnul
Soarelui, acest tip de cunoaºtere extaticã poate da
sentimentul plenar al eternitãþii ºi al ubicuitãþii deoarece
înseamnã contopirea cu referentul. Creaþia este,
presupune nu numai agonia urcuºului, dar, mai ales,
extazul contopirii, al integrãrii în/cu Marele Tot. Nu doar
concept, nu doar sentiment, excesul de orice naturã ar
distruge. El a intuit cã abstracþiunea, conceptul pur, ucide
poezia, dupã cum în geometrie, excesul de polisemantism
sau metafora ucide raþionamentul.
Nu numai poetul ºi matematicianul ar trebui sã
intereseze în efortul de a descifra unicitatea personalitãþii
sale creatoare(nu spun artisticã pentru a nu se înþelege
cã mã refer doar la poet), dar ºi coordonatele omului ca
atare care-l fac, prin chiar datele fizice, biologice,
intelectuale, atât de unic. Prin creaþie, omul (partea eternã
din el) tinde spre poezie, spre matematicã. În chiar aceastã
ecuaþie, regãsim treptele cunoaºterii – de la simpla
percepþie la reprezentarea în spirit, adicã „lumea
purificatã” care nu mai oglindeºte „decât figura spiritului
nostru”.
Creatorul s-a aflat în cãutarea permanentã a unei
modalitãþi indirecte de expresie, spune Micea Scarlat, în
poezie ca ºi în geometrie. Când poezia ºi-a epuizat pentru
el tainele, domeniul geometriei i s-a oferit ca tãrâmul
absolut al experimentelor. Axioma matematicã e un efect
al lirismului impersonal din poezie ºi invers lirica
impersonalã, depersonalizatã un efect al axiomei.
Ermetizarea este aparentã, acest gen de lirism statuând
poezia ca liricã iniþiaticã, iar efortul de descifrare ca o
cãlãtorie iniþiaticã la originile creaþiei înseºi, încercarea
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Ionel Necula

DESPRE „FILOSOFIA LUI BA”

Adevãrat este cã atunci, prin 2005, când G.G.
Constandache a lansat proiectul acestei lucrãri*, mi-a
propus ºi mie colaborarea la construcþia ei, preluând, dupã
caz, un segment problematic care sã se coreleze cu
celelalte diviziuni ale ansamblului. Ideea chiar m-a ispitit
ºi numai urgenþa unor proiecte personale aflate în fazã
avansatã de derulare m-a þinut în afara colectivului.
G.G. Constandache este vrâncean de la Odobeºti ºi
de mulþi ani schimbãm între noi idei, proiecte ºi informaþii
care ne privesc deopotrivã. Ca distins membru al Catedrei
de filosofie din cadrul Politehnicii din Bucuresti iniþiazã ºi
coordoneazã anumite proiecte ºi-mi pare rãu cã oraºul
sãu de baºtinã, Odobeºti, nu-l revendicã ºi nu-l aºazã în
galeria fiilor locali. Cu prilejul zilelor culturale odobeºtene
am avut prilejul sã întreb oficialitãþile oraºului despre el
ºi nimeni nu ºtia nimic.
E regretabil, pentru cã oraºul nu debordeazã de prea
multe personalitãþi stenice ºi laborioase, ca sã manifeste
apatie faþã de cele care existã ºi ocupã poziþii privilegiate
în top. Nãdãjduiesc cã e vorba de o indiferenþã episodicã
ºi cã autoritãþile vor ºti sã-l aproprie, sã-l cinsteascã ºi
sã-l aºeze în locul pe care îl meritã.
Revin la carte ºi recunosc cã ideea m-a interesat de
la început ºi nu o datã am avut tentaþia de a conferi
meditaþiilor pe aceastã temã o anumitã desfãºurare, ceea
ce nu s-a concretizat pânã acum. Un lucru e sigur ;orice
filozofie a ba
ba-ului românesc trebuie sã penduleze între
sumarele indicaþii oferite de Noica si fenomenologia lasatã
moºtenire de Hegel. Filozofia lui Ba este o formã de
autohtonizare a filosofiei moderne, de aducere a filosofiei
occidentale în cadre naþionale. Filosofia lui Ba cuprinde,
sau ar trebui sã cuprindã întreaga fenomenologie a negaþiei
hegeliene plus înveºmântarea ei în bundiþã ºi iþari, adicã
naþionalizarea ei. Magistrul Universitãþii din Berlin trebuia
coborât de pe soclul sau secular ºi adus pe plaiul
românesc, sã pãstoreascã Logosul Mioritic cu mijloacele
gãsite în aceasta zariºte ideaticã.
Românul care rosteºte cu atâta nonºalanþã „nu-i bai”,
opereazã de fapt cu dubla negaþie hegelianã, altfel spus,
cum s-a statornicit în aºa-zisele „rãsturnãri” marxiste,
care pretind c-au repus-o în poziþie normalã, cu negarea
negaþiei. Am putea spune cã românul a fãcut fenomenologia hegelianã înaintea lui Hegel ºi fãrã sã-l recunoascã drept precursor ºi teoretician al negaþiei logice.
Existã vreo deosebire între ba
ba-ul românesc, fixat în
secole de viaþã raþionalã ºi bun simt ºi propedeutica
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* G. G. Constandache, FILOSOFIA LUI BA, Bucureºti,
Editura Amalteea, 2007.
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hegelianã? Una singurã, dar fundamentalã, esenþialã,
determinantã. Dacã negaþia gânditorului din Stuttgart este
rece, asprã, austerã, baba-ul românesc este o formã de
tãgadã impregnatã de cãldurã, de emoþie, de temperament. Trecerea de la negaþia hegelianã la ba-ul românesc
echivaleazã cu o trecere dintr-o logicã raþionalã într-o
logicã afectivã.
Dar acestea ar fi fost liniamentele pe care le-aº fi
dezvoltat, de-ar fi fost sã mã implic în acest proiect
coordonat de G.G. Constandache. Ce-a ieºit este o altã
problemã asupra cãreia vreau sã insist în rândurile ce
urmeazã.
Autorii care s-au implicat în proiectul coordonat de
G.G. Constandache au drenat problema într-o altã
perspectivã; i-au supralicitat aºa de mult valenþele
epistemologice cã i-au prelungit înrâuririle pânã în zona
ºtiinþelor de graniþã, ºi-au integrat-o ºtiinþelor cognitive
pentru a da seama de cunoaºtere, de cooperarea
obiectului cu subiectul în asumarea gnoseologicã a lumii.
„Filosofia lui ba” (Editura Amalteea, Bucuresti, 2007) este
o carte colectivã ºi complexã cu mai multe direcþii de
analizã, dupã intuiþia celor ce participã la dezbatere.
Se-nþelege cã partea cea mai consistentã a problemei
este preluatã de coordonatorul G.G. Constandache, dar
meritã sã subliniem apãsat ºi asupra secvenþelor semnate
de dr. Dumitru Constantin („Gândirea omului modern –
culmi ºi limite”), de biologul Dan Farcaº („Trei pariuri
filosofice ºi douã argumente privind divinitatea”), de dr.
ing. ªtefan Trausan-Matu („Omul reificat între limbajul
de lemn ºi inteligenþa artificialã”), de Lucia Simona
Dinescu („Tehnoºtiinþele ºi literatura de graniþã”), de
istoricul Lidia Trausan Matu („Europa: geografie ºi istorie”)
ºi de antropologul – psihiatru Valentin Veron Toma
(„Antropologia medicalã – disciplinã de graniþã”) – fiecare
în parte ºi toþi laolaltã contribuind la decantarea unui concept cu multe ºanse de a dispecera cercetarea de viitor
a ºtiinþelor cognitive. „Negaþia, spune într-un loc
coordonatorul lucrãrii, are de servit trei stãpâni diferiþi,
care se confruntã deseori unul cu altul: gândirea formalã,
gândirea intuitivã (naturalã) ºi gândirea specializatã
(limbajul convenþional) (p.195).
Are dreptate în ceea ce priveºte stãpânii, dar, se vede
ºi din structura acestei cãrþi, numãrul specializãrilor care
pot concura la decorticarea tuturor sensurilor alocate este
practic nelimitat. Dupã falimentul teoriei „conºtiinþeioglindã” ºi a „dualismului psiho-fizic”, era firesc ca ºtiinþa
sã iniþieze alte direcþii de cercetare.
G.G. Constandache mi-a mãrturisit cã intenþioneazã
sã continue cercetarea ºi sã coordoneze înca un volum
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cu dezbateri pe aceastã temã. Sper sã-i extragã toate
sensurile epistemice ºi sã-i confere statut ºi demnitate
de concept cu multe virtuþi gnoseologice, dar sã-i
descifreze ºi încãrcãtura etnicã în care s-a cuibãrit; sã-i
releve gama potenþialitãþilor lucrative, dar ºi nuanþele
eposului românesc în care a fost asimilat.
Îi dorim succes ºi-i promitem cã-i vom urmãri trudnicia

cu interes ºi cu nedisimulatã curiozitate paideuticã.
PS. Dragul meu G.G. C.,
Te felicit pentru carte, cred c-ai gãsit pentru Ba-ul
românesc dioramele cele mai oportune de expunere. Sunt
deja curios sã vãd cum se va înfãþiºa continuarea.
I.N. 24 Septembrie 2008

Cezarina Adamescu

SACRU ªI PROFAN ÎN LIRICA PSALTICÃ
A LUI CONSTANTIN GHINIÞÃ

* Constantin Ghiniþã, Psalmi, Focºani, Editura
Zedax,2003.
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var o cruce în formã de Tau ºi, încins cu o sfoarã, umbla
desculþ, aºa cum avea sã cutreiere pânã la moarte ºi
aºa cum avea, de altfel, sã fie ºi îngropat, cu picioarele
goale.
Da, era nebunul lui Hristos! Crainicul Marelui Rege.
ªi, la drept vorbind, câþi nu considerã azi, un scriitor
religios, drept unul care, dacã nu a frecventat încã azilul
de nebuni, negreºit va ajunge curând acolo.
De ce? Fiindcã acesta este mersul lumii. Îndãrãt.
Anapoda. Cu susul în jos, cãtre teluric, cãtre strãfundurile
întunecate.
„Douã lucruri sunt în mãsurã sã mã uimeascã” spunea la vremea lui Immanuel Kant – „Legea moralã din
noi ºi cerul înstelat deasupra noastrã”.
De ce umblã omul cu ochii împrãºtiaþi împrejur, dupã
cele lumeºti, ori cu privirile-n jos, în loc sã ºi-i înalþe în
azuriul neschimbãtor ºi nestricãcios, cel veºnic acelaºi?
ªi ce întâlneºte omul pe cãile lumii? Iatã, ne-o spune
chiar Constantin Ghiniþã:
„Rãs-Cruce, Doamne, peste tot…/ drumuri, cãrãri,
poteci se-abat/ se-ntorc la stânga, la dreapta.”(U’a cu
Cheia Dincolo). Ce poate face el, altceva, decât sã înoate
în acest labirint uman, cu drumuri în rãscruce?
„ªi bat sã mi se deschidã ºi bat/ ºi caut sã aflu ºi
caut mereu/ prin oglinzi ºi prin ziduri” (Uºa cu Cheia
Dincolo).
Întoarcerea spre sine ºi intrarea în sine, în liniºtea
sau în freamãtul dinãuntru, ar fi o cale, iatã: „m-ascult/
sã m-audã-n sfârºit Dumnezeu”.
Trezia, veghea permanentã e necesarã sufletului, ca
nu cumva sã pãtrundã musafiri nepoftiþi ºi sã calce-n
picioare, sã strice lucrarea sfântã a Ziditorului: „sã mã
vadã cã-s treaz dedemult/ sa-mi întindã o razã cãci
Noaptea/ cu labirinturi mã-ncearcã întruna” (Uºa cu Cheia
Dincolo).
Dar Dumnezeu nu l-a lãsat niciodatã pe om singur. i-a
trimis un Mângâietor. ªi, în chip deosebit, i-a trimis
Cuvântul Sãu, Cartea Cãrþilor, scrisã cu degetul lui
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Un înger înfiripat din pana Cuvântului, - aºa s-ar mai
putea subintitula periplul nostru exegetic, destul de fugar,
prin substanþa poemelor psaltice ale acestui mistic prin
vocaþie ºi prin convingere, care nu-ºi poate limita trãirile
doar în spaþiul religios dogmatic, liturgic, canonic, de
multe ori rigide, ci le revarsã în spaþiul agrest care permite
imaginaþiei sã hãlãduie nestingherit, cu sau fãrã aripi de
Icar, cutezând sã atingã Înãlþimile de sus ºi cele de jos,
într-un perpetuu joc de-a nemuritul.
Ca un intonator destoinic, cu pana smulsã din aripa
îngerului, Poetul scrijelã Tãriile cereºti când scrie,
sângerând, Epistolã Domnului. Scrisul este lacrimã, ranã,
aºteptare, bucurie supremã ºi rugã. Este mai mult decât
o simplã durere, este însãºi rana. „O, voi prieteni, poezia
nu este lacrimã/ ea este însuºi plânsul/ plânsul unui ochi
nenãscut./ Lacrima ochiului celui care trebuia sã fie
frumos./ Lacrima ochiului celui care trebuia sã fie fericit”
– spusese ºi Nichita odinioarã.
Tutelat de semnificaþia înaltã a acestui adevãr,
Constantin Ghiniþã* îºi formuleazã neabãtut profesiunea
de credinþã, alta decât a conºtiinþei publice, îndeobºte,
azi preocupatã de cu totul alte prioritãþi, decât cele
spirituale.
Fiindcã, pe drept cuvânt, cum poate fi socotit un poet
care îºi alege drept plajã tematicã, simbolistica psalticã
– chiar dacã înfãºuratã în veºmânt mirean -, în loc de
temele recurente ale zilei.
ªi Seraficul Francisc, la începutul convertirii sale,
umblând pe strãzile din Assisi, era alungat cu pietre ºi
împroºcat cu noroi de assisieni, la propriu ºi la figurat,
strigându-i-se la obraz: Pazzo! Nebunule!
Da, dar, din dragoste pentru Rãstignit, Francisc se
lepãdase de tot ce-i lumesc, pânã ºi de veºmintele
scumpe, se înfãºurase într-un sac pe care desenase cu
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Dumnezeu: „noroc cã veghindu-mã Cartea/ încropeºte
în mine furtuna”.
ªi aºa e ºi de dorit, Cartea Vieþii trebuie sã te punã pe
gânduri, sã declanºeze furtuni de conºtiinþã. Doar
Cuvântul Veºnic e-n stare sã deschidã ochiul minþii ºi pe
cel al inimii; ºi, spune Poetul:
„ºi când împãcat vei deschide/ lãuntrului meu Ochiul
ceþii/ voi ºti cã Lumina va râde/ topind toatã mizeria vieþii.”
Dumnezeu fãcut om stã la poarta inimii noastre, obosit
ºi flãmând ºi bate. Doar de noi depinde dacã-i deschidem
ori nu. Sau, orbi de lumina înºelãtoare care nu arde, ci
scânteiazã ºi pârjoleºte, închidem ochii, ne astupãm
urechile, ne-ntoarcem cu spatele, ne prefacem cã
dormim, obosiþi de risipa de peste zi, de timpul „cãlcat în
picioare”, de clipele nesocotite în care am trãit ca ºi
când n-am muri niciodatã.
„Irosit, irosit/ timpul când, Doamne,/ nu te-am iubit./
Timpul când, Doamne,/ te-am fost uitat,/ nu a fost timp,/
nu a fost timp,/ adevãrat” - scria o poetã contemporanã,
care din întâmplare, semna chiar cu numele meu.
Nu trebuie decât sã ne ascuþim simþurile, vãzul, auzul
pentru ca sã nu spunem, precum Sfântul Augustin: „Mã
tem cã trece Dumnezeu pe lângã mine cu harul Sãu ºi
cã nu se mai întoarce.”
Constantin Ghiniþã, înspãimântat de perspectiva de a
pierde, din nebãgare de seamã, clipa=ºansa când va
trece Dumnezeu pe lângã sine, cu potopul de raze,
simbolizând harurile spirituale, nu vrea decât: „ureche sã
am pentru Acolo/ ºi ochi sã pãtrund mai Departe/ Uºa cu
Cheia Dincolo/ Poarta cu cifrul lui ºapte” (Uºa cu Cheia
Dincolo).
„Din locul unic/ unde naºte Noaptea” – autorul rosteºte
o strigare (premoniþie? – sperãm cã nu!) cãtre persoana
iubitã, pentru cã, nu-i aºa? Iubirea e paiul de care te poþi
agãþa: „cãci iubindu-te cu-nverºunare/ ºi-ntãrindu-mã prin
focul tãu/ am gãsit o cale de-mpãcare/ºi un leac în drum
spre Dumnezeu.” ªi toate acestea – spune Poetul – Ca
sã nu mã prindã Doamna Moarte.
De unde, teama atavicã de a nu cãdea „neinvitat în
stele” - ºi aflarea acestui liman de Luminã ºi pace, numit,
îndeobºte, Iubire? Oare nu tot de la Dumnezeu?
Dragostea care aduce, în aceeaºi mãsurã ºi neliniºte
ºi pace, ºi bucurie dar ºi urã, blestem ºi binecuvântare,
temei ºi ruinã trupeascã ºi sufleteascã?
Plecarea din sine, oricât de lesne s-ar face, tot o
reîntoarcere presupune: „O! mi-e dor sã mã adun din
toate/ sã-þi cuprind imensul tãu ascuns/ ca sã nu mã
prindã Doamna Moarte/ cã la Domnul încã n-am ajuns/
sã-mi aduci din nou rãscolitoarea/ ultimelor Clipe din
Târziu/ sã mã umple Muntele ºi Marea/ cu durerea ce
mã þine viu.”(Ca sã nu mã prindã Doamna Moarte).
Când Timpul scapã din frâu, când omul, supus
vremelniciei, nu mai poate þine pasul, atunci spune:
„în clipe mã strecor ca-n vechi ruine// vãd Naºterea
dar nu vãd Începutul/ mã-ncearcã-un þipãt dar n-aud
Tãcerea/ simt cum mã strânge ºi mã doare Lutul.
(Vãd Naºterea dar nu vãd Începutul).
Dar ce cuib e acela unde nu te poþi reîntoarce? Ce
casã – a ta – e cea care nu te primeºte? Ce suflet e
acela care nu-þi dã voie sã intri? Ce cort e acela care nu
te mai încape? Ce tãcere mai e aceea în care nu încape
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nici mãcar un Cuvânt?
Uneori, chiar rãmânând, te simþi plecat, te simþi
departe. ªi din toate trecerile, rãmâne trecerea înapoi:
„ªi aº fugi de-Acasã ºi aº fugi din Lume/ ºi aº închide
ochii, urechi aº astupa/ Mi-aº înghiþi ºi limba ºi singur,
fãrã nume/ sã mã reîntorc în Cuibul de unde voi Pleca?
(Vãd Naºterea dar nu vãd Începutul).
O acutã senzaþie de înstrãinare, mai curând „de
strãinãtate” – eminescianã, în sensul de pustiire, de vid,
în mijlocul mulþimii, îl strãbate pe poet, tot mai des, astfel
încât timpul pare „un tablou strãin”. „ºi nici nu ºtiu ce
Clipã/ m-a tot ferit de moarte/ de câte toamne-a fost
nevoie/ pentru-o Toamnã// Cãci în alaiul Nunþii/ ce a pornit
în noapte/ ºi-n dansul Rãstignirii/ ce s-a pierdut în ceaþã/
Viaþa mã invitã într-o altã Moarte/ Moartea mã invitã într-o
altã Viaþã” (Moartea mã invitã într-o altã Viaþã).
Adresându-se Divinitãþii, poetul spune: „Sunt obosit
cum n-am fost niciodatã?(…)/ ºi simt cum se apropie de
tâmplã/ aripa unei clipe preacuratã.”
ªi din nou senzaþia de Singurãtate strivitoare, aproape
ucigãtoare, în care, pânã ºi suferinþa devine viciu: „n-am
Unde sã mã duc ºi nici n-am Loc/ nici ce sã fac cu viaþa
mea cuminte/ pe dinlãuntru toate îmi iau foc/ pe dinafarã
frigul mi-e pãrinte// e Noapte lungã, Somnul o povarã/ cu
toate cã mi-e somn ºi aer n-am/ cu Sfinxul care trece pe
la geam/ ºi-mi face semne ca sã ies Afarã” ((Patimile Pe dinãuntru toate îmi iau foc).
La prima vedere însã, nimic nu ea ceea ce pare a fi,
lãuntrul nu poate fi pãtruns decât de Dumnezeu, aºa cum
specificã Poetul „vãmuit de ani”, în psalmul (Patimile Numai Domnul însã ºtie ºi mã vede): „mã-ntãresc cu
Glasul celui din Pustie/ mã închid în mine/ când de toatemi pasã/ºi-am deschis sã plece Doamna Poezie”.
De observat reverenþa cu care i se adreseazã
Constantin Ghiniþã, ca unei femei adorate, Doamnei ºi
Stãpânei inimii sale, Poezia, când Domniþã, când Doamnã,
când Iubitã, cu respectul cu care e privitã o icoanã.
Aflat „la marginea ce curge-n Univers” – Poetul simte
cã e locuit ºi locuieºte alt timp, strãin de sine, „un loc de
încercare permanentã” ºi „un foc ce nu se stinge”, dar
stã permanent cu uºile deschise „tot aºteptând cu sufletul
în sânge/ sã se-ntrupeze Semnele ascunse ”. (Eu
locuiesc un timp ce nu-i al meu).
Veºnic neliniºtit, (ah, neliniºtea, apanajul poeþilor!)
veºnic cu sufletul minþii în batistã, parcã pândind, parcã
privind prin dioptriile inimii, ca printr-o lunetã, Poetul
constatã: „n-am aflat încã multe/ ce-am aflat sunt lucruri
mãrunte/ ce n-am înþeles este de ce niciodatã/ nu mã
satur cu viaþa ce mi-a fost datã.” (Prefaþã). E aici acel
nesaþiu specific stãrii harice a Poesiei.
ªi nici n-ar avea cum, pentru cã Poetul, prin excelenþã
e un neliniºtit, un cãutãtor, un apostol, un trimis, venit cu
o anume misiune, chiar dacã nu o înþelege pe deplin ºi
de aceea, e mereu îndreptãþit sã adreseze întrebãri:
„De ce pânã ºi aerul cu sete mi-l muºc/ ºi ca-ntr-un
rãzboi permanent îmi împuºc/ vise coºmar ºi speranþeotravã/ ce se prefac în fluvi de lavã/ de ce mi-e moral
chiar ºi gândul zãlud/ ºi nu mi-e ruºine în sufletul nud/ ºi
nu ºtiu de cine sunt împins înapoi/ sã vã aflu dinainte ºi
sã mã rog pentru voi” (Prefaþã).
Tributar psalmilor arghezieni, cu verbul mai adânc
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Acesta este Poetul Constantin Ghiniþã. Însetat ºi
înfometat de inefabilul care se numeºte Poesie, la fel
cum alþii, înfometaþi sunt de carne ºi însetaþi de vin.
Cu o stranie ºi ciudatã îndrãznealã, Poetul Constantin
Ghiniþã îl invocã pe Dumnezeu în poemele sale permanent, dar nu ca sã se înalþe la El ºi sã stea de-a dreapta,
ci, dimpotrivã, ca Dumnezeu sã coboare la creaturã ºi
sã se cunoascã prin creatura Sa.
Este, de fapt, kenoza cristicã. Dumnezeu întrupat,
coborât în chip de om, ca sã-l ridice pe om la starea de
dumnezeire. Este ceea ce reiese din Cântarea din Filipeni
2, 6-11: „El s-a nimicit pe Sine, fãcându-se ascultãtor
pânã la moarte/ ºi încã la moartea pe Cruce./ De aceea
ºi Dumnezeu l-a înãlþat ºi i-a dat un nume care este mai
presus de orice alt nume./ Pentru ca în Numele Lui sã se
plece tot genunchiul/ al celor din Cer, al celor de pe pãmânt
ºi al celor din adâncuri./ ªi toatã limba sã dea mãrturie
cã Iisus Hristos este Domnul”.
ªi iatã ce spune Constantin Ghiniþã: „ Coboarã,
Doamne, stai de-a dreapta mea/ Te roagã ºi cunoaºte-Te
prin mine”. (Coboarã, Doamne, Stai de-a dreapta mea).
„Chiar de e strâmtã Poarta spre Luminã/ eu am sã-þi
bat necontenit la Poartã/ (…)/ Amin zic Vouã, rentorºi
din Drumul/ Urechii unui Ac prin care poate/ Nu a trecut
definitiv decât doar Unul/ Ce nu cunoaºte Început nici
Moarte” (Coboarã, Doamne, stai de-a dreapta mea).
Asumarea necondiþionatã a destinului este subliniatã
în multe poeme, dar în chip deosebit în Eu, Doamne,
ºtiu cã ºi acuma sângeri: „Pânã ºi Suferinþa este o
minune/ de-nduri ca Iov ºi nu acuzi când ceri/ când
revelat în Opere Postume/ înveþi visând sã mori, murind
sã speri// ascult durerea ca pe-o simfonie/ curgând prin
Cerul-uger… din Potop/ sã gust cu picãtura apã vie/
ºi-aromele culorii strop cu strop// de trec prin mine Pãsãrile-Îngeri/ ºi Cai se-opresc sub pleoape-adulmecând/
eu, Doamne, ºtiu cã ºi acuma sângeri/ în timp ce urc
pe Cruce stând la rând// ºi mai ºtiu, Doamne, c-am în
palme cuie/ cu care te rãnesc în timpul rugii/ de-aceea
vreau sã cred cã dragostea mea nu e/ decât motivul
iernii când plâng fulgii.”
În frãmântãrile sale existenþiale, nu o datã, Constantin
Ghiniþã s-a întrebat, ca mai toþi creatorii, ce e Poezia:
„Ce e Poezia dacã nu Cuvântul/ însoþind pe Domnul de
la Neînceput/ când în Haos încã mai dormea pãmântul/
ºi-n sãmânþã viaþa þipa surd ºi mut// Ce e Poezia dacã
nu Lumina/ însoþind Cuvântul peste Tot ºi Toate/ (…)/ Ce
e Poezia dacã nu visarea/ însoþind Speranþa de-a ne
vindeca/ când venind, Iisuse, ne-ai permis Iertarea/ ºi-n
iubire, Doamne, ai pus Cruce grea.”(ªi-n Genezã Pruncul
mirosea a Moarte).
Constantin Ghiniþã - un truver rãtãcitor prin Labirintul
numit Viaþã, un menestrel cântându-i balade Domniþei
Poesia închinându-i în adorare, ode ºi psalmi lui
Dumnezeu, chiar dacã uneori îi cere socotealã. Un
menestrel, aºadar, al lui Dumnezeu, care nu-ºi dezminte
cântarea, nu se sfieºte sã facã cruce, binecuvântând
materia ºi oamenii, binecuvântând natura. Care, ajuns
într-un punct al vieþii pãmânteºti, râvneºte la viaþa
cereascã. ªi, în cele din urmã, un Om în veºnica lui
Cãutare de Sublim, de Înalt, de Absolut, pe care nu le
aflã, decât în Dumnezeu ºi în Poezie…
PRO

împlântat în ceresc decât în teluric, pendulând între sacru
ºi profan, sclav trãgând la galera Cuvântului: „nici liber
pe deplin, nici rob ºi nici tovarãº” (Poetul) – Constantin
Ghiniþã „îmbogãþit de-atâtea stãri sãrace/ prin care trec
flãmând cu Poezia”, reîntors în sufletul Copilãriei: „Acolo
unde naºterea mã-mparte/ ªi ard nestinsã candelã-n
perete/ Acolo unde pleacã mai departe/ Lumina în predestinate pete// (…)/ Din ce-a rãmas în tine Înger blând/
Privesc corãbii – clipe ºi mã zbat/ ca sã nu vadã nimenea
crescând// Din poticneli, iubire ºi iertare/ Ce stau pe Cruci
în dinlãuntrul meu/ Curajul de-a rãmâne în picioare/ În
faþa mea – Poet ºi Dumnezeu.” (Poet ºi Dumnezeu).
Pentru faptul – mãrturisit ºi consimþit, de altfel, - de a
fi binecuvântat de Dumnezeu, Constantin Ghiniþã spune:
„Mã supun/ cu sufletul pe dinafarã”.
Conºtient însã, cã: La vita e un sogno (Calderon de la
Barca), „pân’ la urmã totul este vis/ ireal de mii de ani
sub tâmple” (Golgota din ultima tãcere) ºi, aidoma
Ecleziastului care socoteºte totul „o deºertãciune ºi goanã
dupã vânt”, Poetul spune: „Nicãieri Nicidecum Nicidecât
ne’ntinatã/ se urcã în noi greºeala de-a ºti” – ºi aici este
vorba de cunoaºterea la care au râvnit protopãrinþii,
cunoaºterea primordialã din pomul binelui ºi al rãului, deºi
Creatorul pusese interdicþii, fapt ce a atras dupã sine
acea fatidicã ºi, în mod paradoxal, felix culpa.
Însã cunoaºterea înseamnã ºi suferinþã ºi Cruce,
fiindcã nu poþi rãmâne indiferent în faþa unui rãu din tine
sau din afara ta: „Nesomnul totuºi ce îmi duce/ în Ecou
tot ce îmi stã-n putere/ îmi sfinþeºte drumul lung spre
Cruce” (Golgota din ultima tãcere). – Superbã imagine!
Constantin Ghiniþã. Un poet care-ºi asumã trãirile
mistice, trãirile afective, trãirile lumeºti, întreaga
cavalcadã de erori, care-ºi asumã durerea de a fi, destinul
singular ºi însingurat peste mãsurã, trãieºte prin ºi în
chiar miezul de foc al Poeziei, fãrã „floricele”, care i se
par de prisos, el scrijelã cu lama la încheietura Cuvântului
cu Viaþa ºi priveºte uimit cum sângele þâºneºte,
nãpãdindu-l. Nu se teme de durere, de trãdare, de chipul
hidos al Femeii celei din urmã, Însoþitoarea pe alt Tãrâm,
pentru cã ºtie: acolo, în baia aceea de luminã, din chiar
momentul Saltului, Cineva care îl iubeºte, îl va prinde de
mânã.
Pe Drumul Luminii! Labirintic Drum – ce îl aºteaptã
ºi-l îmbie, o datã pornit, Poetul conºtientizeazã: „de-o
sete fãrã seamãn mi-e sufletul cuprins”. Este setea de
Absolut a lui Hyperion, dar ºi atracþia aproape irezistibilã
spre ontic: „cã marea se revarsã în sângele-mi aprinsde Ochii Tãi corãbii ce vin neobosite” (Drumul Luminii!
Labirintic Drum).
Lut ºi suflu divin. Ce sublimã alcãtuire! Materie ºi
Spirit, foc ºi apã, sângele-vin ºi pâinea-trup, ne
rãscumpãrã, ne albesc de fumul pãcatului ºi ne elibereazã
de vina originarã a strãmoºilor.
Drumul nostru: „Dintr-un Cuvânt în alt Cuvânt/ ca sã
putem zbura mereu din astru-n astru”.
Cu toate acestea, sau ºi mai ales, angajarea totalã
pe acest Drum, vãdeºte faptul cã nu e greºit ºi cã el este
Adevãrata Cale: „Dar ce-i de-Ajuns? ªi ce-i Adevãrat/
vânat de alte patimi, de-alte toamne/ sunt tot mai risipit
ºi-nfometat/ de Poezie ºi de Tine Doamne!” (Drumul
Luminii! Labirintic Drum).
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SENIORUL SINGURÃTÃÞII
Întâmplarea este ea însãºi o componentã, uneori
insesizabilã, alteori extrem de violentã, de cele mai multe
ori paºnicã, a existenþei. Uneori treci indiferent pe lângã
ea, pe moment îþi scapã semnificaþiile, nu o bagi în
seamã, sau constaþi ulterior cã te marcheazã într-un sens
sau altul. Rãmâi, dupã ce s-a consumat, de cele mai
multe ori, cu ceva nelãmurit, iar mai târziu constaþi cã
acel „ceva” te cautã, te urmãreºte, semn cã subconºtientul
tãu n-a trecut chiar indiferent pe lângã ea ºi constaþi cã,
din când în când, îþi dã târcoale, cum mi s-a întâmplat ºi
mie acum vreo doi ani, când am întâlnit un scriitor pe
care aº fi vrut sã-l cunosc cu mult timp mai devreme,
cãci am descoperit în fiinþa lui ºi în scrisul sãu afinitãþi
nebãnuite.
Mãrturisesc cã de multe ori am avut tentaþia ascunsã
de a i mã adresa „frate George”...
Întâmplarea la care fac referire s-a petrecut prin iunie
2006 la Colþii Buzãului. Consãtenii mei aflaserã de
„isprava” mea. Publicasem recent un roman – eram un
unicat, scriitorul lor! – ºi mi-au fãcut onoarea de a fi primit
cu toatã dragostea ºi dupã toate legile nescrise ale
ospitalitãþii româneºti, mai ales cã primarul de atunci,
organizatorul de atunci, mai cochetase cu scriitori, ba
chiar îi gãzduise. M-am simþit un fel de Tudor ªoimaru
întors dupã o lungã pribegie printre neamurile sale, un fel
de fiu rãtãcitor. Am pãtruns cu mare emoþie printre
cunoscuþi ºi necunoscuþi, printre flori ºi braþe întinse, întro bibliotecã din clãdirea Muzeului Chihlimbarului, ce pãrea
strimtã din cauza numãrului mare de inºi din jurul câtorva
mese puse cap la cap. În capãt, un scaun gol – mã aºtepta
– iar în stânga ºi-n dreapta scriitori de vârsta mea,
necunoscuþi, pe care primarul mi-i prezintã cu voce
tremuratã, vizibil emoþionat: domnul Nicolae Gâlmeanu
din Cislãu, domnul Constantin Deneº din Nehoiu, domnul
Ilie Mândricel din Bozioru, George Bãiculescu tot din
Nehoiu.
Nici astãzi nu-mi dau seama de ce privirile mi s-au
oprit pe ultimul scriitor prezentat, situat ceva mai departe,
în stânga mea, pe chipul cãruia stãruia lumina neonului
din centrul sãlii. Avea ceva aparte, englezesc, în toatã
atitudinea. Mai întâi, þinuta impecabilã – un costum
bleumarin, în dungi, cu o croialã asemãnãtoare unui lord
din Camera Comunelor, o poziþie controlatã a mâinilor ce
învârteau discret un stilou - mi s-a pãrut scump - sub
care am citit fugar titlul unei cãrþi Dimineaþa iubirilor
noastre pãmântene*. Un pãr blond spre ºaten, bãtând
grizonat, uºor ondulat, parcã întors spre stânga, o privire
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* George Bãiculescu, Dimineaþa iubirilor noastre
pãmântene, 2006.
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atentã, seninã, cred cã bãtea spre un albastru – verzui chihlimbariu, un zâmbet discret, dar amabil, vizibil doar
la colþul buzelor energice, fãrã sã fie cãrnoase, în
prelungirea cãrora, pe obraz ,douã uºoare gropiþe care-i
accentuau distincþia. Când s-a ridicat ºi mi-a întins mâna,
cu miºcarea uºor aplecatã a capului, cu un zâmbet
discret, încurajator, accentuându-i gentileþea, parcã
înãlþându-l mult peste ceilalþi, toate aceste gesturi mi-au
întãrit prima impresie.
Lansarea ºi-a urmat cursul firesc, în final am fãcut
schimb de cãrþi. Mi-a înmânat-o pe a Domniei Sale, cu o
studiatã dedicaþie, o rãsfoiesc. Privirile mi-au cãzut,
absolut întâmplãtor, pe o nuvelã tulburãtoare. Ajuns
acasã, nerãbdãtor, cu ea am început lectura. Am
descoperit repede cã aborda aceeaºi problemã ca ºi
romanul meu, colectivizarea. Am citit-o, am disecat-o ºi
m-am umplut de ciudã. L-am invidiat pentru cã mi-o luase
înainte. Mã frãmântam cum de nu mi-a venit mie, ca
scriitor, ideea aceea. Era vorba despre un þãran, Ion
Moºdreanu din Valea Sibiciului, sat apropiat de al meu –
vecin de hotar. Acesta, analfabet, dupã ce a pus degetul
pe cererea de intrare în colectiv, s-a dus, calm, la tãietorul
din curte, a luat barda ºi l-a tãiat. A rãmas fãrã martorul
laºitãþii sale. Scena descrisã m-a tulburat. Am citit apoi
întreaga carte ºi, pe mãsurã ce înaintam, descopeream
personaje cunoscute, locuri, întâmplãri care-mi erau
familiare. Mai ales descrierea ploilor acelora putrede de
la Curbura Carpaþilor, cu puhoaiele de ape care se
rostogoleau din mal în mal, mãturând totul în calea lor,
lãsându-l pe om singur, neajutorat ºi descumpãnit.
Nu l-am mai întâlnit de atunci. Gãseam din când în
când câte ceva sub semnãtura sa în diverse reviste, dupã
cum cred cã ºi dumnealui mã descoperea cu eseuri sau
cronici în altele. Aflasem cã locuieºte în Nehoiu. Mai
aflasem cã acolo fiinþase un cenaclu literar puternic,
cãruia-i trecuse pragul, în anumite ocazii, chiar Marin
Sorescu. Am mai ajuns în Nehoiu cu diverse ocazii, dar
nu l-am cãutat. Rãmãsesem cu o imagine pe care nu
voiam s-o pierd.
Pânã prin mai anul acesta când primesc prin poºtã,
cu o dedicaþie elegantã, cumpãnitã, purtând Ex-librisul ºi
semnãtura autorului, pe care l-am perceput ca un semn
de mare preþuire, Conjuncturi de iubire
iubire, ed. ALPHA
MDN, Buzãu 2008 – o ediþie a II-a, revizuitã ºi adãugitã.
Am citit-o foarte repede, aº zice pe nerãsuflate ºi, politicos ar fi fost sã ºi-i scriu o cronicã. Simþeam cã am în
mânã o carte unicã, „grea” cum ar fi zis Marin Preda pe
care n-o puteam trata superficial. O carte cu o
problematicã, aº zice unicã în literatura românã, - omul
în singurãtatea sa, când ruptura androginicã s-a produs
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situaþia limitã a lui ºi a lumii acesteia lovite nemilos de
mâna destinului. Întrebarea este: pasivitate, resemnare
sau luptã? Între cele douã maluri, oamenii vor instala un
funicular sub comanda lui Costicã Dedinvale. Urmeazã
refacerea: maºini, autobasculante, buldozere, autogredere, tractoare, þipãtul strident al claxoanelor. Adrian
încearcã s-o uite pe Nora, dar „întreaga lui fiinþã se
îmbogãþi cu imaginea Norei – surâzãtoare, volubilã ºi plinã
de prospeþime” Acum apele Buzãului vuiau potolite,
alunecând în albie..., devenind fundal pentru „o femeie
tânãrã, îmbrãcatã într-o rochie nouã, de-un albastru
deschis, având eleganþa ºi distincþia unei actriþe celebre
a Hollywoodului coborând scãrile unui avion”.
Finalul este ambiguu, modern, lãsându-l pe cititor sã
penduleze între iluzie ºi realitate: „Porni prin prundul plin
de mâl în întâmpinarea necunoscutei, în întâmpinarea
bucuriei pe care, cu puþin timp în urmã, începuse s-o
trãiascã la o nouã dimensiune, intens, înalt. Între el ºi
necunoscutã, soarele amiezii strãlucea într-un joc de
fantasme, încãlzind pãmântul ºi sufletele oamenilor,
trezind speranþe noi de viaþã.”
Am zãbovit mai mult asupra primei nuvele, întrcât
„Opera lui G. Bãiculescu este o «Casã cu scãri înterioare»
unde acelaºi personaj se multiplicã ori se diversificã întro varietate nedeterminatã de alte personaje, fãrã ca
fiecare, în sine, sã se poatã dezrãdãcina de plãsmuirea
primarã” (Nicolae Gâlmeanu)
Observaþia rãmâne valabilã ºi în acest volum. Locul
cuplului (destrãmat) Nora ºi Adrian Sãvulescu este luat
în urmãtoarea nuvelã, Luminã singuraticã de cãtre cuplul
Nicolae Stavru - Marga! Acesta se despãrþise de Maria
pentru mai tânãra Marga. Maria se retrãsese sã-l creascã
pe Ionicã, în sat la Vadul Oii. Într-o zi, la „financiar” venise
Ionicã – acum avea treisprezece ani – dupã pensie.O
clipã, rãmân amândoi încurcaþi. Când copilul îºi spune
numele aflã cã este altul – Stãnescu, Stãtescu, sau
Stãiculescu. Îl marcase pe tatã sentimentul culpabilitãþii.
Altãdatã, dã peste un tânãr distins ºi elegant care þinea
un discurs într-o adunare selectã, cu privirea care parcã-l
urmãrea de la tribunã. Un bãiat cu plete ºi cu chip de
monah. La recepþie, îi aruncã cu dispreþ, paharul cu vin
în ochi.
Acum se întoarce spre casã, târziu din noapte, dupã
ce reparase o ºaibã la un gater, copleºit de gândul cã
este întâmpinat cu zâmbet cald, ocrotitor, tinereºte de
noua soþie: „Se simþea tânãr ca primãvara, ca zborul unei
pãsãri în înalturi”. Ajuns acasã, ipoteticei fericiri îi ia locul
crunta dezamãgire. El crede cã ea n-a dormit, aºteptându-l
fremãtândã. Ea îi rãspunde moale: „Buºtean... de-asearã”.
Interesantã este notaþia care descrie reacþia lui din final:
„Nicolae Stavru rãmase câteva clipe în mijlocul camerei,
în picioare, cu gândurile împrãºtiate, paralizate, duse
aiurea […] ªi-acolo, pe spãtarul scaunului, aruncate în
dezordine, hainele lui arãtau ca o paiaþã moartã.”
Cafeaua de la miezul nopþii are ca protagoniºti cuplul
Simina – ªerban. Femeia „îºi pãstrase încã supleþea
tinereþii, ochii-i ardeau ca vãpaia […] Ghemuitã în fotoliu,
pãrea foarte micã, iar rochia uºoarã, transparentã, îi punea
în valoarea formelor perfecte ale corpului, neafectate încã
de trecerea anilor”. ªerban tocmai i-l prezentase pe
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sau este iminentã, când nemilosul Zeus a despicat cele
douã jumãtãþi cu fulgerele sale – scrisã într-o manierã
originalã, realizând analize sufleteºti de mare sensibilitate
ºi subtilitate, cu un condei sigur, exersat, format, matur.
ªi aici descopãr personaje pe care parcã le-am mai
cunoscut, locuri pe care le-am strãbãtut ºi eu, dar mai
ales observ cã avem ceva în comun – un suprapersonaj,
fascinaþia PLOILOR din Curburã, cu izvoarele, cu pâraiele,
cu râurile, cu norii, cu bubuiturile bolovanilor izbind din
mal în mal, dar mai ales cu prãpãdul ce-l lasã în urmã.
Scenele amplificã prãpãdul sufletesc al personajelor ceºi trãiesc mocnit drama singurãtãþii generate de nemiloasa
ºi iminenta despãrþire.
Prima dintre nuvele, cu titlul inspirat, sugestiv, devenit
laitmotiv al cãrþii, Casa, debuteazã cu o astfel de descriere
a unor imagini apocaliptice, ploaia necontenitã. Adrian
Sãvulescu ieºise tulburat din sala de judecatã, tocmai
primise sentinþa despãrþirii definitive de Nora ºi acum
„mergea singur prin pâcla ploii, cu paºii târºiþi, ud, murat
din tãlpi pânã-n creºtet.” O voce din uºa unei cofetãrii îl
îndeamnã: „Ei, intrã, omule, undeva!” Mergând prin ploaia
tot mai deasã ºi tot mai rece, îl nãpãdesc întrebãrile:
„Unde sunt cei cinci ani în care am trãit împreunã? Unde
sunt zilele lor de liniºte? Unde sunt neliniºtile ºi orele de
întâlnire când ieºeam de la cursuri? Dar zilele de muncã
intensã, febrile, obositoare pânã la epuizare, creând noile
prototipuri de mobilã? Unde rãmaserã toate astea?”
Dintr-o datã, cititorul aflã cauza: „Lidia ºi nebunia lui
trecãtoare” – adicã infedilitatea.
Cãlãtorul se suie în trenul ce înainta cu greu printre
vãlãtucii de ploaie ce se cãzneau sã-l înghitã. Se întâmplã
apoi un salt în timp ºi în alt spaþiu – iluzie sau realitate?
se întreabã cititorul. Nora apare lângã el. Fuseserã
amândoi proiectanþi la fabricã de mobilã. Lucrau pânã la
epuizare ºi noaptea, trãiau intens bucuria împlinirii
profesionale. Nora era mândrã de el. În geamul ferestrei
trenului stãruia imaginea ei. O voce apãsatã anunþã greu:
„Fraþilor, plouã în munþi!”. De-abia acum începe sã simtã
cãldura Norei, când ea ºoptise „lasã”, iar el simþi „o
senzaþie rece, de fricã ºi spaimã de moarte”. Trenul se
opreºte în plin câmp. Trebuia sã meargã prin Pãtârlagele,
spre Nehoiu. Coboarã, apoi ocoleºte prin Sibiciu, prin
Mlãjet, Stãnila. Se întreba: „Ce-o fi cu Lunca Morii?”
Ajunge. Imaginea oraºului izbit de calamitate este
dezolantã: „Tânãrul ºi frumosul orãºel – pãrea o pasãre
lovitã într-o aripã, rãnitã de moarte”. Colonia muncitoreascã fusese distrusã. Imaginea este apocalipticã:
„Câteva case sunt înfundate în mâl pânã la streaºinã, nu
se mai ºtie locul uºilor ºi-al ferestrelor; altele au fost inundate; apa murdarã a pãtruns în ele, a îmbâcsit totul în
mâl ºi s-au retras. În faþa unei case înalte, unde nu mai
existã nici curte, nici grãdinã, o femeie boceºte de mort!
Mai încolo aproape o mie de volume, rãsturnate cu rafturi
cu tot, zãceau în noroiul puturos, bolnav!” Pe fundalul
acestor imagini de coºmar, imaginea Norei ºi a fiului Mihai.
Toþi trei privesc împietriþi, neputincioºi locul unde ar fi
trebuit sã fie casa lor. Replica unui bãrbat masiv vârât
într-o pereche de cizme de cauciuc, cu pãrul murdar de
mâl, ochii duºi în fundul orbitelor, încercãnaþi de nesomn
ºi neliniºti: „Am rãmas doar cu cheia, Adrian” ilustreazã
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oaspetele Valeriu, noul lui coleg, fãrã sã ºtie cã cei doi
se cunoºteau de mult. Valeriu avusese un accident –
ºchiopãta. Chitara zdrãngãnitã de ªerban îi iritã pe cei
doi: „De-ar ºti sã cânte. Aºa rage – animal azvârlit în
prãpastie, nemâncat de-o sãptãmânã”. Discuþie banalã
în jurul unei ceºti de cafea în care se ghiceºte. Femeia
acum îºi dispreþuieºte soþul: „Pe chipul ei resemnat se
aºternu din nou nota aceea de greaþã ºi dezgust, de
repulsie faþã de bãrbatul masiv, rãsturnat între perne”.
Mâinile Siminei ºi ale lui Valeriu se electrizeazã o clipã
întâlnindu-se pe ceaºca de porþelan. Începuse sã se
aºtearnã liniºtea, se pãrea cã ªerban adormise. De aici
încolo, Valeriu o judecã pe Simina pentru iubirea
abandonatã, ajungând la concluzia cã: „Fãrã iubire nu
putem trãi. Ce fac de azi înainte? Încotro-mi îndrept paºii?
Pe care drum? Ce cãrãri îmi aleg în viaþã? Meritã sãncerc sã mã zbat? Ce-am fãcut pânã acum? Unde am
greºit?”. Ajunge la concluzia cã noi „suntem prada
propriilor noastre calvaruri”. Finalul este eliadesc.
Aminteºte de „Nuntã în cer.” Iluzia se suprapune perfect
peste realitatea - vis: „ªerban doarme cu sforãituri. Valeriu
se ridicã brusc. Ochii lui, ca douã beculeþe roºii,
scânteietori; lumina lor se mãri mult, inundã pe
neaºteptate încãperea. Simina deschise ochii. În uºã,
bãrbatul ei – masiv, greoi, cu ochii injectaþi – se bãlãbãnea
abia þinându-se pe picioare”.
Întrebarea femeii devine laitmotiv în final: „Unde-i?”
„Cãzu în genunchi în faþa bãrbatului, într-un hohot de
plâns”. Iluzia dispãruse. Pagini dense, de mare analizã
psihologicã. Ambiguitatea o sporeºte.
În altã nuvelã, Tatãl ºi fiul, un alt cuplu: inginerul Andrei
Livedea ºi profesoara Tina Mâslea. Andrei trãia drama
singurãtãþii despãrþit de Tina, în ziua de douãzeci ºi trei
aprilie, ziua lui de naºtere. Visul i-o aduce ca pe o prezenþã,
ca pe o certitudine vie ºi realã. Timpul este dat înapoi.
Afarã ploaia continuã sã cadã, undeva se aude o
locomotivã. La uºã îi sunã un ostaº, Lucian, fiul sãu,
venit în permisie sã-l felicite, aducând cu el o sticlã de
wisky. Lucian are în faþã pe tatã: „Bãrbatul cu trãsãturi
aspre, cu ochi cenuºii, având în ei luciri de metal ºlefuit,
cu aerul lui distins, fãrã aroganþã, constructor de case.”
În casa aceasta lipseºte femeia. Prilej pentru scriitor în
a-i aduce un fermecãtor elogiu: „Cu mâinile ei de aur,
zâmbetul ei cald, ocrotitor ºi înfiorãtãtor, dãruit bãrbatului
atunci când îi e mai greu, însufleþind casa, dându-i ceva
din personalitatea ei, îmbogãþind viaþa bãrbatului”. O altã
femeie, Ada se gândeºte, totuºi, sã-l felicite. În momentul
acela, un telefon de pe ºantier îl anunþã cã apele ameninþã
sã-l inunde. Peste strigãtul înãbuºit al depãrtãrii þâºneºte
raza de speranþã: „Vezi, Lucian, n-am sã vin singur. O zi
ca asta nu se poate sãrbãtori în doi, înþelegi?” Între datorie
ºi aniversare, bãrbatul a ales datoria.
Profundã, subtilã ºi plinã de farmec stilistic – poate
capodopera sa – rãmâne Noaptea în care vom visa
trandafiri. Aici însuºi autorul concret iese la ivealã, George
Bãiculescu, personaj - confesor, dar ºi martor la întâlnirea
fascinantã dintre Radu ºi Ella. Laitmotivul nuvelei acesteia
rãmâne replica Ellei: „Avem nevoie de confesiuni, de
destãinuiri”. Destãinuirea este ca o terapie pentru cei doi,
întâlniþi într-un sanatoriu. Aceºtia îºi spun propriile
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experienþe aducãtoare de traume, ajungând la concluzia
medicului cã „Dacã n-am iubi, n-ar fi posibile amintirile ºi
speranþele.” Noaptea, Radu a visat trandafiri: „Buchete
întregi de trandafiri puse în vaze roºii ºi negre ºi verzi, ºi
toþi aveau petalele zdrobite, ofilite, moarte.” Dimineaþa,
când a cãutat-o, Ella pãrãsise staþiunea. Excelentã
analizã a unor suflete traumatizate de niºte factori
exteriori mânuiþi de mâna nevãzutã a destinului. Un aºa
final de mare subtilitate mai gãseºti doar în nuvelele lui
Mircea Eliade.
Printre nori, un petec de cer albastru debuteazã cu un
excelent eseu despre iubire, din punctul de vedere al
Magdei Mihai, complet derutatã de compartamentul
neaºteptat al lui Andrei, aflat într-o rezervã de spital.
Magda îi face o vizitã sperând într-o împãcare. Cândva îi
refuzase dragostea. La singura ºi sincera declaraþie de
iubire a lui, ea îi rãspunsese imprevizibil ºi derutant: „Nu
cred, tovarãºe Andrei.” Nici ea nu ºtia de ce refuzase,
deºi sufletul îi vorbea altfel. Acum în rezerva spitalului,
ea este cea care primeºte o loviturã mai grea decât a
unui bolovan aruncat în plinã figurã: „Nu pleci, Magda?”
Replica bãrbatului o descumpãneºte, crezând cã femeia
a venit din compasiune.” Magda iese „nãucitã, cu gândurile
fãrâmiþate – cioburi dintr-un pahar spart pe o pardosealã
de mozaic.” Povestirea se încheie simetric, cu alte reflecþii
ale femeii, lãsând iubirii o razã de speranþã: „Cineva drag,
apropiat, care îþi dã încredere în mersul tãu, care te faci
sã calci mai sigur, mai demn te aºteaptã.”
Pe aceeaºi temã a iminentei destrãmãri a cuplului
este ºi Minus cu minus niciodatã plus în care protagoniºtii
sunt pictorul Grigore Laurenþiu Petrina ºi Olga, soþia sa.
Aceasta îl anunþã cã va merge în concediu la mare o
lunã, la tratament. Sãptãmânile de aºteptare sunt
chinuitoare pentru bãrbat. Întreba în fiecare zi poºtaºul
de vreo veste. Îndoiala îl chinuie, apoi se transformã în
teamã, fricã, obsesie ºi chiar în coºmar la gândul dispariþiei
inexplicabile a acesteia din viaþa lui. Identificãm aici câteva
strãlucite pagini care realizeazã douã portrete, cu detalii
asemãnãtoare unui pictor: al mamei de la þarã sau al
unui coleg de liceu. Acum îi dispare ºi dorinþa de picturã,
devine apatic. Ieºit dintr-o ºedinþã, o întâlneºte întâmplãtor pe Gabriela, o fostã colegã de facultate, sositã în
oraº cu ceva treburi, cu care-ºi dã întâlnire pentru o
posibilã consolare. Chiar în acea zi, poºtaºul îl întâlneºte
ºi îi înmâneazã un plic de la mare semnat de Gabriela.
Dintr-o datã, pictorul devine altul: „Puþin adus de spate,
cu plicul nedesfãcut în mânã, merge prin mijlocul strãzii
plutind undeva, într-un spaþiu ireal, între pãmânt ºi cer,
printre zdrenþe albe ºi albastre de nori. Departe, sub
castanii tineri, pe trotuarul din stânga, se îndreaptã spre
Olga, pe celãlalt – Gabriela. Siluiete uºoare, vaporoase,
de vis.” Dintr-o datã, pofta de viaþã, de lucru izbucneºte:
„Azi va lucra intens, spornic ºi sigur la acel peisaj marin,
care va fi ceva nou, fascinant ºi tulburãtor, va fi marea
cea mare, cu splendorile ºi tainele ei.”
Cea mai tulburãtoare dintre nuvele rãmâne însã Breloc
care se abate întrucâtva de la tema cuplului, abordândo, dintr-o perspectivã originalã, pe acea a singurãtãþii.
Cred cã este unicã în literatura românã prin fineþea cu
care scriitorul urmãreºte psihologia unui simplu funcþionar
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– contabil conºtiincios, fãrã familie, din dublã perspectivã:
cea exterioarã, a colegilor de birou ºi a apropiaþilor, dar
mai ales cea interioarã, din perspectiva lui Nicolae Ioachim
care, venit împreunã cu superiorii sã-i constate decesul
ºi sã-i organizeze înmormântarea, descoperã în jurnalul
acestuia un intelectual fin, subtil, profund, cu o viaþã
interioarã complexã, având o culturã vastã. Aparenþele
înºalã, ar zice cititorul, cãci contabilul Daniel Bucura
semna condica de prezenþã cu un creion bont, de treizeci
de ani, dar þinea un jurnal de o extraordinarã bogãþie
sufleteascã.
Casa de la cotiturã din nuvela cu acelaºi nume va
putea fi demolatã pentru a lãsa loc unei noi ºosele, doar
dupã ce se povesteºte dragostea cu sfârºit tragic dintre
ªtefan ºi Alina, iar tatãl, Gheorghe Pãltineanu, îºi va
omorî propriul fiu, pe Tiberiu, trecut la legionari ºi apoi
dezertor din armatã.
Prima dintre observaþiile cele mai importante, dupã
lectura întregii cãrþi, ar fi aceea cã un pictor ar scoate la
ivealã niºte capodopere doar dacã ar picta dupã descrierile
lui George Bãiculescu: peisaje, portrete, interioare. Cred
cã, undeva, cândva, în copilãrie, ºi-a abandonat menirea
de pictor cu pensula. A regãsit-o pe aceea mai frumoasã
în care stãpânitorul e cuvântul. N-a prins numai suprafaþa,
ci a pãtruns în adâncuri, devenind un strãlucit pictor de
suflete. Izbândeºte subtile analize ale meandrelor

sufletului bântuit de regrete, suferinþe, remuºcãri, generate de trãsnetele lui Zeus care desparte fiinþa originarã
androginã în cele douã jumãtãþi pentru cã l-a sfidat. G.
Bãiculescu e mai presus de Zeus, cãci lasã o umbrã de
speranþã, în fiecare dintre nuvelele sale, cuplului aflat
într-o iminentã dezlipire.
Mai e ceva: un farmec stilistic aparte, o ºtiinþã a
analizei cum numai la marii scriitori descoperi, o subtilã
trecere de la vis la realitate, de la deziluzie la speranþã,
cu planuri temporale ºi spaþiale care se intersecteazã la
fel de subtil, ceea ce îi conferã unicitate.
Aºa dar, unitate stilisticã ºi tematicã – trãsãturã ce
conferã greutate volumului, situându-l alãturi de mari
înaintaºi: Vasile Voiculescu ºi Mircea Eliade.
ªi mai e ceva: o prozã „grea”, având ca protagoniºti
intelectualii (inginer, contabil, pictor, arhitect, profesor)
cu aspiraþiile, cu dramele, cu speranþele, cu obsesiile,
cu orgoliile, cu îndoielile, dar mai ales cu singurãtãþile
lor. Peste toate, Nehoiu, oraºul de la poalele Penteleului
care intrã în literatura românã pe douã cãi: Topos al unor
întâmplãri pe care cititorul le simte legate de viaþa lui
spiritualã ºi socialã, dar ºi o Casã sufleteascã a fiului
sãu, George Bãiculescu. Un nume de scriitor care-i va
întãri renumele oraºului Nehoiu, „spectacol feeric,
prezentat în aer liber, sub cupola albastrã, încãrcatã de
stele, a cerului.”

Ion Roºioru

POEZIA ESENÞELOR RARE

* Arthur Porumboiu, Poeme optimiste din vremea Ciumei
Roºii, Constanþa, Editura „Ex Ponto”, 2008.
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îndoielile care-i dau târcoale în clipele atroce de frig
existenþial. Senzaþia reconfortantã de zbor ºi de hãlãduire
dezinvoltã în astral alterneazã cu cea de prãbuºire ºi de
cantonare în terestritatea cenuºiului cotidian asfixiant.
Poetului îi repugnã entuziasmul de comandã (sintagmã
care în vremea comunismului de paradã l-a costat câteva
luni de detenþie), umilirea omului de cãtre o societate
care-ºi întoarce faþa de la el când bietul ins se aºteaptã
cel mai puþin. Aceastã desconsiderare ori marginalizare
concertatã a poetului are, însã, cel mai adesea, efectul
contrar: îl mobilizeazã în înverºunarea de a escalada
întunericul molestator (Eu îmi caut bucuria ).
Poetului de stirpe ºi de clocot macedonskian îi repugnã
ura visceralã, revãrsãrile de instinctualitate primarã,
strivirea spiritului însetat de esenþe, injustiþiile de orice
naturã, samavolnicia, carceralitatea, suficienþa,
dezabuzarea ºi altele, opunându-le neîncetat dragostea
înnobilatoare, celestul imaculat, libertatea necondiþionatã,
trãirea în puritate auroralã, curajul civic, asumarea luptei
întru desãvârºirea creatoare a destinului, acceptarea
bãrbãteascã a provocãrilor timpului, alerteþea „flãcãrii
sociale”, lucrarea neodihnitã a sufletului ºi a tuturor
simþurilor. De aici decurge firesc neîntrerupta laudã adusã
PRO

Ultima carte de versuri* semnatã de Arthur Porumboiu
la Editura constãnþeanã Ex Ponto (2008) se numeºte
Poeme optimiste din vremea Ciumei Roºii, titlu ce pare
sã parafrazeze, fie ºi doar datoritã memoriei involuntare,
pe cel de Poeme vesele ºi triste de prin cârciumi
comuniste al regretatului Ion Chichere.
Arthur Porumboiu este printre puþinii poeþi care n-au
muºcat din momeala experienþelor lirice optzeciste,
strãduindu-se din rãsputeri sã menþinã scrisul poetic
într-un areal al puritãþii ºi al demnitãþii lirice tradiþional(ist)e.
ªi în volumul de faþã, poetul îºi observã ºi-ºi comenteazã
dualitatea fiinþei poetice polarizabile între grandios, cosmic, intemperie dezlãnþuitã, durabilitate, pe de o parte ºi
vulnerabil, delicat, efemer, roural, pe de altã parte.
Continuã sã se plângã de ingratitudinea lumii ºi a firii
agresive ºi implorã un strop de înþelegere protectoare
pentru el ºi pentru poezia lui. E vizibilã ºi în acest volum
pendularea între încrederea neþãrmuritã în opera care se
impune ca un scut inexpugnabil între el ºi moarte, ºi
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miracolelor firii: împlinirea cromaticã a sevelor în petalele
roºii de trandafir ori în boabele albastre de strugure, puterii
de a se bucura în fiecare zi ca de-o izbândã destinalã
convertibilã într-un nou poem ocrotitor, fertilitãþii ploii,
reiterãrii ritualice a luminii roditoare, zâmbetului cald ºi
liniºtitor al iubitei º.a.m.d.
Nu lipsesc din dialectica discursului poetic nici
momentele de dezolare ºi amãrãciune culminând cu
adevãrate spaime apocaliptice: „Fierbe lumina pe caldarâmuri. / Sufletul se-nãbuºã / ca-ntr-o cãmaºã de forþã, /
Sunetul se sinucide-n pasta de bitum, / iar peste buzemi tatueazã o torþã. / Cerul - ca un jet de petrol - arde, / ºi
pãmântul cu-nfricoºatã nepãsare / îmi smulge, ale
speranþei noi stindarde, / ºi-mi arã obrajii cu bulgãri de
sare!” (Canicula). Rãul existã sub cele mai neaºteptate
ºi mai diverse întrupãri, prilej pentru poet sã se întrebe
dacã arderea lui pe rugul poeziei mai poate preveni sau
ameliora ceva în ordinea socialã sau naturalã ºi înclinã
sã-i confere un rol pozitiv acestei mistuiri: ,,Mã consum
ca un radiator -/ Cãldura mea cine-o primeºte ?/ Moartea
nu!/ Poate semenul aflat / sub luciul neiertãtor al
singurãtãþii, / poate iubita pãrãsitã / sub negura moale ºi
umedã / ca drumul unui limacs;/ poate luptãtorul ce-ºi
priveºte / scutul ciuruit, / ori pomul ce se uitã la mine /
implorând dezlegare de rod. // O, dacã arderea mea /
i-ajutã numai o clipã, / lupta trebuie continuatã / chiar de
voi plãti / cu propria-mi viaþã.” (O, dacã arderea mea). Pe
acest fond de deziluzii ºi de speranþa, va conveni în forul
lui interior sã se confrunte cu nedreptatea, cu liberul arbitru,
cu ucigaºul fãrã simbrie, cu ura socialã, cu indiferenþa
semenilor, cu întunericul roºu, cu alienarea depersonalizatoare, cu violenþa de orice naturã, cu, pe scurt, tot
ceea ce atenteazã las echilibrul uman sau cosmic.
Motivul soldatului sau al „luptãtorului îndârjit” e unul
obsesiv în volumul de faþã (v. Poetul ºi patria, Un soldat,
Cu lamentaþii, Crinul astral etc.).
Experienþa carceralã din tinereþe continuã sã-i
terorizeze memoria cu puhoiul ei coºmaresc, chiar dacã
de atunci s-au scurs circa patru decenii (v. Viaþa în celula
numãrul ºapte, Poemul spaþiul închis, Întoarcerea aceea,
Septembrie º.a.). Existã în aceste poeme o veºnicã stare
de pândã ºi de angoasã metafizicã oracularã ca nimeni
sã nu se mai poatã sustrage lucrãrii timpului hãmesit:
„Suntem uneltele-i oarbe / prinse-n veninosul sorb, / sau
simple fructe pe obosite tarabe /vegheate de-un orb? //
Ce vrea nisipul cu noi?/ In valea asprã ne varsã Luna, /
ori, ca pe stridiile moi, / graba cetãþii ne-nghite întruna?/
/ Lucrare duºmãnoasã, asprã / ca indolenþa nisipului orb;
/ ne sunt smulse rãdãcinile clare / ºi oamenii, unii pe alþii
se sorb!” (Necunoscuta lucrare). Niciun refugiu nu mai
este posibil din faþa rãului universal, a cãlãului, a
vânãtorului, a paingului cu înþepãturã mortalã ºi cu plasã
necruþãtoare. Poetul e captivul Banalitãþii (Din realitate).
Foarte încrezãtor, de regulã, în poezia sa care-i poate
deveni pavãzã împotriva morþii, poetul are frecvent ºi
momente de îndoialã, de resemnare, de recunoaºtere a
vulnerabilitãþii fiinþei umane ºi de capitulare în faþa propriei
condiþii. Sentimentul erorii gliseazã, nu altfel decât
viermele-n mãrul rumen, în sufletul poetului care cu greu
încearcã sã se debaraseze de el (Rugã, Un aparat ), fiind
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aproape convins de faptul cã: „Cu o garoafã / nu poþi
sparge / rezistenþa de beton / a Nopþii” (Inscripþie).
In momentele sale faste, poetul se crede nemuritor
sau mãcar capabil sã þinã, prin cuvinte, moartea la
distanþã, obþinând o pãsuire din partea ei: ,,Moarte, nu
veni ! Nu te chem. / Eu, în clipa de-acum, / mã zidesc
definitiv în poem, / ºi sînt :Luminã ºi Drum” (Lãsaþi-mi
zorii). Sau: „orgoliul meu poate sã nascã din cuvinte, / un
templu-n care moartea n-are voie sã intre!” (Autoportret).
Meditaþiile pe tema poetului, deopotrivã vatex ºi artifex,
constituie una din constantele scrisului lui Arthur
Porumboiu: „Poetul nu-i un prinþ fericit, / ci muncitorul
care dislocã piatra, / ºi-o duce la temelia zidirii;/ un
muncitor simplu, / plãtindu-ºi bucata de pâine / cu propria-i viaþã;/ dacã lumina ei nu se vede / chiar a doua zi,
/ ea totuºi existã cum o undã de soare / în plantã” (Despre
viaþa poetului ). In aceeaºi ordine de idei, poetul îºi glorificã
rãdãcinile, munþii sãi albaºtri unde a învãþat „venirea aprigã
a miresmei” (Confesiune). Comuniunea cu firea în ceea
ce are ea mai roural-auroral este o altã constantã a liricii
acestui poet care simte nevoia sã fie ocrotit ºi sã ocroteascã la rându-i: ,,Obligaþia mea e sã apãr / frãgezimea
emoþiei / ºi puritatea Trandafirului -/ care numai prin jertfa
sa / existã. // Iar dacã pânza strãvezie a miresmei / trece
ºi prin sângele meu, / gãsesc cã-i lucru divin / ºi apãr!//
Obligaþia mea e / sã mã apãr pe mine: fiindu-mi izvorul /
ºi cel ce bea.” (Sã apãr!) Puritatea ºi cantonarea în
fragilitatea vegetalului ajuns la zenitul miraculos al
ecloziunii sale florale genereazã clipe faustice de
comuniune cu întreaga fire: ,,Floarea Viei nu îngãduie /
moartea!” (Când înfloreºte ).
Uneori pe poet îl încearcã nostalgiile unei tinereþi
boeme ce-ºi era suficientã sieºi (Autoportret de tinereþe,
Cântã-mi tu, vântule), însã refugiul acesta e pasager, chiar
fulgurant, întrucât o naturã austerã, hieraticã, atinsã de
aripa rece a tehnologiei industriale expansioniste pare
sã-l acapareze pe poet cu gerul ei existenþial dezolant ºi
ineluctabil (Stare, Nume, Parabolã). Credinþa a rãmas în
urmã, aninatã de icoanele copilãriei. Îndepãrtarea de
Dumnezeu potenþeazã acut starea de singurãtate ºi de
noapte ineluctabilã care vulnerabilizeazã sufletul („Ah!
Tu Noapte, Noapte crudã”. Þipãtul sângelui ). Memoria
supureazã agasant. Obsesia nedreptãþilor ce i s-au fãcut
poetului de cãtre o societate ingratã sau de un destin
saturnian nu-i dã în niciun chip pace (Noaptea ºi-a întins
straturile, Ninsoare etc.) Momentele de calm ºi de împãcare, ca ºi de orgolioasã conºtiinþã a datoriei împlinite în
condiþii maºtere ºi în vremuri ostile creaþiei, nu întârzie
nici ele sã-ºi facã simþitã prezenþa ºi sã se insinueze
bãrbãteºte în discurs: „Nu plângând mã voi reîntoarce /
în munþii mei;/ nu sentimentele zdrenþuite / vor întinde
mâini cerºetoare, / deºi pe faþa mea timpul ºi-a scris
tatuajele / ºi flacãra pâlpâie calm; / întreg ºi pur, / înarmat
cu credinþa / cã grâul a fost ajutat ºi de mine, / cã floarea
ºi-a desãvârºit, în minuscula-i cupã, / firul de parfum, / ºi
prin înþelegerea mea; / altfel munþii ºi-ar închide porþile, /
ºi eu aº fi ca un prinþ fãrã patrie.’’ (Nu plângând). Pe
acest fundal de acalmie provizorie, poetul îºi acceptã
pânã la capãt „meseria de a trãi” Cum ar spune italianul
Pavese, moartea rimând cu o plonjare în lumina
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unor sentimente de zãdãrnicie a tuturor eforturilor omeneºti
(O dulce liniºte ). În aceastã stare sufleteascã pânã ºi
iubirea devine un lest, departe de a fi un prilej de
alimentare ºi de propulsare a zborului liric spre nemurire
(Iar ai venit, Stare ) ori vindecãtoare de solitudine ºi de
spaime existenþiale (Si-aº fi vrut, Searã banalã, Vid).
Evadarea din iluzie nu este deloc uºoarã ºi ea þine nu de
o izbândã ci de o recunoaºtere a propriei înfrângeri
:”Murdar e sufletul. / Acum / eu nu sunt flacãrã / ci scrum.
/ Iubirea Ta -/ de stânjenei, / cu movul ei /loveºte-n mine
/ ºi ºtie grabnic / sã dezbine, / astfel despãrþindu-ne /
cum noaptea de zi, pe coline.” (Stare). Poetul gãseºte
atunci forþa sã nu se mai mintã acceptând crudul adevãr
cã oamenii se nasc ºi, mai ales, mor singuri: „Înfricoºãtoare / orele / când vor veni, / singur voi fi !/ Înfricoºãtoare
/ când palmele gerului / de frunte mi se vor lipi. / Chiar ºi
amintirea ta, / din diagrama memoriei va pieri!” (Când
orele).
Arthur Porumboiu rãmâne un poet de substanþã,
poeziile sale constituind adevãrate oaze de lirism
nepervertit de mode, în majoritatea revistelor literare
prestigioase din întreaga þarã ºi impunând, ca ºi cãrþile
autorului, prin prospeþime imagisticã ºi prin fidelitate faþã
de temele mari ale literaturii din totdeauna.

Zaiþ Marga-Doina - Compoziþie
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dureroasã. Chinul neºtiut creaþiei este admirabil ºi
olimpian sugerat printr-un vers interogativ admirabil: „Aþi
auzit Trandafirul cum îºi fabricã mireasma?” (Discuþie
liberã). In altã parte, poetul se identificã virtual cu aceastã
floare miraculoasã întru decantarea ºi jumelarea sevei
cu lumina: „M-aº vrea un trandafir obsedat de propriu-i
parfum:„ (Eu am fost ales). Numeroase sunt piesele lirice
în care poetul, nu fãrã un anume narcisism, reflecteazã
diferenþiator asupra propriei deveniri : el este cel ales sã
ajungã în Valea Transparenþei rimând cu o Golgotã a
creaþiei, suflet de excepþie catalizatoare de esenþe rare,
fiinþa care a depãºit ºi a explorat liric vârsta entuziasmului
romantic juvenil, flacãrã veºnicã înfruntând spaþiul ºi
timpul º.a.m.d. Uneori autoportretul este proiectat în viitor
cu acelaºi orgoliu protector care-i anihileazã duºmanii
neputincioºi în a-l contesta la nesfârºit împroºcându-i
puritatea cu otrava invidiei: „Eu voi rãmâne ceea ce am
fost: / o flacãrã intensã, / care nu ºi-a cãutat adãpost /
dincolo de câmpul de luptã;/ laser ce arde / mâinile celor
ce-ar pune /sârmã ghimpatã în jurul / sufletelor noastre; /
celor ce-aduc veninul / ºi-l varsã-n venele inocenþilor; /
Celor ce maculeazã Cuvântul -/ la simpla atingere!” (Eu
voi rãmâne).
Deºi foarte parcimonios ºi discret în privinþa liricii de
dragoste, Arthur Porumboiu rãmâne în acelaºi spaþiu al
puritãþii panteiste, împrumutând parcã tonul psalmic ºi
combustia esteticã din Cântarea Cântãrilor, ca în acest
poem tulburãtor: „Poate vii din Galaad, ºi-aduci pe mâini
/ mireasma densã a mãslinului ; (Tu ai fost acolo când /
parfumatele uleiuri / îmbãlsãmau zorii ): /Purpuriul buzelor
tale l-ai aprins / în ziua de jertfã a Mielului, //ºi naºterea
ta a fost / într-o peºterã de aloe ºi miere. / Farmecul tãu
e ca lumina :/ niciodatã nu-ºi pierde conturul.” (Cântec
de tainã). Sau: „Pur / ca desfacerea-n luminã / se-aratã
mersul tãu. / Asemenea triburilor vechi, / ce se-nchinau
focului, / mã rog þie în noapte :/ nu mã lãsa Singurãtãþii!”
(Mã rog ).
Prezenþa iubitei dã deopotrivã un sens major existenþei
poetului ºi creaþiei sale, în mãsura în care cele douã
categorii pot fi imaginate separat. Iubirea este pentru poet
singurul punct de sprijin, ilustrativ fiind în acest sens
poemul Neliniºtea nãscându-ºi imaginile, scris în
tonalitate ºi ritm baladesc barbian. Dragostea þine, aºa
cum observam ºi în altã parte, moartea la distanþã.
Absenþa, fie ºi temporarã, a iubitei îl pustieºte pe poet
ºi-l face vulnerabil (Dacã tu pleci, Un fiord anonim).
Aºteptarea celei dragi este febrilã ºi tensionatã ºi ea-i
prilejuieºte confesiuni incandescente: „Fãrã de Tine :/
aºteptare pânã / sângele îmi fuge din vine, / ºi rãmân
:seacã fântânã! / Poate totuºi un fir de luminã / mi te-o
aduce /cum mireasma-n trandafir / în amiaza dulce. /
Poate-n carnea mea /vei semãna iarãºi luminã, tu însãºi
rãmânând grea, / cum de aromã mãrul din grãdinã. / Sau
poate cã nu vii, / ºi astfel în necruþãtoare febre / sufletul
meu va fi împodobit / cu jerbe - / nemiloase ºi clare /
precum orele ce rup / din contururi solare / un trup”
(Aºteptare). Îndrãgostitul îºi cautã aleasa „precum fântâna
nouã: un izvor” (admirabil vers, cum doar lui Ion Dragomir
i-ar mai fi þâºnit de sub condei) din poemul În fiecare
fibrã. Sunt însã ºi momente când poetul se lasã pradã
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ESEURILE ATIPICE*
ALE MAGDEI URSACHE
Filonul eseistic, prezent ºi în proza propriu-zisã a Magdei
Ursache, în romanele sale Universitatea care ucide (1995), Astãvarã n-a fost varã… (1996), Strigã acum... (2000), Conversaþie
pe Titanic (200l), Rãu de România (2005) ºi Bursa de iluzii
(2005), alcãtuieºte, în întregime, substanþa volumelor Bolile
spiritului critic (2006) ºi Pe muchie de hârtie (2007), amândouã
subintitulate „eseuri atipice”, atipismul lor fiind con-ferit de
faptul cã sunt cronici ale tranziþiei, aide-mémoire, pagini de
jurnal, foiletoane, pamflete, toate la un loc reflecþii ale unui
critic literar, ale unui sagace observator al vieþii literare, culturale
ºi politice, deopotrivã de pânã în 1989 ºi de dupã aceastã
datã. Nu poate uita ºi nu poate ierta toate ingerinþele cenzurii
(se propune o tipologie a cenzorului: „cenzorul radical ºi ultraresponsabil”, „cenzorul ipocrit”, „cenzorul torþionar”), cu
frontul ei larg de anihilare a literaturii autentice, de suprimare a
oricãrei forme de gândire liberã. În ultimii 18 ani, observã ºi
condamnã variile forme de manifestare ale paradigmei de: destructurare, de-sacralizare, de-moralizare, de-formare, mai puþin
de-secretizare (ultimei ipostaze aducându-i un argument în
plus anihilarea de fapt a Colegiului Naþional pentru Studierea
Arhivelor Securitãþii).
Atentã observatoare a literaturii contemporane (a fost redactor la „Cronica” ieºeanã pânã în 1976, când, în urma unei
mârºave maºinaþiuni, i se interzice dreptul la semnãturã pânã
în 1989), Magda Ursache evocã formele monstruoase pe care
le lua literatura realist-socialistã, denunþã ruºinosul pact cu
diavolul al unor scriitori. Este profund intrigatã acum de atacul
la clasici, sub pretextul unui „test de rezistenþã”, înregistreazã
cu profundã tristeþe afirmaþii de genul: Mihail Sadoveanu ºi
Liviu Rebreanu „nu mai sunt astãzi decât material pentru teze
ºi studii” ca ºi pretenþiile unor scriitori tineri, „lupi tineri, sau
mai ales lu-poaice tinere”, deranjaþi de opera lui Nicolae Breban,
Marin Preda, Augustin Buzura ºi Constantin Þoiu, în fine
revizuirile actuale, demolãrile de mituri ºi statui îi amintesc de
modul cum recuperau culturnicii comuniºti ceea ce ei numeau
„moºtenirea culturalã”.
Incultura, ofensiva nulitãþii se repercuteazã ºi altfel, în
modul cum este scrisã ºi rostitã limba românã, care, dupã ce a
fost transformatã în limbã de lemn ºi a fost slavizatã în anii
comunismului, acum suferã o altã formã de opresare: „Cine
s-ar fi gândit – scrie autoarea – cã libertatea poate fi atât de
urâtã lingvistic”. Noteazã numeroase dezacorduri, accepþiuni
greºite, bâlbe, pronunþii greºite, debandada ortograficã. Se
raliazã altor apãrãtori ai puritãþii limbii, precum Alex ªtefãnescu,
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* Se are în vedere volumele Bolile spiritului critic, 2006, Pe muchie
de hârtie, 2007, semnate de Magda Ursache.
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pe care îl citeazã: „Dacã nu suntem în stare sã extindem
românofonia în lume, mãcar sa nu permitem ca harta limbii
române sã ajungã mai micã decât harta României”. Deplânge,
de asemenea, scoaterea de pe postul naþional de televiziune a
singurei emisiuni de apãrare a limbii, aceea lui George Pruteanu.
În replicã la ceea ce numeºte „masacrul contemporan al
limbii”, citeºte scriitori buni mânuitori ai limbii române ºi citeazã,
cu încântare, pe lângã idei, termeni ºi sintagme create de
aceºtia: „maimariiminþii” (Nichita Stãnescu), „mitocani adânci”,
„imbecalizarea României”, „jargonul submediocrilor” (Octavian
Paler), „dia(bo)lectic”, „potlogareme”, „coþcãreme”, „gãinãreme” (Luca Piþu), „(s)exegeze” (ªerban Foarþã), „realitate
poetofagã” (Arcadie Suceveanu), „telecomando” (Pavel ªuºarã),
„salamandritudine”, „scriitorist”, „dãscãloºnic” (Paul Goma),
„pragmatii” (Mircea Cãrtãrescu), „egoprozac” (Adriana Babeþi),
„Þara Meºterului Manele” (Andrei Oiºteanu), „haosmos”
(Magda Cârneci). Scrie cronici substanþiale despre poeþi
moldoveni, precum Mihai Ursachi, Valentin Talpalaru, Gheorghe
Lupu, Nicolae Turtureanu, crezând cã poezia ieºeanã are ca
marcã principalã „blândeþea iubitoare”. De asemenea, despre
eseiºti ca Val Gheorghiu ºi Luca Piþu. Pentru acesta are o preþuire
specialã: „Spectacolul uluitoarei sale ºtiinþe de carte e rarisim.
Trece, dacã îl poþi urma, din gândem în gândem. Conversaþia
lui e ca un fel de patchwork ameþitor de colorat. Naractor de
elitã, înºirã ºi deºirã fire; te prinde cu momeala unui amãnunt
picant de istorie literarã, cu o secvenþã de saga bucovineanã,
cu etno-turisme ori cu o istorioarã stuproasã. Colo, un neologism sclipicios, asociat nãzdrãvan cu un petec de bucoavnã; o
scamã de poezie lângã alta de politichie; un fragment de cozerie
uºoarã lângã o descindere eruditã în etimon ºi patchwark-ul
înfloreºte. Sigur cã mai înfige sula, exorcist, cu un cuvânt de
afurisenie, într-un nod urât: Securitatea”.
Temele cu care se bate consecvent eseista sunt mult mai
bogate ºi mai variate: inventarea de celebritãþi, literatura tânãrã
despre „orgasme perfecte ºi sicreturi sexuale”, grupurile de
presiune, reactivarea marxizanþilor, revizuirea aristocraþiei
interbelice, relativizarea unor valori, blamarea orgoliului istoric,
considerarea ca erezie a specificului naþional, critica specializatã
în ultramediatizarea cãrþilor trecãtoare, analiºtii politici, „treipatru pe cap de locuitor”, cultura, criza cititului, împuþinarea
bibliotecilor ºi a librã-riilor, mediocritatea tipãriturilor. Este
convinsã cã existã voci critice care se vor opune acestor tare,
una dintre aceste voci numind-o: „Dupã mine, Daniel CristeaEnache scrie nu mai puþin bine decât Nicolae Manolescu. El ºi
alþii ca el ar trebui sã exercite rolul sanificant al criticii de
întâmpinare, cum au fãcut-o, la vremea lor, MaiorescuLovinescu-G. Cãlinescu. ªi asta ca sã nu devenim aurolaci în
literaturã, cu punga puþind a pustiu, dar ºi cu datorii neonorate”.
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LUCIAN BÂGIU, ARHITECTUL
DECONSTRUCÞIEI

* Lucian Bâgiu, Bestiar. Salatã orientalã cu universitari
închipuiþi, Bucureºti, Editura „Cartea Româneascã”, 2008.
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cã avem de-a face în cazul de faþã cu un roman destul
de dificil ºi voit ambiguizat, cu o dinamicã a situaþiilor ºi
perspectivelor narative greu de urmãrit. ªi totuºi pe acest
palier al abordãrii narative, lanseazã autorul provocarea.
Critici la adresa sistemului universitar s-au mai aflat, e
drept cã Lucian Bâgiu cerne din nou printr-o sitã finã tarele
sistemului ºi o face într-un mod curajos ºi cât se poate
de vioi. Însã miza majorã a textului se constituie din
împletirea stilurilor epice ºi a formulelor narative ce par
sã rãstoarne la modul cel mai tranºant orice canoane.
Având ca punct de pornire povestea unor universitari
„închipuiþi” dintr-o urbe transilvanã, autorul pune în practicã
o experienþã naratologicã, prin confruntarea mai multor
naratori, prin implicarea directã a cititorului cãruia i se
adreseazã în repetate rânduri din subsolul paginii ºi, în
final, printr-o nesupunere totalã pânã ºi a personajelor. În
acest joc al hazardului aparent, notele infrapaginale joacã
un rol capital, pe de o parte par sã lãmureascã circumstanþele unor situaþii, iar, pe de altã parte, dilateazã câmpul
informaþional pânã la deformare.
Într-un crescendo continuu se realizeazã intervenþiile
naratorilor, trei la numãr, naratori care se suspecteazã ºi
corecteazã reciproc, într-un joc postmodern ce nu exclude comicul de limbaj ºi situaþie, coincidenþele de nume,
trimiterile metatextuale, parafraza, într-un cuvânt o intertextualitate dominantã. Din spatele rândurilor, autorul îºi
provoacã fãrã cruþare cititorul, reuºind sã îl seducã ºi sã
îl angreneze într-o cãutare a sensurilor ce oricum sunt,
aºa cum de altfel ºi par, foarte adânc inserate în inima
textului. Se vede doar ceea ce vrea autorul sã se vadã,
iar nu o semnificaþie anume este vizatã, ci maniera unei
perspective narative, e drept derutantã la început, care
sã îmbine tehnici ºi stiluri diferite. Nici acesta nu este un
scop în sine, cãci totul e luat în derâdere, la graniþa
neseriozitãþii, a abolirii regulilor prestabilite.
Cum vocile narative ale textului par sã nu ajungã la
un consens, iar personajele însele aduc în intervenþii
infrapaginale anumite completãri, s-ar pãrea cã textul
scapã de sub control sub imperiul unei dezordini totale ºi
al lipsei de autoritate auctorialã ºi totuºi nu este aºa.
Probabil în umbra textului, naratorul-personaj se amuzã
copios de propria-i aventurã, intuind cu amuzament
reacþiile cititorului derutat de avalanºa trimiterilor textuale,
de disputa naratorilor ºi amplificarea planurilor epice.
Parteneriatul autor-cititor îmbracã noi forme (cum altfel
decât persiflante!) în proza pe care o propune Lucian
Bâgiu. Remarcãm în acest sens o anume obstinaþie în a
deruta cititorul, atras permanent într-un joc actoricesc al
dialogului mimat, în esenþã fiind vorba de un monolog,
precum în nota de subsol ce urmeazã: „Ne-ar fi fost cu
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Lucian Bâgiu ne provoacã din nou, de aceastã datã cu
un roman, Bestiar. Salatã orientalã cu universitari
închipuiþi*, roman pregãtit de altfel de celelalte cãrþi pe
care autorul le-a publicat, în sensul cã regãsim o
compoziþie romanescã mixtã, ce nu exclude confesiunea,
stilul epistolar, suprapunerea vocilor narative, fragmentarismul, viziunea oniricã, ironia ºi parafraza.
Bestiarul poate fi privit ºi ca un roman-confesiune,
redând în cheie parodicã, experienþa unui tânãr asistent
în mediul universitar, experienþã deloc confortabilã,
decupatã din tiparele reale cu atâta ironie ºi luciditate, cu
detaºare, chiar dacã nu totalã, cu surprizele de zi cu zi la
care personajul-narator asistã cu uimire. De aici exasperarea unor situaþii ºi ridicolul unor scene în care universitarii sunt angrenaþi, spre exemplu procesul profesorului
titular, cu care debuteazã romanul ºi la care tânãrul
asistent este chemat ca martor. ,,În acel moment mi-aº
fi dorit sã fiu oriunde altundeva în univers, mai puþin în al
treilea rând al sãlii de judecatã. Pânã ºi perspectiva
examenului de titularizare îmi pãrea ca o Mekka binecuvântatã, iar seminariile aferente disciplinei anoste drept
cea mai dezirabilã opþiune a planetei.” (p. 17).
Întrezãrim astfel drama asistentului în lumea academicã în care nu se simte în largul sãu, trãieºte ºi pãºeºte
nesigur, aflat la cheremul superiorilor, stânjenit în preajma
profesorului titular, dar pãstrând totuºi (cu greu) aparenþele. În acest punct intervine ca un artificiu narativ
autoironia, cãci autorul nostru stãpâneºte la modul cel
mai sigur subtilitãþile limbajului ºi intuieºte potenþialul
expresiv al acestuia. Sarcasmul autorului este nereþinut
ºi el vizeazã nu doar anumite figuri universitare, ci ºi
instituþii, între primãrie ºi rectoratul universitãþii ,,relaþiile
erau perfecte”! (p. 27). Statutul profesorilor din catedrã,
relativitatea examenului de titularizare ca asistent ce
depindea mai mult de alþii decât de sine însuºi, atmosfera
glacialã dintre colegii de catedrã ce nu se citesc între ei,
toate aceste aspecte surprinse cu veritabil umor ºi finã
ironie creeazã impresia unei viziuni cinematografice, ce
deruleazã galopant secvenþe de viaþã realã. Aºa-zisele
evenimente stau toate sub semnul precaritãþii resimþite
acut de tânãrul ºi proaspãtul universitar. „Însã dacã stau
sã mã gândesc mai bine, senzaþia precaritãþii îmi era
familiarã de doi ani de zile încoace, de când mã trezisem,
întâmplãtor, membru al Catedrei.” (p. 29).
Lãsând la o parte tranzitivitatea textului ºi ocupându-ne de perspectiva auctorial-narativã, trebuie remarcat
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putinþã ca, în aceastã notã, sã intervenim pentru a
satisface curiozitatea lectorului. Nu o vom face.” (p. 105).
Caracterul ludic al scrierii se asociazã ironiei adesea
acide, spre exemplu, NOA, alias Naratorul Omniscient
Anonim, intervine direct în text, se prezintã, îºi cere
scuze, aºadar intrã într-un joc de replici ºi focalizeazã
atenþia într-o altã parte decât povestea în sine. Intervenþiile
acestea, ca ºi altele la fel de inedite, stârnesc de-a dreptul
râsul, uneori un râs amar, caragialian. Mediul academic
e prins în tipare foarte precise ºi deloc încurajatoare, mai
ales cã o anume disponibilitate stilisticã spre pastiºã ºi
satirã este stãpânitã indubitabil de tânãrul prozator. Sub
masca disimulãrii ºi ironiei sunt aruncate zarurile, precum
în fragmentul ce urmeazã: ,,Dupã cum se exprimase la
un moment dat Sânziana, ascultând interminabilele discuþii
amuzate dintre tãticu ºi mãmica despre viaþa universitarã,
nu era mare diferenþã între grãdiniþã ºi facultate, în ambele
«ºcoli» fetiþele ºi bãieþii se trãgeau de codiþe ºi îºi puneau
piedicã unii altora. Sânziana era, indubitabil, un copil
precoce.” (p. 83).
Revenim cu acest citat la Tristan, protagonistul
romanului, încã tânãrul conferenþiar de 34 de ani, cãsãtorit
cu Isolda (Iza), cei doi având o fetiþã, pe Sânziana, de
ºase ani, eroina altor întâmplãri din Sânziana în Lumea
Poveºtilor , de acelaºi autor. Aºadar, nimic nu e
întâmplãtor, nici numele personajelor, nici coincidenþele
pe care ele le sugereazã, doar cã în proza lui Lucian
Bâgiu, acestea sunt folosite cu scopul de parodiere, în
lumea modernã, miturile se volatilizeazã, devreme ce
primeazã un simþ exacerbat al realului, al actualitãþii
izbitoare ºi acaparante. Cãlãtoria cu maºina prin þinuturile
transilvane devine automat un prilej de constatare a unor
deficienþe ale realitãþilor româneºti, ,,Transilvania are
nevoie de autostrãzi” (p. 241), tabloul de la marginea

ºoselelor e de-a dreptul sinistru, cu deºeuri aruncate prin
iarbã, multã mizerie, resturi de mâncare ºi bovine ce
aleargã nestingherite pe strãzi. Descrierile acestea în
manierã jurnalisticã redau scriiturii de faþã o extraordinarã
prizã la real ºi ancorarea într-un prezent vulnerabil, cu
carenþele unei societãþi într-o continuã, interminabilã ºi
obsesivã tranziþie. Alergând bulversat în cãutarea unei
evoluþii coerente a acþiunii, cititorul tradiþional va fi ºi mai
mult derutat vãzând cã autorul paginilor de jurnal ce
descriu aceastã cãlãtorie simbolicã prin munþii ºi pãdurile
Transilvaniei e chiar Sir David Lodge. În subsolul paginii
se infirmã apoi acest lucru de cãtre un narator ce supervizeazã desfãºurarea întâmplãrilor, cãci notele de subsol
alcãtuiesc în roman un discurs epic paralel, bogat în
informaþii contradictorii.
Discursul diaristic, alãturat celui epistolar, cu infuziuni
de cronicã veche, ºi celui eseistic, precum ºi diversitatea
procedeelor narative (tehnici metanarative, palinodii,
metalepse etc.), conferã romanului înfãþiºarea unui experiment literar postmodern. Caracterul eterogen (cu
intenþie vãditã) al textului din Bestiar este subliniat ºi de
mixtura structuralã a naraþiunii ce ia pe alocuri turnura
unui scenariu de film sau alteori a unui reportaj jurnalistic.
În sprijinul ideii de eclectism scriptural stã ºi diversitatea
de viziune a naratorilor ce se contrazic permanent sau
chiar se anuleazã reciproc printr-un ,,joc inocent” al
retragerilor ºi revenirilor în text. Rezultatul scontat devine
în aceste circumstanþe inevitabil, lectura Bestiarului
provoacã cititorul la o rãsturnare a codurilor lecturii, oferind
în schimb mult amuzament, asocieri metatextuale dintre
cele mai surprinzãtoare ºi un savuros comic de limbaj.
Într-un cuvânt, o ,,salatã orientalã” pregãtitã cu voluptate
ºi calculând atent deliciul fiecãrui ingredient. Meritã
gustatã!

Beatrice Adriana Balgiu

17 PENTRU MAI TÂRZIU
A fi remarcat este o nemurire în miniaturã.
Mihai Ralea
Se spune cã în general un autor poate fi mai lesne cunoscut
prin produsul creaþiei sale decât din jurnale, memorii, amintiri
ºi alte forme de mãrturisiri în care existã tendinþa de punere în
lumina pe care ºi-o doreºte pentru a fi vãzut de cititori. Pe de
altã parte, Tudor Vianu, referindu-se la artistul creator, aratã cã
lumea nu îl poate cunoaºte niciodatã pe acesta prin operã.
Cine crede cã poate intui pe artist prin opera sa se înºealã.
Opera nu numai manifestã, dar într-o anumitã mãsurã îl ºi
ascunde pe autor.
Cartea 17 gânditori în autoprezentãri subiective * cu
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* 17 gânditori în autoprezentãri subiective, (coordonatã
de prof. Marin Diaconu), Craiova, Editura Aius, 2008.
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portretele exact acestor specialiºti-filosofi construite chiar de
ei înºiºi pare sã rãspundã tocmai celor douã puncte de vedere,
oarecum contradictorii, de mai sus prin faptul, cã într-un fel,
mãrturisirile fãcute se dovedesc parte integrantã a creaþiei
autorilor respectivi.
De ce 17 ºi nu mai mult sau mai puþin? Este un simbol sau
un numãr întâmplãtor? Rãspunsul ni-l dã iniþiatorul cãrþii,
profesorul Marin Diaconu: este vorba de cei cu care domnia sa
are o relaþie simpateticã, cu alte cuvinte gãsim aici un grup de
gânditori din domeniul filosofiei care colaboreazã pe multiple
planuri. Trebuie spus de la început cã dialogul filosofilor cu ei
înºiºi ºi cu cititorul, ne-a încântat, mai ales cã 11 din cei 17 ne
erau cunoscuþi fie din scrieri, fie direct în calitate de colegi de
catedrã.
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Steinhardt, Mircea Vulcãnescu, Mircea Eliade, Vasile Pârvan;
Ioan N. Roºca
Roºca, extins ca autor de la filosofie anticã la
axiologie, îºi expune metoda originalã de cercetare care permite
sã se deceleze atât ,,repetabilitãþile cât ºi variaþiile de la o
concepþie filosoficã la alta“;
În filosofia ºi antropologia culturalã au excelat:
Ion Goian autorul unor lucrãri despre Leo Strauss ºi
coordonator al Enciclopediei lucrãrilor fundamentale ale
filosofiei politice;
Georgeta Marghescu
Marghescu, autoare ºi coautoare a zeci de lucrãri
de antropologie al culturii poporului român, ºi-a focalizat
cercetãrile de antropologie, culturalã ºi ecofilosofie prin
perspectiva interdisciplinarã asupra culturii;
Laura Panã a dezvoltat filosofia culturii tehnice, decelând
cu rigurozitate conþinutul, structura ºi dinamica culturii tehnice
comparativ cu cea artisticã;
În ºtiinþele cognitive, îi gãsim pe:
Angela Botez care subliniazã perspectiva axiologicã în
cercetarea conºtiinþei ºi acordã un spaþiu special filosofiei
britanice în cãrþile apãrute la Universitatea Purdue din Anglia ºi
în þarã;
G.G. Constandache
Constandache, în dubla calitate de filosof cu formaþie
tehnicã, pune bazele ingineriei ºi filosofiei sistemelor cognitive ºi analizeazã în nenumãrate studii problema conºtiinþei;
În filosofie socialã, o redutabilã specialistã:
Ana Bazac, de la care am reþinut permanentul interes pentru
universalul uman. Modul de recunoaºtere a acestuia defineºte
scopul filosofiei ca ,,armã a ameliorãrii condiþiei oamenilor“; a
scris sau coordonat peste douã sute de studii în domeniu;
În esteticã, îl avem pe:
Grigore Smeu care a contribuit la emanciparea modernã a
teoriei estetice, cu o gamã largã de preocupãri în domeniu, de
la estetica literaturii la ipostaze ale esteticului cotidian
În eticã este consacrat:
Constantin Stroe cunoscut istoric al doctrinelor morale, a
cercetat aspectele sistemului etic în opera lui D. Gusti, T.
Brãileanu, P. Andrei, M. Vulcãnescu. V. Conta, C. Leonardescu,
Mircea Florian, dar ºi a lui Spinoza ºi Marsilio da Padova;
În metafilosofie ºi filosofia ºtiinþei:
Ion TTudosescu
udosescu fundamenteazã conceptele de cauzalitate
statisticã ºi finalitate din perspectiva raþionalist-dialecticã,
propune noi paradigme asupra ideii de determinism, noi
concepte ºi modele, reinterpreteazã conceptul de hazard, este
iniþiator în România al cercetãrilor de facturã acþionalistã.
Marin Þurlea a deschis la noi domeniul filosofiei matematicii
cu ,,documentãri cuprinzãtoare ºi actuale, interpretãri clare ºi
riguroase“, cãrþile sale se aflã în bibliotecile din lume, iar domnia
sa este editor al unor reviste academice cu statut internaþional.
Este puþin relatat în acest spaþiu din tot ce au fãcut cei 17
pentru filosofie. Un lucru este important, toþi activeazã, trãiesc
în ºi pentru filosofie.
Se pune întrebarea cui poate servi un astfel de demers de
cumulare de autobiografii. Rãspunsuri ar putea fi multe, ne
oprim la douã dintre ele din perspectiva cititorului: îi putem
cunoaºte ºi altfel pe cei prezenþi în carte ºi, în al doilea rând,
cei interesaþi de diferitele sfere ale filosofiei vor gãsi aici remarci
despre ce s-a scris într-o perioadã de patru decenii în filosofia
româneascã, astfel încât lucrarea se constituie în dublu instrument, tehnic/bibliografic ºi uman/psihologic pentru cã înainte
de toate are rolul de a rãspândi principii nu doar morale ilustrate
de însãºi viaþa ºi scrierile celor prezenþi.
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Ceea ce ne-a impresionat îndeosebi în aceste autoportrete
filosofice este realizarea lor la momentul adevãrului; mai mult
decât de sinceritate se poate vorbi de autenticitatea
exprimãrilor, fiecare din cei ºaptesprezece prezentând date,
fapte, evenimente din viaþa personalã care i-au sensibilizat ºi
le-au marcat evoluþia. Reiese, de aici, viziunea autorilor dupã
care între scriitor ºi lectorul sãu se poate forma o relaþie autenticã
doar prin autodezvãluirea la limita a primului, aºa cum concepea
cândva Martin Buber relaþia ,,Eu –Tu“. În acest sens, cartea
vine sã completeze percepþiile sociale asupra celor în cauzã,
cu trãirile interioare, pentru cã fiecare autodezvãluire ridicã
mai mult sau mai puþin perdeaua acoperitoare.
Toþi autorii se aflã la momentul împlinirilor profesionale
sãvârºite în timp, aºteptate rãbdãtor, pregãtite cu tenacitate;
toþi deþin un tezaur impresionant de lucrãri în þarã ºi strãinãtate,
zeci de cãrþi, sute de studii, articole, cronici, comunicãri. De
asemenea, toþi au practicat, cel puþin la un moment dat, meseria
de cadru didactic, pentru unii cariera universitarã reprezentând
însãºi vocaþia vieþii. Toþi au trudit pe tãrâmul filosofiei, clarificând
ºi reevaluând momente importante ale acesteia.
Cartea se constituie ºi într-o istorie nescrisã a unor
instituþii importante ale capitalei din care se desprinde, cum
se putea altfel, Facultatea de Filosofie. Vãzutã în plinã perioadã
stalinistã, în anii de dezgheþ sau în perioada optzecistã, ea a
jucat rolul esenþial în formarea profesionalã ºi evoluþia
spiritualã a celor prezenþi, astfel încât fiecare se constituie în
secretarul epocii sale. Aici au deprins abilitãþile în studiul
filosofiei (operarea cu nuanþe, orientarea spre abstractizare,
aspiraþia spre înalt etc.) pe care le-au corelat cu fascinaþia
pentru preocupãrile filosofice ulterioare, înclinaþie generatã
de mediile de provenienþã, uneori, de mentorii avuþi sau de
întâlnirea cu mari nume ale filosofiei. Toþi autorii au specializãri
extrem de ramificate de la filosofie anticã la filosofia actualã.
Vom reda mai jos domeniile în care fiecare a dat cele mai
multe lucrãri. Aºadar, de filosofia româneascã s-au ocupat
în registrul major, profesorii:
Gh. Cazan
Cazan, cel care a slujit 47 de ani ºcoala româneascã de
filosofie, a fost permanent ghidat în scrierile sale de crezul
format dupã care filosofia româneascã reprezintã în ansamblul
culturii noastre „forma împlinirii supreme a spiritului poporului
român“;
Angela Botez
Botez, autoarea unui numãr impresionant de studii
din care e de ajuns sã amintim Un secol de filosofie
româneascã, cea mai importantã exegezã a fenomenului
filosofic românesc, aºa cum este consideratã;
Viorel Cernica
Cernica, istoric al filosofiei,, cu deosebitã preocupare
pentru Kant, dar ºi poet, de la care desprindem ideea privind
raporturile maestru /discipol: a încercat sã nu gândeascã imitând
profesorii sãi, dar sã ajungã la înãlþimea gândului lor;
Florica Diaconu
Diaconu, cu contribuþii deosebite în antropologia
filosofiei româneºti ºi filosofia muncii, de la care aflãm de ce
nu este implicatã în politicã, ,,pentru cã politica fãrã moralã a
rãmas un deziderat“;
Marin Diaconu
Diaconu, cel care fundamenteazã în istoriografia
filosoficã ideea etapei clasice pentru filosofia interbelicã; a
realizat deosebite monografii ºi ediþii de opere din filosofia
româneascã;
Ionel Necula, profesorul care ºi-a dedicat viaþa resemnificãrii
filosofiei lui Cioran, Petrovici ºi Blaga, pentru a-i numi aici doar
pe cei trei mari;
Florian Roatiº
Roatiº, a repus în valoare ºi adâncit opera lui N.
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Andrei Milca

OCTAVIAN PALER, LIRICUL DON QUIJOTE
Motto: „Poezia e în primul rând o formã a speranþei”

PRO

Regretabila dispariþie a lui Octavian Paler a însemnat – cum
adesea se întâmplã pe la noi, românii, în majoritatea cazurilor
când artiºtii devin „pulbere de stele” – trezirea unui interes
literar incredibil asupra operei sale, din 2007 încoace. Editurile,
din respect, poate, ori doar pentru a specula mediatizarea
plecãrii definitive a Seniorului, i-au acordat, ca publicare, o
atenþie mãritã, de care autorul nu prea se mai bucura, din
nefericire, în ultimii sãi ani pe acest Pãmânt, într-o viaþã cu
valorile rãsturnate, care-l fãcuse sã devinã un mizantrop al
Cetãþii. Pe lângã reeditãri sau succesul de public al Convorbirilor
– testament cu Daniel Cristea Enache, Paler a fost redescoperit
ºi ca liric, unul foarte profund ºi chiar important. Apãrutã la
Editura „Semne”, placheta intitulatã, simplu, Poeme, cuprinde
versuri mai vechi ºi mai noi, inclusiv celebra Avem timp, atât de
familiarã internauþilor, circulând pe net ºi într-o variantã pirat,
„adãugitã”, pe care însuºi scriitorul a contestat-o ca paternitate,
cu puþin înainte de moarte. Dacã generaþia tânãrã abia se
obiºnuieºte acum cu titlurile de vârf din creaþia sa, precum
Apãrarea lui Galilei sau Mitologii subiective, e greu de crezut cã
mulþi mai ºtiu – sau bãnuiesc mãcar – cã tot ceea ce îºi dorea
iniþial Octavian Paler, acum mai bine de jumãtate de veac, era
sã fie recunoscut ca poet. Drumul cãtre prozã, cãtre eseurile
excepþionale, prin care a devenit cunoscut ºi apreciat ºi de
critici, a trecut mai întâi prin poezie – ºi chiar volumul din
1970, Umbra cuvintelor, adunã „definiþii lirice”, „hai ku”-uri,
din douã-trei r(g)ânduri, pe care Marian Popa le percepea drept
aforistice ori metaforic paradoxale, “în maniera lui Ion Pillat”.
Debutul lui Paler, poetul, s-a realizat în 1958 în „Luceafãrul”.
Deºi nu sunt decât 21 de piese în acest puzzle, aici nu
cantitatea primeazã, ci numai calitatea lor, încãrcãtura
emoþionalã, cu atât mai pregnantã din interpretarea aparþinâdu-i
actorului Liviu Crãciun, pe CD-ul ataºat cãrþii (uneori, conceptul
multimedia este chiar recomandat!), cu o copertã ºi ilustraþii
de Mircia Dumitrescu. Ne întâlnim, pe rând, cu personajele
reale ori fictive, dragi autorului – încã de la poemul de deschidere, Aceeaºi vârstã: Don Quijote, ºi aici cumva arhetipal, un
leitmotiv specific tocmai întregii opere a lui Paler ºi modului
sãu de a filosofa. Mai intrã în scenã, treptat, Descartes,
Holderlin, Dante, Troia, Rembrandt, Venus din Milo, Gauguin,
Sfântul Bartolomeu, Socrate, vulturii, Sfinxul ºi, nu în ultimul
rând, Mama. Sunt motive constante ale eseurilor lui Paler, de
fapt poemele par fragmente neincluse în vreo carte, trecutã
sau viitoare, frânturi / rezumate, dintr-un laborator în care se
coace „Jocul” (Mai am o scoicã ºi câteva pietre/ cum sã clãdesc
din ele o mare / ºi un þãrm unde sã stau pe nisip/ ºi cum sã mã
conving cã am fost pe un asemenea þãrm/ urmãrind fericit o
pasãre/ care acum nu mã mai lasã sã dorm?).
Un Paler ludic? De ce nu, dupã ce ne-am obiºnuit de multe
ori cu cel grav, depresiv. Dar nu din resemnare se nasc aceste
versuri, poate doar din melancolie ºi sigur dintr-o duioºie
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înþeleaptã, a celui care a ajuns la o înþelegere superioarã a
lucrurilor, dupã eternele lupte cu morile de vânt (vrând sã le
„reiventeze” ºi pe ele). Nu un învins avem aici, ci un spirit
luminos, transformând pozitiv experienþa sisificã, mereu gata
de a porni la drum ca Ulise, doar de dragul cãlãtoriei - sau
conºtient, probabil, cum spunea cineva, cã, aidoma lui Orfeu,
nu se va întoarce din Infern decât cu umbra Euridicei,
întotdeauna. Însã meritã mãcar sã încerce. Depãºind stoicismul,
autorul îºi gãseºte un fel de liniºte interioarã, ca a unui ascet
care ajunge la revelaþii, dupã un obligatoriu stadiu de meditaþie,
contemplare ºi purificare.
Scrisoare domnului Holderlin, care determinã însuºi acest
volum, pleacã de la o dilemã – stârnitã de un vers al acestuia:
„La ce bun poetul, în vreme de secetã?”. Liricul – crede Paler –
e un maieut, el anunþã Cetãþii, Pãmântului, cã ploaia mai existã,
scrie despre ea, în lipsa ei, anunþã oamenii cã au datoria SÃ
SPERE. Dincolo de „îmbrãþiºãrile sub ghilotine”, de lupii care
ne înconjoarã (ºi l-ar sfâºia „dacã ar ºti/ cã urletul meu e în
realitate un plâns” – „Imposturã”), de pãsãrile prinse în lanþ ºi
„lecþiile inutile de logicã” („spre ce ne ducem/ dacã nu sosim
nicãieri?”), ºi dupã alte asemenea greºeli ºi amânãri, concluzia
propusã parcã ne-a fost continuu aproape, aici, chiar în noi:
„nu mai trebuie sã cãutãm fericirea decât lângã mâinile noastre”
(Venus din Milo). Chiar dacã ne izbim, inevitabil, de minciunã
(Socrate e un Galilei mai curajos: „nu-mi cereþi sã mint cu aceste
cuvinte/ cu care mi-am descoperit moartea”), de singurãtate
(Focul), de moartea pe „un eºafod de nisip”, e mai bine, crede
poetul, „sã nu deranjãm cu tristeþile noastre pe nimeni/ înainte
de a spune cã toate acestea-s fireºti”. Esenþiale ajung numai
aducerile aminte ºi iubirea – restul e pãrere, sunt fâlfâiri de-o
clipã ale unui timp în care ne mai recunoaºtem doar surâzând,
nostalgic.
Cândva, poema de final a cãrþii, aduce o uriaºã sete de
viaþã, de tinereþe fãrã bãtrâneþe, mai mult decât jucata groazã
de Trecere. (Anti)eroul lui Cervantes ºi al lui Paler nu de moarte
se sperie, dar de ºtergerea memoriei, da, de pierderea identitãþii,
a conºtiinþei, individuale ºi colective. Nu îi e teamã sã plece
„puþin” – ca în ultimele poeme soresciene- dar ar mai vrea sã
mai stea, pe de altã parte, sã se mai joace cu mãrgelele de
sticlã, sã (se) mai cãlãtoreascã, acum, când ºi-a dat seama ce a
greºit în trecut ºi, în sfârºit, A ÎNÞELES. Povestea obiºnuitã a
existenþei nu putea avea decât o iluminare asemenea: „Mai
departe de moarte, mai departe de viaþã,/ mai departe de
dragoste, mai departe de mine,/ mai departe de noi,/ mai
departe de cei care am fost,/ de cei care am fi putut deveni/ ªi
cursa continuã.” (Cursa este, de alfel, alãturi de Avem timp, ºi
poezia pe care o consider cea mai reprezentativã pentru stilul
criptic sentenþios al acestui carusel liric, sentimental, amintind
ºi de Cioran).
Cred cã Octavian Paler s-a temut în toþi aceºti ani sã se
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întoarcã la vers tocmai pentru cã i se pãrea cã trãim într-o lume
prozaicã, în care astfel de demersuri „patetice”, precum poezia,
sunt persiflate. Plus cã era nevoie acolo, în arenã, printre lupi
ºi lei, de un aparent sfidãtor de profesie, de un înþelept sceptic,
care nu mai avea voie sã fie cordial ºi sensibil, ci sarcastic ºi
sever, obligat sã-ºi þinã latente pasiunile, trãirile umane, pentru
a se prezenta rece ºi demn în faþa unui public ce nu vroia
emoþie, în vremea pamfletului, a polemicii. Autorul ºi-a asumat
acest rol ingrat, care nu-l reprezintã, de tragic „obosit”,
resemnat, al cetãþii sale decadente, postmodern Diogene de
serviciu, neînþeles, aruncând în van ultime sãgeþi moraliste,
spre un auditoriu din ce în ce mai strãin ca receptare. Avem ºi

aici o explicaþie: partea liricã a scriitorului, sacrã, mitologizantã,
a fost, în fapt, etern mai puternicã decât cea afiºatã, profanã, a
cinicului. Pentru cã acela care spunea: „Nu e timp doar pentru
puþinã tandeþe/ Când sã facem ºi asta murim”, aici, între aceste
poeme (bucãþi de existenþã ale turnului de fildeº, departe de
pâinea ºi circul lumii dezlãnþuite), printre zei ºi doruri, se
regãseºte cu adevãrat. ªi ne confirmã potenþialul uriaº al unui
arhitect de cuvinte, ce putea fi orice: de la poeta vates la un
mare liric erotic sau religios, ºi care ºi-a ratat, neîndeplinindu-ºi
definitiv, aceastã vocaþie. Dar, în orice context, înþelegând cã
arta sa, creaþia în sine, nu e altceva, în primul rând, tocmai din
disperare, decât o formã a speranþei.

Lucia Dãrãmuº

THE BREATH OF LITERARY WIND
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Extrem de rar se întâlneºte un asemenea fenomen, ca
dintr-o singurã familie sã se evidenþieze puternic trei genii
literare, fãcând istorie universalã. Desigur, englezii sunt foarte
mândri de tot ce le aparþine, având grijã chiar ºi de cei mai
neînsemnaþi artiºti în viaþã, dar care ar putea face istorie ºi
cinste Angliei peste timpuri. Întorcându-ne la casa muzeu,
aceasta este simplã, în stil georgian, pãstrând atmosfera
discretã a timpului, gãzduind cãrþile copilãriei celor trei surori.
Existã ºi o societate Brontë – The Brontë Society – care promoveazã opera literarã a celor trei scriitoare, oferind burse de
cercetare tinerilor literaþi, organizând conferinþe care dezbat
problemele atinse în cãrþi sau cele ale timpului respectiv, or,
pur ºi simplu, organizând manifestãri literare, concursuri bazate
pe creativitate, urmãrindu-se promovarea literaturii ºi operei
surorilor Brontë. Aerul visãtor al muzeului se rãsfrânge asupra
întregului sat. De-a lungul strãzii pietruite, toate casele, pânã
la Brontë Parsonage Museum, cu magazinele la parter sau
camere speciale pentru ceai – tearooms – îþi amintesc de lumea
creatã de scriitoare, oferindu-þi-se lângã ceaiul comandat ºi un
eventual citat din vreo carte semnatã Brontë, plasat discret pe
mãsuþã, or pe ºerveþel, or pe ceaºcã....
S-ar zice cã ei fac business, desigur, însã pe mine m-a
încântat sã citesc pe pereþii ceainãriei fragmente din nuvelele
scriitoarelor Charlotte, Emily, Anne, sã þin în cãuºul palmelor
ceaºca pe care era gravat chipul uneia sau alteia dintre cele
trei. M-am întrebat automat de ce nu ºtim oare ºi noi sã spunem
strãinilor, care beau în ceainãriile noastre, cã veºnicia s-a nãscut
la sat, cã avem ºi noi filosofii noºtri – Blaga –, cã povestea
copilului universal n-a fost rostitã doar de scriitori de pe alte
meleaguri, ci strigatã cu tãlpile goale de pe prundul
Humuleºtiului, cã sensibilitatea femininã, puterea interioarã a
femeii ºi inteligenþa ei sclipitoare au fost puse în pagini ºi în
literatura românã, de o scriitoare cu nume de floare – Hortensia...
etc. În Anglia, cultura o întâlneºti la tot pasul, într-o formã
academic aºezatã, aºa cum ºi trebuie, dar ºi în maniera ei de
masã, adresându-se tuturor, ºi astfel fiind puternic scoase spre
PRO

A vorbi despre Anglia culturalã îþi trebuie nu sãptãmâni, ci
ani întregi, pentru a acoperi tot ce înseamnã literaturã, picturã,
muzicã, dans, arhitecturã de ieri ºi de azi.
Muzeele, cum am mai spus ºi cu altã ocazie, sunt cu intrare
liberã, cele de stat, cele patronate de guvernul englez, la fel
casele memoriale ºi, cum majoritatea au un astfel de statut, te
poþi bucura de graþiile culturii engleze. Mã opresc de aceastã
datã în Yorkshire, promiþând sã revin în alt material în Londra.
Zona (Yorkshire) este de o sãlbãticie cuceritoare, cum doar în
cãrþile surorilor Brontë – Charlotte, Emily, Anne – mai întâlneºti,
cu dealuri pe vârfurile cãrora urlã parcã tot timpul un câine ascuns
în vântul ce bate dinspre Marea Nordului. Verdele este cu totul
special, pãstrându-ºi prospeþimea chiar ºi în toiul iernii,
contrastând cu maroul roºiatic al cãrãmizilor din care sunt
construite casele, vilele ºi palatele, fãrã nici o excepþie, vechiul
cu noul îmbinându-se, precum e cazul faimoasei Rievaulx
Abbey, dãinuind de peste 800 de ani.
În Haworth, la doar trei mile de Keighley, mai spre N
situându-se Leeds ºi bãtrânul, din vremea împãratului roman
Hadrian, oraº York , se aflã Brontë Parsonage Museum
Haworth . Muzeul te îmbie cu felurite obiecte aparþinând
familiei, cu date istorice exacte, informaþii de tot felul despre
viaþa deloc uºoarã a celor trei surori, fãrã a-i omite pe fratele
acestora ºi pe tatã. Chiar de la intrare, indiferent dacã vreodatã
ai luat sau nu contact cu geniul familiei Brontë, eºti informat
precis, fiind în acelaºi timp provocat sã participi la manifestãri
ad-hoc, literar-artistice, având ca punct de plecare opera literarã
a celor trei: “The Brontës are, perhaps, the world’s most famous literary family and Haworth Parsonage, now the Brontë
Parsonage Museum, was their home from 1820 to 1861. Their
short, brilliant lives have fascinated people ever since. Charlotte, Emily and Anne Brontë were the authors of some of the
best-loved books in English language. Charlotte’s novel Jane
Eyre, Emily’s Wuthering Heights, and Anne’s The Tenant of
Wildfell Hall were written in this house and their power still
moves readers today”.
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în afarã valorile culturale.
Tot în nordul Angliei, în Yorkshire, se aflã Kiplin Hall ,
reprezentând patru sute de ani de istorie. Chiar dacã cele douã
Rãzboaie Mondiale au distrus-o parþial, englezii au ºtiut s-o
refacã, sã-i conserve stilul propriu, redându-i farmecul victorian.
Casa, avându-i drept curatori pe câþiva reprezentanþi ai familiei
doar pânã în 1904, a adunat, timp de patru secole, picturi în
original, portrete, mobilã stil, de epocã, articole personale.
Picturile sunt semnate de Angelica Kauffman, Marchioness of
Waterford, Joachim Beuckelaer etc. Kiplin Hall – Jacobean
Country House – iniþial fusese construitã ca o casã de
vânãtoare pentru Gerge Calvert, secretar de stat, pe lângã
James I, în 1602. De-a lungul timpului, colecþia de piese de
artã se îmbogãþeºte, la sfârºitul secolului al XIX-lea, Beatrice
Carpenter proiectând ºi executând diferite obiecte de mobilier,
precum ºi lucrãri de artã, pe care le expune în jurul casei muzeu.
Ca mai toate muzeele, casele memoriale, turnurile ºi palatele
englezeºti, Kiplin Hall – Jacobean Country House se bucurã
de un spaþiu extrem de generos destinat grãdinilor. Manifestãrile
artistice au loc pe parcursul întregului an, cum au fost sau vor
fi ºi în acest timp: Victorian Life in Victorian Painting, Ilustrated
talk by art historian, Sandra Pollard; Watercolour and Pastel
Workshop, Heather Dormer; The Prisoner of Zenda , Open-air
performances by North Country Theatre of their adaptation of
Anthony Hope’s Victorian adventure novel....
Sewerby Hall & Gardens se aflã în estul Yorkshire-ului,
întinzându-se pe o suprafaþã de 50 de acri. Casa muzeu nu
este atât de importantã ca vechime, aceasta fiind doar de la
începutul secolului al XIX-lea. Importanþa casei muzeu constã
în camerele care gãzduiesc arta veche, dar ºi contemporanã,
Sewerby Hall & Gardens organizând în fiecare an un festival
de artã contemporanã, expoziþie de fotografie non-convenþionalã, picturã, graficã etc. Vom gãsi în interiorul muzeului expoziþii
permanente, picturi semnate de John Collier (1850–1934),
fondator al The Royal Society of Portrait Painters. Pe lângã
portretele artistice pictate de acesta, putem admira portretele

unor personalitãþi ºtiinþifice ºi culturale – Charles Darwin (realizat
în 1882) ºi Rudyard Kipling (realizat în 1891). Chiar la intrare, te
întâmpinã portretul lui Charles Greenwood, fãcut de Sir Thomas
Lawrence (1769–1830) în anul 1828. Foarte aproape de
Sewerby Hall & Gardens, în Old Town, se aflã Church St. Mary,
de la mijlocul secolului al XIII-lea, generoasã în a gãzdui concerte
de orgã, manifestãri culturale, lecturi publice în prezenþa autorilor
ºi de autori, expoziþii de picturã sau artã fotograficã.
Spectaculozitatea Sewerby Hall & Gardens iese în evidenþã ºi
prin grãdinile aranjate regal, fiecare cu un specific anume,
despãrþite între ele de ziduri de cãrãmidã, de unde ºi numele
grãdinile înzidite. Specii de plante ca Helenium Gold, Echepia,
Rosemary, Donnelly, Violet, Fern, Savory ºi alte plante rare cresc
în imediata apropiere a unei grãdini zoologice, unde maimuþe,
pinguini, lame, fazani etc. se bucurã de tânguirea pescãruºilor
care aduc din departare glasul Mãrii Nordului.
Insã istoria Yorkshire-ului începe cu foarte multe secole în
urmã, oraºul York gãzduind încã vechile ziduri de pe timpurile
romanilor, dar ºi urme ale vechilor vichingi. Despre întâlnirea
erelor, a culturilor, vorbeºte Scarborough Castle, þinutul fiind
datat arheologic de peste 2500 de ani, acesta trecând prin
diferite turbulenþe, începând cu Epoca Bronzului, traversând
zbuciumul armelor romane, zguduit de invazia vikingilor, trecut
prin armele regilor medievali ºi, târziu, þinând piept rãzboaielor
moderne.
Insã, istoria ºi cultura Yorkshire mai înseamna ºi: Whitby
Abbey; Pickering Castel; Thornton Abby; Kirkham Priory;
Brodsworth Hall and Gardens; Richmond Castle, Middleham
Castle; Roche Abby; Rievaulx Abbey; Helmsley Castle; Byland
y; Aldborough
Abby
ower; Mount Grace Prior
Clifford’ss TTower;
Priory;
Abby,, Clifford’
Roman Site, toate datând de secole. Insã, despre fiecare casã
memorialã, despre povestea fiecãrui muzeu în parte, despre
ruinele bisericilor, despre fiecare castel, în alte numere. Cert
este cã în Anglia te întâlneºti cu istoria, cultura la tot pasul, ca
ºi în România, de altfel, diferenþa constã în modul de a privi
lucrurile, unii preþuind-o, ceilalþi dispreþuind-o.

Elena Stoiciu

GRAÞIE ªI SOLEMNITATE
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„Echivaleazã cu un loc comun observaþia cã în cazul
artiºtilor autentici, fiecare luptã cu propriile limite spre a-ºi
defini cât mai pregnant cu putinþã propria individualitate chiar
ºi atunci sã zicem când temele abordate sunt aceleaºi. Nimic
mai firesc ºi în acelaºi timp benefic pentru conturarea
personalitãþii. Un asemenea lucru vizeazã ºi expoziþia de la
Focºani a familiei Zaiþ . Fiecare în parte ºi toþi la un loc exprimã
o autenticã vocaþie pentru acuarelã, iar modul cum o fac
dovedeºte cã este vorba chiar de mai mult, adicã de fidelitate
ºi chiar de iubire. În ceea ce priveºte pe Marga Doina Zaiþ , ea
vine spre acuarelã dupã un îndelungat exerciþiu în zonele
picturii de ºevalet. O expoziþie din anul 1982, la un deceniu
SAECULUM 8/2008

dupã absolvirea facultãþii, relevã predispoziþia pentru
compoziþie ºi portret, pentru acorduri în game ample
exprimând simultan forþã ºi atitudini analitice. De aceastã
datã a simþit nevoia sã-ºi regleze pasul ºi respiraþia artisticã
cu Gheorghe ºi respectiv, Ionuþ Zaiþ ,constituind astfel un
trio cu sonoritãþi nuanþate mergând de la notele înalte ale
unor teme mai puternice ºi pânã la catifelãrile creatoare de
atmosferã.
Cu mare apetenþã pentru lucru în plein-air, Gheorghe Zaiþ
are voluptatea orizonturilor largi care-i permit o expresivã
arhitecturã a planurilor în perspectivã, marcatã în subtile
raporturi cromatice între apropiat – depãrtat. Din când în când,
149
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silueta unor copaci leagã pe verticalã registrele compoziþiei ºi
conferã imaginii un ritm sugerând muzicalitatea. Atras de
farmecul unor locuri pitoreºti din Vrancea (ex. Pe plaiul Lepºei,
Drum la Tulnici, Peisaj la Podul Nãrujei), Gheorghe Zaiþ nu-ºi
poate reprima cu totul unele amintiri ieºene. De aceea se simte
solidar cu peisajul molcom al dealurilor ieºene, astfel încât
între atunci ºi acum se stabileºte o relaþie de substanþã
sentimentalã”. (Valentin Ciucã).

Marga Doina Zaiþ nãscutã la 18 septembrie 1948 la
Focºani. Absolventã a Facultãþii de Arte Plastice Iaºi, promoþia
1971, clasa profesorilor Dan Hatmanu ºi Francisk Bartok. Debut expoziþional în 1969 la Facultatea din Iaºi. Din 1971
participã la expoziþiile colective ale artiºtilor plastici vrânceni
în Bucureºti, Iaºi, Galaþi, Suceava etc. Expoziþii personale la
Focºani – 1972, 1974, 1982, 1993, 1997. Prezentã cu lucrãri
de picturã ºi graficã în þarã ºi strãinãtate. Profesoarã de desen
în învãþãmântul focºãnean din 1971, un timp directoare a
Palatului Copiilor din localitate. Are lucrãri în colecþii de stat ºi

particulare din þarã ºi de peste hotare. Membrã a Uniunii
Artiºtilor Plastici din România.

Gheorghe Zaiþ nãscut la 28 ianuarie 1949 în comuna
Zahoteni, judeþul Botoºani. Absolvent al Liceului de artã ,,Octav
Bancilã” din Iaºi, 1968 ºi al Facultãþii de Arte Plastice din Iaºi,
promoþia 1972, clasa profesorilor Ioan Neagoe, Dimitrie
Gavrilean ºi Constantin Radinschi. Debut expoziþional în 1970
la Facultatea din Iaºi. Din 1972 participã la expoziþiile colective
ale artiºtilor plastici vrânceni din Bucureºti, Iaºi, Galaþi,
Suceava, Bacãu etc. Expoziþii personale la Focºani: 1972, 1974,
1981, 1985, 1993. Prezent cu lucrãri de picturã ºi graficã în
þarã ºi strãinãtate. Profesor de desen în învãþãmântul focºãnean,
principal susþinãtor la înfiinþarea Liceului de arte ,,Gh.
Tattarescu” din Focºani, inspector ºcolar, inspector la Comitetul
Judeþean de Culturã Vrancea, director al Palatului Copiilor din
Focºani, secretar al Cenaclului Focºani al Uniunii Artiºtilor între
1980-1991. Are lucrãri în colecþii de stat ºi particulare din þarã
ºi strãinãtate. Membru al Uniunii Artiºtilor Plastici din România.

Elena Stoiciu
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considerate semnificative pentru aceastã temã”. Criticul
de artã Alexandra Titu a precizat cã expoziþia „este un
argument pertinent despre valoarea ºi originalitatea
postmodernitãþii româneºti care reuºeºte sã aducã un
accent diferit în arealul artei universale: pãstrarea atenþiei
asupra esteticului, capacitatea de a pãstra o deschidere
spre frumuseþe ºi sensibilitate”.
Alãturi de lucrãri de picturã semnate de Mihai Chiuaru,
Daniela Frumuºeanu, Ioan Lãzureanu, Liviu Nedelcu,
Vasile Pop Negreºteanu, Angela Tomaselli, Corneliu
Vasilescu, Dany Zãrnescu au fost prezentate ºi sculpturi
purtând semnãtura lui Mihai Bejanariu, Alexandru Ioan
Grosu, Ionela Lãzureanu, Octavian Mardare, Gheorghe
Zãrnescu .
La vernisaj au fost prezenþi atât iubitorii de artã din
Focºani, cât ºi – fapt îmbucurãtor – elevi de la Liceul de
Artã ºi de la ªcoala popularã de Artã din Focºani.Seara
s-a încheiat cu un microrecital al elevilor clasei de pian
de la ªcoala Popularã de Artã conduºi de profesoara
Aniºoara Ghinea. Ca o concluzie a expoziþiilor cuprinse
în program, criticul de artã Constantin Prut a reliefat: „într-o
perioadã dificilã, cu opinii contradictorii, când simezele
cuprinzãtoare ale miºcãrilor artistice româneºti întârzie
sã aparã, expoziþiile de la Focºani au prin calitatea
programului ºi prin valoarea operelor prezentate o evidentã
importanþã naþionalã”.
PRO

Consiliul Judeþean Vrancea, ªcoala Popularã de Artã
Focºani ºi Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din
Bacãu, au patronat la 30 octombrie 2008 la Galeriile de
Artã Focºani vernisajul expoziþiei „Tradiþie ºi postmodernitate”, expoziþie cuprinsã în cadrul unui proiect
mai amplu privind fenomenul artistic contemporan. S-a
început cu expoziþia din 16 mai 2008 „Boca et ses amis”
care a fost, dupã cum arãta criticul de artã Constantin
Prut”, un omagiu adus prieteniei ºi solidaritãþii care existã
între unele dintre cele mai elevate conºtiinþe artistice ale
epocii. Pictorul Ilie Boca a vrut sã fie în clipa de meditaþie
solemnã pe care o reprezintã expoziþia, alãturi de unii
artiºti cu care a pãºit împreunã animaþi de aceleaºi
idealuri pe drumul afirmãrii artistice.” Alãturi de picturile
lui Ilie Boca s-au aflat pe simeze creaþii ale pictorilor:
Horia Bernea, Florin Ciubotaru, Suzana Fântânaru,
Constantin Flondor, Marin Gherasim, Teodor Moraru,
Romul Nuþu, Silviu Oravitzan, ªtefan Pelmuº, Corneliu
Vasilescu, Liviu Nedelcu. Dupã vernisajul de la Focºani
din 30 octombrie 2008, expoziþia va fi prezentatã la 12
noiembrie 2008 la Complexul Muzeal”Iulian Antonescu”
din Bacãu, urmând ca, în continuarea programului, sã se
verniseze la Focºani expoziþia de artã contemporanã la
sfârºitul lunii noiembrie 2008.
Criticul de artã Constantin Prut a subliniat cã „expoziþia
de faþã propune o întâlnire cu artiºti ale cãror creaþii sunt
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Eugenia Gavriliu

SEMNAL LA UN ACT DE CULTURÃ

Un împãtimit al cãrþilor, Alexandru Oproescu, nu se
dezminte nici acum când, pensionar fiind, continuã sã
fie activ în lumea care i-a fost aproape de-a lungul a patru
decenii ºi în care s-a manifestat cu merite (re)cunoscute,
în calitate de cercetãtor literar, bibliograf ºi continuator
de prestigiu al tradiþiilor culturale buzoiene, depãºind
„provincialismul pãgubos” ºi redând atâtor scriitori din
acest perimetru locul ce li se cuvine în tezaurul literelor
româneºti.
Instalat într-o autoimpusã discreþie, ignorat de actuala
conducere a Bibliotecii Judeþene „V. Voiculescu” Buzãu,
instituþie cãreia i-a închinat, ca director, 33 de ani din
viaþã (ºi în alte pãrþi sunt cazuri similare), Alexandru
Oproescu se remarcã printr-un recent act de culturã ce
se cuvine semnalat ºi înþeles în deplina sa semnificaþie,
lucru pe care ni-l propunem în aceste rânduri. Este vorba
de o dublã donaþie de carte, volume înnobilate de
dedicaþiile olografe ale autorilor, aflate în biblioteca
personalã a acestui generos ºi rafinat bibliofil. Sunt mai
întâi 574 de titluri care, alãturi de cele peste 500 din
donaþiile anterioare, ridicã la peste o mie contribuþia la
colecþiile speciale ale Bibliotecii buzoiene, printre cele
mai bogate din þarã, secþie pe care el a ctitorit-o ºi
dezvoltat-o. Apoi, donaþia de 226 de cãrþi oferite Bibliotecii
Publice a oraºului Nehoiu, prin care Alexandru Oproescu
a dorit, credem, sã-ºi afirme încã o datã ataºamentul
faþã de localitatea sa natalã.
Restul semnalãrii de faþã se justificã prin valoarea
intrinsecã a lucrãrilor, care se vãdeºte impresionantã chiar
la o sumarã examinare a titlurilor înscrise în actele de
donaþie. Sunt, în primul rând, lucrãri fundamentale de
istorie ºi criticã literarã: „Istoria literaturii române…” de
G. Cãlinescu (ediþia Al. Piru), recenta „Istorie a literaturii…”
de Alex. ªtefãnescu, „Eminesciana” de ªerban
Cioculescu, „Eminescu ºi romantismul german” de Zoe
Dumitrescu-Buºulenga, „Viaþa lui Titu Maiorescu” ºi „Viaþa
lui C. Dobrogreanu-Gherea” de Z. Ornea, „Scriitori români
de azi” (Vol. I-IV) de Eugen Simion, „Istoria culturii ºi
civilizaþiilor” (Vol. I-X) de Ovidiu Drimba, „Biobibliografia
V. Voiculescu” (Vol. I-II) de Aurora Alucãi sau studiul
monografic dedicat aceluiaºi de Ion Apetroaie în 1975.
De departe, cel mai bine reprezentat este Marin Sorescu
(cu 20 de cãrþi) ºi alþi oaspeþi constanþi ai saloanelor
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* Emil Chendea, din dedicaþia pe volumul Meºterul
Manole, Ed. Albatros, 1976.
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literare organizate de Bibliotecã, sub directoratul lui
Alexandru Oproescu, în anii 1970-2003. Nu lipsesc volume de Ana Blandiana, ªtefan Augustin Doinaº, Antonie
Plãmãdealã, Edgar Papu, D. Vatamaniuc etc. , ºi mai
ales opusuri ale scriitorilor din zonã: Ion Gheorghe,
Gheorghe Istrate, Ion Bãieºu, Radu Cârneci, Florentin
Popescu, Passionaria Stoicescu, Laurenþiu Ulici,
Alexandru Deºliu, ca sã pomenim doar pe câþiva dintr-o
listã pe care spaþiul de faþã nu ne-o permite exhuastivã.
Pentru cine are curiozitatea sã deschidã paginile de
titlu ale cãrþilor, deopotrivã de relevante se dezvãluie unele
din dedicaþiile autorilor, adresate cu prietenie, preþuire sau
recunoºtinþã, care prind într-o boabã de chihlimbar
momente de efuziune ºi/sau exaltare scriitoriceascã.
Citite aºa cum se cuvine „cum grano salis” al dreptei
cumpãniri, trebuie sã admitem cã multe dintre ele rãmân
estimãri care îºi pãstreazã valabilitatea peste timp, când
mulþi dintre semnatarii lor au trecut în nefiinþã. Dupã
exprimãri în stil exaltat-encomiastic, precum „unicul ºi
inconfundabilul…” (Marin Ifrim, 2007), „inima ºi creierul
Bibliotecii din Buzãu ºi apãrãtorul scriitorilor neapãraþi”
(Ion Gheorghe, 1991) sau „nervul vital al climatului cultural din Buzãul acestor din urmã trei decenii” (Laurenþiu
Ulici, 1998), reþinem „preþuirea ºi recunoºtinþa lui Iosif
Constantin Drãgan” (1978), ca ºi „gândul plin de afecþiune”
adresat de Zoe Dumitrescu-Buºulenga „din rama neclintitã
a amintirilor comune de culturã” (1987), pentru a ne opri
la alte exprimãri echilibrate ºi judicioase, cum este
„omagiul cordial ºi aleasa preþuire” din partea fostului sãu
profesor Gabriel Strempel „strãlucitului cãrturar ºi
neastâmpãrat cercetãtor” (1982). Al. Piru se adreseazã
„vechiului ºi nepreþuitului prieten […], în semn de simpatie
intelectualã ºi pentru strãdaniile sale literare ºi
bibliografice” (1991). Cu „veche prietenie ºi statornicã
admiraþie” îi scrie Marin Sorescu „talentatului ºi pasionatului istoric literar ºi bibliograf împãtimit” (1989), iar
Nichita Stãnescu semneazã „cu drag” în 1976, pentru a
reveni în 1978 „cu aceeaºi constantã dragoste ºi prietenie”.
Pe lângã valoarea de document autentic, cele 800
de cãrþi cu dedicaþii din noua donaþie dau mãsura în care
Alexandru Oproescu, membru al Uniunii Scriitorilor ºi
cetãþean de onoare al urbei Buzãului, s-a aflat în mijlocul
vieþii culturale din România ultimelor decenii. Cã acest
împãtimit bibliofil a reuºit gestul superb de a se despãrþi
de cãrþile din care ºi-a constituit idealul existenþial, este
un fapt ce meritã cel puþin o notã de semnalare.
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Zaiþ Marga-Doina - Compoziþie
deoarece aportul actoricesc „kystonul” cum spune de vreo
douã ori unul dintre personaje – în ciuda unor nume de
prim rang în comedia autohtonã, de la Dem Rãdulescu ºi
Jean Constantin la Nicu Constantin ºi Horaþiu Mãlãele,
ºi de la Stela Popescu la Vasilica Tastaman ºi Melania
Gârje – aportul actoricesc, zic, este aproape complet lipsit
de relef individual. Vreau sã spun cã tipurile (nefiind vorba
nici o clipã de caractere, de o comedie de caractere, se
preteazã oricând ºi în orice împrejurare la o vivace
schimbare de roluri, ca sã nu spun, în termeni fotbalistici,
de locuri: Valentin Plãtãreanu ar fi putut sã întruchipeze
la fel de bine figura reprezentatã de Petre Gheorghiu, iar
aceasta – sã aparã în ipostaza lui Ovidiu Schumacher ºi
aºa mai departe, inclusiv bizarului naturalist – spectralul
grup de „neveste fotbalistice” având privilegiul de a încasa
chenzine ºi de a se constitui într-un club „Femina”. E
firesc, de altfel sã fie aºa într-un film comic de acest tip,
în care, repet, personajul central rãmâne ambianþa,
mediul, „obºtea”, iar ideile fecunde aparþin doar
scenaristului Iacoban, compozitorului Temistocle Popa,
prompt încã din pregeneric, ºi, înaintea tuturor, tiranic,
regizorului Al.G. Croitoru.
PRO

Am o idee este o comedie de moravuri direct înruditã
cu „Totul pentru fotbal”, atât ca univers interior, cât ºi ca
expresie a acestui univers în scriitura scenariului, ambele
aparþinând lui Mircea Radu Iacoban, mai precis fluxului
memoriei lui Mircea Radu Iacoban, ca fost crainic sportiv
la radio, ºi ºtiind „totul despre fotbal”: ºi ceea ce se vede,
pe stadion, ºi mai ales ceea ce nu se vede. Este vorba
de fapt, de acea birocraþie parazitarã care înfloreºte la
marginea sau dedesubtul performanþei ºi al spectacolului
sportiv, ºi se dezvoltã cine ºtie cum, hrãnindu-se cu false
probleme, cu false competenþe, cu false iniþiative ºi soluþii
ºi, bineînþeles, aºa cum sugereazã însuºi, titlul filmului,
cu false idei. În acest sens, vârful de peniþã al satirei
trece dincolo de sport ºi de fotbal, zgâriind uºor suprafaþa
oricãrei manifestãri inautentice, de exaltare formalã, de
orice domeniu de activitate productivã, spectatorului
amuzat neputând sã-i scape aluzia, mai mult sau mai
puþin discretã, pânã ºi la musca de arat protocronismului
cultural-artistic.
Acest univers interior, în scriitura lui Mircea Radu
Iacoban, a fost preluat de regizorul Al.G. Croitoru ºi
prelucrat într-o manierã cinematograficã, aº zice sui
generis la confluenþa dintre comedia de ambianþã,
comedia de intrigã ºi comedia motorie, amalgamente într-o
stilizare personalã cu un vag parfum de teatru craighian,
cu supramarionete de gestualitate suprarealistã ºi uneori
al absurdului. Mã explic: „Am o idee” este o comedie de
ambianþã fiindcã adevãratul protagonist al filmului nu e
nici unul dintre personaje, ci mediul, mentalitatea,
moravurile unui grup social; este, apoi, o comedie de
intrigã, fiindcã nu adânceºte analiza psihologicã a eroilor
pãstrându-i pe aceºtia doar la nivel de tipuri, cu interesul
ºi curiozitatea publicului întreþinute prin acþiune, prin
succesiunea neîncetatã prin fapte ºi întâmplãri nostime,
ridicole sau caraghioase; în sfârºit, „Am o idee” este o
comedie notorie, care, încã o datã, pune accentul pe
miºcare, pe urzeala acþiunii ºi pe loviturile de scenã, cu
un aproape continuu du-te-vino pe pânza de ecran. Din
acest aliaj, de tradiþie comicã prin excelenþã latinã, a se
revedea Plaut ºi Terenþiu, cãci nu degeaba regizorul
nostru e membru al Academiei Tiberine, - Al.G. Croitoru
îºi construieºte de-a dreptul un fel de stil, punctat mereu
de tot soiul de procedee ºi tehnici ale râsului: ba, aº fi
tentat sã afirm cã „Am o idee” este, poate, atestarea
celui mai vizibil efort din cinematografia româneascã de
pânã acum în ceea ce priveºte densitatea de gaguri (când
organice când mecanice) pe centimetrul pãtrat de peliculã
impresionantã, mãrturisind fãrã putinþã de tãgadã
inventivitatea mucalitã a creatorului. A lui, cu precãdere,
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FESTIVALUL – CONCURS DE POEZIE
„AVANGARDA XXII”
În zilele de 3-4 octombrie 2008 s-a desfãºurat la Bacãu
ediþia a VIII-a a Festivalului –Concurs de Poezie
„AVANGARDA XXII” sub egida Fundaþiei Culturale
„Georgeta ºi Mircea Cancicov” -preºedinte, poetul Victor
Munteanu.
Într-o organizare ireproºabilã ºi la un înalt nivel cultural au avut loc colocvii, simpozioane, mese rotunde,
recitaluri de muzicã ºi poezie, lansãri de carte, itinerarii
ale scriitorilor prin universitãþile ºi ºcolile bãcãoane,
schimburi de autografe. Au fost prezenþi scriitorii:
Alexandru Dobrescu, Ovidiu Genaru, Daniel Corbu, Liviu
Ioan Stoiciu, Ion Tudor Iovian, Dan Bogdan Hanu, Adrian
Jicu, Calistrat Costin, Virgil Diaconu, Florin Dochia,
Dumitru Augustin Doman, Gheorghe Izbãºescu, Nicolae
Tzone etc. Din partea revistei „Pro Saeculum”, la aceste
manifestãri a participat poetul Virgil Panait.
***
Premiile Festivalului-Concurs de Poezie „Avan
„Avan-garda XXII” ediþia a VIII-a Bacãu, 3 - 4 octombrie 2008.

PRO
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Sâmbãtã, 4 octombrie a.c., la Sala „Ateneu” a
Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacãu a avut loc
festivitatea de decernare a premiilor celei de-a VIII - a
ediþii a Festivalului-Concurs de Poezie „Avangarda
XXII”
XXII”. Juriul - avându-l ca preºedinte pe crtiticul ieºean,
universitarul Alexandru Dobrescu, Nicolae Tzone director al Editurii „Vinea” Bucureºti ºi Victor Muntenu
- preºedintele Fundaþiei Culturale „Georgeta ºi Mircea
Cancicov ’’- Bacãu, a acordat urmãtoarele premii:
1. Pentru poeþii consacraþi: Premiul pentru cea mai
bunã carte de poezie a anului: Un carnival în infern ,
Editura „PIM”, Iaºi - 2007 - Marian Constandache –
Bârlad.
2. Pentru poeþii debutanþi: Premiul pentru cea mai
bunã carte de debut în poezie a anului: Eva nimãnui,
Editura „Vinea”, Bucureºti – 2008 - de Ruxandra Aida
Hancer – Suceava.
Premiul revistei Cafeneaua literarã pentru cea mai
bunã carte de debut în poezie a anului: Obsesii, Editura
„Lumen”, Iaºi – 2008 - de Livia Ciupav – Arad.
3. Premiul pentru cea mai bunã revistã literarã ºi de
culturã a anului: Revista „Orizont” – Timiºoara, redactor-ºef, Mircea Mihãieº, redactor-ºef adjunct, Cornel
Ungureanu.
4. Pentru poeþii care nu au debutat editorial ºi nu au
depãºit vârsta de 35 de ani: Premiul I ºi Premiul revistei
Ateneu”
„Ateneu”
Ateneu”– Gabriela Ivaºcu – Topoloveni, Argeº; Premiul
II ºi Premiul revistei „Argeº“: Simona Dumitrache –
Caracal; Premiul III - Nu s-a acordat.
Preºedinte juriu,
Alexandru Dobrescu
***
Premiile anuale ale Fundaþiei Culturale „Georgeta ºi
Mircea Cancicov” pentru Literaturã ºi Arte
Juriul Fundaþiei Culturale „Georgeta ºi Mircea
Cancicov”, alcãtuit din Victor Munteanu - preºedinte,
Pavel Ionescu ºi Daniel Nicolescu – membri, a acordat
urmãtoarele premii: Premiul pentru cel mai bun poet al
anului 2007: GHEORGHE CHIÞIMUª; Premiul pentru
cea mai bunã sopranã a anului 2007: CLAUDIA
VASILACHE; Premiul pentru cea mai bunã actriþã a
anului 2007: FIRUÞA APETREI; Premiul pentru cel mai
bun plastician al anului 2007: COSTEL TÃNÃSACHE.
Festivitatea de premiere a avut loc sâmbãtã, 4
octombrie a. c. , la Sala „Ateneu” a Filarmonicii „Mihail
Jora” din Bacãu.
Preºedinte juriu,
Victor Munteanu.
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Nicoleta Opriºan, Maria Cristina Olaru

LEON KALUSTIAN – 100 DE ANI
DE LA NAªTERE
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Cu prilejul Centenarului naºterii lui Leon Kalustian
(1908-1990), publicist ºi scriitor vrâncean, reprezentant
marcant al comunitãþii armeneºti din România, Biblioteca
Judeþeanã „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a organizat
sâmbãtã, 18 octombrie, 2008, o serie de manifestãri dedicate acestui eveniment.
Nãscut la 17 octombrie 1908 la Focºani, Leon
Kalustian este primul copil al familiei Sarkis Kalustian
(1867-1921) – armean ajuns prin vitregiile istoriei în
þinuturile Vrancei ºi al Iuliei Kalustian, nãscutã Gherghel
(1876-1948) – româncã din Ardeal. Publicistul a avut douã
surori ºi un frate – Vartuhi (1910-1998), Manuil (19111985) ºi Satenig (1916-1996).
În oraºul de pe Milcov, urmeazã cursul primar ºi o
clasã de liceu, dupã care se pregãteºte ca autodidact.
Pãrãseºte de tânãr – la vârsta de 20 de ani, oraºul Unirii
ºi se stabileºte în Bucureºti.
În 1926, îl întâlnim deja în presa de stânga a vremii,
fiind un pamfletar de temut care totdeauna a apãrat valorile
democraþiei. A cunoscut, sau a fost în preajma multor
protagoniºti ai scenei politice româneºti interbelice. Leon
Kalustian a scris virulente articole împotriva lui Stelian
Popescu, directorul cunoscutului cotidian Universul. A
fost redactor la ziarele Cuvântul (1926-1927), Curentul

(1928-1934), ABC, Zorile (cu Emanoil Socor), Lumea
româneascã (editat de Zaharia Stancu), coordonator al
oficiosului România (1938-1940) - scos de Cezar Petrescu
în 1940. A colaborat la Miºcarea (1931-1932), Facla
(directori Ion Vinea ºi Nicolae Carandino), Adevãrul,
Dimineaþa.
Pe 8 mai 1951, Leon Kalustian cade victimã valului
de arestãri ale regimului totalitar comunist, alãturi de zeci
de mii de intelectuali ºi personalitãþi ale vieþii politice
democratice ºi ale celei religioase din România, fiind
arestat ºi reþinut administrativ fãrã sã fie judecat, timp
de patru ani, în închisorile de la Jilava, Gherla ºi Vãcãreºti.
La 30 decembrie 1960 este arestat pentru a doua oarã.
În 18 septembrie 1961, este judecat ºi condamnat penal
conform sentinþei nr. 285 din 18 septembrie 1961 a
Tribunalului Militar de Mare Unitate Bucureºti, la opt ani
închisoare corecþionalã ºi confiscarea totalã a averii,
pentru infracþiunea de rãspândire de publicaþii
interzise
interzise, în perioada 1956-1960, prevãzutã de art. 325,
alin. 3, lit. C din Codul Penal. Printre cãrþile „incriminate”
s-au numãrat: În preajma revoluþiei de Constantin
Stere
Stere, volumele Povestea vieþii mele de Regina Maria
Maria,
Mustul care fierbe de Octavian Goga ºi Memoriile
regelui Carol I a cãror difuzare era interzisã fiind considerate un pericol pentru orânduirea socialistã. Dupã
executarea a patru ani de pedeapsã, la 17 aprilie 1964,
Leon Kalustian este eliberat din penitenciarul de la Gherla,
ca urmare a unui decret de graþiere colectivã.
Activitate publicisticã a lui Leon Kalustian a fost reluatã
prin rubrica Simple note, graþie lui Vartan Arachelian, în
anul 1978, la Revista Flacãra condusã de Adrian
Pãunescu. La Editura Eminescu, în perioada 1975 - 1984,
lui Leon Kalustian, i-au fost publicate mai multe volume,
cum ar fi: Facsimile, Conspiraþii sub cer deschis: pagini
dintr-o luptã antifascistã ºi democraticã ºi cele patru volume Simple note. Un rol considerabil în editarea acestora,
l-au avut Nicolae Carandino ºi prof. univ. dr. Valeriu
Râpeanu. Cãrþile sale au fost bine primite de public ºi
s-au bucurat de aprecieri deosebite din partea criticii
literare.
La 23 iunie 1983, Uniunea Scriitorilor, datoritã lui
Dumitru Radu Popescu i-a acordat „ilegal” o pensie sub
formã de „ajutor lunar”. Când s-au fãcut ultimile validãri
înainte de 1989, pentru intrarea în Uniunea Scriitorilor,
numele lui Leon Kalustian ºi al lui Mircea Ionescu-Quintus
au dispãrut de pe listã, în urma unor imperative indicaþii
superioare. În 1985 i se acordã Premiul Revistei Flacãra
pentru „credinþa cu care a slujit mai bine de o jumãtate
de veac cuvântul fierbinte al presei”. La recomandarea
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doctorului Vasile Tuchel, care îl consultã ºi îºi manifestã
îngrijorarea în legãturã cu starea sãnãtãþii sale, Leon
Kalustian vine la Focºani în octombrie 1989, unde va fi
îngrijit de cele douã surori ale sale. La 24 ianuarie 1990 a
încetat din viaþã ºi a fost înmormântat în cimitirul
armenesc din Focºani. L-au condus pe ultimul drum,
printre alþii, Andrei Bordeianu, Vartan Arachelian, Paul
Lãzãrescu, Nicolae Arsenie.
Deþinãtoarea unei importante colecþii de cãrþi ºi
documente originale care constituie Fondul Leon
Kalustian, Biblioteca Judeþeanã „Duiliu Zamfirescu”
Vrancea ºi-a fãcut o datorie moralã din a readuce în
memoria culturalã ºi în istoria intelectualã a comunitãþii
noastre, personalitatea lui Leon Kalustian printr-o serie
de manifestãri dedicate acestuia.
Programul manifestãrilor a început la Cimitirul
Armenesc din Focºani cu o slujbã religioasã de pomenire,
oficiatã de arhimandrit dr. Zareh Baronian – vicar al
Episcopiei Armene în perioada 1973-2001.
Manifestarea a continuat apoi la Sala de lecturã a
bibliotecii. Dupã salutul de bun venit al directorului
Bibliotecii Judeþene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, Teodora
Fîntînaru
Fîntînaru, atât participanþii cât ºi invitaþii au vizionat
fragmente din filmele documentare Bucureºtiul
necunoscut – o evocare a celebrei cafenele
literare Capºa ºi Publicistul ºi epoca sa – convorbire
cu V
artan Arachelian . În continuare, s-a evocat
Vartan
personalitatea lui Leon Kalustian de cãtre invitaþi – distinºi
oameni de litere ºi jurnaliºti români, reprezentanþi ºi
apropiaþi ai familiei publicistului. Discuþiile au fost modnu – critic
erate de domnul prof. univ. dr. Valeriu Rãpea
Rãpeanu
ºi istoric literar, ºi susþinute de: Vartan Arachelian –
scriitor ºi publicist, Varujan Pambuccian – deputat din
partea minoritãþii armene din România, Dorin Þigãnaº –
ziarist ºi publicist, Mihai Stepan-Cazazian – redactor
ºef al publicaþiei Ararat – periodic al Uniunii Armenilor din
osganian – preºedintele Filialei
România, Bergi V
Vosganian
Vrancea a Uniunii Armenilor din România, Virgil Rãileanu
– scriitor vrâncean, Angel Tîlvãr – senator de Vrancea,
Manole Merchea – subprefect al judeþului Vrancea ºi
Gheorghe Neagu – Preºedintele Asociaþiei Culturale
„Duiliu Zamfirescu” Vrancea.
Cu acest prilej, ca parte a unui amplu program
aniversar, a avut loc lansarea volumului „Leon Kalustian:
100 de ani de la naºtere: incursiuni biobibliografice
biobibliografice””
editat de Biblioteca Judeþeanã „Duiliu Zamfirescu”
Vrancea. Cartea a fost prezentatã de colegul nostru,
domnul Gabriel Funica, cel care a prefaþat acest volum
ce oglindeºte viaþa ºi personalitatea publicistului vrâncean
Leon Kalustian.
Amintirile ºi impresiile celor care l-au cunoscut pe Leon
Kalustian, dar ºi gândurile publicistului despre viaþa ºi
profesia sa sunt reunite în capitolele – Omul – Leon
Kalustian ºi Leon Kalustian despre Leon Kalustian .
Cartea continuã cu un segment reprezentativ din
corespondenþ
a personalã a lui Leon Kalustian. Pentru
corespondenþa
o mai bunã cunoaºtere a personalitãþii ºi a vieþii ziaristului
vrâncean, lucrarea este însoþitã ºi de cererile de graþiere
graþiere,,
semnate de surorile sale, ºi de asemenea de soþia sa.
Varia – aºa cum ne spune ºi titlul acestui capitol, cuprinde
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diferite materiale, care vin sã completeze biografia
jurnalistului consacrat în perioada interbelicã (recomandãri,
autografe, dedicaþii). Spre finalul cãrþii întâlnim o listã de
articole scrise de ziaristul vrâncean, între anii 1936 –
1938, în revistele Zorile ºi Lumea Româneascã, care nu
au fost incluse în volumul Conspiraþii sub cer deschis:
Pagini dintr-o luptã antifascistã ºi democratã ºi
deasemenea ºi cu câteva exemple. Cãrþi cu autografe
din Fondul Leon Kalustian încheie lucrarea mai sus
amintitã.
Leon Kalustian: 100 de ani de la naºtere:
incursiuni biobibliografice este primul volum dedicat
gazetarului ºi omului Leon Kalustian. Nu se doreºte a fi o
monografie, în sensul consacrat al termenului, cât mai
degrabã un început promiþãtor, sperãm noi, un prim ºi
inedit pas documentar spre reconsiderarea activitãþii sale
scriitoriceºti,.
În organizarea acestei manifestãri ºi realizarea acestui
proiect editorial, am fost onoraþi de sprijinul ºi colaborarea
domnului Ioan Codreanu, nepotul de sorã ºi legatarul
testamentar al lui Leon Kalustian, care a avut bunãvoinþa
sã doneze Bibliotecii Judeþene „Duiliu Zamfirescu”
Vrancea cãrþi, periodice, documente originale, fotografii,
scrisori olografe ºi obiecte care au aparþinut marelui ziarist,
constituindu-se astfel Fondul Leon Kalustian – sursã
principalã de informaþie pentru aceastã lucrare ºi de
asemenea pentru expoziþia omagialã Leon Kalustian
organizatã în holul bibliotecii.
Într-o salã devenitã neîncãpãtoare din care publicul
nu a lipsit, întreaga manifestare a decurs într-o atmosferã
relaxantã sub forma unui dialog liber între gazde, invitaþi
ºi publicul participant.
Sperãm cã aceastã manifestare organizatã de
instituþia noastrã, cu o grijã necesarã, frumoasã ºi
emoþionantã, a adus un strop de luminã în cunoaºterea
vieþii ºi operei lui Leon Kalustian. Credem cã Biblioteca
Judeþeanã „Duiliu Zamfirescu” Vrancea prin colectivul ei
tânãr ºi dinamic va reuºi în continuare sã conserve dar
sã ºi împãrtãºeascã memoria efectivã ºi afectivã a
personalitãþilor vrâncene.
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Virgil Panait

REVISTA REVISTELOR

Criticul literar Daniel Cristea Enache, în excelentul
eseu – Lyrica magna – face o densã introspecþie în
poezia celui care a revoluþionat limbajul poetic românesc:
Nichita Stãnescu. A cãrui operã ar trebui arsã, dupã cum
reiese din pãcate acum câþiva ani, distinsul ,,Poeþii cu
majusculã (Nichita Stãnescu este unul dintre ei) se
folosesc de o cunoaºtere prin expresie pe care criticii no pot atinge. Ce fel de poezie este aceea care poate fi
demontatã piesã cu piesã, etalatã ºi analizatã pe masa
de operaþie ºi apoi lãmuritã întru totul? ªi cum poþi
transfera în domeniul raþionalului (ºi al argumentaþiei în
acest spirit) unitãþi ºi asocieri vizionare puse, de la bun
început, sub semnul zigzagat al poeticului proteic? Boala
eului este de fapt cronicã ºi de la Eminescu (actualizat
într-un scurt pasaj) nu s-a mai vãzut în poezia noastrã o
asemenea sete nestinsã de absolut… Sunt comentatori
care din simplã ignoranþã sau din ipocrizie criticã, se
îndoiesc de valoarea poeziei lui Nichita Stãnescu. Îi
deplâng”. O întrebare se cuvine: dacã am arde opera lui
Nichita, ce am pune în loc?

LUCEAFÃRUL, NR. 29, 2008
Ce apreciaþi
O necesarã anchetã, având ca temã ,,Ce
în mod deosebit ºi ce vã nemulþumeºte în critica
literarã de azi?” realizeazã Horia Gârbea. Concluzia
acestei Anchete ar putea fi ºi rãspunsul neiertãtor ºi direct al poetului Ion Zubaºcu: ,,Fenomenul literar actual a
scãpat, în general, de sub controlul evolutiv ºi taxonomic
al criticii literare, lucru explicabil, dacã ne gândim cã în
majoritatea centrelor de judeþ apar câte 4 reviste literare
paralele, iar cele peste 2000 (cel puþin!) de editori din
þarã îi preiau editorial pe tinerii debutanþi încã de pe bãncile
ºcolii. În absenþa criticilor de vocaþie, care nu s-au înmulþit
proporþional cu diversitatea sufocantã a producþiei
editoriale, scriu despre cãrþi tot felul de veleitari. E destul
sã vizitezi rubrica «O carte pe zi», din stupefianta reþea
on-line intermundus, a lui Artur Silvestri, ca sã fii încã
odatã convins cã se adunã doar cine se aseamãnã. În
acest context al mediocritãþii metastatice, criticii de carierã
au optat pentru marile sinteze”. Ce e mai trist e faptul cã
aceºti veleitari au pãtruns ºi în unele publicaþii mai
serioase. Pãcat…

ROMÂNIA LITERARÃ,NR. 34, 2008
Distinsul critic literar Mircea Iorgulescu ne semnaleazã
Histoire de
apariþia, la Paris, a unei excelente lucrãri: ,,Histoire
la Roumanie
Roumanie” semnatã de Traian Sandu. Scrie domnul
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Iorgulescu:,,Este o carte eveniment aceastã Istorie a
României de la geto-daci pânã la actuala preºedinþie a
statului român ºi la integrarea în Uniunea Europeanã. Cea
dintâi constatare pe care o impune aceastã nouã Istorie
a României este soliditatea ei ºtiinþificã. Este o lucrare
temeinicã, sobrã ºi aºezatã ca arhitecturã, academicã
fãrã a fi greoaie ºi doctã fãrã a fi prolixã. O carte, totodatã,
bogatã, în formulãri memorabile, dar prin justeþea severã
a expresiei, nu prin efecte de pirotehnie verbalã. Proiectul
însuºi, este unul de facturã austerã, clasicã , de
prezentare a unei istorii naþionale, urcând cronologic din
preistorie pânã în zilele noastre. Un veritabil maraton
istoriografic, în aproape 400 de pagini, plus încã vreo 30
de note ºi bibliografie”... Pe când, oare, ºi traducerea în
limba românã? Sã aºteptãm.

NORD LITERAR, nr. 7,8, 2008
Dintre multele lucruri interesante din acest numãr,
Alexandru Ivasiuc –
ne-am oprit la seriosul eseu ,,Alexandru
promotorul revigorãrii prozei obsedantului deceniu
deceniu”,
semnat de Gheorghe Androsciuc. Iatã câteva observaþii
pertinente despre unul dintre cei mai originali ºi valoroºi
prozatori români postbelici:,, Al. Ivasiuc împreunã cu
Augustin Buzura a refãcut conexiunea cu romanul de
analizã, în special cu modelele analitice create de Camil
Petrescu, H. P. Bengescu ºi Anton Holban. Un alt merit
pe care trebuie sã i-l recunoaºtem lui Al. Ivasiuc este
cel al diversificãrii tematice. Proza lui promoveazã un
discurs duplicitar. Ceea ce este caracteristic prozei lui
Ivasiuc este tema puterii. In cadrul creaþiei lui, ea capãtã
accente particulare.Majoritatea personajelor vor sã o
cunoascã din interiorul sistemului, aproape într-o formã
obsesivã. Vor sã se numere printre cei puternici, pentru
a verifica farmecul dominãrii. Aceste personaje se
depersonalizeazã, îºi suprimã orice elemente ale
umorului…” ªi când te gândeºti cã prozatorul s-a stins
din viaþã la cutremurul din 1977, la doar 44 de ani! Sunt
convins cã multe ar mai fi avut de spus ºi de scris…

CONVORBIRI LITERARE,nr.8, 2008
Am lecturat cu interes articolul semnat de Gheorghe
România în tranziþie : de
Feodorovici ºi intitulat sec: ,,România
la Orwell la Huxley
Huxley”, text bine scris, dar ºi cu câteva
exagerãri, Citez: ,,Majoritatea românilor este convinsã
cã, din momentul cãderii comunismului, România a
devenit o þarã liberã ºi cã eventualele crize apãrute între
timp se explicã prin atrofierea discernãmântului provocatã
de îndelungata absenþã a exerciþiului libertãþii. Dar faptul
cã tensiunea anilor ’90 a fost înlocuitã cu nepãsarea de
PRO
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astãzi pare sã arate cã suntem, în prezent, încã ºi mai
departe de exercitarea responsabilitãþii libertãþii decât
eram în urmã cu aproape 20 de ani. Cu alte cuvinte, deºi
în decembrie ’89 am ieºit dintr-un univers concentraþionar,
asta nu înseamnã cã am devenit mai liberi, decât
fusesem înainte. Tot ce s-a schimbat a fost modalitatea
de exercitare a unei puteri care, în esenþa ei, nu a renunþat
la încercarea de a-l schimba pe om dinafara omului.
Aceastã nouã manifestare a puterii este cu atât mai
subtilã cu cât are o aparenþã mai binevoitoare…” Oare?
Oricum, îl anunþ pe domnul Feodorovici cã eu mã simt
mult mai liber acum, decât înainte de ’89. E riscul meu…

LITERE, nr. 6-7, 2008
Întâi de toate, LA MULÞI ANI! pentru cele 100 de
numere apãrute, unde au semnat nume de marcã ale
literaturii ºi culturii române. Interesant se anunþã serialul
Presa militarã comunitsã
,,Presa
comunitsã” semnat de Dan Gîju. Scrie
autorul nostru:,,Cultura românã, în general, trãia însã
vremuri triste, ca ºi azi, numai parcã altele erau «apele»
care-i sãpau atundci la fundaþie. Concret, cadrele
universitare, mai ales cele de la ºtiinþele umaniste, filologia
ºi istoria în special au fost acaparate de oameni care nu
aveau nicio pregãtire: Roller, Friedman, Fischer, Vitner,
Mosche Kahn zis Crohmãlniceanu, Bratu etc. Un critic ºi
istoric literar de geniu cum era George Cãlinescu, a fost
înlocuit de un dentist evreu -Vitner – care a predat primele
ore cu pistolul pe masã. Cursurile erau improvizate dupã
modelul sovietic sau veneau gata traduse de la Moscova.
Exista o singurã editurã de stat, cu aproximativ 75 de
redactori, toþi evrei, ºi o editurã ARLUS ce tipãrea clasici
ruºi ºi literaturã sovieticã. Eminescu, Blaga, Tudor
Arghezi erau trecuþi la autori interziºi… “ Aceste lucruri
par de neimaginat pentru generaþiile de azi…

AXIOMA, nr. 100, 2008

PRO

Încã o revistã ,,centenarã” LA MULÞI ANI! ºi sã ne
vedem la numãrul 1000! Dl. Andrei Claudiu Baciu a ajuns
A doua parte a operei lui Ioan
la episodul 3 din eseul ,,A
Alexandru
Alexandru” parte care nu-l prea onoreazã pe poet, el
cãzând în demagogie crasã ºi speculaþii filozofice hazlii
ºi exagerãri naþionaliste. De aceea mi se pare cã autorul
forþeazã puþin lucrurile, supraevaluând creaþia ultimã a
lui Ioan Alexandru. Scrie A.C.B.: ,,Deºi mai sus am
sugerat o legãturã directã între gândirea ardeleanului ºi
cea a lui Martin Heidegger, suntem obligaþi sã afirmãm
cã armonizarea celor douã se prezintã exclusiv orizontal
ºi nu vertical. Foarte interesant este viziunea lui Ioan
Alexandru despre cultura ºi spiritualitatea naþionalã,
centrate pe un unic aspect, de facturã testamentarã”. ªi
acum citatul din Ioan Alexandru: ,,necesitatea jertfei pentru
o vieþuire dreaptã ºi luminoasã: omul se aflã într-un moment escatologic, limitã; ºi faþã de acest moment este
constrâns, de voie de nevoie, sã-ºi orânduiascã viaþa:
omul îi iese morþii în întâmpinare, cunoaºte, experiazã
un alt fel de moarte înaintea morþii propriu-zise, iar când
ea se aratã, îl aflã deja izbãvit, deja trecut prin ea ºi din
aceastã pricinã senin ºi liniºtit”. Vorbe,vorbe, vorbe…
SAECULUM 8/2008

ARGEª, nr. 7, 2008
Mircea Cãrtãrescu sau
Interesant se anunþã eseul ,,Mircea
literatura” semnat de
cum a rescris postmodernismul literatura
Claudia Mihaela Voicu. Printr-un demers plauzibil,
autoarea încearcã sã ne convingã cã ,,recunoaºterea
influenþelor, a filiaþiei ºi a inserþiilor nu diminueazã valoarea
operei literare, ci probeazã viabilitatea ei într-un context
universal ºi etern al poeziei. În aceastã viziune, operele
literare nu ar fi decât o reiterare, sub diverse forme, în
diverese combinaþii, a unui inventar. Este evident cã un
scriitor nu poate produce creaþii de valoare fãrã existenþa
unui strict sedimentar de influenþe – formale, tematice,
de viziune. Opera nu este un produs exclusiv al creaþiei,
ci mai întâi asimilaþiei. Ca ºi cum saturarea (cultivarea)
datelor prin contactul cu ceea ce a fost deja scris, or
provoca, implicit, inflorescenþa (opera nouã). Pare de
neconceput azi un scriitor original, în sensul
necontaminãrii sale spirituale. În mod conºtient sau nu,
el va fi marcat de lecturile sale, de aderenþã la o manierã
sau alta, mai mult , îºi va cãuta chiar izvoarele în
lecturã…” Întrebarea este: mai citeºte, azi, scriitorul? Cãci
cititorul nu prea…

ATENEU , nr. 9, 2008
Un scurt, dar interesant eseu despre influenþele
filosofului Sestov asupra operei lui Emil Cioran putem
citi în acest numãr. Pãcat cã articolul nu este semnat!
Spune autorul: “De la Pe marginile vieþii la Pe culmile
disperãrii influenþele nu apar ca evidente? Dar nu e cazul
sã ne limitãm doar la constatarea registrului lexical comun
între Sestov ºi Cioran, ci, mai degrabã sã constatãm
discipolatul creator pe care tânãrul român l-a pus în operã
cu extremã seriozitate ºi credinþã în lipsa totalã de
credinþe. Poate cã ºi afirmarmaþiile lui Cioran, cum cã
titlul primului sãu volum – Pe culmile disperãrii – s-ar
datora sonoritãþii sintagmei la modã în acele vremuri, ar
trebui completatã cu constatarea faptului cã el apare drept
un alt omagiu subtil destinat lui Sestov, indubitabil
maestrul inspirator al filosofiei lirice, calitate pe care
filosoful rus o probeazã în prefaþa lucrãrii sale. Iatã câteva
dovezi în favoarea influenþei lucrãri setoviene asupra lui
Cioran, ecoul ei fiind de gãsit destul de constant în scrierile
cioraniene din epoca româneascã”. Este un punct de
vedere cât se poate de nou, de original , nu-i aºa?

CAFENEAUA LITERARÃ, nr. 8
Poetul Radu Cange, într-un scurt eseu, ni-l aratã pe
reputatul Petre Þuþea aºa cum a fost: ,,înþelepciunea lui
Petre Þuþea a luat-o mult înaintea construcþiei sale din
precepte ºi sisteme filosofice. Hedonist al spiritului, el
se dovedeºte un cunoscãtor profund al multor fenomene.
Jertfa lui pentru popor, pe care nu a încetat niciodatã sã
o aducã în atenþia celor interesaþi, stã mãrturie atât în
anii detenþiei, cât ºi în convingerea cã acesta nu ºi-a
pierdut credinþa în Dumnezeu. Prizonier al comuniºtilor,
Petre Þuþea ºi-a luat suferinþa ca pe o izbãvire ºi a râs de
torþionarii sãi cu decenþa care-l caracteriza. Lipsit de ºansa
de a comunica cu coletgii sãi de generaþie, dupã detenþie
157

info-cultural

probabil cã filosoful creºtin era nu într-un con de umbrã,
ci ignorat ºi mai mult ca sigur ocolit din cauza atenþiei
tenace a Securitãþii. Dacã ne amintim bine, Cioran ar fi
spus: Existã într-adevãr un singur geniu ºi acela se aflã
la Bucureºti ºi se numeºte Petre Þuþea”. Articolul lui Radu
Cange poate fi citit ºi ca un poem – omagiu adus
marelului filosof care a fost ºi este Petre Þuþea…

BUCOVINA LITERARÃ, nr. 7, 2008
Distinsul eminescolog Dimitrie Vatamaniuc ne propune
un interesant articol, intitulat ,,Eminescu ºi presa
europeanã din vremea sa’’: ,,Cãlãtoria mea la Viena – a
doua dupã cea din 1979 – are loc în iunie 1983. Plecam
la Viena în aceastã a doua mea cãlãtorie de documentare,

sã-mi lãmuresc o situaþie pentru care nu aveam nicio
explicaþie. Eminescu îºi face extrase ºi trimite la un mare
numãr de publicaþii din presa europeanã, dar nu spune
unde le consultã înainte de a se stabili în România. Primul
drum l-am fãcut la Universitatea din Viena. Ea nu mai
funcþioneazã într-o clãdire modestã, aproape de centrul
Vienei, ca pe vremeda lui Eminescu, ci în partea de sus
a oraºului, într-un spaþiu deschis ºi într-o clãdire cu mare
desfãºurare. Eram încredinþat cã poetul român nu se
putea sã nu fi fost un frecventator zilnic al bibliotecii
Universitãþii vieneze. Nu l-am gãsit în listele foarte lungi
ale cititorilor bine întocmite, trecut mãcar o datã în anii
de studii”. Concluzia finalã este cã Eminescu citea presa
la o anumitã cafenea vienezã. Ceea ce nu-i rãu deloc…

Dinu Mirea

BREVIAR EDITORIAL

348 p.
Dupã romanul „Fagul”, apãrut în urmã cu peste trei ani,
bine primit de criticã ºi premiat de un juriu prestigios la
concursul naþional de prozã „Liviu Rebreanu” (nov. 2006,
Bistriþa - Nãsãud), buzoianul Titi Damian confirmã din plin prin
aceastã nouã apariþie editorialã care adaugã temei social–
politice (vicisitudinile familiei Mândruþã ºi ale colectivitãþii din
Muscel provocate de o istorie tulbure ºi iraþionalã), tema eroticã,
tema Destinului, a cãutãrii ºi a împlinirii de Sine în patru naraþiuni
aparent autonome: „Drumul întoarcerii”, „În mai, când înfloresc
castanii”, „Frunzuliþã, frunzã de stejar”, „Telefonul de la ora
ºase”. Planurile temporale se suprapun, uneori, dar mai adesea
alterneazã capricios, ca semne ale unor puternice seisme
interioare provocate de amintire. Personajul se aflã rãvãºit de
apele intempestive (ºi nimicitoare) ale trecutului, descoperind
– în plinã luminã – icoanele pãrinþilor ºi ale iubitei Tonia –
Sonia, oazele de puritate ºi ºansa de echilibru a protagonistului,
Florin Mândruþã. Uimitoare este, de data aceasta, varietatea
procedeelor folosite ºi ingeniozitatea cu care acest prozator
„al inimii” reuºeºte sã fie modern în hainele confortabile ale
tradiþiei. Puþine lucruri ar fi de reproºat acestei cãrþi, poate
insistenþa cu care citeazã fragmente din poeþii români ºi (mai
ales) texte de muzicã uºoarã, referinþele livreºti, nu întotdeauna
inspirate ºi aº mai spune cã dialogul – pe ansamblu – nu e
punctul tare al autorului. În rest, aceste patru naraþiuni scrise
sub semnul Fagului ºi ritmate de tema Destinului, constituie
proba cea mai convingãtoare cã avem în faþã un talent
indubitabil

MARIANA ZA
VATI GARDNER, Vise la minut,
ZAV
Craiova, Editura „Contrafort”, 2008, 86 p.
Acesta ar fi al optsprezecelea volum de poezii, de la debutul
editorial din 1998, dintre care doar „Pelerinii” (2002),
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„Moºteniri” (2003) ºi „ªoapte” (2005) au mai apãrut (bilingve)
în România. Autoarea, rezidentã în Anglia, ne avertizeazã într-un
preambul concentrat în patru paragrafe cã e „o colecþie de
poezii focalizatã pe emoþiile rãtãcirii Juliei May (…) în nãzuinþa
ei de a explora absolutul” care trebuie sã se confrunte cu
aparenþe înºelãtoare („trompe l’oeil”) ale acestei lumi ºi cã
aceastã explorare are o încãrcãturã tragicã, venind astfel în
ajutorul (nesperat) al comentatorilor. Doar ideea „visului ei
suprarealist” ar merita sã fie corectatã din urmãtoarele trei
motive: textul este departe de a folosi tehnica dicteului automat,
este evidentã grija pentru construcþie ºi stil (situaþie
incompatibilã cu suprarealismul), la care trebuie sã adãugãm
cã amintitul curent literar are un sens eminamente laic, în timp
ce discursul poetic al Marianei Zavati Gardner este
esenþialmente christic. Un volum care – iatã – a obþinut, de
curând, Premiul Novalis acordat de Novalis Krais für Literatur
und Musik din München. Deºi n-am citit, pânã în prezent, nicio
altã carte a acesteia, înþeleg cã acest volum valorificã ceea ce
era mai bun în opurile apãrute anterior (viziune, ton, atitudine,
motive, teme, tehnici) într-o alcãtuire lirico – epico – dramaticã
a cãrei coerenþã ºi intensitate a trãirilor, cu digerarea domesticã
a elementelor livreºti, impresioneazã de la primul la ultimul
rând. Evident cã motivele folosite (al cãlãtoriei, al cãlãtorului –
pelerin, al vânãtorii, al ritualului magic) sprijinã ºi consolideazã
tema cãutãrii îndârjite a Sinelui, a rãtãcirii labirintice în drumul
spre centrul sacru al Fiinþei, pânã la momentul anulãrii crizei de
identitate (spiritualã). De o parte, prezenþa brutalã ºi ameninþãtoare a urbei („clãdiri din fier / clãdiri de cãrãmidã / peste parcul
presãrat / cu lãmpi electrice ºi excrement aviar”), iar pe de altã
parte – compensator – oraºul „de himerã”, cu bãtrânii sãi
înþelepþi, „meºterul cioplitor” ºi ºansa lor de înãlþare în
sacralitate. Cu regretul de a nu putea comenta aici mai mult,
mãrturisesc a nu fi citit prea multe cãrþi de poezie, în ultimul
deceniu, care sã-mi placã atât de mult.
PRO
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DUMITRU AUGUSTIN DOMAN, Moartea noastrã
cea de toate zilele, Iaºi, Editura „Timpul”, 2008
De ce ºi-a ales autorul, aflat la a cincea sa carte „moartea
cea neagrã ºi veselã” ca temã predilectã (la a doua tentativã de
acest gen) nu e prea greu de înþeles, dacã avem în vedere
„jurnalul de idei”, atât de dinamic ºi rãscolitor, pe ansamblu,
dar nu mai puþin amuzant în momentele în care autoritatea
morþii e subminatã prin ironie, persiflare, marginalizare, din
perspectiva unui „trãitor de rând” a cãrui stare idealã pare sã
fie melancolia. Probabil pentru cã vrea sã înþeleagã mai bine
sensul vieþii, ºtiut fiind cã numai în apropierea morþii devenim
mai înþelepþi, mai siguri pe noi, profunzi cu adevãrat. Moartea
e „un roman”, „o iarnã frumoasã”, trece „ca un tren albastru” ºi
de ce nu „ un ºerif” sever ca însãºi Marea Lege. Deloc
întâmplãtor, în prima secvenþã a cãrþii, Eva apare ca fiind
învãþãtorul, iniþiatorul în arta morþii
morþii, în relaþia sa cu Adam,
cãruia îi mãrturiseºte cã ea „a inventat moartea”, iar, ceva mai
târziu, Moartea–ªerif îi apare seducãtoare: „îmbrãcatã în
uniforma mulatã pe coapse, pe fese, pe labii” întãrind ideea
îngemãnãrii între viaþã ºi moarte, între Eros ºi Thanatos. D. A.
Doman îl citeazã, la un moment dat, pe Daniel Corbu: „Pot fi
cãrþile mai tari decât moartea?” Este una dintre întrebãrile
fierbinþi, care provoacã o vie confruntare între viaþã / trãire
directã ºi bibliotecã, fãrã a exista o opþiune decisã pentru una
din ele. Aºa se explicã numãrul mare de referinþe culturale /
livreºti (mult peste o sutã), între care – e limpede – numele cel
mai des pomenit este cel al lui Emil Cioran, cel mai iubit dintre
gânditori, ce þine echilibrul cu Teofil, omul vieþii, dublul fictiv ºi
partenerul de dialog al autorului. Cu amândoi, D. A. Doman
polemizeazã cordial, tandru, înverºunat, dar – mai adesea –
relaxat, ironic, inteligent. Iatã-l pa autor, spre exemplu, în dialog cu E. Cioran, de pãrere cã asemenea cãrþi despre „arta de a
muri” (obiºnuite în Evul Mediu) n-ar mai „miºca” azi pe nimeni.
Asta nu l-a împiedicat pe D. A. Doman sã semneze douã
asemenea cãrþi. Spre bucuria ºi ºansa noastrã.

FLORENTIN POPESCU, Colibri, un zbor întrerupt,
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Focºani, Editura 2Pallas”, 2007, 228 p.
În bogata bibliografie a lui Florentin Popescu se aflã ºi
aceastã (realã) contribuþie de istorie literarã, ce se referã la
apariþia unei reviste cu profil cultural – distractiv, iniþiatã ºi
condusã de autorul „Diligenþei cu pãsãri” (1983), între martie
1990 – iulie 1991 (22 de numere) în „vremuri ºi împrejurãri
potrivnice”, dupã cum ne informeazã cu vãditã mâhnire
temerarul conducãtor de revistã, ce „i-au frânt mult prea
devreme zborul”. Volumul în discuþie (aici) prezintã în doar 14
– 15 pagini climatul social – politic în care a apãrut revista,
motivaþiile ºi strategiile de apariþie, publicul – þintã ºi tribulaþiile
familiei Popescu, alãturi de prietenii ºi colaboratorii revistei, în
efortul de a o þine cât mai mult în viaþã. Finalul, „cu gust de
cireºe amare” nu ne apare, din perspectivã actualã, surprinzãtor,
dar bãnuim marea dezamãgire a celor ce au investit
necondiþionat energie, suflet ºi minte într-o formulã de revistã
ce încerca sã împace nevoia de culturã autenticã cu aceea de
divertisment. Aºa se explicã coabitarea unor rubrici cu mizã
substanþialã cum ar fi: „Fotoliul de onoare”, „Reconstrucþie
culturalã”, „Valori perene”, „Sãrbãtoarea Sfintelor Paºti”, alãturi
de cedãri (totuºi) decente divertismentului („Roman poliþist în
serial ”, „ Science fiction ”, „Anecdote ” sau „ Zodiac ”) ºi
senzaþionalului („Amantele lui Napoleon”). Rãmân însã destule
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pagini exemplare care ar face ºi astãzi mândria unei reviste de
prestigiu: pagini memorialistice (Mateiu Caragiale, Gala
Galaction), „Eminescu despre Sfintele Paºte”, proze ale lui V.
Voiculescu ce evocã universul biblic („Demoniacul din Gadara”,
„Toiagul minunilor”), antologii poetice pe teme ºi criterii bine
justificate („Poezia verii ce s-a dus”, „Poeþi din Basarabia”) sau
o rubricã, bine întreþinutã, de majorã semnificaþie culturalã:
„Mari scriitori ai lumii” ce adunã pagini traduse din creaþia lui
Octavian Paz, Gabriel Garcia Marquez, Ernest Hemingway, William Saroyan, Dino Buzzati… Trãgând linie, considerãm aceastã
carte ca fiind binevenitã, exprimându-ne speranþa cã „zborul”
acesteia ar putea fi reluat. Fireºte, cu o adaptare strict necesarã
la noile condiþii social – politice, dar ºi culturale.

IRIMIA BÃLESCU, Motanul Prinþesei de
Kapuerdia nu mai rãspunde la telefon, Piteºti, Editura
„Paralela 45", 2008, 180 p.
În ceea ce mã priveºte, cunoºteam talentul de povestitor al
vrânceanului Irimia Bãlescu, stabilit în Bucureºti, din lectura
volumului cu care a debutat în 2002, „Fluviata sau cãciula care
muºcã”. Cartea de acum, o spun de la început, mi-a depãºit
aºteptãrile, dovedind nu numai cã autorul îºi ia foarte în serios
talentul de scriitor, gestionându-l cu toatã atenþia, dar ºi cã are
foarte temeinice lecturi de toate orientãrile estetice. Plec de la
ideea cã motto
motto-ul din Borges nu poate fi întâmplãtor, odatã ce
oglinda, un teritoriu frisonat de
întâlnim ºi aici: labirintul ºi oglinda
neliniºti ºi strãbãtut de obsesii devastatoare în care imaginile
se amestecã într-un joc derutant, reflectând lumea de aici (unde
îºi gãsesc locul motanul Nero, porcul Trotzki, cel dus la tãiere
ºi porumbelul voiajor Kenedy), dar se ºi autoreflectã pânã la a
cãpãta conºtiinþa de sine (personaje de hârtie). Acestea
(personajele) trec dintr-o parte în alta a oglinzii, a gheþii, a
ecranului, ca atunci când Americanul Peter / Petru Yarovski se
confundã, în imaginaþia Loredanei, cu Steve Mc Queen, iar
Hyperboreea se suprapune peste imaginea (mereu îmbogãþitã
de conºtiinþa – oglindã a mai multor personaje) a Þãrii
Melifagilor, un fel de vârstã de aur
aur, a unei umanitãþi ce trãia în
afara timpului („tinereþe fãrã bãtrâneþe”). Imaginaþia lui Irimia
Bãlescu, bine nutrit la ºcoala prozei latino –americane (Marquez
cu al sãu înger captiv, copleºit de aripile sale uriaºe e pomenit
în douã rânduri) aproape nu cunoaºte bariere, sugerând
cãderea în derizoriu ºi imposturã. Cauza? Rãspunsul se gãseºte
în text: „sãlbãticia poftelor a fãcut sã se aleagã praful de
minunata Þarã a Melifagilor” Ce a urmat dupã „epoca de vomã
naþionalã”? Rãspunsul ne este sugerat prin parodierea unei
campanii electorale, cu toate mizeriile bine cunoscute nouã
din patru în patru ani. Satira politicã este copioasã: staful electoral al lui Vicenþiu Licuriceanu este alcãtuit din doi foºti
puºcãriaºi, iar campania este susþinutã material prin afaceri
veroase cu þigãri, brânzeturi ºi chihlimbar la care se adaugã un
slogan memorabil prin cinismul declarat: „Prin rãu, spre mai
bine!” Toþi sunt pasionaþi de motociclete (dupã modelul
liderului) ºi fluturã steaguri portocalii, însã – surprinzãtor –
Vicenþiu renunþã brusc „ dezamãgit de lenea din creierul
mulþimii” (interesant, nu?). Acesta are ca principalã preocupare
sã caute în destinul oamenilor „pentru a-ºi gãsi propria
identitate”, în timp de Polixenia are „halucinanta putere de a
vedea imagini de mult pierite de pe obiectele pe care le
reflectase ”. Urmând sugestiile unei proze de sorginte
postmodernistã, Irimia Bãlescu alcãtuieºte o succesiune de
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info-cultural

VICTOR MITOCARU, Dintr-un iad într-altul sau
Statul e prostul proºtilor, Bacãu, Editura „Casa Scriitorilor”,
2008, 292 p.
Poet, eseist, publicist, autorul unor monografii remarcabile
(Criste Cristoveanu, fost prefect de Bacãu, Ion Borcea, creatorul
hidrobiologiei, preotul Pavel Savin), Victor Mitocaru apare acum
în faþa publicului ca autor al unui roman, rod al unor dramatice
frãmântãri sufleteºti ºi morale, dar ºi al unor decantãri estetice,
pe mãsurã ce douã realitãþi consistente (trecutul ºi prezentul)
îºi luminau reciproc mizeria ºi abjecþia, vulgaritatea ºi deºertul
sufletesc. O carte în care suita evenimenþialã se distribuie pe
mai multe voci narative, cu accentele mutate pe dimensiunea
social – politicã, pe aceea sufleteascã sau ideaticã, dar –
întotdeauna – având centrul de iradiere în personajul Ionuþ
Gâdea, flancat de oamenii satului, într-o primã secvenþã
temporalã, sau de colegii / prietenii / neprietenii sãi din lumea
oraºului, într-o a doua secvenþã temporalã. Cel mai la îndemânã
ne este sã identificãm aici un Bildungsroman ce cuprinde ºi o
iniþiere eroticã (sublim – spiritualã prin Laura Dobre, mai mult
efectul unei autosugestii adolescentine, ºi una senzualã prin
Anuþa, produs al întâmplãrii ºi nimic mai mult). Moartea Laurei
(într-un accident rutier), icoana visului sãu de iubire, va provoca
furia contestatarã a ordinii divine, cãreia îi va cãdea victimã
preotul satului. Personajul este un raþionalist (numele nu e
întâmplãtor) care se îndoieºte, pune întrebãri, se revoltã,
cãutând un sens logic ºi moral lumii în care i-a fost dat sã
trãiascã („Eu sunt gândul, sau gândul meu mã poartã?”) Cea
mai evidentã dimensiune pe care-ºi construieºte Victor
Mitocaru discursul mnezic este – fireºte – aceea social – politicã,
începând cu anii de ºcoalã în care pervertirea sufletelor copiilor
întâmpina o serioasã rezistenþã, atât în familie, cât ºi din partea
unor dascãli (învãþãtorul Mãcriº, profesorul Ludu) ºi terminând
cu glorioasa perioadã postdecembristã ce-ºi are profitorii ºi
oportuniºtii ei: „Revoluþia îþi dã, dar nu-þi bagã în traistã”.
Politica este adusã, uneori, la nivelul mentalitãþilor rurale, unde
funcþioneazã legea bunului simþ, ca atunci când Ioana (mama)
se aratã în dezacord cu fiul ei, primit în UTM, aproape fãrã voia
lui, iar dupã evenimentele din decembrie 1989, o spune rãspicat:
„Mie una, nu-mi pute a bine libertatea asta a voastrã”, pentru
ca, mai târziu, sã-i arate dealurile altãdatã împãdurite, golaºe ºi
pustii, în numele libertãþii dobândite. Venirea lui Ceauºescu la
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putere, de pildã, nu-l entuziasmeazã pe Simeon, tatãl, care se
aratã sceptic: „Cine ºtie ce nebuneli îi vin ºi ãstuia”. Într-un alt
plan, intelectualii se confruntã pe aceeaºi temã, transformând
textul într-o atractivã prozã de idei. Astfel, Gurgui considerã
comunismul vinovat de atitudinea arogantã ºi superficialã a
celor tineri, de lipsa de comunicare interumanã, dezastrul economic ºi moral. În replicã, Ionuþ Gându: „ce vedeþi în jur altceva
decât prost – gust, egoism ºi individualism dus la extrem” Cu
alte cuvinte, promisul „rai capitalist” este, de fapt, „rahat
sintetic”. Comentariul politic alunecã lesne în sarcasm ºi multã
amãrãciune: „azi imaginea e totul”, România a ajuns „o femeie
în bikini, adorând un uriaº falus”, întrucât noua ei religie e
sexul. O altã voce completeazã: „România liberã?” – „o tânãrã
disponibilã, ca orice paraºutã”, iar guvernul (oricare) – „o
adolescentã numai bunã de mariaj”. Disputa ia deseori formã
eseisticã ºi capãtã adâncimea studiului de specialitate: mitul
mitul,
„cea mai înaltã achiziþie a umanitãþii”, este ameninþat cu
dispariþia, odatã cu moartea simbolicã a omului. Sau, în altã
parte, o formulare blagianã: „omul se naºte cu moartea în fiinþa
lui”. Sau: „Când vine vorba de fiinþe inteligente, rãul capãtã
conºtiinþa sinelui”. Sugeram mai sus cã structura narativã este
suficient de complicatã, incluzând note de creaþie (din carnetul
lui Ionuþ), fragmente de stenogramã, declaraþii oficiale ºi semi
– oficiale, ºapte epistole (fictive?), adresate acestuia de „mama”
sa sufleteascã, probabil soþia unui fost profesor din gimnaziu,
preocupatã de maturizarea ºi victoria moralã asupra lumii a
aceluia pe care ei îl trateazã ca pe „copilul” lor: „Pentru a te
putea descãtuºa, pãstreazã tot ce-i bun în tine, nealterat”. Sau:
„Puterea de a te putea dãrui celor dragi e o virtute”, îndemnându-l totodatã sã-ºi împlineascã toate aspiraþiile. Departe
de a se conforma bunelor învãþãturi, personajul îºi asumã
ezitãrile, greºelile, revenind cu severitate asuprã-ºi, ori de câte
ori îºi aminteºte de testamentul bunicului Simeon Gându, scris
de mâna pãrintelui Gherasim Românu: „Sã pãzeascã legea ºi
sã nu o strãineze ºi sã o þie ca pe leacul cel mai de preþ, ca ºi
viaþa ºi lumina ochilor”. E vocea tradiþiei, prea adesea cãlcatã
în picioare de o generaþie prea mult ºi voluptuos îngropatã în
clipã. Cel mai adesea, romanul este scris într-un stil alert, vioi,
cuceritor, fãrã a anula vreo clipã natura gravã a discursului.
Confruntarea trecut (cel apropiat) ºi prezent se terminã cu
observaþia causticã a unui personaj: „Tot universul nu e decât
un nesfârºit rahat” (à la Patapievici), iar „particularul ºi generalul
sunt legate prin aceeaºi substanþã (cea numitã mai sus)”. Noroc
cã ne-au rãmas memoria ºi gustul pentru literatura adevãrului.

Zaiþ Marga-Doina - Peisaj
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imprevizibile „miss en abyme”, cu treceri la fel se surprinzãtoare
de la persoana a III-a la persoana I (ºi invers), punând cititorul
(implicat) în situaþia de a descifra straturile naraþiunii ºi traiectul
personajelor. De fapt, protagonistul de aici, Vicenþiu
Licuriceanu, confruntat cu un prelungit ºi chinuitor proces de
anamnezã ºi, mai apoi, la final, cu dublura sa, abia desprinsã
de vârsta pubertãþii, aflã abia la sfârºit cã e o „ficþiune” ºi, deci,
cã e posibil sã „locuiascã” în coºmarurile virtualului sãu
duºman, mereu pomenit, niciodatã prezent. Dacã autorul, cu
propria biografie ºi prezenþã fizicã, nu se proiecteazã direct în
spaþiul ficþiunii, alter – egoul sãu, ªtefan T. Ioan („nu are chip,
nu are identitate, ci numai coºmaruri”) organizeazã o anevoioasã cruciadã împotriva realitãþii prin metalepsã ce are drept
efect ambiguizarea continuã a liniilor narative ºi destinului
(fictiv) al personajelor. Cred cã Irimia Bãlescu este, indiscutabil,
unul dintre cei mai interesanþi prozatori pe care i-a dat Vrancea
în ultimele decenii, fãrã sã trec cu vederea multele greºeli
tipografice, dar ºi unele neglijenþe de redactare.
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